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محور المسار االستراتيجي للناتو في الجنوب

تحديات تزايد أعداد الشباب
في أفريقيا والشرق األوسط

التعليم والعمل في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى

www.southernhub.org

تم إنشاء محور المسار االستراتيجي للناتو في الجنوب في قيادة الناتو نابولي لتعزيز وعي الناتو
بالتحديات المشتركة في منطقة أفريقيا والشرق األوسط وتحديد فرص التضافر والتعاون .يتم تطوير
تقارير المحور استنادا إلى معلومات مفتوحة المصدر يوفرها خبراء في المواد و جهات فاعلة إقليمية
و منظمات حكومية و منظمات غير حكومية و منظمات الدولية و منظمات عسكرية و مؤسسات
أكاديمية ووسائل إعالمية.
ال تمثل تقارير المحور اآلراء أو المواقف الرسمية ألي مؤسسة أخرى.
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ملخص
" أمل األمة يكمن في ثقافة شبابها " ديسيديريوس إيراسموس

يتناول هذا البحث التحديات التي تواجهها بلدان إفريقيا والشرق األوسط في مجال التعليم والتوظيف،
مع التركيز على ظاهرة تزايد أعداد الشباب في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء  ،وهي ظاهرة قد
تؤدي الى تضعف المنطقة في السنوات القادمة.
ستحتاج المنطقة الى نمو في ناتجها المحلي اإلجمالي وتوافر فرص العمل من أجل استيعاب الزيادة
في أعداد الشباب واندماجهم في المجتمع.
تطوير مجال التعليم من أهم األوليات فهناك حاجة إلى حلول مبتكرة جديدة لالستجابة الى التحول
االجتماعي المتسارع .السياسات المستقبلية ستضبط تأثيرات هذا التزايد السكاني على المنطقة.
يجب على دول المنطقة االستثمار في أنظمتها التعليمية من أجل اتاحة التعليم وتعزيز العائد
الديمغرافي ؛ وتحسين المستوى التعليمي  ،وتعزيز الكفاءات وتكييفها الى متطلبات سوق العمل؛
وضمان اإلدماج االجتماعي للشباب.
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المقدمة
يتناول هذا البحث التحديات المتعلقة بالتعليم واألمية وبناء الكفاءات والقدرات وتوفر العمل في منطقة
أفريقيا جنوب الصحراء .وهي تحديات نابعة عن التزايد السكاني المتسارع قد تهدد األمن اإلقليمي،
وبالتبعية أمن بلدان أعضاء الناتو.
استخدم مصطلح "العائد الديموغرافي" في أواخر التسعينيات لإلشارة إلى الصلة بين التغير
الديموغرافي في شرق آسيا ونموها االقتصادي المتسارع.
تحقيق المكاسب الديمغرافية كالعمل واالدخار خالل التحول الديموغرافي يدعو الى الجهود التالية:
تحسين النظام الصحي  :النظم الصحية المالئمة تقلل من معدل وفيات الرضع وتقود الى معدل والدة
أكثر توازناً .تتمتع األسر الصغيرة بقدرة استثمار أعظم في التعليم والصحة  ،مما يعزز مشاركة
المرأة في ميدان العمل .يؤدي مثل هذا االطار إلى خلق فرص عمل جديدة وتحقيق ازدهار اقتصادي
للبالد.
Survival rate of
children increase
Number of
children per family
decline slowly

Survival rate of
children increase

Health system
improvement

Number of children
per family decrease

Economic Growth

Instability

+social development

+social decline
Public and private
investment per
child stable

Human capital and
wages stable

Health system
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Pressure on
natural and
financial resources

