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مقدمة
أشــارت نتائــج التعــداد العــام للســكان واإلســكان والمنشــآت لعــام 2017 إلــى بلــوغ ســكان مصــر 
94.8 مليــون نســمة مقارنــة بحوالــي 72.6 مليــون نســمة فــي 2006. كمــا بلــغ تقديــر معــدل النمــو 
الســنوي للفتــرة مــا بيــن التعــدادات الســكانية األخيــرة حوالــى 2.56% وهــو المعــدل الــذي يتجــاوز 
التقديــر البالــغ 2.04% خــالل الفتــرة 1996-2006. كمــا لــم توضــح البيانــات وجــود اختالفــات 

ملحوظــة فــي توزيــع الســكان بحســب المناطــق الحضرية/الريفيــة1  أو وفًقــا للنــوع.
تظهــر الفرصــة الديموجرافيــة نتيجــة الســتمرار التراجــع الملحــوظ فــي مســتويات اإلنجــاب وهــو 
ــة )0-14 ســنة(  ــكل العمــري، حيــث ستشــهد الشــريحة العمري ــي الهي ــرات ف ــى تغيي ــؤدي إل مــا ي
ــورات  ــى وف ــؤدى إل ــا ســوف ي ــي الســكان، وهــو م ــن اجمال ــى نســبتها ضم ــا ف ــا ملحوًظ انخفاًض
ملموســة فــي مخصصــات المــوارد والتــي مــن الممكــن اســتخدامها فــي تعزيــز مهــارات وقــدرات 
العــدد المتزايــد مــن األشــخاص فــي ســن العمــل )15-64 ســنة(. كمــا ســيزيد هــذا الوضــع 
ــا ســيحقق مســتوى  ــي وهــو م ــج المحل ــي النات ــن اجمال ــرد م ــب الف ــة ونصي ــي االنتاجي ــن اجمال م
ــري  ــال البش ــي رأس الم ــتثمارات ف ــذه االس ــر ه ــكان. وتعتب ــي الس ــة إلجمال ــن الرفاه ــل م أفض
ــق  ــرص تحقي ــم ف ــة وتعظي ــن الفرصــة الديموجرافي ــتفادة م ــل االس ــة ألج ــور الضروري ــن األم م
العائــد الديموجرافــي. وينبغــي دعــم ذلــك مــن خــالل السياســات العامــة ذات الصلــة لتعزيــز قيــام 
االســتثمارات فــي العديــد مــن القطاعــات وتحســين منــاخ األعمــال مــن أجــل توفيــر فــرص عمــل 

ــا.  ــدة الناشــطة اقتصادي ــدة للشــريحة الســكانية المتزاي ــة جدي انتاجي
ــي كل  ــل المــدى ف ــكل العمــري هــي نتيجــة للتراجــع طوي ــى الهي ــة عل ــرات الطارئ إن هــذه التغيي
مــن مســتويات اإلنجــاب والوفيــات ممــا يــؤدي إلــى إحــداث تغييــرات فــي معــدالت اإلعالــة 
العمريــة واإلشــارة إلــى مــا إذا كانــت الدولة/المحافظــات قــد إقتربــت مــن إمكانيــة تحقيــق العائــد 
الديموجرافــي. وأوضحــت بعــض الدراســات أن تحقيــق معــدل إعالــة منخفــض نســبيا لمــا يقــل عــن 

ــل هــذه الفــرص.  ــر لهــذه المناطــق مث أو يســاوي 66% يوف
ــاء  ــه أثن ــري وتغييرات ــكل العم ــول الهي ــة ح ــات هام ــام 2017 معلوم ــكاني لع ــداد الس ــر التع يوف
فتــرة مــا بيــن التعــدادات الســكانية 2006-2017، الســيما مــع الزيــادة الملحوظــة فــي مســتويات 
اإلنجــاب خــالل هــذه الســنوات. ويتعــارض مثــل هــذا االتجــاه مــع المســارات المعروفــة والثابتــة 
إلمكانيــة تحقيــق العائــد الديموجرافــي ويقلــل مــن فــرص المــرأة فــي االنضمــام إلــى القــوى العاملــة. 
كمــا أنــه يقلــل مــن قــدرة الدولــة علــى تحقيــق أيــة وفورات/مدخــرات تمكنهــا مــن تعزيــز مســتوى 
ــم  ــن والصحــة والتعلي ــكل مــن مجــاالت التمكي ــق ب االســتثمار فــي رأس المــال البشــري فيمــا يتعل

والتوظيــف، خصوًصــا بالنســبة للشــباب.   
لهــذا فــإن الهــدف الرئيســي مــن هــذه الدراســة هــو االســتفادة مــن البيانــات الحديثــة المســتخلصة مــن 
التعــداد الســكاني لعــام 2017 مــن أجــل فحــص الهيــكل العمــري وتقييــم إمكاناتــه علــى المســتوى 
ــى  ــر عل ــدرة مص ــى ق ــوء عل ــض الض ــاء بع ــى إلق ــة إل ــات باإلضاف ــتوى المحافظ ــي ومس الوطن

االســتفادة مــن الفرصــة الديموجرافيــة فــي المســتقبل القريــب. 

1   طبق التعداد العام للسكان واإلسكان والمنشآت لعام 2017 منهجية “محل اإلقامة المعتاد” وهو ما قد يؤثر على المقارنة بالتعدادات 
السكانية السابقة حيث أنها اتبعت منهجية “مكان التواجد الغعلى”.
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ــي  ــي االجمال ــة الديموجراف ــدل اإلعال ــن مع ــص كل م ــوف يخضــع للفح ــة س ــذه الغاي ــا له وتحقيًق
ومعــدل إعالــة األطفــال الخــاص بفئــة صغــار الســن )0 – 14 ســنة(، كمــا ســوف يتــم بنــاء مؤشــر 
ــرح  ــات الرئيســية لإلطــار الُمقَت ــد الكمــي للمكون ــى التحدي ــد الديموجرافــي باالســتناد إل ــى للعائ أول
ــاالت  ــي مج ــة ف ــام بمداخــالت للسياس ــك القي ــن ذل ــي. ويتضم ــد الديموجراف ــاب العائ ــاء وإكتس لبن
التمكيــن والتعليــم والصحــة واالقتصــاد وخلــق فــرص عمــل وهــي المداخــالت التــي ســيجري تبنيهــا 
ــدى  ــام المنت ــذا اإلطــار ق ــي ه ــة والمســاءلة واالســتقرار السياســي. وف ــن الحوكم ــن ســياق م ضم
االقتصــادي العالمي/مجلــس األجنــدة العالميــة بتطويــر المنهجيــة المالئمــة لذلــك وتتمثــل فــي “إطــار 
السياســة 3E لجنــي ثمــار العائــد الديموجرافــي: Empower التمكيــن، وEducate التعليــم، و
Employ التوظيــف”، وهــو المنهجيــة التــى يمكــن أن نشــير إليهــا “بإطــار السياســة 3 ت” الــذي 

ســيكون محــور تركيــز هــذه الدراســة.
ــن أجــل فحــص الوضــع  ــام 2017 م ــام للســكان لع ــداد الع ــات التع  ســوف يجــري اســتخدام بيان
الراهــن علــى المســتوى الوطنــي وبالنســبة  للمحافظــات المختلفــة )لــكل مــن المناطــق الحضريــة 

ــك. ــة بالوضــع فــي 2006، كلمــا أمكــن ذل ــة( مقارن والريفي

توصيف مصر الديموجرافي
ــي  ــرن الماض ــات الق ــة أربعين ــع نهاي ــع م ــي التراج ــدأت ف ــات ب ــدالت الوفي ــن أن مع ــم م بالرغ
واســتمرت فــي ذلــك مــع مــرور الســنوات، إال أنــه لــم ُيالحــظ االنخفــاض فــي مســتويات اإلنجــاب 

ــبعينات. ــة الس ــع بداي إال م
ــع  ــتمرار تراج ــكاني الصحــي – مصــر 2014 اس ــح الس ــي المس ــة ف ــات الُمجمع أوضحــت البيان
مســتويات الوفيــات فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة علــى مــدار الخمســة عشــر ســنة الماضيــة، حيــث 
انخفضــت مســتويات وفيــات الُرضــع مــن 33 حالــة وفــاة لــكل ألــف مولــود خــالل فتــرة 14-10 
ســنة قبــل المســح إلــى حوالــي 22 حالــة وفــاة لــكل 1000 مولــود خــالل فتــرة الخمــس ســنوات قبــل 
مســح 2014. وكذلــك انخفضــت مســتويات الوفيــات لألطفــال دون الخامســة مــن 39 حالــة وفــاة 
لــكل 1000 مولــود  إلــى حوالــي 27 حالــة وفــاة عــن نفــس الفتــرة المحــددة ســابًقا. عــالوة علــى 
ذلــك إذا مــا تــم اســتخدام نتائــج المســوح المتتاليــة لفحــص اتجاهــات وفيــات األطفــال والُرضــع فإنهــا 
تؤكــد علــى التراجــع الملحــوظ فــي وفيــات األطفــال فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة خــالل العقــود 

