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شكر وتقدير
إضافة إلى التعاون بين مكتب المقّر الرئيسي لليونيسف 

والمكتب اإلقليمي لليونيسف لمنطقة الشرق األوسط وشمال 
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كثير من الزمالء في جميع أقسام اليونيسف.
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المتحدة للسكان على ما توفيره للتقديرات والتوقعات التي شكلت 
األساس الذي يقوم عليه التحليل السكاني في هذا التقرير.
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الملخص التنفيذي
الفرصة المواتية

الحــادي والعشــرين، ســتنتقل  القــرن  النصــف األول مــن  خــالل 
ــط  ــرق األوس ــة الش ــكان منطق ــن س ــبوقة م ــر مس ــرة وغي ــبة كبي نس
ــم،  ــي حياته ــة ف ــر إنتاجي ــنواتهم األكث ــرة س ــى فت ــا إل ــمال أفريقي وش
ممــا يهيــئ فرصــة تحقيــق عائــد ديموغرافــي - نمــو اقتصــادي 
ــتكون  ــة. وس ــهدها المنطق ــي تش ــة الت ــرات الديموغرافي ــزه التغي يحّف
عــام  و   201٨ عــام  بيــن  ككل  للمنطقــة  جــداً  المواتيــة  الفتــرة 
ــة  ــبة إعال ــى نس ــة أدن ــهد المنطق ــع أن تش ــن المتوق ــث م 2040، حي
فيهــا. ومــن شــأن هــذا االنخفــاض  المؤقــت فــي نســبة اإلعالــة بيــن 
الســكان أن تــؤدي إلــى تزايــد تشــارك الثــروة وتفضــي إلــى تســهيل 
توســع توفــر الفــرص للجميــع - لكــن فــي ظــل شــروط معينــة.

 
يشــكل األطفــال والشــباب )0-24 ســنة( فــي منطقــة الشــرق األوســط 
وشــمال أفريقيــا حاليــاً  حوالــي نصــف ســكان المنطقــة وهــم قــادرون 
علــى أن يكونــوا عناصــر تغييــر فيهــا، والعمــل علــى تحقيــق مســتقبل 
لهــم ولمجتمعاتهــم، وأن يلعبــوا دوراً  أكثــر ازدهــاراً واســتقراراً 
فــي جنــي ثمــار العائــد الديوغرافــي. لكــن إطــالق العنــان لهــذه 
القــدرات يتطلــب اســتثماراً عاجــالً وكبيــراً لخلــق فــرص للتعلّــم 
ــدودة  ــرص مح ــي ف ــي، وه ــل االجتماع ــراك والعم ــّدي، واإلش المج
المســتضعفة. والفئــات  الشــابات  للنســاء  بالنســبة  حاليــاً، خاصــة 

لقــد آن أوان العمــل. نظــراً للتزايــد الســريع في عدد المســنين في جميع 
أنحــاء المنطقة، ســتأخذ نافذة فرصة االســتفادة مــن العائد الديموغرافي 
فــي االنحســار خــالل النصــف الثانــي مــن القــرن الحــادي والعشــرين.

المشكلة
 

ــي؛ ووضــع  ــي واالجتماع ــتقرار السياس ــل االس ــكاني مث ــد س ــق عائ ــرى لتحقي ــات أخ ــاك متطلب ــن هن ــة ، لك ــة عمري ــن الضــروري وضــع هيكل م
سياســات اقتصاديــة واجتماعيــة شــاملة ومنصفــة؛ وتوفيــر فــرص عمــل موســعة، وهــذه جميعهــا تواجــه تحديــات كبيــرة فــي المنطقــة.1:

عدم االستقرار 
السياسي واالجتماعي

إن التبعــات المترتبــة علــى النــزاع والعنــف الذيــن تشــهدهما منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا هي تبعــات باهظة الثمــن وكثيرة وتعــّرض األطفال 
واليافعيــن واليافعــات والشــباب إلــى مخاطــر  المــوت واإلصابــة؛  والعنــف المنزلي والمدرســي؛ وعدم القدرة علــى الحصول على التعليم؛ وخلق شــعور 
بعــدم الثقــة وفقــدان االســتثمار، خاصــة فــي رأس المــال البشــري. وقــد أســهمت هــذه العوامــل، إلــى جانــب غيرها، فــي أن تكون منطقة الشــرق األوســط 
وشــمال أفريقيــا األقــل نســبة علــى مســتوى العالــم من حيث مســتوى مشــاركة الشــباب المدنيــة - وهي ما ُتعتبــر محّفزاً رئيســياً على االســتقرار بحّد ذاته. 

السياسات االقتصادية 
واالجتماعية غير المنصفة

ما زالت معظم دول  المنطقة تعمد إلى تهميش اليافعين واليافعات والشباب، وخاصة النساء الشابات، والفقراء، والالجئين، وذوي اإلعاقة. ومن شأن 
مجاالت الحرمان المتداخلة في مجاالت الصحة والحماية والتعليم أن تؤثر سلباً إلى حّد كبير على قدرة اليافعين واليافعات والشباب في تحقيق كامل 

إمكانياتهم وأن يصبحوا أفراداً منتجين في المجتمع واالقتصاد.        

فرص عمل 
محدودة

تعتبــر نســبة البطالــة بيــن الشــباب فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا حاليــاً األعلــى فــي العالــم. وقــد فشــلت أنظمــة التعليــم فــي 
تهيئــة وإعــداد اليافعيــن واليافعــات والشــباب لســوق العمــل الــذي هــو أيضــاً ال يعمــل علــى اســتحداث الوظائــف المطلوبــة بشــكل ملــح.

1انظر أيضاً: صندوق األمم المتحدة للسكان، 201٦. تشكيل المستقبل: كيف يمكن لتغيير العوامل الديموغرافية أن يعزز من التنمية البشرية؛ مجموعة البنك الدولي. 201٦. تقرير الرصد العالمي 201٦/2015 غايات التنمية في عهد من التغّير الديموغرافي. البنك الدولي، واشنطن العاصمة.
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صبي صغير في 
قرية تاماروت،

جبال أطلس الكبرى، المغرب.
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الحلّ

يتمتــع اليافعــون واليافعــات والشــباب فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا بالقــدرة علــى أن يصبحــوا عناصــر 
ــد  ــي قطــف ثمــار العائ ــة إلحاحــاً وف ــا المنطق ــر قضاي ــي معالجــة أكث ــك مــن خــالل المســاهمة بشــكل فاعــل ف ــا وذل ــر فيه تغيي
ــد  ــيتم تحدي ــة. وس ــية عاجل ــال سياس ــذ أعم ــع وتنفي ــب وض ــدرات، يج ــذه الق ــان له ــالق العن ــل إط ــن أج ــن م ــي. لك الديمغراف
األولويــات حســب هيكلــة العمــر فــي كل دولــة، وذلــك حســب مــا إذا كانــت الدولــة فــي مرحلــة مــا قبــل العائــد الديموغرافــي، 
ــة التحــول  ــت مرحل ــاً كان ــي المتأخــر.  لكــن أي ــد الديموغراف ــة العائ ــي مرحل ــي المبكــر أو ف ــد الديموغراف ــة العائ ــي مرحل أو ف
الديموغرافــي التــي تشــهدها الدولــة، فإنــه يقــع علــى كافــة الــدول التــزام بضمــان توفيــر الصحــة والحمايــة والتعليــم واالنتقــال 
إلــى ســوق العمــل والمشــاركة المدنيــة لجميــع اليافعيــن واليافعــات والشــباب فيهــا، وخاصــة الفئــات المســتضعفة منهــا.

