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  تمــــهید

 
 

ة طرحت إ              دول النامی ي ال المي، خاصة ف و السكاني الع زة لنم ن الخصائص الممی

ذي مشك الواقع االقتصادي ،وال ة ب ھ عالق ا ل ا م دة مستویات خاصة منھ ى ع ا عل ال دیمغرافی

دي تخطیط اجتماعي واقتصا فالبد من إعداد نعني بھ األعداد الھائلة من القوى العاملة، ولذلك

ل ن أج وى العام م ن الق ادیة م ات االقتص ات القطاع دیر احتیاج ة .ة لتق داف االجتماعی فاألھ

ل  ى االستثمار األمث دف إل ذي یھ واالقتصادیة للتنمیة یجب أن تنطلق من عنصر التخطیط  ال

ة  للمورد البشري ،وھو ما وى العامل ى الق سنتناولھ في ھذا الفصل من خالل التطرق أوال إل

  .  ومھا ،وطرق تقدیرھا وتخطیطھامن حیث مفھ
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  :  مفهوم القوى العاملة:أوال 
وهــي  «إن القــوى العاملــة تمثــل العناصــر البشــریة العاملــة فــي قطاعــات اإلنتــاج والخــدمات 

تشیر إلى مجموع القوى البشریة الكلیـة القـادرة علـى العمـل فـي المجتمـع دون توزیعهـا علـى 
  )1( »فة في النشاط االقتصادي المهن والتخصصات المختل

جزء هام من السكان الذین یعیشون ویعملـون مقابـل أجـر یتقاضـونه  هي القوى العاملةكما أن 
ــة إلــى  ــة ، كمــا یشــیر مفهــوم القــوى العامل ــذ أهــداف مشــروعات أي دول ــتم تنفی وعلــى عــاتقهم ی

شـروط یرتكـز  قطاعین من السكان ، قطاع مشـتغلین وقطـاع المتعطلـین وقـد كـان هنـاك ثالثـة
   :علیها تعریف اإلنسان كالمشتغل والتمییز بینه وبین اإلنسان المتعطل وهي 

  .قدرة الفرد على العمل  -1
 .رغبة الفرد  في العمل  -2

  )2(توافر الفرد واستعداده للعمل   -3
  .كل األشخاص العاملین بأجر أو مرتب :     كما أن القوى العاملة تضم  

 .لحسابهم الخاص  كل األشخاص الذین یعملون    

ویرتكــز تصــنیف . كــل األشــخاص الــذین یبحثــون عــن عمــل بــأجور حتــى ولــو كــانوا عــاطلین عــن العمــل    
   على العناصر التالیة 1959ك سنة مكتب العمل الدولي للقوى العاملة في المجتمع وذل

 ین األشــخاص البــالغین الــذین هــم فــي ســن العمــل ویعملــون مــن أجــل الكســب والــذین لهــم عمــل معــ
  .یقومون به بصورة مستمرة أو لفترة زمنیة سواء تقاضوا عنه أجر یومیا أو أسبوعیا أو راتبا شهریا 

  أصحاب العمل سواء كانوا یستخدمون عمـاال أو یعملـون لحسـابهم الخـاص وسـواء كـانوا عـاملین أو
  .متعطلین أثناء اإلحصاء 

 سبب ظروف أخرى العمال الذین تعرضوا للبطالة سبب الركود االقتصادي أو ب. 

  3(.القادمون الجدد من فئة البالغین الذین یبحثون عن عمل بقصد الكسب( 

  :أما األشخاص الذین هم في سن العمل وال یدخلون ضمن القوى العاملة فمنهم 
ن عملـواتالمساجین و المح -1 إذا لـم ،جزون في المؤسسـات العقابیـة واإلصـالحیة حتـى وإ

  .مقدارها لقاء عملهم یتقاضوا أجورا معینة مهما بلغ 

                                                
  . 113، ص1998، دار المعرفة الجامعیة ،مصر ، السكان والمجتمععبد المعطي وآخرین ،  عبد الباسط– (1)
ة،–(2) ده قلی اروق عب یمف ادیات التعل ة–اقتص ات حدیث تراتیجیات واتجاھ ادئ واس ، دار 1،طمب

  .49،ص2003المسیرة،األردن،
  .75،مرجع سابق ،ص سیاسة التشغیل والتكوین المھنيبلقاسم سالطنیة ،– (3)
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ربــات البیــوت الالتــي یعملــن فــي بیــوتهن لخدمــة أفــراد العائلــة وذلــك ألن عملهــن لــیس  -2
مـن أجـل الكسـب ومـع ذلــك فـإنهن یعتبـرن مـن ضــمن القـوى العاملـة إذا تقاضـین عــن 