Unemployment +
underemployment

+ public and private
investment per
child

Higher savings to
finance growth

Human capital
increase

More women in
worforce + higher
wages

معدل النمو سكاني المتسارع يعرض األجيال الجديدة لسوء التغذية وغيرها من المخاطر الصحية
والى التبعية والبطالة والفقر .الوضع برمته سوف يحد من االستثمارات المحلية أو الدولية في مجال
التعليم .ان كانت " الديموغرافية قدر" (أوغست كونت)  ،فيجب على البلدان تنفيذ السياسات المناسبة
لضمان العائد الديموغرافي وتجنب وقوع كارثة اقتصادية  ،اجتماعية و امنية.
من المرجح أن يزداد عدد سكان العالم  ٢مليار شخص خالل الثالثين عا ًما القادمة (األمم المتحدة).
سيتركز النمو السكاني في إفريقيا والشرق األوسط  ،حيث من المتوقع أن يصل عدد السكان الى
 ٣٫٤مليار نسمة بحلول عام  .٢٠٥٠وسترى إفريقيا أكثر من نصف النمو السكاني في العالم –

Les défis de l’explosion démographique de la Jeunesse en Afrique et le Moyen-Orient.
L’éducation et l’emploi en Afrique sub-saharienne

6

NATO Strategic Direction South Hub

زيادة من نسبة  ١٫٣مليار نسمة في عام  ٪١٧( ٢٠١٨من سكان العالم) إلى  ٢٫٥مليار نسمة في
عام  ٪ ٢٦( ٢٠٥٠من سكان العالم) .تتوقع األمم المتحدة تضاعف عدد سكان افريقيا بين عامي
 ٢٠٥٠و  ، ٢١٠٠ليصل العدد السكاني إلى  ٤٫٣مليار نسمة ( ٪٣٩من سكان العالم).
خالل نفس الفترة  ،من المتوقع أن يصل عدد سكان آسيا الى  ٤٫٧مليار نسمة.
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من المتوقع أن يزداد العدد العالمي للسكان في سن العمل ( ٦٤-١٥سنة) حوالي مليار بين عامي
 ٢٠٢٠و  ، ٢٠٥٠الغالبية منهم من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى (ضعف اجماع عدد سكان
القارات األخرى).
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Latin America
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Europe Northern America
-77,770

تواجه المنطقة تحول ديموغرافي بطيء ونمو اقتصادي قاصر .التحول الديموغرافي في إفريقيا
جنوب الصحراء يجري ببطء  ،مما يحد من نسبة التبعية في المنطقة .يشير االنخفاض (المتوقع) في
معدل المواليد في المنطقة إلى أن نمو السكان في سن العمل (الذي بدأ في عام  )١٩٩٠لن يبلغ ذروته
قبل  ٩٠عا ًما ( ٥٠عا ًما لشرق آسيا) .كانت المنطقة ككل تضم  ٩٨مليون نسمة في سن العمل في
عام  ، ١٩٥٠و  ٤٥٠مليونًا في عام  .٢٠١٠ومن المتوقع أن يصل هذا العدد إلى  ١٫٣مليار نسمة
في سن العمل بحلول عام ( ٢٠٥٠ضعف إجمالي عدد األشخاص في سن العمل من البلدان ذوي
الدخل المرتفع) .من المتوقع أن تكون آثار التحول الديموغرافي على التنمية قليلة وبطيئة في أفريقيا
نظرا لنسبة التبعية الديمغرافية  ،وهي نسبة أقل من  ٢بحد أقصى (٢٫٧
جنوب الصحراء الكبرى ً
لشرق آسيا)
نموا في معدل التحضر و النمو
على مدى العقود القادمة  ،قد تشهد إفريقيا جنوب الصحراء ً
الديموغرافي لسكان الريف .من المتوقع أن يزداد عدد سكان الريف بنسبة  ٪ ٦٣بحلول عام ٢٠٥٠
– مما يعني  ٣٨٠مليون باحثون عن عمل.
في حين أن الحد من نسبة إعالة الشباب ضروري  ،إال أنه ال يؤدي بالضرورة إلى تحقيق أقصى
إمكانات النمو االقتصادي.
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Taux de dépendance