لقد آن أوان العمل

يــراود اليافعــون واليافعــات والشــباب فــي جميــع أنحــاء منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا شــعور بخيبــة األمــل واإلحبــاط 
ــي  ــة وف ــم المحلي ــع مجتمعاته ــاركة م ــال والمش ــم الفع ــى التعلّ ــول عل ــي الحص ــا ف ــي يواجهونه ــرة الت ــات الكثي ــبب المعيق بس
ــد  ــة ق ــأن الظــروف الحياتي ــي لعــام 201٧، يشــعر 55% مــن الشــباب والشــابات ب ــاً لمســح الشــباب العرب ســوق العمــل. ووفق
تدهــورت أكثــر علــى مــدى العقــد الماضــي.2 ومــع ذلــك، يكشــف البحــث التشــاركي بــأن هــؤالء اليافعيــن واليافعــات والشــباب 
ــع.3 ــك الواق ــر ذل ــي تغيي ــي ف ــكل إيجاب ــاركة بش ــى المش ــون إل ــم ويرن ــر واقعه ــي أن يتغي ــل ف ــم األم ــا زال يحذوه ــهم م أنفس
لديهــم  مــن  وكل  المتحــدة  األمــم  ووكاالت  والمزاوليــن  المانحــة  والجهــات  الحكومــات  لجميــع  الحيــوي  مــن 
واليافعــات  اليافعيــن  يتمكــن  كــي   - اآلمــال  تلــك  تحقيــق  فــي  دورهــم  يــؤدي  أن  المنطقــة  مســتقبل  فــي  اهتمــام 
المقبلــة. الديموغرافيــة  التغيــرات  مــن  االســتفادة  مــن  ودولهــم  المحليــة  مجتمعاتهــم  وكذلــك  أنفســهم،  والشــباب 
تعتبــر فرصــة تحقيــق أي عائــد ديموغرافــي محّفــزاً إضافيــاً لــدول منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا علــى االســتثمار فــي 
جيــل جديــد مــن اليافعيــن والشــباب، بحيــث يكــون جيــل قــوي يرفــض العنــف والتمييــز ومهيــئ للمشــاركة بشــكل إيجابــي فــي 
ــم مــدى الحيــاة والعمــل.4 وبالتالــي، يصبــح مــن الممكــن تحويــل اإلحبــاط والعــزوف عــن المشــاركة بيــن اليافعيــن  عمليــة تعلّ
والشــباب إلــى مشــاركة فاعلــة فــي حــل المشــاكل التــي يواجهونهــا فــي أســرهم ومجتمعاتهــم المحليــة وأماكــن عملهــم وغيرهــا.

لكن هذا لن يحدث دون عقد النّية والعزم على ذلك. لقد آن أوان العمل.

2 أصداء بيرسون مارستيلر، 201٧ مسح الشباب العربي.

3 اليونيسف، 201٧. بحث العمل التشاركي.

4 مبادرة ال لضياع جيل وشركاؤها، 201٧. ترجمة األبحاث إلى عمل أوسع نطاقاً:  ندوة األدلة المتعلقة باليافعين والشباب في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا 

)تقرير ملخص(.
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    1 المقدمة0

٨1٢٢٨٣٨٦٦

5 منطقة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيا، كما تعّرفها اليونيســف، تشــمل الدول والمناطق العشــرين التالية: الجزائر، وجيبوتي، ومصر، وإيران، والعراق، واألردن، والكويت، ولبنان، وليبيا، والمغرب، وســلطنة ُعمان، وقطر، والمملكة العربية الســعودية، ودولة فلســطين، والســودان، وســوريا، وتونس، واإلمارات العربية المتحدة، اليمن.

٦ لقد تم عرض التوقعات األولية خالل ندوة األدلة حول اليافعين والشــباب في منطقة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيا التي ُعقدت في شــهر تشــرين الثاني / نوفمبر 201٧. انظر: مبادرة ال لضياع جيل وشــركاؤها، 201٧. ترجمة األبحاث إلى عمل أوســع نطاقاً:  ندوة األدلة المتعلقة باليافعين والشــباب في منطقة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيا )تقرير ملخص(.

المقدمة
غرض وهيكلية التقرير

الديموغرافيــة لألطفــال واليافعيــن واليافعــات والشــباب فــي دول منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا،5 بتســليط الضــوء علــى  للتوقعــات  التقريــر هــو عــرض تحليــل معّمــق  الغــرض مــن هــذا  يتمثــل 
التغّيــرات المهمــة واستكشــاف تبعاتهــا علــى وضــع السياســات والبرامــج فــي مجــاالت الصحــة والحمايــة والتعليــم واالنتقــال إلــى ســوق العمــل والمشــاركة المدنيــة وتمكيــن الفتيــات والنســاء فــي المنطقــة.

ومن الضرورة بلورة فهم واضح لالتجاهات الديموغرافية المتوقعة إذا ما كانت ستستند عملية وضع السياسات والبرامج واتخاذ القرار على األدلة: وبالتالي، يتحقق التقرير من التقديرات المتوقعة لحجم السكان، والهيكلية 
العمرية والكثافة السكانية في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا خالل النصف األول من القرن الحادي والعشرين.٦  ومن ثم يتم تسليط الضوء على أهمية هذه التوقعات من حيث إمكانية تحقيق أي عائد ديموغرافي في 

منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا.

السياســي واالجتماعــي، ووضــع سياســات اقتصاديــة  المثــال، االســتقرار  الرئيســية لمعايشــة فوائــد أي عائــد ديموغرافــي - علــى ســبيل  المتطلبــات  التــي تحــول دون  المعيقــات  التقريــر  ثــم يلخــص  ومــن 
واجتماعيــة دامجــة ومنصفــة، وتوســيع فــرص التوظيــف. وهــذه المعيقــات تشــمل أثــر النــزاع والعنــف، وغيــاب إشــراك الشــباب، وتهميــش النســاء الشــابات فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا، 
وتــرّدي جــودة التعليــم، وعــدم توفــر الوظائــف المتاحــة. ومــن ثــم يستكشــف التقريــر تبعــات ذلــك علــى توفيــر الخدمــات فــي مجــاالت الصحــة والتعليــم وتيســير مرحلــة االنتقــال مــن المدرســة إلــى العمــل.
وأخيراً، يحدد التقرير األعمال السياســية التي يمكن أن تتيح لليافعين واليافعات في منطقة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيا ومجتمعاتهم المحلية ودولهم من تحقيق إمكانياتهم واالســتفادة من أي عائد ديموغرافي. وبالتالي، 

تم تقســيم التقرير على النحو التالي: 

الفصل األول
التوقعات الديموغرافية لمنطقة 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا

يعرض توقعات للمنطقة لعام 2030 
و 2050، بما في ذلك: إجمالي 

عدد السكان؛ وعدد النساء في سّن 
اإلنجاب والخصوبة؛ نسبة الوفيات 

ومتوسط العمر؛ ونسبة األطفال إلى 
الشباب؛ والكثافة السكانية والتحّضر؛ 

والتهجير والنزوح القسري.