األربعــة الماضيــة. 
وفيمــا يتعلــق باإلنجــاب، فــإن معــدل اإلنجــاب الكلــى الُمقــدر فــي بدايــة ثمانينــات القــرن الماضــي 
ــكل امــرأة، وأظهــرت نتائــج المســوح الســكانية الصحيــة لمصــر إنخفــاض هــذا  كان 5.3 طفــل ل
ــث وصــل متوســط عــدد  ــى عــام 2008، حي ــة حت ــرة مختلف ــن بوتي ــدل بشــكل مســتمر، ولك المع
األطفــال للمــرأة ثالثــة اطفــال. وقــد شــهدت الفتــرة مــا بيــن منتصــف الثمانينــات ومنتصــف 
التســعينات تراجًعــا ســريًعا فــي مســتويات اإلنجــاب، والتــي واصلــت انخفاضهــا بوتيــرة أبطــأ خــالل 
الفتــرة التاليــة لذلــك حتــى عــام 2005. وســجل المســح الســكاني الصحــي – مصــر 2014 الزيــادة 
ــة  ــل تراجعــا عــن اإلتجاهــات طويل ــل للمــرأة، وهــو مــا يمث ــى 3.5 طف فــي مســتوى اإلنجــاب إل
المــدى إلنخفــاض مســتويات اإلنجــاب )الجــدول 1(. وقــد تحقــق ذلــك نتيجــة لالرتفــاع الملحــوظ 

فــي معــدل اإلنجــاب الكلــى الُمقــدر خــالل الفتــرة 2015-2006. 
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ُتالحــظ الزيــادة فــي مســتويات اإلنجــاب مــا بيــن 2008 و2014 بشــكل واضــح فــي جميــع مناطــق 
الجمهوريــة باســتثناء المحافظــات الحضريــة حيــث تراجــع معــدل اإلنجــاب الكلــى الُمقــدر بشــكل 
طفيــف إلــى 2.5 طفــل للمــرأة فــي 2014 مقارنــة بحوالــي 2.6 طفــل فــي 2008. جــاءت الزيــادة 
األساســية فــي 2014 فــي ريــف الوجــه البحــري )مــن 3.0 إلــى 3.6 طفــل خــالل الفتــرة المحــددة( 
ــي  ــة ف ــاب االجمالي ــتويات اإلنج ــد زادت مس ــدود. وق ــات الح ــي ومحافظ ــه القبل ــف الوج ــه ري يلي
المناطــق الريفيــة بحوالــي 19% خــالل الفتــرة 2008-2014 مقارنــة بزيــادة ُتقــدر بحوالــي %11 

فــي المناطــق الحضريــة.

الجــدول 1 : معــدالت اإلنجــاب الكليــة )للمــرأة( بحســب اإلقامــة )الحضــر – الريــف( ومحــل اإلقامــة، 
)2014-1988( مصر 

المسوح السكانية الصحية – مصراإلقامة

 سنة إجراء المسح وفترة
التقدير

1988199219952000200520082014

88-8692-9095–93-97
2000

-2003
2005

-2005
2008

-2011
2014

حضر/ريف
3.52.93.03.12.72.72.9الحضر
5.44.94.23.93.43.23.8الريف

محل اإلقامة
3.02.72.82.92.52.62.5المحافظات الحضرية

4.53.73.23.22.92.93.4الوجه البحري
3.82.82.73.12.72.63.0الحضر
4.74.13.53.33.03.03.6الريف

5.45.24.74.23.73.43.8الوجه القبلي
4.23.63.83.43.13.03.2الحضر
6.26.05.24.73.93.64.1الريف

4.13.93.33.23.9...........محافظات الحدود
4.43.93.63.53.13.03.5معدل اإلنجاب الكلى

المصدر: المسح السكاني الصحي – مصر 2014، ص 45

لقــد أثــرت بشــكل جوهــري هــذه التقلبــات التــي شــهدتها مســتويات اإلنجــاب خــالل األربعيــن ســنة 
ــع  ــبة توزي ــي نس ــتقرار ف ــظ االس ــدول 2(. وبالح ــكان )الج ــري للس ــكل العم ــى الهي ــة عل الماضي
الســكان بحســب الفئــات العمريــة العريضــة فــي الفتــرة 1976-1986، حيــث بلغــت نســبة الســكان 
دون 15 ســنة حوالــى 40% ونســبة الســكان فــى فئــات ســن العمــل حوالــى 56-57%، بينمــا 
ســجلت نســبة كبــار الســن 65 ســنة فأكثــر حوالــي 3-4%. وخــالل هــذه الفتــرة بلــغ معــدل اإلعالــة 
الديموجرافيــة حوالــي 77% ممــا يوضــح أن مصــر كانــت بعيــدة بشــكل كبيــر عــن االنضمــام إلــى 
الفرصــة الديموجرافيــة. وفــي عــام 1996 بــدأ اتجــاه واعــد فــي الهيــكل العمــري عندمــا انخفضــت 
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بشــكل بســيط نســبة الســكان دون 15 ســنة )37.7%( وزادت نســبة الســكان فــى فئــات ســن العمــل 
ــة  ــا انخفــض معــدل اإلعال ــس االتجــاه عندم ــا شــهد أيًضــا عــام 2006 نف ــي 59%، كم ــى حوال إل

االجمالــي إلــى 55% ممــا أوضــح أن مصــر بصــدد االســتفادة مــن النافــذة الديموجرافيــة.   

الجــدول 2: التوزيــع النســبى للســكان  بحســب الفئــات العمريــة العريضــة للتعــدادات الســكانية 
2017-1976

 سنة التعداد
السكاني

معدل اإلعالةالفئات العمرية
العمرى اإلجمالى

14-064-1565+

197640,056.33.677.4
198640,156,63,376.7
199637,758.93,469.8
200631,764,63,755.0
201734,261,93.961.5

المصدر: مصر في أرقام 2016، المرجع رقم 71-01112-2016، القاهرة، مصر، ص 12، الجهاز 
المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء )2016(

ــع  ــى الوض ــرة عل ــنوات األخي ــي الس ــاب ف ــتويات اإلنج ــهدتها مس ــي ش ــرات الت ــدو أثرالتغي  ويب
الديموجرافــي واضًحــا بالنســبة للهيــكل العمــري العريــض بيــن التعــدادات الســكانية األكثــر حداثــة 
2006 و2017، كمــا يظهــر فــي الجــدول )3(، الــذى يعــرض التوزيــع النســبى للســكان بحســب 
ــكان  ــبة الس ــن ونس ــن العامي ــة لهذي ــة االجمالي ــدالت اإلعال ــة ومع ــة العريض ــات العمري المجموع

ــرة أطــول.  ــدرة للســنوات القادمــة إذا مــا اســتمر هــذا االتجــاه لفت االمق

الجدول 3: خصائص سكان مصر بحسب العمر للسنوات 2050-2006
20062017202520302050المؤشر

72.694.8111.5119.7153.4اجمالي السكان )بالمليون(
31.734.232.229.525.4% 0-14 سنة

64.661.961.964.064.0% 15-64 سنة
3.73.95.96.510.6% 65+ سنة

54.861.661.656.356.3معدل اإلعالة اإلجمالى %
49.255.352.146.139.8معدل إعالة األطفال %

المصدر: 2006 و2017، الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، وللفترة 2025-2050، ُشعبة السكان 
باألمم المتحدة )UNPD(، التوقعات السكانية العالمية، مراجعة 2017.

أدت مســتويات اإلنجــاب المتزايــدة خــالل الفتــرة 2006-2017 إلــى تغييــرات هامــة فــي الهيــكل 
ــة )0-14 ســنة(  ــة العمري ــى الفئ ــة للســكان ف ــه. إرتفعــت النســبة المئوي العمــري للســنوات الحديث
بحوالــي 2.5 نقطــة مئويــة علــى حســاب نســبة الســكان النشــطة )القــوى العاملــة( والتــي انخفضــت 
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ــم  ــعبة الســكان باألم ــات ُش ــي 2017. وتشــير توقع ــي 61.9 ف ــى حوال ــي 2006 إل ــن 64.6 ف م
ــى تســجيل  ــي مســتويات اإلنجــاب، إل ــف ف ــاض الطفي ــرض اســتمرار االنخف ــي تفت المتحــدة، والت
المزيــد مــن االنخفــاض فــي نســبة هــذه المجموعــة العمريــة لألطفــال إلــى 32.2 و29.5 و25.4 
فــي الســنوات 2025 و2030 و2050 علــى التوالــي. كمــا أن النســبة المئويــة للســكان فــي ســن 
ــى  ــول 2030 إل ــد بحل ــوف تزي ــي 2025 وس ــي ف ــا ه ــل كم ــوف تظ ــنة( س ــل )15-64 س العم
ــار الســن )65+  ــد حصــة كب ــي عــام 2006. وســوف تزي ــن الُمالحــظ ف ــل م ــى بقلي مســتوى أدن
ســنة( بشــكل منتظــم خــالل الفتــرة محــل االعتبــار، حيــث ســتكون نســبة هــذه المجموعــة العمريــة 
حوالــي 6.5% فــي 2030 وحوالــي 10.6% بحلــول 2050، ممــا يؤكــد علــى الحاجــة إلــى اإلعــداد 
للمتطلبــات الخاصــة بهــذه المجموعــة المتزايــدة )الوضــع الصحــي، التمكيــن للحفــاظ علــى نشــاطهم 

االقتصــادي(. 
وقــد ســجلت معــدالت اإلعالــة الديموجرافيــة الُمقــدرة، بالرغــم مــن تذبذبهــا خــالل هــذه الفتــرة، مــا 
يتــراوح بيــن 55-62%، وهــي النســب التــي تقــل عــن مســتوى )66%( وهــو األمــر الــذي يشــير 
إلــى أن مصــر قــد تكــون علــى مشــارف الفرصــة الديموجرافيــة ويســتطيع بالفعــل هيكلهــا العمــري 
دعــم إمكانيــة تحقيــق هــذا الوضــع وبالتالــى إكتســاب العائــد الديموجرافــي وذلــك فــي حالــة إقــرار 