Sub-Saharan Africa

South Asia

East Asia

يتم تحفيز النمو االقتصاد ي من خالل زيادة عوامل اإلنتاج و  /أو زيادة اإلنتاجية  .يعزز النمو
االقتصادي بفضل ارتفاع نسبة السكان بسن العمل فضالً الى التغيير الديموغرافي للسكان في سن
العمل والتغيرات في معدل النشاط (مشاركة النساء  +وفرة العمل).
يجب على الدول ضمان زيادة الناتج المحلي اإلجمالي وضمان فرص عمل لتعزيز النمو االقتصادي
وتسيير اندماج الوافدين الجدد في ميدان العمل.
في غياب سياسات اجتماعية واقتصادية عادلة  ،سيؤدي تكاثر اليد العاملة الى زيادة البطالة ،
والبطالة إلى عدم االستقرار السياسي وتدهور رأس المال االجتماعي.
ضا في معدل المواليد وزيادة في عدد السكان في سن
شهدت أمريكا الالتينية وأمريكا الشمالية انخفا ً
العمل  ،لكنهم لم يشهدوا االنطالق االقتصادي كما حصل في شرق آسيا.
على الرغم من تقدم بطيء في أعوام السبعينيات والثمانينيات  ،شهد اقتصاد منطقة أفريقيا جنوب
الصحراء خالل العقدين الماضيين تحسنا ً ومن المرجح أن يواصل اتجاهه التصاعدي خالل الثالثين
عا ًما القادمة .ولكن استمرار النمو السكاني المتسارع قد يؤثر على مسار الناتج المحلي اإلجمالي
ويؤدي الى انخفاض في العائد الديمغرافي.
ال يمكن تعزيز العائد الديمغرافي في الظروف الديموغرافية الحالية .وفي هذا الصدد  ،يعتبر التعليم
من أهم المجاالت لتعزيز التنمية االجتماعية واالقتصادية.
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التعليم والعائد الديمغرافي
تم تطوير مفهوم العائد الديموغرافي لشرح الروابط بين التحول الديموغرافي والتغير الديموغرافي
العمري والنمو االقتصادي .في هذا الصدد  ،يعتبر بناء رأس مال بشري عامالً مساهما ً في تعزيز
التنمية واإلنتاجية.
مع ظهور النظريات حول رأس المال البشري والنمو الداخلي  ،اعتبر التعليم على أنه محرك للتنمية
ووسيلة للقضاء على الفقر .تؤكد النظريات أن التعليم أساسي في تغيير السلوك االجتماعي وأدوات
اإلنتاج وبانها تؤدي الى تعزيز االقتصاد واالنتاجية .كل عام دراسي يساوي زيادة قدرها  ٪ ١٠في
الرواتب  ،كما يولد كل جيل موارد للتعليم وارتفاع في معدل الثقافة والكتابة والمستوى التعليمي .
وفقًا ليونغ ( ، )١٩٩٥ينبع النمو االقتصادي اآلسيوي من نمو القوى العاملة ونمو اإلنتاجية.
تظهر أهمية التعليم في االقتصادات الحديثة القائمة على المعرفة واالبتكار .وتعزيز المهارات
ضروري في اإلنتاج والتجارة األنشطة االقتصادية الجديدة.
ومع ذلك  ،تعاني أفريقيا جنوب الصحراء من عدم المساواة في االلتحاق بالمدارس  ،واستقطاب
للمعرفة  ،وانقسامات علمية بين البلدان المتقدمة  /الناشئة والبلدان غير الناشئة التي تعاني من الفقر
واستنزاف المهارات (يعيش  ٪ ٣٠من األفارقة المؤهلين في الخارج).
يتطلب التحول الديموغرافي الفريد من نوعه حلول جديدة  ،خاصة في المجال التعليمية.
في عام  ، ٢٠٠٣سلطت الدورة السادسة والثالثون للجنة األمم المتحدة للسكان والتنمية حول
"السكان والتعليم والتنمية" الضوء على تأثير التعليم على التنمية االجتماعية والديموغرافية.
فأصبح تعزيز التعليم الهدف الثاني من األهداف اإلنمائية لأللفية ( ) ٢٠١٥ -٢٠٠٠والهدف الرابع
للتنمية المستدامة (في عام  )٢٠١٥الذي يهدف إلى ضمان جودة التعليم وتوفرها للجميع.
يذكر تقرير الرصد العالمي الذي نُشر في عام  ٢٠١٥أن "العالم فشل في توفير التعليم للجميع".
في الواقع  ،حقق التعليم في افريقيا تقد ًما منذ التسعينيات بحيث انخفض عدد األطفال والمراهقين
األميين إلى النصف منذ عام  ، ٢٠٠٠وتحسنت المنطقة من حيث المساواة بين الجنسين .بين عامي
 ١٩٩٠و  ، ٢٠١٠ارتفع معدل االلتحاق بالمدارس االبتدائية في إفريقيا من  ٪ ٥٢إلى  ٪ ٧٥ومعدل
االلتحاق بالمدارس الثانوية من  ٪ ٢٢إلى ( ٪ ٤١البنك الدولي  ١٠٠ .)٢٠١٣ ،مليون طفل لم
يكملوا تعليمهم االبتدائي بينما بات  ٥٨مليون طفل من دون تعليم  ٪ ٧٢ -منهم من أفريقيا جنوب
الصحراء.