الفصل الرابع
جني ثمار العائد الديموغرافي في منطقة 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا: األعمال 

السياسية ذات األولوية

يقترح توصيات للعمل السياساتي في مجاالت 
التعليم والصحة واالنتقال من المدرسة إلى 

العمل والحماية، وذلك من أجل تمكين جميع 
اليافعين والشباب في المنطقة – بما فيهم النساء 
الشابات والفئات األكثر استضعافاً – من إحداث 
تحّول فّعال في مرحلة االنتقال إلى مكان العمل 
والمشاركة المدنية الفاعلة، مما يسهم في جني 

ثمار العائد الديموغرافي.

الفصل الثالث
المعيقات التي تحول دون تحقيق العائد 

الديموغرافي في منطقة الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا وتبعاتها على توفير الخدمات

يلخص العقبات التي تقف أمام تحقيق المتطلبات 
الالزمة لتحقيق العائد الديموغرافي، بما في 

ذلك: النزاع والعنف؛ وغياب المشاركة؛ والفقر 
واإلقصاء القائم على النوع االجتماعي؛ وترّدي 

جودة التعليم، وعدم توفر الوظائف. ومن ثم 
يستكشف التقرير تبعات ذلك على توفير الخدمات 
في مجاالت الصحة والتعليم ومرحلة االنتقال من 

المدرسة إلى العمل.

الفصل الثاني
توقعات العائد الديمغرافي في منطقة 

الشرق األوسط وشمال أفريقيا

يشتمل على المتطلبات الالزمة 
لتحقيق فوائد أي عائد ديموغرافي، 
وطبيعية المراحل المرتبطة بالعائد 

الديموغرافي، وتوقعات نسب 
اإلعالة، ونسبة الشباب والنساء 

في سوق العمل في منطقة الشرق 
األوسط وشمال أفريقيا.

المقدمة

يشرح غرض التقرير 
وهيكليته، وأهمية التوقعات 

الديموغرافية من حيث 
إمكانية تحقيق أي عائد 

ديموغرافي، وطبيعة 
مصادر البيانات.
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٧ اليونيســف، 201٧. إطار العمل االســتراتيجي إلشــراك اليافعين والشباب.

٨  مبادرة ال لضياع جيل وشــركاؤها، 201٧. ترجمة األبحاث إلى عمل أوســع نطاقاً:  ندوة األدلة المتعلقة باليافعين والشــباب في منطقة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيا )تقرير ملخص(.

9 إدارة األمم المتحدة للشــؤون االقتصادية واالجتماعية، قســم الســكان، توقعات عدد ســكان العالم، تحديث 201٧ )متغير متوســط(.

10 مبادرة ال لضياع جيل وشــركاؤها، 201٧. ترجمة األبحاث إلى عمل أوســع نطاقاً:  ندوة األدلة المتعلقة باليافعين والشــباب في منطقة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيا )تقرير ملخص(.

11 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي )UNDP(، 201٦. تقرير التنمية البشــرية في البلدان العربية 201٦.: الشــباب وتوقعات التنمية البشــرية في واقع متغير.

12 إحصائيــات منظمــة العمل الدولية، 201٧.

.http://www.worldbank.org/en/topic/fragilityconflictviolence/brief/harmonized-list-of-fragile-situations .13 البنك الدولي، 201٧. القائمة المنّســقة لألوضاع الهشــة

14 مبادرة ال لضياع جيل وشــركاؤها، 201٧. ترجمة األبحاث إلى عمل أوســع نطاقاً:  ندوة األدلة المتعلقة باليافعين والشــباب في منطقة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيا )تقرير ملخص(.

عّمن نتحدث: 
األطفــال واليافعون واليافعات 

والشباب

المجموعــة البؤريــة لهذا التقرير هي األطفال واليافعين والشــباب 
)٠-٢4 سنة(.

وقــد تــم تصنيف هذه الفئات حســب تعريفات األمم المتحدة ٧ على 
النحو التالي:

األطفال: 0-1٧ سنة
اليافعون واليافعات: 10-19 ســنة

الشباب: 15-24 سنة

يعرض الشــكل 1 األعداد الحالية لهذه الفئات في كل دولة من دول 
منطقة الشــرق األوسط وشــمال أفريقيا٨ وأعدادهم المتوقعة لعام 

2030 و 2050.

حاليــاً  ســنة(   10-24( والشــباب  واليافعــات  اليافعــون  يمثــل 
2٦% تقريبــاً مــن إجمالــي عــدد ســكان منطقــة الشــرق األوســط 
محــل  مؤخــراً  الفئــة  هــذه  كانــت  وقــد  أفريقيــا9،  وشــمال 
واالجتماعيــة  العالميــة  بالتطــورات  المتعلقــة  النقاشــات  تركيــز 
االســتثمار  شــأن  ومــن  المنطقــة.  فــي  والسياســية  واالقتصاديــة 
الذيــن  واألطفــال  والشــباب  واليافعــات  اليافعيــن  هــؤالء  فــي 
ســيصلون هــذا العمــر بحلــول عــام 2030، وتوســيع الفــرص 
ــاركتهم  ــان مش ــّدي، وضم ــم مج ــى تعلي ــم للحصــول عل ــة له المتاح

االجتماعيــة والعمــل أن يفضــي علــى األرجــح إلــى جنــي ثمــار  
اجتماعيــة واقتصادية كبيرة لهــم ولمجتمعاتهم وبلدانهم. 

يشــكل األطفال والشباب )٠-٢4 سنة( 
حوالي  نصف عدد الســكان المنطقة 

ــة  ــام ترجم ــة أم ــرة ماثل ــات كثي ــاك تحّدي ــت هن ــا زال ــك، م ــع ذل وم
واليافعــون  األطفــال  يواجههــا  التــي  القضايــا  حــول  الوعــي 
واليافعــات والشــباب فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا 10 
إلــى عّمــل موّســع وفّعــال فيمــا يتعلــق بالصحــة والتعليــم والحمايــة 
واالقتصاديــة(.11 والمدنيــة  االجتماعيــة  )المشــاركة  والمشــاركة 
ــباب،  ــات والش ــن واليافع ــن اليافعي ــر م ــا زال كثي ــك، م ــة لذل ونتيج
وخاصــة النســاء الشــابات والالجئيــن وذوي اإلعاقــة، يعانــون مــن 
اإلقصــاء االجتماعــي واالقتصــادي والسياســي. وتشــهد المنطقــة 
ــتوى  ــى مس ــباب عل ــن الش ــة بي ــبة بطال ــى نس ــواء أعل ــّد س ــى ح عل
العالــم 12 وأدنــى نســبة مشــاركة مدنيــة مــن قبــل الشــباب. كمــا 
أدت النزاعــات وحالــة عــدم االســتقرار السياســي والتغّيــر المناخــي 
إلــى مضاعفــة نقــاط الضعــف لــدى اليافعيــن واليافعــات والشــباب، 