السياســات اإلقتصاديــة ذات الصلــة. 
ــة  ــدالت اإلعال ــن مع ــر م ــون األكب ــل المك ــال تمث ــة األطف ــدالت إعال ــى أن مع ــات إل ــير البيان تش
االجماليــة، وذلــك كمــا يتضــح مــن الجــدول )3(، حيــث يالحــظ أنــه فــي الســنوات 2006 و2017 
ــا إلــى  ســجل معــدل إعالــة األطفــال حوالــي 90% مــن معــدل اإلعالــة االجمالــي وتراجــع تدريجي
85% و82% فــي الســنوات 2025 و2030 علــى التوالــي، كمــا أنــه ســوف يســجل القيمــة األقــل 
ــة  ــي 71% فقــط مــن معــدل اإلعال ــال حوال ــة األطف ــه فــي عــام 2050 حيــث ســيبلغ معــدل إعال ل

ــي.  االجمال
ــى الحضــر/ ــكل مــن إجمال ــة ل ــات العمري ــع النســبى العريــض للســكان بحســب الفئ يظهــر التوزي
الريــف فــي مصــر بعــض االختالفــات فيمــا بيــن المنطقتيــن، حيــث تبلــغ نســبة األشــخاص دون 15 
ــإن نســبة األشــخاص فــي  ــم ف ــي ومــن ّث ــى التوال ــكل منهمــا عل ــى 30.8% و36.8%  ل ســنة حوال
فئــات ســن العمــل )القــوى العاملــة( تمثــل 65% فــي المناطــق الحضريــة مقابــل 60% فــي المناطــق 
ــق الفرصــة  ــى تحقي ــدرة عل ــة بالق ــع المناطــق الحضري ــا تتمت ــه بينم ــى أن ــير إل ــا يش ــة، مم الريفي
ــب  ــا ويتطل ــس داعًم ــة لي ــق الريفي ــي المناط ــي ف ــع الديموجراف ــا إال أن الوض ــة قريًب الديموجرافي
بشــكل خــاص القيــام بالمزيــد مــن التدخــالت فيمــا يتعلــق بالمكونــات الديموجرافيــة للعائــد )الجــدول 

 .)5

الوضع الديموجرافي حسب المحافظات
ــاع قيمــة  ــى إرتف ــرة، والتــي أدت إل ــدة فــي الســنوات األخي يالحــظ أن مســتويات اإلنجــاب المتزاي
ــبة  ــك بالنس ــا وذل ــة أيض ــدو واضح ــي، تب ــتوى الوطن ــى المس ــكان عل ــنوي للس ــو الس ــدل النم مع
للمحافظــات المختلفــة ولكــن بوتيــرة متباينــة. ويعــرض الجــدول )4( نســبة الســكان الُمســجلة لــكل 
ــدل  ــك مع ــدرة وكذل ــنوية الُمق ــو الس ــدالت النم ــن ومع ــكانيين األخيري ــن الس ــي التعدادي محافظــة ف
ــه مــن  ــم الحصــول علي ــذي ت ــه ال ــى المرغــوب في ــدل اإلنجــاب الكل ــدر ومع ــى الُمق اإلنجــاب الكل

ــي – مصــر 2014.  ــكاني الصح ــح الس المس
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اســتناًدا إلــى بيانــات التعــدادات الســكانية ومعــدالت النمــو الســكانى خــالل الفتــرة 2017-2006 
مــن الممكــن تقســيم المحافظــات إلــى ثــالث مجموعــات:

1(  ســجلت 6 محافظــات معــدل نمــو ســنوي للســكان 3% فأكثــر، والتــي تتصدرهــا محافظــة الجيــزة 
)4%( وتليهــا بنــي ســويف والفيــوم والســويس ودميــاط وشــمال ســيناء؛    

2(  سجلت غالبية المحافظات )17 محافظة( معدل نمو سنوي يتعدى 2% ويقل عن 3%؛
3(  ســجلت 3 محافظــات فقــط معــدل نمــو ســنوي حوالــي 1%. إال أن اثنيــن مــن هــذه المحافظــات 
ــرات  ــة للتغيي ــا نتيج ــي قن ــة، أال وه ــر اعتيادي ــروف غي ــة لظ ــا نتيج ــاءت معدالته ــالث ج الث
ــة محــل اإلقامــة  ــرار منهجي ــوب ســيناء نتيجــة إلق ــى الحــدود مــع األقصــر، وجن ــة عل الطارئ
ــد ســجلت محافظــة القاهــرة فقــط معــدل نمــو  ــي التعــداد الســكاني لعــام 2017. ولق ــاد ف المعت
ــر.  ــة إجــراء التعــداد األخي ــا إلختــالف منهجي ــد يرجــع جزئي ــغ 1.2%، وهــو مــا ق ســنوي بل

إال أنــه ينبغــي التنويــه إلــى أن معــدالت النمــو الســكانى الُمقــدرة تعكــس التغييــرات الطارئــة علــى 
حجــم الســكان نتيجــة للزيــادة الطبيعيــة والحــراك الســكانى المحتمــل فيمــا بيــن المحافظــات. يظهــر 
ذلــك بشــكل واضــح فــي محافظــة الجيــزة والتــي تعتبــر المحافظــة األكثــر نمــًوا فــي التعــداد العــام 
ــن  ــي. وم ــل عــن المســتوى الوطن ــا يق ــدل اإلنجــاب به ــن أن مع ــام 2017، بالرغــم م للســكان لع
الممكــن اســتخالص نفــس المالحظــة عنــد مقارنــة مســتويات النمــو الســنوي ومســتويات اإلنجــاب 

الُمقــدرة بحســب المحافظــات، وهــو مــا يتضــح فــي الجــدول )4(.
ــغ 2.2 و2.6  ــى يبل ــدل إنجــاب كل ــا األســكندرية والقاهــرة، مع ــط، أال وهم ــن فق ــت محافظتي حقق
طفــل للمــرأة، وهــو معــدل يقــل عــن المســتوى الوطنــي بشــكل ملحــوظ، بينمــا جــاء معــدل اإلنجــاب 
الكلــى لعــدد 11 محافظــة أقــل أو مســاو للمســتوى الوطنــي بمعــدل 3.5 طفــل للمــرأة. وبالنســبة 
لباقــى المحافظــات تعــدى معــدل اإلنجــاب الكلــى لعــدد 12 منهــا المســتوى الوطنــي، وجــاء معــدل 
ــن  ــجلت كل م ــد س ــرأة. وق ــال للم ــة اطف ــن أربع ــد ع ــا يزي ــا بم ــة منه ــى أربع ــى ف ــاب الكل اإلنج
مطــروح والفيــوم أعلــى قيمــة لمعــدل اإلنجــاب الكلــى )4.8 و4.6 علــى التوالــي(، وهــو مــا يتســق 

فقــط مــع معــدل نمــو الســكان للمحافظــة األخيــرة.  
ينبغــي أيًضــا اإلشــارة إلــى أن قيــم معــدل اإلنجــاب الكلــى المرغــوب فيــه يقــل عــن معــدل اإلنجــاب 
الكلــى لجميــع المحافظــات. فعلــى المســتوى الوطنــي ســجل معــدل اإلنجــاب الكلــى المرغــوب فيــه 
علــى مســتوى الجمهوريــة 2.8 طفــل للمــرأة أي حوالــي 20% أقــل مــن مســتوى اإلنجــاب الكلــى. 
وتتفــاوت الفــروق مــا بيــن المحافظــات، نتيجــة للمقارنــة بيــن المعدليــن، إال أنهــا تشــير بشــكل عــام 
إلــى إمكانيــة تســجيل المزيــد مــن التراجــع المحتمــل لمســتويات اإلنجــاب وذلــك مــع تعزيــز برامــج 

تنظيــم األســرة والصحــة االنجابيــة.
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الجدول 4: سكان مصر بحسب المحافظات في تعدادى 2006-2017 ومعدالت النمو السنوية

المحافظة
2006
 السكان
بالمليون

2017
 السكان
بالمليون

 معدل النمو
% السنوي

معدل اإلنجاب الكلى
 المسح السكاني
 الصحي – مصر

2014

 معدل اإلنجاب الكلى
 المرغوب فيه  المسح
 السكاني الصحي –

مصر 2014

8.49.51.22.62.2القاهرة
4.15.22.32.21.7األسكندرية

0.570.752.73.02.4بورسعيد
0.510.733.53.22.7السويس

1.11.53.03.02.7دمياط
5.06.52.53.12.3الدقهلية
5.37.12.83.62.9الشرقية
4.25.62.83.82.8القليوبية

2.63.42.43.42.7كفر الشيخ
4.05.02.23.12.4الغربية

3.34.32.63.52.8المنوفية
4.76.22.73.52.7البحيرة

1.01.32.63.72.9االسماعيلية
5.78.64.03.32.7الجيزة

2.33.23.23.93.1بني سويف
2.53.63.64.63.6الفيوم
4.25.52.73.93.0المنيا

3.44.42.54.23.3اسيوط
3.75.02.94.33.6سوهاج

3.73.1*3.03.10.5قنا
1.21.52.23.62.9أسوان
3.43.1*0.51.314.8األقصر

0.270.362.83.42.8البحر األحمر
0.190.242.33.73.1الوادي الجديد

0.320.432.94.84.4مطروح
.…..…0.330.453.0شمال سيناء
..…..…-0.120.101.8جنوب سيناء
72.694.82.63.52.8اجمالي مصر