Les défis de l’explosion démographique de la Jeunesse en Afrique et le Moyen-Orient.
L’éducation et l’emploi en Afrique sub-saharienne

10

NATO Strategic Direction South Hub

التحديات السياسية
بناء القدرات والمهارات (الحقوق المدنية)
شهدت المنطقة تحسنًا في نظام التعليم االبتدائي ولكن األمية ثابرت في الوجود .من المرجح أن
يستمر الوضع بسبب مدامة التحول الديموغرافي و غيرها من العقابات.
يهدد التضخم السكاني في معظم بلدان جنوب الصحراء الكبرى بإعاقة الجهود لضمان االلتحاق
ب المدارس االبتدائية  .في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى  ،زاد االلتحاق بالمدارس بمقدار ١٫٤
مليون طالب في الثمانينيات و  ٢٫٤مليون في التسعينيات .وبين  ١٩٩٠و  ¼ ، ١٩٩١من األطفال
لم يتمكنوا من االلتحاق باالمدرسة االبتدائية  ،مقابل  ٪ ١٠في  . ٢٠٠٣مع ذلك  ٪ ٤٠ ،من الطالب
لم يكملوا المرحلة االبتدائية  ،معظمهم فتيات .ارتفع معدل االلتحاق من  ٪٣٦في عام  ١٩٦٠إلى
 ٪ ٧٦في عام  ٢٠٠٠على الرغم من تضاعف عدد السكان في سن الدراسة ثالث مرات.
في  ، ٢٠٠٢تسجل  ٪ ٤٦من الشباب في الكلية (السنة االولى)  ،مقابل  ٪٢٨في  .١٩٩٠منذ ذلك
الحين  ،ارتفع معدل االلتحاق بالمدارس الثانوية بنسبة  .٪ ٣٦زاد عدد الطالب في مؤسسات التعليم
العلية  ٢٠مرة بين عامي  ١٩٧٠و  ، ٢٠٠٧من  ٢إلى  ٦ماليين طالب بين عامي  ٢٠٠٠و .٢٠١٦
سيصل عدد خريجي الجامعات إلى  ٩٫٥مليون في  ٢٠٢٠و  ١٣مليون في .٢٠٣٠
وفقًا لليونسكو  ،من المتوقع أن تقوم بلدان إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بتوظيف  ١٧مليون معلم
للصفوف االبتدائية والثانوية بحلول عام  .٢٠٣٠ولكن النمو السريع في عدد السكان في سن المدرسة
يمنع المنطقة من تلبية الطلب :أكثر من  ٪ ٨٠من البلدان تعاني من نقص توفر المعلمين في المدارس
االبتدائية والثانوية.
تشير العالقة بين النمو السكاني وااللتحاق بالمدرسة.
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و لكن ال يزال الشباب يعانون من البطالة والعمالة الناقصة مما يشير إلى أن تحسين نظام التعليم لم
يحسن ظروف العمل وإلى وجود عوامل مؤثرة أخرى ومنها سياسات التنمية وسياسات التعليم
والحوكمة.