مما يعرضهم إلى العنف واالســتغالل واالضطهاد.13 و 14

مــا أهمية توقعات التحول 
الديموغرافــي: العائد الديموغرافي

إن أي عائــد ديموغرافــي هــو عنصــر النمــو االقتصــادي الــذي يمكن 
ــة  ــة كثاف ــة ألي ــة الديموغرافي ــي التركيب ــرات ف ــى التغّي أن ُيعــزى إل

ســكانية، ممــا ينتــج عنــه فئــة ســكانية ممــن هم فــي ســّن العمل وهي 
فئــة ســكانية تــزداد نســبتها بيــن الســكان ككل وفئــة ســكانية ُمعالــة - 
مثــل األطفــال وكبــار الســّن - تأخــذ نســبتها فــي االنخفــاض )أنظــر 
الفصــل الثالــث لمزيــد مــن التفاصيــل(. وتتمثــل الميــزة الرئيســية 
مــن أي عائــد ديموغرافــي كهــذا فيمــا يتعلــق بالتوقعــات الخاصــة 
باألطفــال والشــباب فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا 
ــك  ــن ذل ــة ع ــة الناتج ــحة المالي ــروة والفس ــارك الث ــد تش ــي تزاي ف
ــر. ــي يمكــن اســتغاللها لتجســيد وضمــان حقوقهــم بشــكل أكب والت
ومــن الشــروط المســبقة التــي يحتاجهــا أي اقتصاد لتحقيــق أي عائد 
ــي،  ــرة مــن التحــول الديموغراف ــي فت ــي هــو الدخــول ف ديموغراف
ممــا ينطــوي علــى انخفــاض فــي نســبة الوفيــات والخصوبــة، 
ــر المترتــب علــى ذلــك فــي هيكليــة أعمــار الســكان )أنظــر  والتغّي
المربــع 1: التحــول الديموغرافــي فــي الفصــل الثانــي لمزيــد مــن 
التفاصيــل(. ومــع تناقــص عــدد الــوالدات فــي كل ســنة، تنخفــض 
نســبة الســكان صغــار الســّن المعاليــن فــي أيــة دولــة فيمــا يتعلــق 
بنســبة عــدد الســكان فيهــا ممــن هــم فــي ســّن العمــل وبالتالــي يكــون 
هنــاك عــدد أقــل مــن الســكان ممــن يحتاجــون إلــى اإلعالــة، وهــذا 
بــدوره يتيــح للدولــة نافــذة فرصــة لتحقيــق نمــو اقتصــادي ســريع.

ــكل  ــر الش ــة )أنظ ــبة اإلعال ــي نس ــاض ف ــار أي انخف ــب اعتب ويج
٨ فــي الفصــل الثالــث( علــى أنــه نافــذة فرصــة لتحقيــق نمــو 
اقتصــادي متســارع، يمكــن - أو قــد ال يمكن – تحقيقه. وتنســد نافذة 
الفــرص االقتصاديــة عندمــا يــؤدي تزايــد طــول العمــر إلــى ارتفاع 
ــؤدي أي  ــن الســكان، وعندمــا ي ــار الســّن بي متنامــي فــي نســبة كب
انخفــاض مضطــرد فــي معــّدل الخصوبــة إلــى فئــة ســكانية ممــن 
ــكان ككل. ــن الس ــبة م ــض كنس ــي تنخف ــل والت ــّن العم ــي س ــم ف ه



    1 المقدمة2

ثــالث فتيات صغار يضحكن
في أحد المراكز المدعومة من اليونيســف في 

منطقة سحاب، األردن

© UNICEF/UN0250044/Rich

ــة، إال  ــة مواتي ــة عمري ــى الرغــم مــن ضــرورة وجــود هيكلي وعل
ــد ديموغرافــي،  ــي ثمــار أي عائ ــة لجن ــات إضافي ــاك متطلب أن هن
ومنهــا: االســتقرار السياســي واالجتماعــي؛ ووضــع سياســات 
تمتــع  )ضمــان  ومنصفــة  دامجــة  واجتماعيــة  اقتصاديــة 
ــة  ــة الكافي ــدة والتغذي ــي ســوق العمــل بالصحــة الجي المســتجدين ف
ــم. ــل له ــرص العم ــيع ف ــاءات(، وتوس ــارات والكف ــم بالمه ورفده

مــا الذي نعرفه حتى اآلن: 
مصــادر البيانات ومدى موثوقيتها

إن التوقعــات والمؤشــرات الديموغرافيــة الــواردة فــي هــذا التقرير 
ــي  ــة الوســيطة الت ــرات الخصوب ــى متغي ــتند بشــكل أساســي إل تس
توقعهــا قســم األمــم المتحــدة لشــؤون الســكان فــي مراجعتهــا لعــام 
201٧ لتوقعــات عــدد ســكان العالــم.15 وتأخــذ هــذه التوقعــات 
الوفيــات  ونســبة  الخصوبــة  فــي  االتجاهــات  االعتبــار  بعيــن 
والتهجيــر، وكذلــك الهيكليــة العمريــة الحاليــة أليــة كثافــة ســكانية. 

ومــن الجديــر بالمالحظــة أن التغيــرات السياســية قــد تؤثــر إلــى حّد 
مــا علــى الفرضيــات األساســية لهــذه التوقعــات، ممــا يــؤدي إلــى 
ــى  ــم عل ــذا مه ــا. وه ــرف عنه ــة تنح ــة فعلي ــورات ديموغرافي تط
نحــو خــاص بالنســبة للسياســات المتعلقــة بالخصوبــة أو التحّضــر.

المنطقــة  فــي  النزاعــات  وشــدة  وتيــرة  تصاعــد  يــؤدي  وقــد 
علــى  التأثيــر  وإلــى  بالتنميــة  المتعلقــة  المكاســب  تراجــع  إلــى 
متفاوتــة. بدرجــات  والهجــرة  والخصوبــة  الوفــاة  معــدالت 
فتــرة  أقصــر-  زمنيــة  فتــرات  تغطــي  التــي  التوقعــات  وُتعتبــر 
الســنوات الـــ 15 إلــى 35 ســنة القادمــة - علــى ســبيل المثــال، 
الرغــم  المســتقبلي، علــى  للوضــع  أنــه تصــورات دقيقــة نســبياً 
والفئــات  أصغــر،  ســكانية  بفئــات  الخاصــة  التوقعــات  أن  مــن 
واســعة  أزمــات  تواجــه  التــي  والفئــات  الشــباب  مــن  الســكانية 

النطاق وممتدة يشــوبها هامش أكبر من عدم اليقين.

ومــع ذلــك، ومــع األخــذ بعيــن االعتبــار أن التحّديــات الديموغرافيــة 
هــي  القادمــة  القليلــة  العقــود  مــدى  علــى  المتوقعــة  والفــرص 
األقاليــم  مســتوى  علــى  فّعالــة  تدخــالت  لتصميــم  حاســم  أمــر 
ومســتوى الــدول تهــدف إلــى تحقيــق حقــوق وطاقــات األطفــال 
تنميــة  تحقيــق  فــي  بالتالــي  يســهم  ممــا  والشــباب  واليافعيــن 

دامجة ومســتدامة في منطقة الشــرق األوسط وشمال أفريقيا.

