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حسن زكي *

اله َبة الديموغرافية في مصر
ِ
وفرص االستفادة منها
استهدفت الدراسة حتديد الفرتة الزمنية للهبة الديموغرافية ملرص والسياسات الالزمة لالستفادة
منها .وتأيت أمهية الدراسة مصاحبة لثورة  25كانون الثاين /يناير  2011التي بدأها الشباب،
وهم نتاج هذه اهلِ َبة.
ُ
التحول
يتكون البحث من ثالثة أقسام :األول يتناول مفهوم اهلِ َبة التي تُتاح من خالل عملية
ّ
ّ
التحول
الديموغرايف ،والفرصة التي تتيحها لدعم النمو االقتصادي .ويتناول القسم الثاين
ّ
الديموغرايف يف مرص وتوقيت اهلِ َبة ،ويعرض القسم الثالث بيئة السياسات املطلوبة لإلرساع
التحول الديموغرايف نحو اهلِ َبة الديموغرافية ،والسياسات املطلوبة إلعداد االقتصاد
بعملية
ّ
ملرحلة بعد انتهاء هذه الفرصة.
أظهرت النتائج أن اهلِ َبة الديموغرافية يف مرص هي ظاهرة مؤقتة تستمر فرتة تصل إىل حوايل 30
وبناء عىل املعايري املذكورة يف البحثُ ،يتو َّقع حدوث اهلِ َبة الديموغرافية
عا ًما فقط ،بأقىص تقديرً .
خالل الفرتة  2024- 2014عىل أقل تقدير (حيث يصل معدل اإلنجاب الكيل إىل  2.1بحلول
عام  ،)2017أو خالل الفرتة ( 2046 – 2015حيث يصل معدل اإلنجاب الكيل إىل  2.1بحلول
عام  )2022أو خالل الفرتة  2050- 2020عىل أقىص تقدير (إذ يصل معدل اإلنجاب الكيل إىل
 2.1بحلول عام  .)2032وقد تناول البحث السياسات املطلوبة لالستفادة منها يف مرص.

مقدمة
ِّ
التحول الديموغرايف،
ُي َع ّد «التغيرّ يف الرتكيب العمري للسكان» من التغيرّ ات التي ينطوي عليها
ّ
وهو األهم تأثري ًا يف النمو االقتصادي ،إذ يمكن التمييز بني ثالث فئات عمرية للسكان ،تتباين من
حيث سلوكها االقتصادي ،وأثر هذا السلوك يف فرص النمو االقتصادي .تتمثّل هذه الفئات الثالث يف :الفئة
العمرية الصغرية ،والفئة التي هي يف سن العمل ،وفئة كبار السن .تكون األوىل خارج قوة العمل ،وهي فئة
* أستاذ يف كلية االقتصاد والعلوم السياسية ،جامعة القاهرة ،ويف مركز البحوث االجتامعية ،اجلامعة األمريكية يف القاهرة.
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ِ
ُ
مواجهة حاجاهتا أن خيصص االقتصاد مزيدً ا من االستثامرات للقطاعات االجتامعية،
مستهلكة ،وتتطلب
كالصحة والتعليم .لذا ،فإن تأثريها يف النمو االقتصادي يكون سالب ًا ،وذلك عىل عكس الثانية التي هي يف
سن العمل ،ويكون أثرها يف النمو االقتصادي موجب ًا ،وذلك من خالل مسامهتها يف قوة العمل ،ويف زيادة
املدخرات .وتكون الثالثة كاألوىل ،من حيث إهنا خارج قوة العمل ،وتعتمد يف متويل إنفاقها
الدخل ،وتراكم ّ
املدخرات ،وحتتاج إىل ختصيص مزيد من االستثامرات يف قطاع اخلدمات الصحية.
عىل السحب من ّ

يف ضوء ذلك ،تستهدف هذه الدراسة حتديد الفرتة الزمنية للهبة الديموغرافية ملرص والسياسات الالزمة لالستفادة
منها .وتأيت أمهية الدراسة مصاحبة لثورة  25يناير التي بدأها الشباب الذين هم نتاج هذه اهلِ َبة الديموغرافية .وقد
بدأ يف عام  2006االهتامم يف مرص بمفهوم اهلِبة الديموغرافية وتوقيتها ،والسياسات املطلوبة لالستفادة منها،
خصيصا لدراسة اهلِبة الديموغرافية(. )1
عد
وذلك من خالل تقرير ُأ ّ
ً
تنقسم الدراسة بعد هذه املقدمة إىل ثالثة أقسام :يتناول األول منها مفهوم اهلِ َبة الديموغرافية التي تُتاح من
التحول
التحول الديموغرايف ،والفرصة التي تتيحها لدعم النمو االقتصادي .ويتناول الثاين
خالل عملية
ّ
ّ
الديموغرايف يف مرص وتوقيت اهلِ َبة الديموغرافية ،و يعرض الثالث بيئة السياسات املطلوبة لإلرساع بعملية
التحول الديموغرايف نحو اهلِ َبة الديموغرافية ،وإلعداد االقتصاد لالستفادة منها ،لكي تتحول الزيادة اهلائلة يف
ّ
قوة العمل إىل هبة ال إىل عبء ،والسياسات املطلوبة إلعداد االقتصاد للمرحلة بعد انتهاء هذه الفرصة.