*ال تمثــل معــدالت النمــو فــي قنــا واألقصــر المعــدالت الفعليــة حيــث انــدرج قســم أرمنــت ضمــن األقصــر بــدال 
مــن قنــا فــي الفتــرة المحــددة. 
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الجدول 5 : التوزيع النسبى للفئات العمرية العريضة إلجمالى مصر والمحافظات: بحسب االجمالي 
وكل من الحضر والريف تعداد 2017  

المحافظة
% الريف%الحضر% اإلجمالى

14-064-15+6514-064-15+6514-064-15+65
34.2361.913.8630.7664.994.2436.7859.633.58اجمالي مصر

............26.8468.324.8426.8468.324.84القاهرة
29.5865.654.7829.4665.724.8138.0960.071.84األسكندرية

............27.2266.766.0127.2266.766.01بورسعيد
............32.1963.724.0932.1963.724.09السويس

33.8662.213.9332.0363.584.3935.0661.323.63دمياط
33.9761.724.3131.3164.014.6835.0260.814.17الدقهلية
35.5560.863.5933.3962.983.6336.2460.173.58الشرقية
34.3662.583.0632.2164.812.9735.9660.913.13القليوبية

34.2561.823.9231.3364.174.5035.1761.083.74كفر الشيخ
32.4363.214.3628.9965.895.1233.7762.174.06الغربية

34.7761.224.0132.3463.474.1935.4060.633.97المنوفية
35.1661.273.5732.0963.644.2735.8360.753.42البحيرة

35.6661.033.3133.2062.933.8737.6359.512.86االسماعيلية
35.0561.933.0231.9664.653.3939.8957.662.45الجيزة

38.3958.043.5835.2460.823.9439.3157.223.47بني سويف
39.8456.973.1936.2660.213.5240.9156.003.09الفيوم
37.1758.983.8532.9162.824.2738.1158.133.76المنيا

36.7359.643.6333.0262.924.0638.0258.503.48اسيوط
37.8758.423.7135.5160.603.8938.5157.833.65سوهاج

35.5760.414.0232.7662.884.3736.2259.843.94قنا
33.6262.513.8733.3162.893.8033.8562.243.91أسوان
31.8263.644.5531.0964.354.5732.3163.154.53األقصر

36.1861.122.7036.1961.182.6335.7659.454.79البحر األحمر
33.1862.334.4932.2163.534.2634.0161.314.68الوادي الجديد

41.2356.851.9240.4357.681.8942.5855.461.96مطروح
39.0458.652.3137.4960.392.1241.6755.702.63شمال سيناء
39.3558.961.6938.5759.801.6340.2258.021.77جنوب سيناء

المصدر: نتائج التعداد السكاني لعام 2017
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ــالث  ــى أن ث ــف المحافظــات إل ــي مختل ــة ف ــض للمناطــق الحضري ــع العمــري العري يشــير التوزي
ــة مــن الســكان  ــة )القاهــرة واألســكندرية وبورســعيد( لديهــا نســبة مئوي مــن المحافظــات الحضري
للمجموعــة العمريــة )0-14 ســنة( تقــل عــن 30% )26.8 و29.5 و27.2% علــى التوالــي( 
وذلــك مــع تزايــد نســبة الســكان فــى فئــات ســن العمــل )القــوى العاملــة( التــى تتــراوح فــي هــذه 
المحافظــات بيــن 65.7 و68.3% ممــا يشــير إلــى أن هــذه المحافظــات علــى مشــارف ذروة 
ــع  ــة تق ــة الغربي ــى أن محافظ ــام 2017 إل ــداد ع ــج تع ــير نتائ ــك تش ــة. كذل الفرصــة الديموجرافي
ضمــن نفــس المجموعــة بمــا أن نســبة الســكان فــي الفئــة العمريــة دون 15 ســنة بهــا تبلــغ حوالــي 
29%. عــالوة علــى ذلــك فــإن هــذه النســبة تتــراوح مــا بيــن 31-32% لعــدد كبيــر مــن المحافظــات. 
وبالنســبة لهــذه المحافظــات فــإن التوزيــع العريــض للســكان يشــير إلــى وجــود وضــع ديموجرافــي 
ــى  ــة تبن ــي حال ــة ف ــة الديموجرافي ــن الفرص ــتفادة م ــا باالس ــمح له ــه أن يس ــذي بإمكان ــم وال مالئ
ــة  ــم انتاجي ــة ودع ــف الُمنِتج ــي الوظائ ــدة ف ــة المتزاي ــوى العامل ــتيعاب الق ــة الس ــات المعني السياس
العامليــن الحالييــن فضــال عــن تعزيــز المجهــودات المبذولــة لتحقيــق المزيــد مــن االنخفــاض فــي 

ــذه المحافظــات.   مســتويات اإلنجــاب به
ــن المحافظــات بشــكل  ــد م ــة بالعدي ــي المناطــق الريفي ــل الوضــع ف ــك، يقل ــن ذل ــى العكــس م وعل
واضــح مــن الفــرص المتاحــة لهــذه المناطــق ألجــل االســتفادة مــن الفرصــة الديموجرافيــة، بالنظــر 
ــه  ــات الوج ــف محافظ ــي ري ــن 33-37% ف ــا بي ــراوح م ــنة تت ــكان دون 15 س ــبة الس ــى أن نس إل
ــع  ــي، م ــف معظــم محافظــات الوجــه القبل ــن  36-41% لري ــراوح بي ــا يت ــى م ــد إل البحــري وتزي

ــوان )%33.9(.  ــي األقصــر )32.2%( واس ــتثناءات ف ــض االس بع

معدالت اإلعالة العمرية بحسب المحافظة
ــة، جــدول )6(، المؤشــر  ــة للمحافظــات المختلف ــة اإلجمالي ــة العمري ــر فحــص معــدالت اإلعال يوف
األولــى لتحديــد الفــرص المتاحــة إلمكانيــة إســتغالل العائــد الديموجرافــي وذلــك فًقــا لمــا أوضحــه 
ــداد  ــي اإلع ــكان ف ــدة للس ــم المتح ــدوق األم ــره صن Bloom and Williamson )1998( وأق
ــاس  ــى اس ــه عل ــه القائم ــة المقترح ــى المنهجي ــاء عل ــم، 2014”، وبن ــكان العال ــة س ــر “حال لتقري
معــدالت اإلعالــة العمريــة، فإنــه يمكــن تصنيــف المحافظــات إلــى ثــالث مجموعــات يتحــدد 

ــتواه: ــي ومس ــد الديموجراف ــود العائ ــا وج بمقتضاه
ــق الفرصــة  ــى تحق ــل عــن أو تســاوي 60%  وتشــير إل ــة منخفضــة، تق ــة عمري 1(  معــدالت إعال
الديموجرافيــة، وهــي المعــدالت الســائدة فــي 8 محافظــات هــي القاهرة واألســكندرية وبورســعيد 

والســويس والقليوبيــة والغربيــة واســوان واألقصــر؛
2(  معــدالت إعالــة منخفضــة نســبيا، تتــراوح مــا بيــن 60-66% وهــي تشــير أيًضــا إلــى إمكانيــة 

وجــود الفرصــة الديموجرافيــة، وهــى المعــدالت الملحوظــة فــي غالبيــة المحافظــات )11(؛
3(  معــدالت إعالــة مرتفعــة نســبيا لمــا يتعــدى 66%، التــى تعتبــر األســاس لتحقــق الفرصــة 
الديموجرافيــة، وهــي المعــدالت الملحوظــة فــي 8 محافظــات هــي بنــي ســويف والفيــوم والمنيــا 
واســيوط وســوهاج ومطــروح وشــمال ســيناء وجنــوب ســيناء، وهــي فــي األســاس محافظــات 

بالوجــه القبلــي.
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وفًقــا لهــذا التحليــل، وبالرغــم مــن أن البيانــات علــى المســتوى الوطنــى تشــير إلــى وجــود فرصــة 
للعائــد الديموجرافــي، إال أن الوضــع علــى مســتوى المحافظــات يختلــف بشــكل واضــح كمــا تبينــه 
ــة للمحافظــات المختلفــة. ويعكــس  ــة العمريــة اإلجمالي ــم معــدالت اإلعال التفاوتــات الكبيــرة فــي قي
ــول  ــال/ التح ــة االنتق ــار عملي ــى إط ــة ف ــات المختلف ــف المحافظ ــن موق ــدوره تباي ــع ب ــذا الوض ه

ــى.  الديموجراف
ــي  ــة ف ــة، المعروض ــة اإلجمالي ــدالت اإلعال ــة مع ــاس قيم ــى اس ــات عل ــب المحافظ ــح ترتي يوض
الجــدول )6(، أن جميــع المحافظــات الحضريــة أال وهــي القاهــرة واألســكندرية وبورســعيد 
والســويس تتمتــع بقــدرة عاليــة علــى تحقيــق فرصــة االســتفادة مــن العائــد الديموجرافــي، ثــم يلــي 