15 إدارة األمم المتحدة للشــؤون االقتصادية واالجتماعية، قســم الســكان، 201٧. توقعات عدد ســكان العالم: 

مراجعة عام 201٧.
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المصدر: قســم األمم المتحدة للشــؤون االقتصادية واالجتماعية، قســم السكان، 
توقعــات عدد ســكان العالم: مراجعــة عام 201٧ )توقعات األمم المتحدة لعدد 

ســكان العالم(، األمم المتحدة، نيويورك، 201٧.

٢٠1٨
4٢,٠٠٨ الجزائر
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٩٧1 جيبوتي
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٣٩,٣4٠ العراق
٩,٩٠4 األردن
4,1٩٧ الكويت
٦,٠٩4 لبنان
٦,4٧1 ليبيا
٣٦,1٩٢ المغرب
4,٨٣٠ سلطنة ُعمان
٥,٠٥٣ دولة فلسطين
٢,٦٩٥ قطر
٣٣,٥٥4 المملكة العربية الســعودية
41,٥1٢ السودان
1٨,٢٨4 سوريا
11,٦٥٩ تونس
٩,٥4٢ اإلمــارات العربية المتحدة
٢٨,٩1٥ اليمن
4٨4,1٧٥ المجموع اإلجمالي

1 . التوقعات الديموغرافية لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

أدنــاه   1 الجــدول  يعــرض  اليونيســف(.  تعريــف  )حســب  األوســط  والشــرق  أفريقيــا  شــمال  مــن  ومنطقــة  دولــة   20 وتشــمل  بالتنــوع،  تتميــز  منطقــة  هــي  أفريقيــا  وشــمال  األوســط  الشــرق  منطقــة 
وفــي  الديموغرافيــة.  والديناميكيــات  واالتجاهــات  اإلجمالــي  الوطنــي  الدخــل  حيــث  مــن  كبيــر  بشــكل  الــدول  هــذه  وتتبايــن   .201٨ عــام  فــي  فيهــا  الســكان  عــدد  وإجمالــي  العشــرين  الــدول  هــذه 
حيــن أن أغلــب هــذه الــدول مــا زالــت فــي تتــراوح بيــن مرحلــة خصوبــة ونمــو ســكاني متوســطة إلــى مرتفعــة، وصلــت الــدول األخــرى إلــى مرحلــة متقدمــة مــن التحــول الديموغرافــي )انظــر المربــع 1 

فــي الصفحــة التاليــة(، بنســب خصوبــة تتــراوح بيــن منخفضة إلــى منخفضة جداً. ويركز التقرير على هذه الفروقــات الديموغرافية المهمة ويعرض تحليالً مختصراً للقضايا السياســية المرتبة بها.

الجدول 1 دول منطقة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيا وعدد الســكان فيها )باآلالف( في عام 201٨
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مربــع 1: التحول الديموغرافي 1٦
خــالل مرحلــة التحــول الديموغرافــي، ينتقــل الســكان مــن هيكليــة ديموغرافية معينة إلى أخرى. ونموذجيــاً، وبعد المرحلة األولى، تظهر أربع مراحل في عملية التحــول الديموغرافي وهي مراحل تصف كيف 
تــؤدي التحــوالت فــي مســتويات الخصوبــة والوفــاة إلــى تغيــر فــي الهيكلية العمرية ألية فئة ســكانية بحيث تتحول من وجود عدد كبير من األطفال وعدد قليل من المســنين إلــى عدد قليل من األطفال وعدد كبير 

من المســنين. وفي المرحلة االنتقالية، يمكن أن تشــهد الدول مســتويات غير مســبوقة من النمو الســكاني.

العائد الديموغرافي 
التحول الديموغرافي 

المرحلــة 1: ما قبل العائد

معدل الوالدات

معدل الوفاة

العائد 
قوى عاملة ضخمة 
مــع عدد قليل من 

األطفــال المعالين يؤدي إلى 
نمو اقتصادي متسارع

النمو السكاني

يمكــن تلخيــص المراحل الخمســة )المبينة في المخطــط البياني أعاله( على النحو التالي:

معدل الوالدات
معدل الوفاة 

النمو السكاني

عدد قليل من األطفال، عدد كبير من المسنين

معدالت الخصوبة والوفاة عالية 
)يتزايد عدد السكان ببطء شديد(

تبدأ معدالت الوفاة باالنخفاض، 
خاصة بين األطفال والشباب 
البالغين )يتزايد عدد السكان(

يبدأ معدل الخصوبة أيضاً 
باالنخفاض )يبدأ النمو السكاني 

بالتباطؤ(

معدل الخصوبة ومعدل الوفاة 
كالهم منخفض )نمو سكاني 

منخفض(

تنخفض مستويات الخصوبة 
لتصبح دون مستويات اإلحالل 

)سينخفض عدد السكان على 
المدى البعيد(. وُيسّمى أيضاً 

التحول الديموغرافي

عدد كبير من األطفال، عدد قليل من المسنينعدد أقل من األطفال لكل شخص عامل عدد أشخاص أقلعدد كبير من األطفال لكل شخص عامل

عاٍل
عاٍل
عاٍل

عاٍل
انخفاض سريع

زيادة سريعة

انخفاض سريع
زيادة بطيء

زيادة ابطأ

منخفض
منخفض

زيادة بطيئة

منخفض جداً
منخفض

انخفاض بطيء

المرحلــة ٥: ما بعد العائدالمرحلــة 4: العائد المتأخرالمرحلة ٣: العائد المتوســطالمرحلــة ٢: العائد المبكر

1٦ قســم البيانات واألبحاث والسياســات في اليونيســف، 2014. جيل 2030 أفريقيا.
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٧٢4 مليون
في عام ٢٠٥٠

٣٣٨ مليون
في عام ٢٠٠٠

إجمالي عدد السكان 1٧

ســكان  عــدد  أن  إال  النمــو،  معــدالت  تباطــؤ  مــن  الرغــم  علــى 
ســيتضاعف  أفريقيــا  وشــمال  األوســط  الشــرق  منطقــة 

خالل النصف األول من القرن الحادي والعشرين

األوســط  الشــرق  منطقــة  ســكان  عــدد  بلــغ   ،2000 عــام  فــي 
وشــمال أفريقيــا 33٨ مليــون نســمة، ممــا يشــكل 5.5%    وقــد 
ســنوياً،   %2.0 بنســبة  ســكاني  نمــو  متوســط  المنطقــة  شــهدت 
ــدار  ــة بمق ــنوية العالمي ــبة الس ــط النس ــن متوس ــى م ــبة أعل ــي نس وه
1.3%. وتشــهد منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا حاليــاً 
يتباطــأ  أن  المتوقــع  ومــن  تقريبــاً.  ســنوياً   %1.٧ بمعــدل  نمــواً 
عــام  فــي  تقريبــاً  ســنوياً   %1.3 بنســبة  وينخفــض  النمــو  هــذا 
2030، ليصــل إلــى 0.٨% فــي الســنة بحلــول منتصــف القــرن.
أن  المتوقــع  مــن  النمــو،  معــدالت  تباطــؤ  مــن  الرغــم  وعلــى 
خــالل  الضعــف  مــن  بأكثــر  المنطقــة  ســكان  عــدد  يتزايــد 
ــون  ــن 33٨ ملي ــرين، م ــادي والعش ــرن الح ــن الق ــف االول م النص
 2050 قــي  نســمة  مليــون   ٧24 إلــى   2000 عــام  فــي  نســمة 
وقــد ازداد عــدد الســكان بحوالــي 121 مليــون خــالل الفتــرة بيــن عــام 

2000 و 2015، وســيزداد عددهــم بنفــس المقــدار تقريباً على مدى 
الســنوات الـــ 15 التاليــة حتى عام 2030، مما يتطلب توســيع نطاق 
المــوارد إلــى حــد كبير وإحداث تحــول في أولويات االســتثمار لتنفيذ 
أجنــدة التنميــة المســتدامة والوفــاء بتعهــد عــدم إغفــال أي شــخص.