ً
واله َبة الديموغرافية
التحول الديمغرافي
أوال :مراحل
ِ
ّ

بالتحول الديموغرايف االنتقال من معدالت اإلنجاب والوفيات املرتفعة إىل معدالت اإلنجاب والوفيات
ُيقصد
ّ
املنخفضة .وهو يمر بأربع مراحل:

يف األوىل يكون ٌّ
ً
منخفضا .ويف
كل من معدل الوفيات ومعدل اإلنجاب مرتفعني ،ويكون معدل النمو السكاين
الثانية ينخفض معدل الوفيات ،وبشكل خاص بني الرضع واألطفال دون اخلامسة ،بينام يستمر معدل اإلنجاب
مرتفع ًا يف البداية ،حيث يتجه إىل االنخفاض بعد فرتة من اجتاه معدل الوفيات إىل االنخفاض ،فريتفع معدل النمو
السكاين ،وترتفع نسبة فئات العمر الصغرية ،وتكون هناك زيادة كبرية يف أعداد السكان صغار السن .وعندما يصل
هذا العدد الكبري من صغار السن إىل سن اإلنجاب ،تتحقق فورة أخرى يف صغار السن .ويف الثالثة تنخفض نسبة
فئات العمر الصغرية .وترتفع نسبة السكان يف سن العمل .ويف الرابعة تنتقل الزيادة الكبرية يف السكان ،الذين كانوا
يف الفئة العمرية الصغرية يف املرحلة الثانية ويف سن العمل يف املرحلة السابقة ،إىل سن التقاعد.

ويتبني من املراحل األربع أن االقتصاد تُتاح له خالل املرحلة الثالثة فرصة لالستفادة من هذا التغيرّ يف اهليكل
العمري ،لدفع النمو دفعة كبرية .والفرصة هذه تُتاح فرتة زمنية حمدودة ،حيث يعمل عدد أكرب من السكان
معينة نتيجة تقدم هذه
الذين يعيلون عد ًدا أقل من صغار السن أو من كبار السن .لكن الفرصة ال تستمر اّإل فرتة ّ
جمد ًدا ،وإن تغيرّ تركيبهم العمري
الفئة يف السن ،ودخوهلا مرحلة التقاعد يف املرحلة الرابعة ،فيزداد عدد املعالني َّ
()2
عن املرحلة الثانية ،فيشكل كبار السن ،ال الفئات العمرية الصغرية ،النسبة األكرب منهم .
للتحول الديموغرايف فرص النمو
تدعم اهلِ َبة الديموغرافية ،التي تتيح لالقتصاد خالل املرحلة الثالثة
ّ
كبريا خالل املرحلة
االقتصادي ،من خالل ثالث آليات :األوىل هي آلية قوة العمل ،التي يزداد حجمها ازديا ًدا ً

1 Nassar, Zaky, and Abdel Mowla, 2006: Population Data, A.R.E 1.2006 Cairo.
2 David E. Bloom, David Canning and Jaypee Sevilla, The Demographic Dividend: A New Perspective on the Economic
Consequences of Population Change (Santa Monica, Calif.: Rand, 2003).
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الثالثة ،مع تغيرّ اهليكل العمري من هيكل يسيطر عليه صغار السن إىل هيكل عمري يشكل فيه السكان يف سن
العمل نسبة أكرب من السكان ،بينام يشكل ا ُملعالون من صغار السن ومن كبار السن نسبة أقل من السكان .ويف
اآللية الثانية ،وهي آلية اال ّدخار ،تؤدي الزيادة يف حجم قوة العمل ،مع انخفاض أعداد ا ُملعالني ،إىل ارتفاع
الدخول وانخفاض احلاجات ،وهو ما يؤدي إىل تصاعد امليل إىل اال ّدخار .ويدعم تراكم املدخرات بدوره قدرة
االقتصاد عىل متويل مزيد من االستثامرات.

ّأما يف اآللية الثالثة ،وهي آلية االستثامر يف رأس املال البرشي ،فيؤدي انخفاض معدل اإلنجاب إىل تكوين ُأرس
أصغر ،يكون لدهيا قدرة وحافز أكرب عىل مزيد من االستثامر ،األمر الذي يفيض إىل قوة عمل أعىل إنتاجية،
وأجور أعىل ،ومن ثم مستويات معيشة أعىل .وتدفع الزيادة يف إنتاجية قوة العمل النمو االقتصادي أكثر ّمما
حتققه الزيادة يف حجم قوة العمل.

واله َبة الديموغرافية في مصر
التحول الديموغرافي
ثان ًيا:
ِ
ّ
تزايد سكان مرص خالل القرن التاسع عرش بشكل تدرجيي وبانتظام .وتضاعف حجم السكان خالل مئات األعوام.
وكام هو موضح يف اجلدول رقم ( ،)1تسارع معدل النمو وتزايد السكان بأكثر من  800يف املئة خالل مئة عام.

كشف تعداد عام  1976تزايد عدد السكان برسعة ليصل إىل  36.6مليون نسمة ،ثم تزايد العدد بعد عام
 1976بمعدل سنوي قدره  2.8يف املئة فوصل عدد السكان إىل  47.7مليون نسمة عام  1986ثم إىل 58.8
مليون نسمة عام  ،1996أي بمعدل نمو سنوي قدره  2.1يف املئة خالل الفرتة  ،1996 – 1986كام هو
وأخريا كشف تعداد عام  2006تزايد حجم السكان الذي وصل إىل 72.7
موضح يف اجلدول رقم (.)1
ً
مليون نسمة ،وبمعدل نمو قدره  2.1يف املئة.

العام
1897
1907
1917
1927
1937
1947
1960
1966
1976
1986
1996
2006

اجلدول رقم ()1
السكان يف مرص يف الفرتة من 2006 -1897

حجم السكان ( 000نسمة)
9669
11190
12718
14178
15921
18967
26085
30076
36626
47751
58755
72798

الفرتة

1907-1897
1917-1907
1927-1917
1937-1927
1947-1937
1960-1947
1966-1960
1976-1966
1986-1976
1996-1986
2006-1996