ــه البحــري.  ــات الوج ــن محافظ ــد م ــرة األقصــر والعدي ــك مباش ذل
ويعتمــد النجــاح فــي ترجمــة هــذه الفرصــة إلى عائــد ديموجرافي بشــكل أساســي علــى الدعم/الجهود 
المقدمــة لهــذه المحافظــات مــن أجــل تعزيــز مؤشــراتها الخاصــة بــرأس المــال البشــري بمــا فــي 
ذلــك مجــاالت التعليــم والصحــة والتوظيــف والتمكيــن للعديــد مــن المجموعــات المجتمعيــة وكذلــك 
ــتفادة  ــى االس ــدرة عل ــق الق ــن أجــل تحقي ــة م ــألة المحوري ــذه اإلجــراءات المس ــل ه ــراد. وتمث األف
ــع بالحقــوق  ــع األشــخاص للتمت ــك مــن خــالل إتاحــة الفرصــة لجمي ــد الديموجرافــي وذل مــن العائ
والحريــات التــي تســتجيب مــع اماكنياتهــم وبالتالــي المســاهمة فــي تحقيــق النمــو االقتصــادي علــى 

كافــة المســتويات بمــا فــي ذلــك األســرة المعيشــية والمجتمــع والدولــة ككل.
ينبغــي إعطــاء اهتمــام خــاص فــي هــذا الشــأن إلــى تمكيــن المــرأة والــذي يعتبــر أمــًرا ضروريــا 
ــن  ــي هــذا الصــدد، مــن بي ــة ف ــي، ويجــب أن تتضمــن الجهــود المبذول ــد الديموجراف ــق العائ لتحقي
ُجملــة أمــور أخــرى، مســائل الصحــة االنجابيــة والحقــوق المتعلقــة بهــا وكذلــك التحــرر مــن جميــع 

األفعــال القســرية أو االجباريــة التــي تؤثــر علــى حيــاة المــرأة. 
وتعتبــر هــذه المؤشــرات الخاصــة بــرأس المــال البشــري، والتــي تتضمــن مجــاالت التمكيــن والتعليم 
ــي  ــد الديموجراف ــر العائ ــاء مؤش ــر وبن ــة لتطوي ــود المبذول ــية للجه ــات الرئيس ــف، المكون والتوظي

لتقييــم امكانيــات مختلــف المحافظــات فــى إطــار ســعيها لتحقيــق العائــد الديموجرافــي. 
يعــرض الجــدول )7( معــدالت إعالــة األطفــال واإلعالة الديموجرافيــة اإلجماليــة للمناطق الحضرية 
ــة  ــة الديموجرافي ــدالت اإلعال ــدول أن مع ــات )2017(. ويوضــح الج ــف المحافظ ــة لمختل والريفي
الُمقــدرة للمناطــق الحضريــة لمختلــف المحافظــات تقــل عــن 66% فــي كافــة المحافظــات باســتثناء 
ــم  ــع بوضــع مالئ ــى أن هــذه المناطــق تتمت ــا يشــير إل ــوب ســيناء، وهــو م ــوم ومطــروح وجن الفي
لالســتفادة مــن الفرصــة الديموجرافيــة، وذلــك إذا مــا طبقــت السياســات االقتصاديــة ذات العالقــة 

والداعمــة لهــذا التوجــه.   
علــى الجانــب األخــر فــإن معــدالت اإلعالــة العمريــة للمناطــق الريفيــة لعــدد 10 محافظــات فقــط 
تقــل عــن  66% التــى تمثــل الحــد المقبــول للدخــول فــى نطــاق الفرصــة الديموجرافيــة، بينمــا تظهــر 
ــن  ــراوح بي ــات واضحــة تت ــي المحافظــات تفاوت ــة لباق ــة للمناطــق الريفي ــة العمري معــدالت اإلعال
67% و80%. ويالحــظ أن معــدالت اإلعالــة األعلــى تظهــر بشــكل واضــح فــي المناطــق الريفيــة 

لمعظــم محافظــات الوجــه القبلــي وتتــراوح فــى كل المحافظــات المتبقيــة بيــن 71% و%75. 
و فــي جميــع الحــاالت تعتبــر معــدالت إعالــة األطفــال هــي المســاهم الرئيســي فــي معــدالت اإلعالــة 
اإلجماليــة، كمــا أن نصيبهــا ضمــن المعــدالت اإلجماليــة يزيــد فــي المناطــق الريفيــة مقارنــة 

ــف المحافظــات.  ــة لمختل بالحضري
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الجدول 6: معدالت إعالة األطفال واإلعالة الديموجرافية اإلجمالية بحسب المحافظات، 2017
الترتيبمعدل إعالة األطفالمعدل اإلعالة اإلجمالىالمحافظة

39.291%46.37%القاهرة
45.053%52.33%األسكندرية

40.782%49.78%بورسعيد
50.514%56.93%السويس

54.4410%60.75%دمياط
55.0413%62.03%الدقهلية
58.4218%64.32%الشرقية
54.917%59.81%القليوبية

55.4112%61.76%كفر الشيخ
51.316%58.20%الغربية

56.7915%63.35%المنوفية
57.3814%63.21%البحيرة

58.4217%63.85%االسماعيلية
56.6011%61.48%الجيزة

66.1425%72.30%بني سويف
69.9326%75.53%الفيوم
63.0321%69.56%المنيا

61.5820%67.67%اسيوط
64.8424%71.18%سوهاج

58.8719%65.53%قنا
53.798%59.98%أسوان
50.005%57.14%األقصر

59.1816%63.60%البحر األحمر
53.239%60.43%الوادي الجديد

72.5427%75.91%مطروح
66.5623%70.51%شمال سيناء
66.7422%69.61%جنوب سيناء
.........55.29%61.53%اجمالي مصر

المصدر: التعداد السكان لعام 2017
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الجدول 7: معدالت إعالة األطفال واإلعالة الديموجرافية اإلجمالية لمناطق الحضر والريف 
لمختلف المحافظات )2017(

المحافظة
المناطق الريفيةالمناطق الحضرية

 معدل اإلعالة
% اإلجمالى

 معدل إعالة
% األطفال

 معدل اإلعالة
% اإلجمالى

 معدل إعالة
% األطفال

---------39.29 46.37القاهرة
52.1544.8363.0957.17األسكندرية

----------49.7840.78بورسعيد
----------56.9350.51السويس

57.2850.3864.1759.03دمياط
56.2148.9063.7157.59الدقهلية
58.7853.0260.8754.34الشرقية
54.2949.7064.9358.39القليوبية

55.8448.8364.6258.99كفر الشيخ
51.7644.0068.0463.23الغربية

57.5650.9673.4269.18المنوفية
57.1450.4474.7768.71البحيرة

58.9052.7578.5673.05االسماعيلية
54.6749.4472.0265.56الجيزة

64.4157.9370.9565.00بني سويف
66.0660.2172.9166.60الفيوم
59.1852.3867.1160.52المنيا

58.9252.4760.6654.38اسيوط
65.0358.6058.3351.16سوهاج

59.0452.1068.2060.15قنا
59.0152.9663.1155.47أسوان
55.4148.3280.3276.79األقصر

63.4459.1579.5274.80البحر األحمر
57.4050.6972.3669.32الوادي الجديد

73.3970.1167.6961.68مطروح
65.5962.0865.5962.08شمال سيناء
67.2364.5067.2364.50جنوب سيناء

المصدر: التعداد السكاني لعام 2017
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ــري  ــكل العم ــى أن الهي ــام 2017 إل ــكان لع ــام للس ــداد الع ــج التع ــير نتائ ــبق تش ــا س ــاًزا لم وإيج
ومعــدالت اإلعالــة الديموجرافيــة للمناطــق الحضريــة فــى جميــع المحافظــات تقريبــا، وكــذا بالنســبة 
ــن  ــتفادتها م ــة اس ــتخالص امكاني ــى اس ــا إل ــؤدى بن ــات ت ــدد 10 محافظ ــي ع ــة ف ــق الريفي للمناط
الفرصــة الديموجرافيــة، وذلــك علــى الرغــم مــن أن هــذه اإلســتنتاجات يمكــن تأكيدهــا بشــكل أكثــر 

ــة. ــة االقتصادي ــة اإلعتمــاد علــى معــدالت اإلعال وضوحــا فــي حال

مؤشر العائد الديموجرافي
ــكل  ــى الهي ــة عل ــرات الطارئ ــي اســتغالل التغيي ــد الديموجراف ــب اإلســتفادة مــن فرصــة العائ يتطل
العمــري والتــي أدت إلــى زيــادة فئــة األشــخاص فــي ســن العمــل علــى حســاب األطفــال المعاليــن 
بالكامــل، وذلــك مــع إقــرار مجموعــة مــن السياســات العامــة التــي تســتهدف فــي األســاس تعزيــز 
ــة  ــا االقتصادي ــد والمزاي ــار العوائ ــي ثم ــة بجن ــى تســمح للدول ــال البشــري حت مؤشــرات رأس الم
المتوقعــة. ومــن المطلــوب أن يكــون االنتقال/التحــول الديموجرافــي، الــذى  يــؤدى إلــى اســتمرار 
التراجــع فــي مســتويات اإلنجــاب، مصحوبــا علــى الجانــب اآلخــر بمداخــالت متزامنــة ومخططــة 
ــة للحصــول  ــع الموضحــة فــي الشــكل )1( مــن أجــل إتاحــة الفرصــة للدول تغطــي الركائــز األرب

علــى العوائــد المنتظــرة.