الســكاني  النمــو  معــدالت  فــي  االنخفــاض  مــن  الرغــم  علــى 
الشــرق  منطقــة  دول  جميــع  أن  إال  المنطقــة،  فــي 
ستشــهد   - لبنــان  باســتثناء   - أفريقيــا  وشــمال  األوســط 

زيادة كبيرة في عدد سكانها في العقود المقبلة

ويعــزى النمــو الســكاني الســريع فــي جميــع أنحــاء المنطقــة إلــى حــّد 
كبيــر إلــى الزيــادة الطبيعيــة )عــدد المواليــد يفــوق عــدد الوفيــات(. 
ويعتبــر صافــي الهجــرة اإليجابيــة )الهجــرة التــي تتجــاوز التهجيــر( 
هــي عامــل ثانــوي وهــو ذو أهميــة فقــط فــي عــدد قليــل مــن 
البلــدان. وستشــهد جميــع دول الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا 
- باســتثناء لبنــان - زيــادات فــي إجمالــي عــدد ســكانها خــالل 
النصــف األول مــن القــرن )انظــر الشــكل 2 فــي الصفحــة التاليــة(.
ــع  ــن المتوق ــة    وم ــن دول ــي عــدد الســكان م ــاوت نســبة تنام وتتف
أن يشــهد عــدد ســكان كل مــن العــراق والبحريــن ودولــة فلســطين 

علــى مــدى الســنوات الخمســة عشــر خــالل الفتــرة بيــن 2015 
و 2030 نمــواً بنســبة 50%. بينمــا مــن المتوقــع أن تشــهد دول 
ــدد  ــي ع ــادة ف ــان زي ــلطنة ُعم ــوريا وس ــودان وس ــل الس ــرى مث أخ
ــة األزمــة  ــه يمكــن لحال ــى الرغــم مــن أن ســكانها بنســبة 40% - عل
الحاليــة أن تغيــر هــذه الصــورة علــى نحــو غيــر متوقــع. أمــا دولــة 
لبنــان، فــي المقابــل، هــي الدولــة الوحيــدة المتوقــع أن تشــهد انكماشــاً 
ــدول  ــث ســينخفض بنســبة ٨%   وستشــهد ال ــي عــدد ســكانها، حي ف
األخــرى مثــل إيــران وتونــس والمغــرب وليبيــا نمــواً ثانويــاً نســبياً 
ــام 2050،  ــول ع ــن 20%.  وبحل ــل م ــبة أق ــكان بنس ــدد الس ــي ع ف
ستشــهد نصــف دول منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا زيــادة 
ــث  ــام 2015، حي ــتوى ع ــن مس ــبة 50% ع ــكانها بنس ــدد س ــي ع ف
ســيتضاعف تقريبــاً عــدد ســكان العــراق والســودان ودولــة فلســطين 
فــي الســنوات الثالثيــن التــي تتخلــل الفترة بين عــام 2015 و 2050.

سوف يزداد عدد سكان دول منطقة الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا - باستثناء لبنان - خالل النصف األول من القرن الحادي 

والعشرين

1٧ تســتند جميع التحليالت في هذا القســم إلى: إدارة األمم المتحدة للشــؤون االقتصادية واالجتماعية، قســم الســكان، 201٧. توقعات عدد ســكان العالم: مراجعة عام 201٧. تســتخدم التوقعات متغير الخصوبة المتوســط.

في عام ٢٠٠٠
شكل عدد سكان المنطقة ما نسبته ٥.٥%

من عدد سكان العالم

لبنان
هي الدولة الوحيدة

المتوقع لها أن تشهد
انكماشاً في عدد السكان

حيث سينخفض بنسبة ٨% 
بحلول عام 2030

سوف يتضاعف عدد السكان
خالل النصف األول من القرن الحادي والعشرين

ويزيد حالياً
بمعدل ٧.%1 

ً سنويا

الضعف

سكان منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا
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عــام 2050(،  بحلــول  نســمة  مليــون   ٦0( و 2030  عــام 2015  بيــن  نســمة  مليــون  مقدارهــا 2٦  بزيــادة  مــن مصــر،  كل  فستشــهده   )2 الجــدول  )انظــر  المطلقــة  باألرقــام  األكبــر  الســكان  التزايــد  أمــا 
تليهــا العــراق بزيــادة مقدارهــا 1٧ مليــون نســمة )45 مليــون نســمة بحلــول 2050(، ثــم الســودان بـــ 1٦ مليــون نســمة )42 مليــون نســمة بحلــول عــام 2050(. وهــذه الــدول الثالثــة وحدهــا مجتمعــة 
ستســهم بمــا نســبته 50% تقريبــاً مــن النمــو الســكاني اإلجمالــي بحلــول عــام 2030 و 2050. وبشــكل عــام، غالبــاً مــا تميــل الــدول الهشــة أو التــي تعانــي مــن النزاعــات والــدول األشــد فقــراً إلــى ان تشــهد 

تنامي أسرع في عدد السكان. وبالمقابل، سيشهد عدد سكان لبنان انخفاضاً بمقدار 4٨0,000 نسبة بحلول عام 2030، وبالكاد يكون هناك أية تغيرات خالل الفترة بين عام 2030 و 2050.

عدد السكان في السودان العراق مصر 
لبنان 

سينخفض بمقدار

الشــكل  ٢ التغيرات في عدد الســكان اإلجمالي من عام 2015 إلى 2030 و 2050

المصدر: اســتند تحليل اليونيسف إلى 
قســم األمم المتحدة للشؤون االقتصادية 

واالجتماعية، قســم السكان، توقعات 
عدد ســكان العالم: مراجعة عام 201٧ 

)توقعات األمم المتحدة لعدد ســكان 
العالــم(، األمم المتحدة، نيويورك، 

201٧. مالحظــة: تم تصنيف الدول من 
األعلــى إلــى األدنى من حيث الزيادة في 
عدد الســكان من عام 2015 إلى 2050

عدد الســكان في عام 2050 مقارنة مع 2015
عدد الســكان في عام 2030 مقارنة مع 2015
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الدول التي ستشهد الزيادة األكبر في عدد السكان منذ عام ٢٠1٥ هي

٦٠ مليون
بحلول عام ٢٠٥٠

4٥ مليون
بحلول عام ٢٠٥٠

4٢ مليون
بحلول عام ٢٠٥٠

4٨٠,٠٠٠
بحلول عام ٢٠٣٠
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٢٠٥٠ ٢٠٣٠ ٢٠1٨ ٢٠1٥ ٢٠٠٠
5٧,43٧ 4٨,٨22 42,00٨ 39,٨٧2 31,1٨4 الجزائر