معدل النمو (يف املئة)
1.46
1.28
1.09
1.16
1.75
2.34
2.52
1.92
2.75
2.08
2.10
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للتحول يف ٍ
كل من الوفيات واإلنجاب خالل الفرتة  .2010 – 1920بنا ًء عىل هذا
كانت هذه الزيادة نتيجة
ّ
متيزت األوىل يف الفرتة 1945 – 1920
الشكل ،يمكن تقسيم ّ
حتول مرص الديموغرايف إىل ثالث مراحلّ :
بارتفاع اإلنجاب ،وارتفاع الوفيات .وشهدت الثانية ( )1985 – 1945ارتفاع اإلنجاب وانخفاض الوفيات
من  8يف األلف إىل حوايل  10يف األلف من السكان .ويف ناحية أخرى ،ظل معدل املواليد اخلام حول  40يف
األلف ،حيث إن معدل املواليد اخلام مر بمرحلة انخفاض خالل الفرتة  1973 - 1976نتيجة احلربّ .أما يف
املرحلة الثالثة ( ،)2010 – 1985فكانت الوفيات منخفضة وكذا اإلنجاب .واستمر معدل الوفيات اخلام يف
االنخفاض خالل تلك الفرتة إىل حوايل  6يف األلف .ويف الوقت نفسه (منتصف الثامنينيات) انخفض معدل
الرضع بشكل رسيع إىل حوايل النصف يف منتصف الثامنينيات .وبقي عند معدل مرتفع وصل
وفيات األطفال ّ
إىل  200لكل ألف مولود حي يف بداية اخلمسينيات من القرن العرشين كام انخفضت مرة أخرى إىل النصف
الرضع  38لكل ألف مولود حي بنا ًء عىل بيانات مسح
يف هناية التسعينيات .ويبلغ معدل وفيات األطفال ّ
املؤرشات السكانية الصحية – مرص  2003وحوايل  25لكل ألف مولود حي بنا ًء عىل بيانات املسح السكاين
الصحي – مرص .2008
تحول اإلنجاب في مصر
 -1ظروف
ّ

حتول اإلنجاب بشكل كبري داخل املجتمعات ويف ما بينها مثل كثري من الدول النامية .ومرص ختضع
يتباين ّ
حتوهلا اإلنجايب من مستويات عالية إىل مستويات منخفضة .وهناك يف نرص سبعة مسوح رئيسة للخصوبة
ملرحلة ّ
خالل الفرتة  ،2008 – 1980وهي  :مسح اخلصوبة املرصي عام 1980؛ املسح السكاين الصحي يف مصـر
لألعـوام  1988و 1992و  1995و  2000و2008؛ مسح متابعة املؤرشات السكانية الصحية مرص .2003
بنا ًء عىل تلك التقديرات وبعض التقديرات السابقة للخصوبة ،انخفض اإلنجاب يف مرص بصورة مستمرة
خالل العقدين األخريين من  5.3مواليد لكل سيدة وقت إجراء مسح اخلصوبة املرصي عام  1980إىل 3
مواليد لكل سيدة وقت إجراء املسح السكاين الصحي – مرص عام  ،2008وكان االنخفاض يف اإلنجاب
رسيعا يف فرتة منتصف الثامنينيات ومنتصف التسعينيات .ومل يكن هذا االنخفاض اً
مماثل خالل الزمن أو يف
ً
مناطق مرص خالل الفرتة  ،2008 – 1980وظهر االنخفاض يف احلرض أكثر بط ًئا وتذبذ ًبا عند التغري املالحظ
يف ريف اجلمهورية.
 -2اتجاهات اإلنجاب الك ّلي

وس ِّجل
ُقدِّ ر معدل اإلنجاب الكليّ يف مرص عام  2008بـ  3مواليد أحياء لكل سيدة يف عمرها اإلنجايبُ ،
أقل معدل إنجاب كليّ يف املحافظات احلرضية عام  ،)2.6( 2008تاله الوجه البحري ( ،)2.9ثم الوجه
القبيل (ّ .)3.4أما أعىل مستوى ملعدل اإلنجاب الكليّ  ،فكان يف ريف الوجه القبيل ( )3.6مقارنة بمعدالت
موضح يف اجلدول رقم (ّ .)2أما أقل انخفاض خالل العام نفسه ،فكان
اإلنجاب الكليّ يف باقي املناطق ،كام هو َّ
يف املحافظات احلرضية وحرض الوجه البحري ( )2.6مقارنة بباقي املناطق.
 -3أنماط الزواج

موضح يف اجلدول رقم ( ،)2وبالنظر إىل عام  ،2008نجد أن  64.5يف املئة من السيدات يف الفئة
كام هو َّ
كثريا خالل الفرتة  2008 – 1980بالرغم من ارتفاع
العمرية  49 - 25متزوجات ،ومل تتغري هذه النسبة ً
متوسط العمر عند الزواج األول بدرجة بسيطة.
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 -4اتجاهات استخدام وسائل تنظيم ُ
األسرة
ُي َع ّد استخدام وسائل تنظيم ُ
األرسة من أهم العوامل املؤثرة يف انخفاض اإلنجاب .ولقد حققت مرص تقد ًما
كبريا يف زيادة انتشار وسائل تنظيم ُ
األرسة خالل الفرتة  ،2008 – 1980إذ تزايد استخدام وسائل تنظيم
ً
ُ
حاليا من  24يف املئة عام  1980ليصل إىل  60.3يف املئة عام  ،2008كام هو
املتزوجات
السيدات
بني
رسة
األ
ً
مالحظ من اجلدول رقم (.)2
َ
 -5مناعة فترة ما بعد الوالدة

من الواضح أن مرص متر بفرتة انخفاض متوسط؛ فقد كان املتوسط حوايل  9شهور يف عام  1980لكنه انخفض
موضح يف اجلدول رقم (.)2
أكثر من  50يف املئة ليصل إىل حوايل  4شهور يف عام  ،2003كام هو َّ
اجلدول (:)2
حمددات اإلنجاب الوسيطة يف مرص يف الفرتة 2008 --1980
ّ

املنطقة

2008 2003 2000 1995 1992 1988 1980

املحافظات احلرضية
معدل اإلنجاب الكليّ
(مولود حي ،سيدة من )49 -15
نسبة املتزوجات
(سيدات ( 49 -15 ،يف املئة)

متوسط العمر عند الزواج األول
بالسنوات (سيدة )49 -25
معدل انتشار وسائل تنظيم ُ
األرسة

( يف املئة)