 .عملهن أجرا سواء أكان ذلك العمل ألفراد العائلة أم للغیر 

 .تهم الطلبة والتالمیذ الذین یزاولون دراس -3
ــذین یعشــون علــى مــا تــدره عقــاراتهم مــن إیــرادات دون أن یكلفــوا  -4 المــالك العقــاریون ال

 .أنفسهم عناء العمل أو إدارة شؤون عقارتهم 
المتقاعــدون الـــذین یحـــالون علـــى  المعــاش وهـــم فـــي ســـن العمــل ألســـباب عالقـــة لهـــا  -5

 .بالعمر والصحة والذین ال یزاولون عمال من أجل الكسب 
  .قبل ذویهم والذین ال یعملون وال یبحثون عن عمل المعالون من  -6

إن النشاط القوى العاملة یرتبط بالتكوین النوعي ویعتبر التركیب العمـري مـن أهـم العوامـل فـي 
فمـثال فـي «، مري علـى معـدل الموالیـدـد التكـوین العــــتحدید معدالت النشـاط االقتصـادي وتعتم

ا في الدول النامیة وذلك بسـبب انخفـاض معـدالت الدول المتقدمة تكون نسبة الشباب أقل منه
باب شـل التناقص الكبیر الموجود في وفیات الرضع واألطفال إلى زیادة نسبة الیمیالخصوبة و 
  . )1( »بین السكان

كمــا أن قــوة العمــل نجــدها تخضــع للتغیــر فقــد یــدخل األفــراد نســق قــوة العمــل ألول مــرة مــن 
وقـد یخـرج قـوة عمـل عامـا  14(د سن الرابع عشـرن بعخالل البحث عن عمل غالبا ما یكو 

یتخلـف بعضـهم عـن العمـل مؤقتـا ثـم وقـد «أخرى تشمل الذین بلغو سـن التقاعـد أوبسـبب الوفـاة 
یعــودوا إلیــه فــي وقــت الحــق ، وقــد یغیــر الفــرد مهنتــه داخــل النســق ویحقــق حراكــا اجتماعیــا أفقیــا ورأســیا  

ب حجـم السـكان لكـل مجتمـع ،إذ نجـد أن المجتمعـات ذات كما أن مفهوم القوى العاملة یتحدد حسـ. )2(»
 ففـي.النمو السكاني المرتفع تمیل نسبة العمالة بها إلى االنخفاض ،وهذا ینطبق علـى المجتمعـات النامیـة

المجتمعـات النامیـة ذات النمـو السـكاني المرتفـع تمیـل نسـب اإلعالـة بهـا وذلـك یرجـع للنمـو 
ت أغلــب ســكانها هــم أطفــال ،إال أن المالحــظ هــو أن صــغار الســن الســكاني المرتفــع كــون هــذه المجتمعــا

بینمــا فــي الــدول المتقدمــة حیــث )1(. والكبــار الســن یســهمون فــي الــدول النامیــة فــي األنشــطة االقتصــادیة 
تنخفض نسبة الخصـوبة ویقـل عـدد األطفـال بهـا ففـي فرنسـا مـثال هنـاك شـخص مـن كـل أربعـة أشـخاص 

                                                
  .131،مرجع سابق ، صلسكان والمجتمع عبد الباسط عبد المعطي وآخرین ،ا – (1)

  . 396،ص1998،دار المعرفة الجامعیة ،مصر ،علم اجتماع السكان علي عبد الرزاق جلبي ، 2
  .237،ص2000، دار النهضة العربیة،بیروت ،لبنان،2،  ط دراسات في علم السكانفتحي ممد أبو عیانة،– (1)
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،وهـذا  )2(سـنة 16ثـم إلـى 14إلـى 12،ذلـك ألن سـن اإللـزام قـد رفـع مـن  یتلقى تعلیما بصـورة مـن الصـور
  .یرجع النخفاض سن العمالة األطفال في هذه المجتمعات 

  :تصنیفاتها:ثانیا 
تنقسم القوى العاملة وتصنف حسب مشاركتها في األنشطة االقتصادیة وقـد قسـمها مكتـب       

  :وهناك تصنیفات شائعة وهي العمل الدولي حسب تصنیف تقسیم العمل الدولي ،
  :مجموعة القوى العاملة في األنشطة األولیة-أ