2,32٧ 2,013 1,5٦٧ 1,3٧2 ٦٦5 البحرين

1,30٨ 1,133 9٧1 92٧ ٧1٨ جيبوتي

153,433 119,٧4٦ 99,3٧٦ 93,٧٧٨ ٦9,90٦ مصر

93,553 ٨٨,٨٦3 ٨2,012 ٧9,3٦0 ٦٦,132 إيران

٨1,490 53,29٨ 39,340 3٦,11٦ 23,5٦5 العراق

14,1٨٨ 11,122 9,904 9,159 5,103 األردن

5,٦44 4,٨٧4 4,19٧ 3,93٦ 2,051 الكويت

5,412 5,3٦9 ٦,094 5,٨51 3,235 لبنان

٨,124 ٧,342 ٦,4٧1 ٦,235 5,35٦ ليبيا

45,٦٦0 40,٨٧4 3٦,192 34,٨03 2٨,٨50 المغرب

٦,٧5٧ 5,٨9٧ 4,٨30 4,200 2,2٦٨ سلطنة ُعمان

9,٧04 ٦,٧39 5,053 4,٦٦3 3,223 دولة فلسطين

3,٧٧3 3,232 2,٦95 2,4٨2 592 قطر

45,05٦ 39,4٨0 33,554 31,55٧ 20,٧٦4 المملكة العربية الســعودية

٨0,3٨٦ 54,٨42 41,512 3٨,٦4٨ 2٧,251 السودان

34,021 2٦,٦0٨ 1٨,2٨4 1٨,٧35 1٦,411 سوريا

13,٨٨4 12,٨42 11,٦59 11,2٧4 9,٦99 تونس

13,1٦4 11,055 9,542 9,154 3,155 اإلمــارات العربية المتحدة

4٨,304 3٦,٨15 2٨,915 2٦,91٦ 1٧,٨٧5 اليمن

٧٢٣,٦٢4 ٥٨٠,٩٦٦ 4٨4,1٧٥ 4٥٩,٠٣٨ ٣٣٨,٠٠٢ المجموع اإلجمالي

الجدول ٢ إجمالي عدد الســكان باألرقام المطلقة، 2000 - 2050، حســب الدولة )باآلالف(
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النساء في سّن اإلنجاب والخصوبة1٨

علــى الرغــم مــن االنخفــاض فــي معــدالت الخصوبــة، ســيبقى 
عــدد الــوالدات فــي المنطقــة مســتقراً نســبياً حتــى عــام ٢٠٥٠ 

بسبب تنامي عدد النساء ممن هّن في سّن اإلنجاب

لقــد شــهدت منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا، التــي كان 
معــّدل الخصوبــة فيهــا يومــاً أعلــى معــّدل فــي العالــم، انخفاضــاً فــي 
ــر  ــّد كبي ــى ح ــزى إل ــا ُيع ــو م ــود، وه ــدى عق ــى م ــدل عل ــذا المع ه
ــم األســرة. ومــع ذلــك،  ــزواج واســتخدام وســائل تنظي ــى تأخيــر ال إل
ــدد  ــد ع ــى تزاي ــابق إل ــي الس ــع ف ــة المرتف ــّدل الخصوب ــد أدى مع لق
ــذا  ــع ه ــنة(. ارتف ــّن اإلنجــاب )15-49 س ــي س ــّن ف ــن ه ــاء مم النس
ــى 119  ــي عــام 2000 إل ــون ف ــة ككل( مــن ٨4 ملي ــم )للمنطق الرق
ــل  ــر، ليص ــع أكث ــع أن يرتف ــن المتوق ــام 2015، وم ــي ع ــون ف ملي
إلــى 14٧ مليــون فــي عــام 2030 و 1٦9 مليــون فــي عــام 2050.

وســتؤدي العمليــة الديموغرافيــة، والتي ُتعرف باســم الزخم الســكاني، 
إلــى تزايــد عــدد المواليــد فــي المنطقــة فــي عــام 2050 مقارنــة مــع 

عــام 2000، علــى الرغــم مــن انخفــاض عــدد المواليــد لــكل امــرأة.
وبشــكل عــام، ستشــهد المنطقــة والدة أكثــر مــن نصــف مليــار مولــود 
خــالل النصــف األول مــن القــرن. بلــغ عــدد المواليــد 9 مليــون مولــود 
فــي عــام 2000؛ ووصــل هــذا العــدد إلى 11 مليون فــي عام 2015، 
ومــن المتوقــع أن يبقــى هــذا العــدد مســتقراً نســبياً حتــى عــام 2050.

الخصوبــة  معــدالت  ســتكون   ،٢٠٣٠ عــام  بحلــول 
األوســط  الشــرق  منطقــة  دول  نصــف  فــي  اإلجماليــة 

وشمال أفريقيا عند أو دون مستوى اإلحالل السكاني

ــي  ــاض ف ــرة االنخف ــة ووتي ــن بداي ــاوت كل م ــع أن تتف ــن المتوق وم
معــدل الخصوبــة بشــكل كبيــر بيــن دول المنطقــة )انظــر الشــكل 3(. 
فــي عــام 2000، بلــغ متوســط معــدل الخصوبــة فــي منطقــة الشــرق 
األوســط وشــمال أفريقيــا حوالــي 3.3 طفــل لــكل امــرأة، ولــم تحقــق 
ــالل بـــ 2.1  ــتوى اإلح ــة دون مس ــدالت خصوب ــدول مع ــن ال أي م
طفــل لــكل امــرأة )مــع أن تونــس وإيــران ولبنــان كانــت قريبــة مــن 
هــذا المعــدل(. ومــع ذلــك، انخفــض معــدل الخصوبــة مــع حلــول عــام 
2015 إلــى أقــل مــن ثالثــة أطفــال تقريبــاً لــكل امــرأة فــي المنطقــة 

فــي ســت دول:  أو دون مســتوى اإلحــالل  إلــى  ككل أو وصــل 
ــت )2.0(، قطــر )1.9(،  ــكل امــرأة(، الكوي ــل ل ــن )2.1 طف البحري
ــان )1.٧(، وإيــران )٧.1(. ــة المتحــدة )1.٨(، لبن اإلمــارات العربي

فــي  الخصوبــة  معــدل  فــي  المنخفــض  االتجــاه  هــذا  وسيســتمر 
ــام 2030،  ــول ع ــة. وبحل ــود القادم ــدى العق ــى م ــدول عل ــع ال جمي
مــن المتوقــع أن ينخفــض معــدل الخصوبــة فــي ثــالث دول أخــرى، 
وهــي ليبيــا وتونــس وُعمــان، دون مســتوى اإلحــالل وســتصل 
معــدالت الخصوبــة إلــى أكثــر 3 أطفــال لــكل امــرأة فــي ثــالث 
ــي  ــن، والت ــرأة(. فاليم ــكل ام ــال ل ــن 4 أطف ــل م ــن أق ــط )لك دول فق
كان معــدل الخصوبــة فيهــا هــو األعلــى فــي المنطقــة فــي عــام 
ــض  ــع أن ينخف ــن المتوق ــرأة، م ــكل ام ــل ل ــدل ٦.3 طف 2000 بمع
ــول عــام 2030 بمعــدل 2.9 طفــل. ــى النصــف بحل هــذا المعــدل إل

ــة  ــدالت الخصوب ــون مع ــع أن تك ــن المتوق ــام 2050، م ــول ع وبحل
فــي 14 دولــة مــن دول المنطقــة العشــرين )٧0%( دون مســتوى 
اإلحــالل. ومــن المتوقــع أن تكــون معــدالت الخصوبــة هــي األعلــى 
فــي الســودان والعــراق )3.0 طفــل لــكل امــرأة فــي كل دولــة منهمــا(.