متوسط فرتة مناعة ما بعد الوالدة
(شهور)

2.89 2.82 2.69 3.01 3.84
59

59

64

63

**

2.3

2.6

**

**

**

22.6 24.0 21.7 21.5 21.1 21.1

44

56

59

58

63

69

65.2

6.7

5.0

4.5

3.7

3.8

**

**

حرض الوجه البحري
معدل اإلنجاب الكيل
(مولود حي ،سيدة من )49 -15

نسبة املتزوجات
(سيدات( )49 - 15 ،يف املئة)

متوسط العمر عند الزواج األول
بالسنوات (سيدة )49 -25

3.05 2.66 2.80 3.81 4.28
61
**

65

63

64

**

2.8

2.6

**

**

22.0 23.6 20.9 21.2 20.8 20.5
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املنطقة

2008 2003 2000 1995 1992 1988 1980

معدل انتشار وسائل تنظيم ُ
األرسة
(يف املئة)

43

55

60

59

65

66

65.5

متوسط فرتة مناعة ما بعد الوالدة
(شهور)

6.8

4.7

4.5

3.8

2.5

**

**

ريف الوجه البحري
معدل اإلنجاب الكيل
(مولود حي ،سيدة من )49-15

3.31 3.45 4.10 4.73 6.00

3.2

3

**

**

نسبة املتزوجات
( سيدات( ) 49-15 ،يف املئة(

67

متوسط العمر عند الزواج األول
بالسنوات (سيدة )49 -25

**

20.0 21.2 18.5 18.6 18.5 17.6

معدل انتشار وسائل تنظيم ُ
األرسة
(يف املئة)

18

37

51

54

61

65

63.9

متوسط فرتة مناعة ما بعد الوالدة
(شهور)

9.8

7.2

6.1

5.2

3.7

**

**

66

64

64

**

حرض الوجه القبيل
معدل اإلنجاب الكيل
(مولود حي ،سيدة من )49 -15

3.39 3.80 3.58 4.17 5.87

2.9

3

**

**

نسبة املتزوجات
(سيدات )49 -15 ،يف املئة(

67

متوسط العمر عند الزواج األول
بالسنوات (سيدة )49 -25

**

21.7 23.1 20.7 19.8 20.5 18.8

معدل انتشار وسائل تنظيم ُ
األرسة
(يف املئة)

25

42

48

50

55

60

62.4

متوسط فرتة مناعة ما بعد الوالدة
(شهور)

8.6

6.3

5.8

4.4

3.4

**

**

64

62

66

**

81

 التحوّ الت الديموغرافية في الوطن العربي وقضايا التنمية:المحور
الهبَة الديموغرافية في مصر وفرص االستفادة منها
ِ

2008 2003 2000 1995 1992 1988 1980

املنطقة
ريف الوجه القبيل

3.6

4.2

**

**

4.66 5.19 5.97 6.15 6.31
**

70

73

72

18.3 20.4 17.4 16.9 17.2 16.4

معدل اإلنجاب الكيل
)49 -15  سيدة من،(مولود حي

74

نسبة املتزوجات
() يف املئة49 -15 ،(سيدات

**

متوسط العمر عند الزواج األول
)49 -25 بالسنوات (سيدة

ُ معدل انتشار وسائل تنظيم
األرسة
)(يف املئة

48.4

45

40

24

24

12

4

**

**

6.1

9.8

8.8

9.7

10.7

متوسط فرتة مناعة ما بعد الوالدة
)(شهور

3

3.2

3.53 3.63 3.93 4.41 5.28

معدل اإلنجاب الكيل
)49 -15  سيدة من،(مولود حي

64.5

**

65

نسبة املتزوجات
)) يف املئة49 -15 ،(سيدات

20.6 22.1 19.5 19.3 19.2 18.5

**

متوسط العمر عند الزواج األول
)49 -25 بالسنوات (سيدة

60.3

60

56

48

47

38

24

ُ معدل انتشار وسائل تنظيم
األرسة
)(يف املئة

**

**

4.0

5.6

6.1

7.2

8.9

متوسط فرتة مناعة ما بعد الوالدة
)(شهور

63

65

65

65

:املصدر

Central Agency for Public Mobilisation and Statistics, The Egyptian Fertility Survey, 1980, 4 vols. (Cairo: The Agency,
1983); Hussein Abdel-Aziz Sayed [et al.], Egypt Demographic and Health Survey, 1988 (Cairo, Egypt: Egypt National
Population Council; Columbia, Md.: Institute for Resource Development/Macro Systems, [1989]); Fatma H. El-Zanaty
[et al.]: Egypt Demographic and Health Survey, 1992 (Cairo, Egypt: Egypt National Population Council, [1993]), and
Egypt Demographic and Health survey, 1995 (Cairo, Egypt: National Population Council; Calverton, Md., USA: Macro
International, [1996]), and Fatma H. El-Zanaty and Ann A. Way: Egypt Demographic and Health Survey, 2000 (Cairo,
Egypt: Ministry of Health and Population, National Population Council; Calverton, MD: ORC Macro, 2001), and Egypt
Interim Demographic and Health Survey, 2003 (Cairo, Egypt: Ministry of Health and Population, National Population
Council; Calverton, MD: ORC Macro, 2004), and Special Tabulations.
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 -6المحيط االجتماعي والثقافي للتحول اإلنجابي

طبق َا لبيانات آخر مسح سكاين صحي عام  ،2008نجد أن  32.1يف املئة من السيدات مل يسبق هلن الزواج وال
الذهاب إىل املدرسة ،و 11.3يف املئة مل يستكملن التعليم االبتدائي ،و 4يف املئة استكملن االبتدائي ،و40.2
يف املئة أكملن عىل األقل التعليم الثانوي .ويف عام  ،1995كان هناك حوايل  44يف املئة مل يسبق هلن الذهاب
إىل املدرسة ،و 20يف املئة مل يكملن التعليم االبتدائي ،و 13يف املئة استكملن التعليم االبتدائي وبعض الثانوي،
و 24يف املئة أكملن عىل األقل التعليم الثانوي .كام هو موضح يف اجلدول رقم (.)3
تلك املكاسب يف جمال التعليم مل تقرتن بزيادة حقيقية يف جمال توظيف املرأة؛ فمن بني السيدات الاليت مل يسبق
هلن الزواج ،نجد أن  19يف املئة منهن فقط تم توظيفهن عام  1995مقارن ًة بحوايل  26.5يف املئة عام 2008
(اجلدول رقم (.))3