تشمل قطاع الزراعة والغابات والري والصید البـري والبحـري ، وتنتشـر بصـفة واسـعة فـي أمریكـا 
تســتخدم اآلالت بصــفة واســعة الشــمالیة وأســترالیا والتــي یعــد الــربح المــادي الحــافز األول لهــا وهــي 

،بینمــا الــدول النامیــة تعتبــر األنشــطة األولیــة هــي أنشــطة معاشــیة تتمیــز بكثافــة الیــد )3(عالیــة  وتتمیـز بإنتاجیــة
  .العاملة واستخدام أدوات بدائیة

  :مجموعة القوى العاملة في األنشطة الثانویة -ب
وتشــمل قطاعــات المنــاجم والصــناعات والبنــاء وقــد تطــورت ونمــت هــذه الفئــة عقــب الثــورة الصــناعیة فــي 

بریطانیـــا %41،%5الصـــناعیة فـــي سویســـرا  التاســـع عشـــر فقـــد وصـــلت مشـــاركة الیـــد العاملـــةالقـــرن 
  .وتنخفض نسبة ذه العمالة كلما اتجهنا نحو الدول النامیة  )4(الوالیات المتحدة %30ألمانیا ،40%،

  :مجموعة القوى العاملة في األنشطة الثالثة -ج

دمات بصــفة عامــة، وتتمیــز القــوى العاملــة فــي هــذه تشــمل قطاعــات التجــارة والنقــل والبنــوك أي قطــاع الخــ
القطاعات بأنها ال تنتج سلع مادیة ،وقد ساهم التعلیم فـي نمـو هـذه القـوى            فـبعض هـذه المهـن 

ونجــد مــن . ســنة ثلثهــا فـي التعلــیم الجـامعي  16تتطلـب مســتوى تعلیمـي عــالي وهــذا نتیجـة دراســة دامـت 
ـــة یمكننـــا التمیـــز بـــین نـــوعین مـــن قـــوة العمـــل فكریـــة ،وقـــوة عمـــل خـــالل هـــذا التصـــنیف أن القـــوى العا مل

  .عضلیة 

  :تخطیط القوى العاملة : ثالثا
تمثــل القــوى العاملـــة العناصــر األساســـیة التــي تســاهم فـــي عملیــات اإلنتـــاج والتنمیــة وكمـــا    

مــا ذكرنــا فهــي تضــم قطــاع المشــتغلین والمتعطلــین بمــا أن المتعطلــین یعتبــرون عائقــا للتنمیــة ل
یخافونــه مــن آثــار اجتماعیــة واقتصــادیة ،فقــد ســعت الــدول التــي تعــاني مــن هــذه المشــكلة إلــى 

                                                
  .238فسه ،صالمرجع ن– (2)
  .245المرجع نفسه،ص– (3)
  .252المرجع نفسه ،ص– (4)
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العمل على امتصاص البطالة ،وذلك من أجل الوصول إلى هـدف التشـغیل الكامـل ،وهـذا زاد 
مــن احتیــاج كــل دولــة لالعتمــاد سیاســة التخطــیط مــن اجــل تقــدیر احتیاجــات كــل المؤسســات 

ــة االقتصــادیة مــن مــوارد  الــذي تلجــأ إلیــه «بشــریة وهــو مــا یطلــق علیــه بتخطــیط القــوى العامل
الحكومـــات لتخطـــیط مـــا هـــو معـــروض علـــى الصـــعید الـــوطني كقـــوى عاملـــة ومـــا هـــو موجـــود 

ضــمان تــوافر «ویهــدف تخطــیط القــوى العاملــة إلــى   )1( »كمقــدرات اقتصــادیة و مالیــة عامــة 
وبـالكم الـالزم لتنفیـذ األهـداف اإلنتاجیـة القوى العاملة من التخصصات والمستویات المختلفـة ،

لمشاریع الخطة في المـدى القریـب أو البعیـد إلـى جانـب ضـمان تـوفیر فـرص العمـل المتنـامي 
ــة بمعنــى آخــر الهــدف النهــائي للتخطــیط القــوى العاملــة هــو تحقیــق التوافــق بــین  للقــوى العامل

ور الفـوائض و االختناقـات عرض القوى العاملة والطلب علیها في المـدى القصـیر تفادیـا لظهـ
   )2( »في أسواق العمل وتحقیق األهداف التنمویة 