التعليم والسياق المحلي (الفرص االقتصادية)
ينتج عائد العمل من النسبة بين عدد األشخاص في سن العمل وعدد األشخاص المعالين  .يدخل
قادرا على استيعاب فائض السكان في سن العمل .من
العائد مرحلة انتقالية عندما يكون سوق العمل ً
شأن االستثمار في التعليم أن يزيد ناتج الفرد وتلبية متطلبات سوق العمل.
فما يخص منطقة أفريقيا جنوب الصحراء  ،توقع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي أن من بين ٣٣٠٠٠
شاب يدخلون سوق العمل يوميا ً  ٪ ٦٠ ،منهم سوف يعانون البطالة.
نظرا الى أن  ٪ ٨٥من شباب العالم يعيشون في دول هشة أو منخفضة الدخل  ،تقدر منظمة العمل
ً
الدولية أن ¼ من شباب العالم  ٢٧٠ -مليونًا – عانى من عدم التعليم أو التدريب أو التوظيف في
عام  .٢٠٢٠وصل هذا المعدل إلى النسبة عالية في أفريقيا جنوب الصحراء ( ، )٪ ١٩وفي الدول
العربية ( )٪ ٣٤٫٤وفي شمال إفريقيا ( )٪ ٢٧حيث أبرزت الثورتان التونسية والمصرية في عام
 ٢٠١٠غضب ويأس الشباب المتعلمين.
في العديد من البلدان  ،ينخفض معدل التوظيف مع زيادة تعليم الشباب  .في أفريقيا  ،خريجو الكليات
أكثر عرضة للبطالة بثالث مرات من الشباب الذين لم يكملوا المدرسة االبتدائية .هذا التفاوت الكبير
بين المهارات ومتطلبات سوق العمل ناتج عن االسباب التالية:
 يسعى الباحثون عن عمل الى األمن االقتصادي في سياق قطاع خاص صغيرومحدود
[منظمة العمل الدولية  .]٢٠١٣ ،حين يبحثون عن عمل في القطاع العام  ،يجدوا أن ثقافتهم
الجامعية غير مالئمة لمتطلبات السوق  .في العديد من البلدان (تنزانيا  ،رواندا  ،إلخ)  ،غالبًا
ما يؤدي التعليم الجامعي إلى تراكم مهارات غير مالئمة لسوق العمل.
 يستمر النمو الحضري القوي في جذب الناس واألنشطة  ،ولكن معظم الشباب في أفريقيا
جنوب الصحراء هم من أصل ريفي .تشهد المناطق الريفية والمناطق الحضرية غير الرسمية
معدالت عالية جدًا من العمالة الناقصة.
سيأتي غالبية الباحثين عن عمل في السنوات الخمس عشرة القادمة من المناطق الريفية.
لذلك من الضروري بناء المهارات الزراعية لزيادة اإلنتاجية .من الموجب تطوير التعليم
المهني المتعلق بالقطاع الزراعي لتمكين المزارعين من زيادة إنتاجيتهم.
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 السياسات المتعلقة بالنمو االقتصادي ليست شاملة وال متساوية  ،فهي ال تساهم بشكل كافٍ
في إعادة التوزيع الداخلي وتوسيع السوق .العديد من الشباب فقراء أو على خط الفقر ،
وبعضهم ينخرط في أنشطة غير مشروعة لكسب المال.
يأكد البنك الدولي أهمية اتباع نهج متعدد القطاعات لبرامج دمج الشباب في سوق العمل.