معينة عىل درجة استقاللية املرأة املرصية يف اختاذ
أ ّثرت هذه التغريات يف املحيط الثقايف الذي كان يتضمن حدو ًدا ّ
حاليا يف صنع
القرارات املصريية املتعلقة بحياهتا وحياة أطفاهلا .وبلغت نسبة السيدات املتزوجات املشاركات ً
القرارات املتعلقة ُ
باألرسة (سواء بمفردهن أو بمشاركة أزواجهن) نحو  17يف املئة فقط ،وذلك عام ،1995
وبلغت النسبة  31يف املئة عام .2008
اجلدول رقم ()3
املحيط االجتامعي الثقايف للتحول اإلنجايب2000-1995 ،

املنطقة

مستوى التعليم
مل يسبق هلا
الذهاب
للمدرسة

مل تستكمل
االبتدائية

(يف املئة)
استكملت
االبتدائية

استكملت
الثانوي فأعىل

حاليا
تعمل
ً
(يف املئة)

الرأي النهائي
يف كل القرارات
لوحدها أو
بمشاركة أحد
(يف املئة)

2008 1995 2008 1995 2008 1995 2008 1995 2008 1995 2008 1995
املحافظات احلرضية 26.4

17

40.6 20.3 19.4 20.4 56.0 35.5 6.0 19.4 8.0 18.6

حرض الوجه القبيل 40.6 24.5 21.9 25.7 57.5 39.0 10.5 16.6 7.6 21.0 21.0 23.5
ريف الوجه القبيل 33.5 12.7 9.4 21.1 21.8 17.9 10.6 9.8 10.1 20.4 54.4 51.8
حرض الوجه البحري 25.0 21.0 22.5 21.2 65.7 34.6 4.6 15.5 8.7 19.7 13.1 30.2
ريف الوجه البحري 9.3 19.3 34.2 66.5
مرص
املصدر:

8.0

3.4

19.3 13.2 15.4 10.2 44.2 6.2

31.2 16.9 16.4 18.9 44.8 23.6 4.0 13.0 8.4 19.7 32.1 43.7

El-Zanaty [et al.], Egypt Demographic and Health survey, 1995, and Fatma H. El-Zanaty and Ann A. Way, Egypt
;Demographic and Health Survey, 2000 (Cairo, Egypt: Ministry of Health and Population, National Population Council
)Calverton, MD: ORC Macro, 2001). (2009
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اله َبة الديموغرافية في مصر
ِ -7

يتبي االنخفاض
يوضح اجلدول رقم ( )4التغيرّ ات يف الرتكيب العمري خالل الفرتة  ،1996 – 1947إذ نّ
النسبي لنسبة صغار املعالني كرد فعل عىل انخفاض يف اإلنجابّ .أما نسبة السكان يف الفئة العمرية التي أقل من
 15عا ًما ،فكانت تقريب َا  43يف املئة عام  ،1960ثم تناقصت بانتظام لتصل إىل حوايل  37يف املئة عام ،1996
طبق َا آلخر تعداد للسكان .وقد انعكس هذا االنخفاض يف نسبة صغار املعالني مبارشة عىل الفئة العمرية املنتجة
( ،)64 – 15إذ تزايدت نسبة مسامهة هذه الفئة يف سوق العمل من  54يف املئة عام  1960إىل  59يف املئة عام
 ،1996وهو ما أدى إىل انخفاض نسبة اإلعالة خالل الفرتة نفسها ( .)1996 – 1947وكنتيجة هلذه التغريات
يف الرتكيب العمري ،انخفضت نسبة اإلعالة ملصلحة من ُهم يف سن العمل ()64 – 15؛ ففي عام  ،1960كان
شخصا خارج سن العمل يعتمدون عىل  100شخص يف سن العمل .ولكن بنا ًء عىل تعداد السكان
حوايل 86
ً
شخصا لكل  100شخص يف
عام  ،1996حدث انفراج بنسبة  20يف املئة تقريب َا ،إذ وصلت هذه النسبة إىل 70
ً
سن العمل ،ووصلت إىل حوايل  50يف املئة عام .2006
اجلدول رقم ()4

نسبة توزيع السكان طبقا للعمر ومعدل اإلعالة يف الفرتة 2006 - 1974
العام

14-0

64-15

+65

معدل اإلعالة

42.7

53.8

3.5

85.9

1974

38.1

1976

40.0

1960

1986

1996

2006

39.9

37.7

23.1

58.8

56.3

56.2

58.9

48.2

3.1

3.6

3.3

3.4

1.5

70.0

77.4

76.9

69.8

51.0

متر مرص باهلِ َبة الديموغرافية منذ الستينيات ،عندما بدأ السكان يف سن العمل يف التزايد وبدأت وطأة اإلعالة يف
ّ
ِ
االنخفاض .ونجد أن من الصعب إيصال رسالة اهل َبة الديموغرافية إىل صانعي القرار السيايس بينام مازال هناك
حاجة إىل موارد واستثامرات إضافية ملواجهة هذا العدد املتزايد من املعالني .ولتحديد فرتة اهلِ َبة الديموغرافية
ستمر هبا مرص ،تقرتح الدراسة مؤرشات أخرى إضافية إىل جانب معدل اإلعالة .واملؤرشات املقرتحة هي
التي
ّ
كام ييل:
 -حجم الزيادة الطبيعية .

 حجم السكان يف الفئة العمرية األقل من  15عا ًما . -حجم السكان يف الفئة العمرية من  64 – 15عا ًما.