ولذلك تزداد الحاجة للتخطیط القوى العاملة كلمـا كـان هنـاك عـدم تكـافؤ بـین العـرض والطلـب 
  :وهذا التخطیط یجنب مساوئ كثیر منها 

  .تحدید اإلطارات والتخصصات العلمیة المطلوبة 
  .تیار للموارد البشریة المطلوبة تسهیل عملیة التعین واالخ

  : وبالمقابل یؤدي سوء التخطیط واإلعداد لعناصر القوى العاملة إلى     
تحدید قاصر أو غیر دقیق لالحتیاجات من القوى العاملة وذلك من حیث  
خصائصهم،تخصصاتهم ،فباإلضافة إلى نمو في قوة العمل المتزاید هناك أیضا عامل آخر 

وهو تخرج العدید من الجامعیین وتوافدهم على سوق العمل والذین یحملون یطرح نفسه بقوة 
مؤهالت علمیة ضمن عدة تخصصات جعلت منهم عنصرا من عناصر اإلنتاج الواجب 

حول هؤالء إلى رأسمال بشري ، یجب حسن االستفادة منهم وبما لدیهم من  «االستثمار فیها 
هیكل العمالة له فئة كبیرة من خریجي مخزون تربوي في األماكن المناسبة بحیث أن 

الجامعة وهم یمثلون أكبر مخزون للبشریة ولما یمثله نسب هؤالء المتخرجین في كل قطاع 
من قطاعات اإلنتاج والخدمات فإنه البد من أن یتوفر لهم العمل المناسب حتى یجد فیه 

       )1( »مجالت لتصریف هذا المخزون التربوي 

                                                
  .                                                  222،مرجع سابق،ص معجم العلوم االجتماعیةفریدریك معتوق ، – (1)
  .310،مرجع سابق،ص لتخطیط االقتصاديفرید بشیر الطاھر،– (2)
  .50 ،مرجع سابق،ص التعلیم اقتصادیاتفاروق عبده فلیة ،  (1)
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  طرق تقدیر القوي العاملة: رابعا 
   :طرق تقدیر قوة الطلب : -1

إن توفیر فرص العمل للزیـارات المسـتمرة والمتالحقـة مـن القـوى العاملـة هـو أحـد أهـم 
أهـــداف خطـــط التنمیـــة التـــي تســـعى إلـــى تـــوافر القـــوى العاملـــة فـــي العدیـــد مـــن التخصصـــات 

العاملة هـو تحقیـق التوافـق بـین عـرض  والمستویات المتخلفة فالهدف األساسي لتخطیط القوى
القوى العاملة والطلب علیها وهذا التفادي خلل التوازن فـي سـوق العمـل فـأولى الخطـوات التـي 
ینتجها المخططون فـي مجـال التنمیـة هـو تقـدیر احتیاجـات الخطـة التنمویـة مـن القـوى العاملـة 

دة فـــي الحصـــول علـــى والحـــدیث فـــي هـــذا المجـــال یجرنـــا إلـــى التعـــرض ألهـــم الطـــرق المعتمـــ
  .تقدیرات أي خطة تنمویة من القوى العاملة وكذا الحدیث عن التشغیل الكامل 

   :طریقة االستقصاء -أ
ــة مــن طــرف  یعتمــد هــذه الطریقــة علــى جمــع المعطیــات حــول كــم ونــوع القــوى العامل

ملــة المنشــآت والهیئــات الحكومیــة عــن طریــق توزیــع اســتمارة االحتیــاج هــذه الهیئــات للقــوى العا
وثـم ذلـك علـى كـل قطـاع حـده وعلـى كـل مهنـة حـده وذلـك للحصـول علـى التقـدیرات المتوقعــة 
الحتیاجات من القوى العاملة وذلك ضـمن فتـرة زمنیـة محـدودة بخمـس أو عشـر سـنوات وذلـك 
یعتمــد علــى المــدة الزمنیــة المحــددة للمخطــط التنمیــة المعتمــد أو الجــاري اعتمــاده إال أن هــذه 

یعــاب علـى هـذا األســلوب «ه صـائیات التــي تقـدمها وذلـك ألنـحیفقــد فاعلیـة اإلالطریقـة لهـا مـا 
عـــدم دقـــة أصـــحاب األعمـــال فـــي تقـــدیر احتیاجـــاتهم الفتقـــارهم فـــي بعـــض الحـــاالت للرؤیــــة 
المستقبلیة لمستقبل أعمالهم كما قد یعتمدون على  تقدیم هذه البیانات علـى بعـض الفرضـیات 