الشكل 1: ركائز تحقيق و اإلستفادة من العائد الديموجرافي

العائد الديموجرافى الحوكمة/ المساءلة الصحة

 اإلصالحات االقتصادية/
فرص عمل

التعليم

االنتقال الديموجرافي
)تنظيم األسرة(

)2013( )PRB( المصدر: مكتب المراجع السكانية

بالرغــم مــن تفــاوت الــدول فيمــا يتعلــق بمجموعــة السياســات التــي تحتــاج إلــى إقرارهــا مــن أجــل 
ــتدامة،  ــة المس ــداف التنمي ــق اه ــو تحقي ــدم نح ــن التق ــة وتأمي ــن الفرصــة الديموجرافي ــتفادة م االس
إال أن تجربــة العديــد مــن الــدول تشــير إلــى أن النجــاح فــي تحقيــق العائــد الديموجرافــي يتطلــب 
اهتمامــا ملحوظــا بتبنــى مداخــالت سياســات رئيســية لثــالث مجــاالت تتمثــل فــي التمكيــن والتعليــم 
والتوظيــف خصوًصــا بالنســبة للشــباب. وينبغــي أن يكــون ذلــك أيًضــا ضمــن ســياق مــن الحوكمــة 

.)2017 ,Cincotta and Madsen( ــة والمســاءلة واالســتقرار السياســي للدول
تشــير األدبيــات إلــى وجــود اتفــاق واســع النطــاق علــى المجــاالت التــي يجــب تغطيتهــا لضمــان 
ــة  ــد الديموجرافــي ولكــن ال يوجــد اتفــاق واضــح علــى المؤشــرات ذات الصل االســتفادة مــن العائ
التــي مــن الممكــن اســتخدامها لتقييــم مــدى التقــدم المحقــق فــي نطــاق مجــاالت اإلجــراءات المحــددة 
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والمقترحــة مــن أجــل القيــام بالمداخــالت.  وتعتبــر إمكانيــة تقديــر قيــم هــذه المؤشــرات المحــددة، 
مــن خــالل اســتخدم البيانــات المتوفــرة ذات الصلــة،  لــه اهميــة رئيســية فــي تطويــر مؤشــر للعائــد 

الديموجرافــي الســيما عنــد االعتمــاد علــى مصــدر واحــد للبيانــات مثــل التعــداد الســكاني.  
تحقيقــا لهــذه الغايــة، أقــرت هــذه الدراســة اإلطــار الــذي قــام بتطويــره المنتــدى االقتصــادي العالمي/
مجلــس األجنــدة العالميــة للتقديــر الكمــي للركائــز الرئيســية لجوانــب رأس المــال البشــري، والتــى 
تقــوم أساســا علــى إســتخدام البيانــات المتوفــرة مــن التعــداد العــام للســكان لعــام 2017. ويجــري 
ــم  ــن والتعلي ــة )التمكي ــكل مجــال مــن مجــاالت إجــراءات السياســات الثالث ــار مؤشــر واحــد ل اختي
ــم إدمــاج هــذه المؤشــرات الثالثــة ســوف نحصــل  والتوظيــف( لتمثيــل المجــال المعنــي وإذا مــا ت

علــى مؤشــر العائــد الديموجرافــي. وتتمثــل هــذه المؤشــرات وتعريفاتهــا فيمــا يلــي:
ــذي يخضــع  ــال” وال ــار هــو “معــدل زواج األطف ــإن المؤشــر المخت ــن ف 1(  بالنســبة لمجــال التمكي

للتقديــر علــى النحــو التالــي:
)عــدد النســاء فــي الفئــة العمريــة 18-24 ســنة ممــن تزوجــن قبــل بلــوغ 18 ســنة(* 100/ 

)اجمالــي عــدد النســاء فــي الفئــة العمريــة 18-24 ســنة(.
2(  بالنســبة لمجــال التعليــم فقــد تــم اســتخدام مؤشــرين فرعييــن لتقديــر مؤشــر التعليــم االجمالــي، 

ويتضــح ذلــك فيمــا يلــي:
•   معدل اإللتحاق الصافى بالمرحلة االعدادية والذي يتم حسابه على النحو التالي:

)عــدد األطفــال مــن 12-14 ســنة المســجلين/الملتحقين فــي المــدارس االعداديــة(* 100/ 
ــنة( ــن 12-14 س ــال م ــدد األطف ــي ع )اجمال

•  معدل اإللتحاق الصافى بالمرحلة الثانوية والذي يتم حسابه على النحو التالي:
)عــدد األطفــال مــن 15-18 ســنة المســجلين/الملتحقين فــي المــدارس الثانويــة(* 100/ )اجمالي 

عــدد األطفــال من 15-18 ســنة(
•  ويتــم حســاب مؤشــر التعليــم مــن خــالل حســاب الوســط الهندســى للمؤشــرين الفرعييــن الــذى 

يعتبــر المؤشــر الــذي يمثــل التعليــم )نســبة اإللتحــاق الصافيــة(.
ــار هــو نســبة الشــباب مــن 15-24 ســنة غيــر  ــإن المؤشــر المخت 3(  بالنســبة لمجــال التوظيــف ف
الملتحقيــن بالتعليــم أو التوظيــف أو التدريــب  )NEET(.2 ويتــم حســاب هــذا المؤشــر علــى 
النحــو التالــي: )عــدد الشــباب غيــر الملتحقيــن بالتعليــم أو التوظيــف او التدريــب مــن 24-15 

ســنة(* 100/ )اجمالــي عــدد الشــباب مــن 15-24 ســنة(.
وعلــى أســاس منهجيــة Zhang, et.al. )2017( ســوف يتــم حســاب مؤشــر العائــد الديموجرافــي 
باعتبــاره المتوســط الهندســي للمؤشــرات الثالثــة المختــارة بالنســبة لجميــع المحافظــات. وقــد تمــت 
ــح قابــال   ــرواح قيمــه فــى كل الحــاالت  مــن 1-100 حتــى يصب ــع هــذا المؤشــر لتت ــرة توزي معاي
ــرات  ــات المؤش ــد إتجاه ــت توحي ــس الوق ــى نف ــم ف ــا ت ــات، كم ــع المحافظ ــبة لجمي ــة بالنس للمقارن
الفرعيــة وبالتالــى إســتخدام الرقــم المقابــل )والــذي يتــم الحصــول عليــه بالطــرح مــن 100( 
للمؤشــرين: زواج األطفــال ومعــدل غيــر الملتحقيــن بالتعليــم أو التوظيــف أو التدريــب، حيــث أن 
ــي  ــر المحافظــات الت ــي. وتعتب ــد الديموجراف ــة عكســية بمؤشــر العائ ــن المؤشــرين لهمــا عالق هذي
ــاض  ــن تدنى/إنخف ــى م ــن 0.5  )50%( تعان ــل ع ــى تق ــد الديموجراف ــر العائ ــة لمؤش ــجل قيم تس
مؤشــرات رأس المــال البشــري وهــو مــا ســوف يحرمهــا من المزايــا المحتملــة للعائــد الديموجرافي.  

 )NEET( 2   ال يوفر تعداد السكان البيانات عن التدريب والبيانات المتاحة بشأن معدل غير الملتحقين بالتعليم أو التوظيف أو التدريب
تقتصر في هذه الدراسة على غير الملحقين بالتعليم أو التوظيف فقط.
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الجدول 8:  توزيع المحافظات حسب معدل اإلعالة، ومؤشرات رأس المال البشري ومؤشر 
العائد الديموجرافي، على أساس بيانات تعداد السكان لعام 2017 

المحافظة

 ترتيب
 مؤشر العائد
الديموجرافي
 االترتيب من(
)األعلى لألقل

 مؤشر العائد
الديموجرافي

DDI

 ترتيب معدل
اإلعالة
 الترتيب(
 من األقل
)لألعلى

 معدل
 اإلعالة

%
DR

 مؤشر
 التعليم
 معدل

 اإللتحاق
% الصافى
NAR

 مؤشر
 التوظيف
 نسبة غير
 الملتحقين
 بالتعليم أو
 العمل أو

% التدريب
NEET

مؤشر 
التمكين
زواج 

األطفال 
من الفتيات 
)القاصرات( 

%

177.7146.3762.920.432.78القاهرة
973.5352.3356.921.85.13األسكندرية

275.5249.7862.621.815.62بورسعيد
375.2456.9360.923.123.05السويس

574.71060.7560.518.729.71دمياط
1372.71362.0361.019.5115.0الدقهلية
1472.61864.3259.920.5013.6الشرقية
475.0759.8161.220.027.67القليوبية

1272.81261.7661.623.0813.73كفر الشيخ
773.7658.2060.722.268.98الغربية

1073.41563.3559.020.898.02المنوفية
2166.51463.2153.926.2217.85البحيرة

1572.21763.8557.423.628.18االسماعيلية
1671.41161.4856.219.5212.81الجيزة

2564.42572.3049.420.0722.47بني سويف
2465.02675.5352.019.1226.36الفيوم
2365.82169.5652.725.6517.58المنيا

2663.62067.6747.528.2313.43اسيوط
2265.82471.1849.325.6111.88سوهاج

2069.01965.5355.223.1413.31قنا
1771.3859.9858.826.747.76أسوان
1970.3557.1456.725.977.45األقصر