 -معدل اإلعالة.

ُعرف النقطة الزمنية لبداية اهلِ َبة الديموغرافية بأهنا النقطة التي ينخفض عندها ٌّ
كل من معدل اإلعالة وحجم
وت ّ
زيادة الطبيعية ،ويبدأ حجم السكان يف الفئة العمرية األقل من  15عا ًما يف االنخفاض ،ويتزايد حجم السكان
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يف سن العملّ .أما النقطة الزمنية لنهاية اهلِ َبة الديموغرافية فتحدد عندما يصل حجم السكان يف الفئة العمرية
 64 – 15إىل قيمته العظمى ،أو يبدأ معدل اإلعالة يف التزايد مرة أخرى ،أهيام حيدث أوالً .

وقد اعتمدت الدراسة عىل ثالثة إسقاطات سكانية حتى عام  ،2050وهي إسقاطات تتوافق مع تلك
التي تظهر يف دراسات سابقة( .)3وتم تطبيق املؤرشات السابقة عليها لتقدير بداية اهلِ َبة الديموغرافية وهنايتها.
وبالنظر إىل مرص ،حيث النمو السكاين يف ارتفاعُ ،يتو َّقع أن تبدأ اهلِ َبة الديموغرافية خالل فرتة ترتاوح تقريب َا بني
 15عا ًما و 20عا ًما بعد انخفاض ملحوظ يف اإلنجاب.
إن اهلِ َبة الديموغرافية يف مرص ظاهرة مؤقتة تستمر فرتة تصل إىل حوايل  30عا ًما فقط ،بأقىص تقدير .وبنا ًء
عىل املعايري املذكورة سابق َاُ ،يتو َّقع أن حتدث اهلِ َبة الديموغرافية خالل الفرتة  2024- 2014عىل أقل تقدير (إذ
يصل معدل اإلنجاب الكليّ إىل  2.1بحلول عام  ،)2017أو خالل الفرتة  2.1( 2046 – 2015بحلول
عام  ،)2022أو خالل الفرتة  2050 - 2020بأقىص تقدير ( 2.1بحلول عام  .)2032وخالل تلك الفرتات
الثالث ،ينخفض حجم الزيادة الطبيعية وحجم السكان يف الفئة العمرية أقل من  15عا ًما ،وتنخفض نسبة
اإلعالة ،يف حني يرتفع عدد السكان يف سن العمل .ويقدم اجلدول رقم ( )5توقيت اهلِ َبة الديموغرافية وفق َا
ألقل تقدير ،وباالعتامد عىل املؤرشات املذكورة سابق َا.
اجلدول رقم ()5
توقيت اهلِ َبة الديموغرافية يف مرص وف ًقا ألقل تقدير

العام

الزيادة الطبيعية
(باملليون)

معدل اإلعالة

السكان < 15
)باملليون)

السكان 64-15
)باملليون)

2010

1.30

0.55

24.74

51.64

2012

1.25

0.55

25.20

53.38

2011

2013

2014
.

.

.

1.28

1.21

1.18
.

.

0.55

0.54

0.54
.

.

.

.

25.12

25024

25.22
.

.

.

52.38

54.36

55.34
.

.

.

2040

0.28

0.40

18068

74.24

2042

0.19

0.40

18.00

74.48

2041

2043

0.24

0.16

0.40

0.40

18037

17.70

74.40

74.47

3 Nassar, Zaky, and Abdel Mowla, 2006: Population Data, A.R.E 1.1.2005 Cairo.
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ً
اله َبة الديموغرافية والسياسات االقتصادية في مصر
ثالثاِ :

التحول الديمغرايف الفرصة لدفع النمو االقتصادي ،ولكن االقتصاد ال ينتفع اً
فعل هبذه الفرصة التي تُتاح مرة
يتيح
ّ
واحدة .ويتوقف إمكان انتفاع االقتصاد بالفرصة ،وحتويلها إىل ِ
«هبة ديمغرافية» حقيقية ال إىل «عبء» عىل االقتصاد.

ويمكن التمييز بني ثالث جمموعات من السياسات ،التي ينبغي أن يستعد من خالهلا االقتصاد هلذه الفرصة ،وهي :

«اله َبة الديموغرافية»
 -1سياسات لإلسراع
بالتحول الديموغرافي ،والوصول إلى فترة ِ
ّ

أ -سياسات الصحة

التحول الديموغرايف يف اخلدمات الصحية الوقائية واألساسية،
ينبغي أن تركّ ز سياسات الصحة لإلرساع بعملية
ّ
وذلك من خالل خفض احتامالت وفيات األطفال ،وتوفري خدمات الصحة اإلنجابية.
وقد حققت مرص من خالل هذه الشبكة تقد ًما يف توفري خدمات رعاية األمومة والطفولة ،وتنظيم ُ
األرسة،

متثّلت نتائجها يف:

( )1انخفاض معدل اإلنجاب من  5.3بني النساء ( 49-15عا ًما) يف عام  1980إىل  3.2يف عام  ،2003وإىل
 3.1يف عام  ،2005و 3يف عام .2008
( )2سبق استخدام  81يف املئة من النساء املتزوجات ( 49 -15عا ًما) لوسائل تنظيم ُ
األرسة طبقًا لنتائج املسح
السكاين الصحي عام  ،2008يف مقابل  70.4يف املئة فقط يف مسح عام .1995

( )3حصول  73.3يف املئة من النساء احلوامل عىل رعاية طبية قبل الوالدة وفق ًا ملسح عام  ،2008يف مقابل
حصول  68.6يف املئة وفق ًا ملسح عام  2003و  39.1يف املئة يف مسح عام ،1995

( )4حصول  80.8يف املئة عىل جرعة واحدة أو أكثر من الطعوم ضد التيتانوس عام  ،2008يف مقابل  78يف
املئة عام  ،2003و  69.5يف املئة عام .1995