اإلدماج (العدالة االجتماعية)
باإلضافة إلى تأمين عائد وطني  ،يجب الحد من التفاوتات المتزايدة لضمان التنمية االقتصادية
المستدامة والشاملة والمستقرة.
الطفل اكثرعرضة لالمية والتسرب من المدرسة االبتدائية في الفئات األقل فقرا ً .بينما تستثمر
العائالت في التعليم الخاص معظمهم أسر صغيرة وباتالي قادرة على توزيع استثماراتها في التعليم،
مما يؤدي إلى التحسن المستدام في ظروفهم الصحية والتعليمية .في غياب إجراءات تصحيحية ،
ستستمر الفجوات بين المجموعتين في االتساع.
إن تجديد برامج التعليم والصحة العامة أمر ملح وضروري من أجل سد التفاوتات التعليمية بين
مختلف فئات الشعب  ،و بين دول منطقة أفريقيا جنوب الصحراء.
إن إدراج المرأة في عالم العمل أمر أساسي للنمو االقتصادي ولتطوير التعليم .يؤدي تعليم المرأة
وإدماجها في ميدان العمل إلى انخفاض معدل المواليد وبالتالي تعزيز االستثمارات في التعليم .
على الرغم من أن عولمة التعليم وإنشاء سوق عالمي قد يحسن توافر التعليم  ،إال أنها قد تقود الى
استنزاف المهارات وزيادة التفاوتات االجتماعية واالقتصادية الوطنية.

االستثمارات العامة
تتطلب التنمية المستدامة استثمارات في التعليم وض ًخا لرأس المال .من الضروري معالجة العجز
في البنية التحتية  ،وخلق ظروف عمل مناسبة لجذب االستثمار المحلي واألجنبي ،وتعزيز التجارة
عبر الحدود والتكامل اإلقليمي  ،وتحفيز تنمية القطاع الخاص.
تعاني أفريقيا جنوب الصحراء من محدودية في الموارد و على الحكومات موازنة اإلنفاق وتوزيعه
بين مختلف القطاعات (البنية التحتية  ،والصحة  ،وما إلى ذلك).
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كبيرا من ميزانياتها في التعليم لتحفيز
يجب على البلدان في إفريقيا والشرق األوسط أن تستثمر جز ًءا ً
اإلنتاج على المدى الطويل .ويأمل الخبراء أن تتمكن الوكاالت المتعددة األطراف من دعم المنطقة
وتشجيع الدول النامية على دعم االستثمارات من خالل التمويل والمنح بشروط ميسرة.

استنتاج
مع زيادة السكان في سن العمل وما يليها من عقوبات هيكلية  ،ستواجه أفريقيا جنوب الصحراء
الكبرى تحديات مرتبطة بمجال التعليم والتوظيف .من أجل ضمان التنمية واالستقرار المستدامة ،
يجب على المنطقة االستثمار في التعليم واندماج الشباب في عالم العمل.
على الرغم من ارتباط معدل اإلنتاجية بالتوظيف  ،ال يتم الكشف عن عائد رأس المال المستثمر
في التعليم إال من خالل إطار مستقبلي لسوق العمل.
تعاني بلدان إفريقيا جنوب الصحراء قلة موارد الميزانية التي تعيق جهود تعزيز التعليم والمهارات
والنمو االقتصادي في المنطقة .هناك حاجة إلى استثمارات استراتيجية جديدة في مجال التعليم
والقطاعات األخرى المرتبطة بالتنمية المستدامة في المنطقة.
يقدر البنك الدولي أن نقص الفرص االقتصادية يدفع االربعين بالمئة من الشباب إلى اإلجرام .يجب
أن يُنظر إلى اندماج الشباب في عالم العمل على أنه أولوية أساسية لألمن اإلقليمي والدولي.
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