جمیـــع هـــذه البیانــات فقـــد یقـــدمون ضـــده البیانـــات الغیــر صـــحیحة حـــول هـــدف الحكومــة مـــن ت
   )1( »كمؤشر لضرائب األرباح 

  : طریقة اإلسقاطات -ب
ستخدم تلك  فهي  Tune Trendsیعتمد هذه الطریقة على معدل االتجاهات الزمنیة 

المعـدالت الخاصـة بــالقوى العاملـة لمختلــف القطاعـات وتبقـى علــى ثبـات تعــدلها فـي الســنوات 
بقاء على معدل نحو قوة الطلب على القوى العاملة في المستقبل وهـو فـرض ال المقبلة أي اإل
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حیث یغیر معدل النمـو السـنوي الحتیاجـات االقتصـاد مـن القـوى العاملـة تبعـا  «یطابق الواقع 
  . )2( »للتغیرات التقنیة 

فــي فهــذه التغیــرات التقنیــة تــؤثر فــي احتیــاج االقتصــاد للقــوى العاملــة كمــا أنهــا تــؤثر حتــى 
نتـائج الخطـة السـنویة المنتهجــة فـالتطور التقنـي قــد یـؤثر فـي مجـال التشــغیل قـد یـؤدي إلــى 
تشریح أعداد هائلة من العمـال الـذین سـتحل اآللـة حلهـم هـذا مـن حیـث الكـم أمـا مـن حیـث 
النــوع فقــد یــتم الطلــب علــى الكفــاءة اإلنتاجیــة للقــوى العاملــة أكثــر مــن قبــل وعلــى المعــارات 

  . یة أیضاالعملیة والمهن
  : طریقة معامالت العمل -ج

ــــف  ــــي مختل ــــة ف ــــوى العامل ــــدیر معــــدالت اســــتخدام الق ــــى تق یعتمــــد هــــذا األســــلوب عل
القطاعات االقتصادیة لسنوات سابقة ثم یتم اسـتخدامها مـع بیانـات األهـداف اإلنتاجیـة للخطـة 

ن جیـــر مین اإلحصـــائیین نتلوتـــتلخص هـــذه الطریقـــة التـــي قـــدمها العـــا.فـــي مختلـــف القطاعـــات 
  .هربرت و 

  : فیما یلي  وتتمثل
  ــــف القطاعــــات ولعــــدد مــــن تحدیــــد األهــــداف اإلنتاجیــــة للخطــــة لمختل

 .السنوات یكون كافیا إلعداد وتدریب القوى العاملة المطلوبة 

 قـدیر معامــل اســتخدام القـوى العاملــة فــي كــل قطـاع مــن واقــع األرقــام ت
تاجیــة العمــل الفعلیــة لســنوات الخطــط الســابقة وتقــدیر معامــل تطــور إن

خـــــالل تلـــــك الخطــــــط وتقـــــدیر مرونــــــة نحـــــو العمالــــــة بالنســـــبة لنمــــــو 
ر احتیاجــات القــوى العاملــة فــي كــل قطــاع وتقســم وظیفیــا یقــدتاإلنتاج،ل

باالســــــتعانة بأهــــــداف الخطــــــة فیمــــــا یخــــــص التوزیــــــع الهیكلــــــي عبــــــر 
  . )1(القطاعات للتواصل إلى االحتیاجات الوظیفیة لالقتصاد ككل 

احتیاجات أي اقتصاد یعتمد على نوعیة التعلیم والتدریب بالوظـائف وأیضـا  إن تقدیر أي     
  .ربطها بالخطة التنمویة من أجل تحقیق التوازن بین قوة العرض وقوة الطلب كما ونوعا

  :قیاس عرض العمل -2
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ویقصد به مجمـوع قـوة العمـل المعروضـة ویشـمل كـل مـن لـه فرصـة عمـل أو یحـث 
هم مـــن حیـــث الجـــنس والعمـــر والعوامـــل بم الســـكان وتـــركیعنهـــا ویتحـــدد عـــرض العمـــل بحجـــ

ـــة األخرى ـــادة النمـــو ،االجتماعی بالنســـبة لـــدول العـــالم الثالـــث نجـــد أن عـــرض العمـــل یزیـــد بزی
الســكاني كمــا أن عــدد الــراغبین فــي العمــل عــادة یزیــد عــن عــدد العــاملین ألن عــددا كبیــر مــن 

 having jobحاب الوظــائف العــاملین غیــر مســتخدمین بالكامــل ویصــعب تحدیــد مــنهم أصــ
  . )actively looking for work  )2دیة عن الوظائف جوالباحثین ب