(ّ )5متت  34.6يف املئة من الوالدات حتت رعاية طبية عام  ،1988وارتفعت النسبة إىل  46.3يف املئة عام
 ،1995ثم إىل  69.4يف املئة يف مسح عام  ،2003ثم بلغت  84.1يف املئة يف مسح عام .2008
شهرا) عىل الطعوم كلها ،و 90يف املئة يف مسح عام .2008
( )6حصل  87.5يف املئة من األطفال (ً 23-12

وبالرغم من التقدم املحقق ،مازال هناك كثري من املجاالت التي متثّل حتديات لسياسات القطاع الصحي الذي
عليه أن يعاجلها ،لدعم دور هذا القطاع يف اإلرساع بالتحول الديمغرايف .وتشمل هذه املجاالت:

 احلاجة إىل زيادة اإلنفاق العام عىل الصحة؛ -إعادة ختصيص اإلنفاق العام عىل الصحة؛

 استهداف الريف ،وباألخص ريف الوجه القبيل.ب -سياسات التعليم

يؤثر نرش التعليم وارتفاع مستوياته جوهري ًا يف معدالت اإلنجاب؛ إذ يتجه اآلباء األعىل تعلي ًام إىل تكوين ُأرس أصغر
وخصوصا غري املتعلامت ،فإن فرصتهن للحصول عىل
حج ًام .وبالنسبة إىل النساء األعىل تعلي ًام من بني سائر النساء،
ً
عمل واكتساب دخل أعىل هي أوفر ّمما لدى النساء غري املتعلامت .لذا ،ينبغي لسياسات التعليم يف مرص أن تركز
عىل اثنتني من املشكالت ،ومها :انتشار األمية ،وانخفاض معدالت االلتحاق بمراحل التعليم األعىل.
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ج  -سياسات حتسني وضع املرأة االقتصادي واالجتامعي

تشمل هذه السياسات توفري مزيد من فرص العمل ،والقضاء عىل أي ممارسات متييزية ،وذلك من خالل زيادة
معدل مسامهة اإلناث يف قوة العمل ،وهو ما يثري التساؤل عن الفجوة بني الذكور واإلناث يف فرص التعليم
والتشغيل يف مرص.

( )1يف التعليم :ال يزال أكثر من نصف النساء ( 15عا ًما فأكثر) يف مرص أميات ( 56يف املئة) .وتبلغ النسبة بني
الشابات ( 24-15عا ًما)  33يف املئة .ويترسب  11يف املئة من الفتيات من التعليم األسايس قبل استكامل هذه
املرحلة املهمة .وحتصل  23.5يف املئة فقط من اإلناث ( 15عا ًما فأكثر) عىل تعلىم ثانوي فأعىل.
( )2يف التشغيلُ :ي َع ّد معدل مسامهة اإلناث يف قوة العمل منخفض ًا للغاية مقارن ًة بمعدل مسامهة الذكور؛ فوفق ًا
للبيانات الرسمية ،يبلغ معدل مسامهة اإلناث يف قوة العمل  22.3يف املئة يف مقابل  73.9يف املئة بني الذكور.

«اله َبة الديموغرافية»
 -2سياسات لالستفادة من ِ
و»املدخرات» .وينبغي أن هييئ االقتصاد
تنطوي «اهلِ َبة الديموغرافية» عىل زيادة كبرية يف «حجم قوة العمل»
ّ
املناخ املالئم من السياسات لالستفادة من هذه الزيادة يف دفع النمو االقتصادي .ويتحدد إمكان استفادة
االقتصاد املرصي من اهلِ َبة الديموغرافية يف دفع النمو االقتصادي ،ويف القدرة عىل توفري فرص عمل منتجة
تستوعب الزيادة الكبرية يف قوة العمل ،التي تنطوي عليها «اهلِ َبة الديموغرافية» ،وهو ما يطرح التساؤل التايل:
ما هي السياسات املطلوبة لالستفادة هبا؟

أ -سياسات توسيع سوق العمل ،وزيادة مرونته
للتحول الديموغرايف ،مع وصول الزيادة الكبرية من
يشهد حجم قوة العمل طفرة كبرية خالل املرحلة الثالثة
ّ
دافعا النمو االقتصادي دفعة غري مسبوقة .ولكن هذه
صغار السن يف املرحلة الثانية إىل سن العمل يف هذه املرحلةً ،
تتحول إىل عبء ضخم عىل االقتصاد يؤدي إىل تفاقم مشكالت
الزيادة بحد ذاهتا غري كافية لتحقيق ذلك ،بل ربام ّ
من قبيل :البطالة ،والفقر ،وتدهور مستويات املعيشة...إلخ ،.وتتطلب توفري فرص عمل كافية الستيعاب الزيادة
يف قوة العمل ،وإحداث تغيري يف سياسات االقتصاد الكيل .وما ييل هو بعض السياسات املتع ّلقة بسوق العمل:

( )1انفتاح االقتصاد عىل االقتصاد العاملي :حتتاج االقتصاديات النامية إىل استقطاب مزيد من تدفقات رؤوس
تسهل إعادة توزيع املوارد دولي ًا ،من خالل حترير حركة
األموال الدولية .وبشكل عام ،فإن السياسات التي ّ
ِ
دورا مهماًّ يف االستفادة من اهل َبة الديموغرافية ،يف جمموعة
السلع ورأس املال والعاملة بني دول العامل ،تؤدي ً
الدول التي متر باملرحلة الثالثة« ،فرتة اهلِ َبة الديموغرافية» ،وبالتكيف مع انتهاء هذه الفرتة يف تلك الدول التي
مرت اً
فعل هبذه املرحلة ،وانتقلت إىل املرحلة الرابعة.
املحددة لقدرة االقتصاد عىل جذب االستثامر لتوفري
( )2مزيد من املرونة يف سوق العمل :يتمثّل أحد العوامل
ّ
فرص عمل ،يف مدى مرونة سوق العمل ذاهتا ،اّإل أن السياسات التي جتعل سوق العمل أكثر مرونة جلذب
االستثامر الرضوري تلقى عاد ًة مقاومة من جانب «العاملة» ،ألهنا تؤثر يف استقرارهم.