673.91663.6057.721.635.20البحر األحمر
873.6960.4362.829.085.62الوادي الجديد

2760.22775.9141.726.0121.1مطروح
1871.12370.5153.817.0213.64شمال سيناء
1172.82269.6160.121.088.60جنوب سيناء
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تعــدت قيــم مؤشــر العائــد الديموجرافــي الُمقــدرة لجميــع المحافظــات 60% ممــا يوضــح أن الركائــز 
ذات األولويــة للقــدرات البشــرية المحــددة )التمكيــن والتعليــم والتوظيــف( قــد تــم أخذها فــي االعتبار 
ضمــن الجهــود الحاليــة المبذولــة لتحقيق/اإلســتفادة مــن العائــد الديموجرافــي ولكــن علــى مســتويات 

مختلفــة. ومــن خــالل المزيــد مــن التقييــم لمؤشــر العائــد الديموجرافــي يمكــن التوصــل إلــى:
ــات  ــا المحافظ ــرة )78%( يليه ــي القاه ــي ف ــد الديموجراف ــر العائ ــى لمؤش ــة األعل ــر القيم 1(  تظه
ــد الديموجرافــي  ــة األخــرى )باســتثناء األســكندرية( حيــث تســجل قيمــا لمؤشــر العائ الحضري
تــدور قليــال حــول 75%. ويمكــن أيًضــا إعتبــار كل مــن القليوبيــة ودميــاط ضمن هــذه المجموعة 

حيــث يبلــغ تقديرمؤشــر العائــد الديموجرافــي لهمــا بحوالــي %75.
ــد  ــر العائ ــرات لمؤش ــرة( تقدي ــتثناء البحي ــري )باس ــه البح ــات الوج ــجلت محافظ ــل، س 2(  وبالمث
ــار. ــة للقــدرات البشــرية فــي االعتب ــد عــن 72% ممــا يؤكــد أخــذ األبعــاد الثالث الديموجرافــي تزي
ــك  ــن تل ــى م ــي أدن ــد الديموجراف ــر العائ ــا لمؤش ــي قيم ــه القبل ــات الوج ــع محافظ ــجل جمي 3(  تس
المســجلة فــي الوجــه البحــري. حيــث تتــراوح مــا بيــن 71% )الجيــزة وأســوان( و64% )بنــي 
ســويف واســيوط( ممــا يوضــح الحاجــة إلــى إعطــاء المزيــد مــن االهتمــام للمكونــات العديــدة 

ــي هــذه المحافظــات. ــدرات البشــرية ف للق
4(  تتعــدى تقديــرات المحافظــات الحدوديــة لمؤشــر العائــد الديموجرافــي 71% باســتثناء مطــروح 

والتــي تســجل أدنــى قيمــة لهــذا المؤشــر والتــي تبلــغ %60.
ويمكــن تفســير التفاوتــات فــي قيــم مؤشــر العائــد الديموجرافــي للعديــد مــن المحافظــات مــن خــالل 
دراســة مســتويات المؤشــرات الفرعيــة المختــارة لتمثيــل مداخــالت السياســات للمجــاالت الثالثــة 
ذات األولويــة. يســجل مؤشــر التمكيــن المتمثــل فــي زواج األطفــال مــن الفتيــات )القاصــرات( نســبة 
عاليــة فــي محافظــات الوجــه القبلــي ومطــروح ويصاحــب ذلــك أيًضــا مســتويات عاليــة مــن معــدل 
غيــر الملتحقيــن بالتعليــم أو التوظيــف أو التدريــب )بــدون مكــون التدريــب(؛ ممــا يــؤدي إلــى قيــم 
منخفضــة لمؤشــر العائــد الديموجرافــي ويؤكــد علــى أن اإلســتفادة مــن الفرصــة الديموجرافيــة فــي 

هــذه المحافظــات يتطلــب اهتمامــا كبيــرا بمؤشــرات القــدرات البشــرية.   
مــن الممكــن فحــص مــدى االتســاق بيــن ركيزتــي العائــد الديموجرافــي، أي الفرصــة الديموجرافيــة 
ومكونــات القــدرة البشــرية، مــن خــالل ترتيــب المؤشــرات الخاصــة بــكل منهمــا والموضحــة فــي 

الجــدول 8 لجميــع المحافظــات. توضــح مقارنــة هــذه التراتيــب مــا يلــي:
ــة، بشــكل  كامــل  ــد الديموجرافــي ومعــدل اإلعال 1(  يتطابــق ترتيــب المؤشــرين، أي مؤشــر العائ
ــي ســويف  ــة وكفرالشــيخ وبن ــي القاهــرة وبورســعيد والدقهلي ــة ف لبعــض المحافظــات والمتمثل
ــج مختلفــة بحســب المجموعــة  ــروح، إال أن هــذه التراتيــب  المتماثلــة تشــير إلــى نتائ ومط
المكانيــة التــى تنتمــى إليهــا وكــذا موقــع الترتيــب المتطابــق. وبالنســبة للمحافظــات الحضريــة، 
ــق  ــة لتحقي ــا الحالي ــي مجهوداته ــا االســتمرار ف ــا، فعليه ــم الدني ــى القي ــا ف ــق تراتيبه ــى تتطاب الت
المزيــد مــن التقــدم فــي تعزيــز مؤشــرات قــدرات التنميــة البشــرية، بينمــا ينبغــي علــى 
المحافظــات األخــرى، المتطابقــة تراتيبهــا فــى القيــم المرتفعــة، فــإن عليهــا  إيــالء المزيــد مــن 
االهتمــام للعمــل علــى الركيزتيــن، أي دعــم برامــج تنظيــم األســرة وفــي نفــس الوقــت التحســين 

ــة البشــرية؛ ــدرات التنمي مــن ق
2(  بالنســبة للمحافظــات التــي تختلــف تراتيــب المؤشــرين )العائــد الديموجرافــى ومعــدل اإلعالــة( 
ــا  ــا وســوهاج وقن ــوم والمني ــة واالســماعيلية والفي ــن أال وهــي الســويس والغربي ــة أو اثني بمرتب
والــوادي الجديــد، فــإن البرامــج الخاصــة بهــا ينبغــي أيًضــا مراجعتهــا علــى أســاس مقترحــات 
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المداخــالت الــواردة فــى الفقــرة الســابقة، أى بحســب موقــع التراتيــب المختلفــة؛ 
3(  ينبغــي إعطــاء اهتمــام جــاد لالختالفــات الكبيــرة فيمــا بيــن تراتيــب ركيزتــي العائــد الديموجرافي 
ــة البشــرية  ــق بمؤشــرات التنمي ــا يتعل ــة فيم ــة عالي ــل مرتب ــي تحت ــك الت ــا بالنســبة لتل خصوًص

وينبغــي بالتالــى أن تتســم نتائجهــا بوضــع أفضــل فيمــا يخــص معــدالت اإلعالــة العمريــة؛
ــث أن  ــرة، حي ــة األخي ــن المجموع ــاص ضم ــام خ ــى اهتم ــكندرية الحصــول عل ــتحق األس 4(  تس
تقديــر معــدل اإلعالــة العمريــة لهــا يقــل عــن الحــد المفتــرض أن يســمح للمحافظــة باالســتفادة 
مــن الفرصــة الديموجرافيــة )52.3%(، كمــا يالحــظ  وفًقــا لنتائــج المســح الســكاني الصحــي – 
ــا مســتوى اإلحــالل )2.2 طفــل للمــرأة( ممــا يشــير إلــى أن  مصــر 2014 أنهــا حققــت تقريًب
المحافظــة تتقــدم فــى االتجــاه الصحيــح فيمــا يتعلــق بالفرصــة الديموجرافيــة، إال أن أدائهــا فــي 
مجــال تعزيــز قــدرات التنميــة البشــرية )بالرغــم مــن ارتفاعــه( يحتــاج إلــى المزيــد مــن االهتمــام 

ليضاهــي مــا تحققــه بالنســبة للمكونــات الديموجرافيــة.

النتائج وتوجهات السياسة
تؤكــد البيانــات المتاحــة علــى مســتويات مختلفــة مــدى ديناميكيــة الوضــع الســكاني وطبيعتــه 
المتغيــرة، وهــو مــا يتطلــب بشــكل أساســي تكامــل وإدمــاج المكــون الديموجرافــي فــي كافــة خطــط 
ــي ســوف  ــد الديموجراف ــدة للعائ ــز العدي ــث أن الركائ ــة الشــاملة حي ــة الوطني واســتراتيجيات التنمي
تكــون لهــا تأثيراتهــا المتبادلــة علــى الكثيــر مــن الجوانــب المتعلقــة بالسياســات العامــة والخاصــة، 
والتــي قــد تتضمــن مــن بيــن ُجملــة أمــور أخــرى، اإلدارة االقتصاديــة والتعليــم والصحــة والمســاواة 

مــا بيــن الجنســين والشــباب وكبــار الســن والتنميــة الحضريــة. 
يؤكــد فحــص مؤشــرات معــدل اإلعالــة ومؤشــر العائــد الديموجرافــي المطلــب المشــار إليــه 
ــق/ ــح لتحقي ــاه الصحي ــذ االتج ــر تتخ ــات مص ــن محافظ ــًرا م ــدًدا كبي ــح أن ع ــابًقا،حيث يوض س
اإلســتفادة مــن مزايــا العائــد الديموجرافــي. وتشــير البيانــات أيًضــا إلى أن هــذه المحافظــات تتعرض 
ــال الديموجرافــي، وهــو مــا يتطلــب إقــرار سياســات عامــة  لمســتويات مختلفــة مــن التحول/االنتق
ــة رأس المــال  ــة وتنمي ــات الديموجرافي ــي )المكون ــد الديموجراف ــي العائ ــى جانب ــر عل محــددة للتأثي
البشــري( وذلــك إمــا للحفــاظ علــى مســتويات التقــدم التــى تــم تحقيقهــا حاليــا أو لتعديــل المســار فــي 