نظرا لوجـود أفـراد یشـغلون عـدة وظـائف وأفـراد یعملـون بعـض الوقـت كمـا أن معظـم 
الدراســات االقتصــادیة وكــذا الواقــع المعــاش یثبــت زیــادة مشــاركة اإلنــاث فــي قــوة العمــل وزیــاد 

  .أة خارج البیت األعمال المتوفر للمر 
  :توجد عوامل تؤثر على عرض قوة العمل وهي 

  الداخلون إلى قوة العمل ونوعیتهم عن طریق التعلیم والتدریب.  
 العوامل المحفزة اامهن كاألجور.  
  الترقي في السلم الوظیفي عن طریق التدریب والتعلیم .  
  الخارجین عن قوة العمل بسبب الوفاة والهجرة والتقاعد.  
 ودوره في تقلیص الدور المباشر لإلنسان في عملیة اإلنتاج  يم التكنولوجالتقد.  
  1(. العمالة الوافدة(  
ـــة فـــي المؤسســـات وربطهـــا       ـــد وتقـــدیر االحتیاجـــات الوظیفیـــة مـــن القـــوى العامل بعـــد تحدی

  :بمخرجات التعلیم من أجل تحقیق الموازنة بین العمالة والوظائف وهذا یتم من خالل 
 المتوقع للمؤھالت العلمیة التي ستلتحق بسوق العمل  تقدیر عرض  
  تقدیر األعداد اإلضافیة منها معرفة األعداد المطلوب تأهیلها وتدریبها  
   2(الجهد التوسعي المطلوب في نظام التعلیم وما یلزمه من إمكانیات(  

ویـا كـون أن إن عملیة نمو القوى العاملة خاصة الجامعیة الذین أصبحوا یشـكلون عائقـا تنم   
  التعلیم اصبح استهالك دون استثمار ،هذا طرح حتمیة التشغیل الكامل لرأسمال البشري 

فالكثیر من خریجي العملیات التعلیمیة بمختلف مراحلها یلهثون وراء فرصة عمل بعد أن كان 
لـن العمل متاحا للجمیع ،ولذا فإن هناك تراكم في رأسمال البشري الـذي اسـتثمر فیـه التعلـیم ،و 
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ـــم یـــتم التشـــغیل الكامـــل  تحـــدث التنمیـــة ولـــن تصـــدق معـــدالت النمـــو االقتصـــادي للتعلـــیم مـــا ل
   )3(للخریجین 

إن القــوى العاملـــة الجامعیـــة هـــي عمالـــة مـــاهرة ودربــة حولـــت إلـــى قطـــاع متعطـــل حتـــى وهـــي 
مشتغلة وهذا كبطالة مقنعة كان الهدف من وراءها الوصـول إلـى التشـغیل الكامـل ،ولـذا یجـب 

التوازن بین عروض العمل وما یقابلها من طلبات عمل للقوى الجامعیة من حیث الكـم  تحقیق
یجاد نوع من التناسق بین طبیعة الوظائف وطبیعة قوة العمل المتوفرة     ومن حیث الكیف وإ
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  :الخالصة

التـــي إن قـــوة العمـــل المتنامیـــة جعـــل مـــن عنصـــر تخطـــیط القـــوى العاملـــة مـــن أهـــم الخطـــوات 

تضمن التقدیرات الدقیقة لالحتیاجات االقتصادیة من القوى العاملـة ، لكـن السـیاق الـدیمغرافي 

والتعلیمـــي طـــرح إشـــكالیة التشـــغیل الكامـــل لهـــذه القـــوى ،مـــن حیـــث حجمهـــا وأیضـــا مـــن حیـــث 

طبیعتهـا فتحقیــق التــوازن  بــین طرفــي معادلــة العــرض والطلــب یجــب أن یراعــي مبــدأ اســتثمار 

ري المتمثــل فـي القــوى الجامعیـة كقــوة عمـل مؤهلـة وعلــى جانـب كبیــر مـن الكفــاءة المـورد البشـ

،فالتشغیل یجب أن یضع في االعتبار الكم المتراكم لرأس المال البشري إلى جانب االستثمار 

لتحقیـق التنمیـة ،وهـذا یــتم مـن خـالل أطــر نظریـة وسیاسـات تشـغیلیة نتعــرض لهـا فـي الفصــل 

  .القادم 