املدخرات وحتفيز االستثامر
ب  -سياسات لتعبئة ّ
املدخرات،
تنطوي اهلِ َبة الديموغرافية ،ليس فقط عىل زيادة كبرية يف قوة العمل ،وإنام أيض ًا عىل زيادة كبرية يف ّ
كون هذه األخرية تتيح الفرصة لتمويل مزيد من االستثامرات التي تكون رضورية لتوفري مزيد من فرص
املدخرات ،فال يضمن بالرضورة تعبئة
العمل .اّإل أن تغيري اهليكل العمري ال يوفر فقط سوى فرصة لزيادة ّ
حتفيزا لالستثامر.
املدخرات أو
مزيد من ّ
ً

المحور :التحوّ الت الديموغرافية في الوطن العربي وقضايا التنمية
الهبَة الديموغرافية في مصر وفرص االستفادة منها
ِ

يثري هذا التباين التساؤل حول االدخار واالستثامر يف مرص ،وما إذا كانا يتزايدان بام يكفي إعداد االقتصاد
لالستفادة باهلِ َبة الديموغرافية.
املهمة:
ولتحسني مناخ االستثامر يف مرص البد من التشديد عىل عدد من العنارص ّ

( )1استقرار االقتصادي الكل .وهناك عدد من املؤرشات االقتصادية التي تثري التساؤل حول درجة االستقرار
االقتصادي ،وحتتاج إىل االهتامم هبا لتحقيق هذا االستقرار.
وتؤكد هذه املؤرشات عىل استمرار اختالالت ال تزال تؤثر سلب ًا عىل االستقرار االقتصادي الكيل.
( )2نوعية املؤسسات ،ومرونة اإلجراءات؛ إذ ال تكفي احلوافز التي تمُ نح لالستثامر جلذب االستثمـار بشكل
عام ،واالستثامر األجنبي املبارش ،ذلك ألن لتوا ُفر أمهية ونوعية املؤسسات واإلجراءات احلكومية أكرب األثر.
( )3احلوكمة :وهي متثّل معايري احلكم اجليد الذي هو عنرص مهم يف إتاحة مناخ من الثقة جاذب للمستثمر يف
االقتصاد .لكن مؤرشات احلوكمة يف مرص أظهرت تراجع ًا بشكل عام خالل الفرتة .2004-1998

«اله َبة الديموغرافية»
 -3سياسات إعداد االقتصاد للمرحلة الرابعة ،بعد انتهاء فترة ِ
– مرحلة املجتمع املسن
تُتاح «اهلِ َبة الديموغرافية» لفرتة حمدودة من الزمن ،تنتهي بوصول الزيادة الكبرية يف الفئة العمرية الصغرية التي
حتديات
حتققت يف املرحلة الثانية ثم املرحلة الثالثة ،إىل سن التقاعد يف املرحلة الرابعة .ويفرض املجتمع املسن ّ
ينبغي أن يستعد هلا االقتصاد ،وذلك من خالل السياسات املناسبة التي تشمل :رفع سن التقاعد ،وإصالح نظام
املعاشات ،وتوفري اخلدمات الصحية واالجتامعية التي حيتاج كبار السن إليها.
يمكن القول بشكل عام إن االقتصاد املرصي مل يستعد بعدُ ملرحلة املجتمع املسن؛ فأهم نظام لدعم املسنني
يتمثّل يف نظام املعاشات ،الذي يعاين عد ًدا من أوجه القصور ،تتمثّل يف :انخفاض قيمة املعاش وتناقصها،
وارتفاع تكلفة املعيشة ،واخللل يف إدارة نظام الضامن االجتامعي ،وقصور املوارد ،والفئة املستهدفة.

خاتمة
التحول الديموغرايف ليست فقط تلك التي ترتتب عىل معدل النمو السكاين ،بل إهنا تنسحب ً
أيضا
إن تبعات
ّ
اً
واضحا هلذه التبعات .نتيجة لتغيرّ ات يف الوفيات واإلنجاب يف
عىل الرتكيبة السكانية ،وتُعترب مرص مثال
ً
األعوام اخلمسني األخرية ،بدأت مرص تغيريات يف الرتكيب العمري .ومن الواضح أن العالقة بني السكان يف
سن العمل والسكان خارج سن العمل آخذة يف التحسن ،أي انخفضت نسبة اإلعالة لصالح السكان يف سن
العمل  64-15عا ًما.
ِ
يسمى ظاهرة اهلبة الديموغرافية ،معتمدة يف الوصول إىل توقيت
أوضحت الدراسة أن مرص عىل أعتاب ما ّ
دخول مرص فرتة اهلِبة الديموغرافية عىل عدد من املؤرشات اإلحصائية ،منها نسبة اإلعالة ،ومؤرشات
ديموغرافية أخرى ،وكذلك عىل إسقاطات سكانية حتى عام  .2050هذه الفرصة السكانية ليست دائمة وال
تلقائية ،والعائد الديموغرايف منها ليس ضامنًا يف حد ذاته لتحقيق تنمية اقتصادية وإنسانية .لكنها متثّل جمرد
فرصة أو جمرد احتامل يمكن االستفادة منه إذا ما اتُّبعت سياسات مناسبة حول العاملة واالستثامر .وبالتايل،
حمددة لالستفادة من هذه الفرصة.
حتتاج احلكومة املرصية إىل النظر يف سياسات ّ
من املستحسن ً
التحول الديموغرايف ختتلف عرب املناطق يف مرص.
بالبعد اجلغرايف ،وبأن وترية
ّ
أيضا أن نعرتف ُ
ِ
لذلك ،من املتوقع أن تصل بعض املناطق ،مثل املناطق احلرضية مثل القاهرة والسويس ،إىل اهلبة الديموغرافية
عىل نحو أرسع من غريها :فهل هذه املناطق مستعدة لالستفادة من هذه الفرصة؟
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