بعــض المحافظــات األخــرى.  
يتيــح لنــا التحليــل الســابق إمكانيــة تحديــد أولويــات المداخــالت التــى يمكــن القيــام بهــا علــى مســتوى 
ــة والقــدرات  ــات الديموجرافي ــد الديموجرافــي، أال وهمــا المكون المحافظــات بالنســبة لجانبــي العائ

البشــرية. ومــن الممكــن تحديــد ذلــك علــى النحــو التالــي:
1(  تحتــاج برامــج الســكان وتنظيــم األســرة إلــى التعزيــز مــن وضعهــا فــي كافــة محافظــات الوجــه 
ــات  ــذا محافظ ــوهاج، وك ــيوط وس ــا وأس ــوم والمني ــويف والفي ــي س ــا، خاصــة بن ــي تقريب القبل
الحــدود الثــالث وهــي مطــروح وشــمال ســيناء وجنــوب ســيناء، وجميعهــا تحتــاج إلــى إعطاءهــا 
األولويــة القصــوى. ويشــير تحليــل مؤشــر العائــد الديموجرافــي  أيضــا إلــى أنــه مــن الضروري 

إعطــاء اهتمــام خــاص لتنميــة رأس المــال البشــري فــي هــذه المحافظــات؛
2(  ينبغــي أن تخضــع البيانــات ذات الصلــة باألســكندرية إلــى المزيــد مــن الفحــص لتقييــم وضعهــا 
المتناقــض الــذي تــم اســتخالصه مــن تقييــم المؤشــرات المعنيــة بمعــدل اإلعالــة ومؤشــر العائــد 
الديموجرافــي. وبالرغــم مــن أن أدائهــا كان مقبــوال بالنســبة لمعــدل اإلعالــة إال أن مــا ســجلته 

فــي مؤشــر العائــد الديموجرافــي ال يتماشــى مــع هــذا األداء؛
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3(  بالنســبة للوجــه البحــري، ينبغــي إعطــاء االهتمــام أيًضــا لــكل مــن محافظــات البحيــرة والشــرقية 
والدقهليــة وكفــر الشــيخ للتعامــل فــى نفــس الوقــت مــع ركيزتــي العائــد الديموجرافــي؛

ــق معــدالت  ــى تحق ــع المحافظــات الت ــة لجمي ــة الثاني 4(  بوجــه عــام ينبغــي أيًضــا إعطــاء األولوي
إعالــة مرتفعــة أو مؤشــرات منخفضــة  للعائــد الديموجرافــي ، كمــا هــو موضــح فــي الجــدول 8؛
ــة  ــدل اإلعال ــن )مع ــبة للركيزتي ــدة بالنس ــج جي ــت نتائ ــي حقق ــات الت ــاج المحافظ ــًرا تحت 5(  وأخي
ومؤشــر العائــد الديموجرافــي( إلــى إعطائهــا االهتمــام الــالزم للحفــاظ علــى مســتويات التقــدم 
المحققــه ولتعظيــم المزايــا الناتجــة عــن معــدل اإلعالــة المالئــم باإلضافــة إلــى االســتثمار 

ــرية. ــة البش ــدرات التنمي ــدة لق ــات العدي ــي المكون ــال ف ــدي والفع المج
ــي  ــرى ف ــة كب ــود إمكاني ــة وج ــكل محافظ ــة ل ــب المناطــق الحضرية/الريفي ــل بحس أوضــح التحلي
المناطــق الحضريــة بمعظــم المحافظــات لتحقيق/اإلســتفادة مــن مزايــا العائــد الديموجرافــي، بينمــا 
توضــح مؤشــرات المناطــق الريفيــة أن 10 محافظــات فقــط تســتطيع تحقيــق هــذا الوضــع، وبالتالــى 

مــن المهــم العمــل علــى بلــورة  أولويــات المداخــالت بمــا يتوافــق مــع هــذه النتائــج.
تعزيــًزا لمجهــودات إكتســاب العائــد الديموجرافــي ينبغــي أن تغطــي األنشــطة المخططــة ركيزتــي 
الفرصــة الديموجرافيــة، إال أنــه مــن الواضــح أن المدخــل األولــى للمكــون الديموجرافــي لتحقيــق 
ــى حســاب الســكان  ــي ســن العمــل عل ــادة الســكان ف ــي زي ــل ف ــذة المتاحــة، يتمث فرصــة هــذه الناف
ــن  ــذي يمك ــر ال ــو األم ــة )0-14 ســنة(، وه ــة العمري ــي الفئ ــار الســن ف ــا صغ ــن خصوًص المعالي
تحقيقــه مــن خــالل برامــج الصحــة االنجابية/تنظيــم األســرة التــي تســتجيب إلــى احتياجــات 

ــد مــن األســر. ــات العدي ومتطلب
تتمثــل الركيــزة الثانيــة لترجمــة الفرصــة الديموجرافيــة إلــى عائــد ديموجرافــي فــي إقرار السياســات 
ــدول  ــارب ال ــت تج ــة أوضح ــذه الغاي ــا له ــرية. تحقيًق ــة البش ــدرات التنمي ــز ق ــدف لتعزي ــى ته الت

األخــرى أنــه ينبغــي علــى هــذه  السياســات تحقيــق األهــداف التاليــة:
1(  تقييــم القطاعــات االقتصاديــة وقدرتهــا علــى النمــو مــع التركيــز علــى تلــك القطاعــات كثيفــة 
ــة  ــوى العامل ــتيعاب الق ــل اس ــن أج ــة م ــل الُمنِتج ــرص العم ــن ف ــي م ــا يكف ــق م ــة لخل العمال

المتزايــدة؛
2(  تعزيز إمكانيات وقدرات المرأة وخلق بيئة داعمة لتشجيع مشاركتها في القوى العاملة؛

3(  دعــم التحــول الهيكلــي وزيــادة االنتاجيــة مــن خــالل االتســاع بنطــاق التحــول إلــى القطاعــات 
غيــر التقليديــة؛

4(  تعزيز مهارات الشباب وقدراتهم لزيادة فرصهم في سوق العمل. ويشتمل ذلك على:
 االتساع بنطاق التعليم عالي الجودة وتعزيزه على كافة المستويات باالضافة إلى  ¾

توفير المزيد من التدريب المهني للمساعدة في تطوير المهارات الرئيسية للقوى 
العاملة. عالوة على ذلك يجب أن تستجيب برامج التعليم إلى االحتياجات المتغيرة 
لالقتصاد العالمي من خالل إعادة تركيز المجهودات على موضوعات محددة مثل 

الهندسة والرياضيات والعلوم من أجل تعزيز القدرة التنافسية؛

 االستثمار في تحسين صحة العديد من الفئات السكانية لضمان المشاركة الفعالة  ¾
في القوى العاملة وتحقيق االنتاجية رفيعة المستوى. وفي المقابل ينبغي على هذه 

البرامج أيًضا االستجابة الحتياجات المرأة والتي سوف تؤثر بدورها على الوضع 
الديموجرافي. 
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ينبغــي التنويــه أيًضــا إلــى أنــه مــن أجــل تحقيــق هــذه األهــداف يحتــاج األمــر إلــى تأميــن الدعــم 
ــذ  ــر وتنفي ــدار تطوي ــى م ــة المســتويات عل ــى كاف ــع الشــأن عل ــي رفي ــزام الحكوم السياســي وااللت

ــا. ــات المداخــالت الُمخطــط له ــي تغطــي مكون ــدة الت ــج العدي السياســات والبرام
تســتند النتائــج واالســتنتاجات المتعلقــة بالجانــب الديموجرافــي إلــى معــدالت اإلعالــة الديموجرافيــة 
)المعــدالت العمريــة( والتــي قــد تكــون مضللــة وال تتيــح الفرصــة للتعــرف علــى الوضــع الفعلــي، 
وينبغــي إجــراء المزيــد مــن التحليــل اعتمــاًدا علــى معــدالت اإلعالــة االقتصاديــة.  ويمكــن الحصول 
ــدرج فــي  ــق بالنشــاط االقتصــادي الُم ــل مــن النمــوذج المتعل ــة لهــذا التحلي ــات المطلوب ــى البيان عل
اإلســتمارة المطولــة لتعــداد الســكان لعــام 2017 والــذي تــم تجميــع بياناتــه مــن عينــة تمثــل %10 

مــن األســر المعيشــية، وهــى توفــر البيانــات المطلوبــة ذات الصلــة.
وياإلضافــة لذلــك، فــإن إجــراء المزيــد مــن الدراســات لتقييــم مــدى مناســبة المتغيــرات المختــارة 
لتمثيــل المكونــات العديــدة لقــدرات التنميــة البشــرية والعمــل على اســتمرارية تحســين عمليــة القياس 
وكــذا اإلســتفادة مــن مصــادر البيانــات األخــرى، قــد تكــون أمــوًرا ضروريــة لتعزيــز نجــاح برامــج 
المداخــالت. وفــى نفــس الوقــت، فــإن االمتــداد بالتحليــل إلــى المناطــق الفرعيــة بالمحافظــات ســوف 
يكــون أيًضــا أمــًرا جوهريــا لتحديــد المناطــق الجغرافيــة ذات األوليــة مــن أجــل القيــام بالمداخــالت 

ذات الصلــة.
.
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