1٨ تســتند جميع التحليالت في هذا القســم إلى: إدارة األمم المتحدة للشــؤون االقتصادية واالجتماعية، قســم الســكان، 201٧. توقعات عدد ســكان العالم: مراجعة عام 201٧. تســتخدم التوقعات متغير الخصوبة المتوســط.

بحلول عام ٢٠٥٠، سيكون معدل 
الخصوبة أقل من مستوى اإلحالل بـ 2.1 

طفل في معظم الدول، بينما سيبقى بمعدل 

3.0 والدة لكل امرأة في العراق 
والسودان

سوف تشهد المنطقة
٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠

حالة والدة خالل النصف األول من 
القرن الحادي والعشرين

 
 

يشهد معدل 
الخصوبة في منطقة 

الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا
انخفاضاً ُيعزى 
بشكل كبير إلى 

 
تأخير الزواج

 
استخدام وسائل 

تنظيم األسرة
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               عدد األطفال لكل امرأة

المصدر: استند تحليل اليونيسف إلى قسم األمم المتحدة للشؤون االقتصادية واالجتماعية، قسم السكان، 
توقعات عدد سكان العالم: مراجعة عام 201٧ )توقعات األمم المتحدة لعدد سكان العالم(، األمم 

المتحدة، نيويورك، 201٧.
مالحظة: يتم تصنيف الدول من األعلى إلى األسفل من حيث معدل الخصوبة اإلجمالي في عام 

.2015

المصدر: مجموعة األمم المتحدة المشتركة بين الوكاالت لتقدير وفيات األطفال، المستويات 
واالتجاهات في وفيات األطفال: تقرير 201٧، التقديرات التي وضعتها مجموعة األمم المتحدة 

المشتركة بين الوكاالت لتقدير وفيات األطفال، صندوق األمم المتحدة للطفولة، نيويورك، 201٧.
مالحظة: يتم تصنيف الدول من األعلى إلى األسفل من حيث معدل وفيات األطفال دون سّن الخامسة 

في عام 2015.

الوفيات )بما في ذلك وفيات األطفال( ومتوسط 
العمر المتوقع

ســّن  دون  األطفــال  وفيــات  عــدد  يســتمر  ســوف 
القادمــة العقــود  مــدى  علــى  باالنخفــاض  الخامســة 
لقــد ارتفــع متوســط العمــر المتوقــع عند الوالدة بشــكل حــاّد في منطقة 
الشــرق األوســط وشــمال أفريقيا منذ الخمســينيات من القرن العشرين 

ومن المتوقع أن ترتفع أكثر على مدى العقود القادمة، وإن كان ذلك بوتيرة 
أبطأ. وتعتبر المكاســب التي لوحظت في متوســط العمر المتوقع مكاســب 
مشــجعة وهــي إلــى حد كبيــر ناتجة عن التدخــالت المنقذة لحيــاة األطفال.

خــالل الفتــرة بيــن بيــن عــام 1990 و 2015، انخفضــت معــدالت 
ــا  ــبة م ــة بنس ــي المنطق ــن 19 ف ــة م ــّن الخامس ــال دون س ــات األطف وفي
ــي  ــي والعــراق، وحوال ــر وجيبوت ــي كل مــن الجزائ ــاً ف ــن 50% تقريب بي
ــان،  ــلطنة ُعم ــران وس ــر وإي ــان ومص ــس ولبن ــن تون ــي كل م ٧5% ف
ــكل  ــاة ل ــي ٦5 وف ــن حوال ــام 201٦( بي ــي ع ــا ف ــاً ) كم ــراوح حالي وتت
ــود حــي فــي الســودان وجيبوتــي إلــى أقــل مــن 10 وفيــات  1000 مول
ــن )انظــر الشــكل 4(. ــان واإلمــارات والبحري فــي قطــر والكويــت ولبن

ــال دون ســّن الخامســة  ــات األطف وفــي عــام 2015، انخفــض عــدد وفي
ــع 440,000  ــة م ــة، مقارن ــي المنطق ــاً ف ــاة تقريب ــى 3330,000 وف إل
ــام 2000(.  ــك )ع ــبقت ذل ــي س ــر الت ــة عش ــنوات الخمس ــي الس ــاة ف وف
وإذا مــا اســتمر هــذا االتجــاه فــي االنخفــاض فــي وفيــات األطفــال دون 
ــر ليصــل  ــينخفض أكث ــنوي س ــات الس ــدد الوفي ــه ع ــة، فإن ــّن الخامس س
إلــى 210,000 وفــاة بحلــول عــام 2030 وإلــى 120,000 وفــاة 
بحلــول عــام 2050. ومــع ذلــك، وحتــى فــي ظــل هــذا الســيناريو مــن 
ــه  ــة، فإن ــّن الخامس ــال دون س ــات األطف ــي وفي ــاض ف ــتمرار االنخف اس
ــنتهم  ــوغ س ــل بل ــة قب ــي المنطق ــل ف ــون طف ــوت ٧.4 ملي ــح أن يم يرج
الخامســة مــن العمــر خــالل الفتــرة بيــن عــام 2015 ومنتصــف القــرن.

19 مجموعــة األمــم المتحدة المشــتركة بين الوكاالت لتقدير وفيات األطفال، 201٧.

الشــكل ٣ معّدل الخصوبة اإلجمالي في منطقة الشــرق األوســط 
وشــمال أفريقيا حســب الدولة، 2015، و 2030، و 2050

الشــكل 4 المعدالت المتوقعة لوفاة األطفال دون ســّن الخامســة في 
منطقة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيا حسب الدولة، 1990 و 2015
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المصدر: استند تحليل اليونيسف إلى قسم األمم المتحدة للشؤون االقتصادية واالجتماعية، قسم السكان، توقعات عدد سكان العالم: مراجعة عام 201٧ 
)توقعات األمم المتحدة لعدد سكان العالم(، األمم المتحدة، نيويورك، 201٧.

مالحظة: يتم تصنيف الدول من األعلى إلى األسفل من حيث متوسط العمر المتوقع في عام 2015.

20 مــن الجديــر بالمالحظــة أن التوقعــات الســكانية هــي عمليــة معقــدة، حيــث تعتمــد فــي الغالــب علــى بيانــات التعداد الســكاني والبيانات اإلدارية، وتعتمد على فرضيات عامة تتعلــق بالمكونات الديموغرافية المختلفة )الخصوبة والوفيات والهجرة الدولية( وتتأثر بشــكل كبير باالتجاهات طويلة األمد. ويتم أخذ أزمات الوفيات الســابقة الناتجــة عن النزاع أو الكوارث الطبيعية 

فــي عيــن االعتبــار فــي عمليــة وضــع التقديــرات ويتــم اعتمادهــا كعوامــل فــي وضــع التوقعــات، لكن ال يتم وضع أية فرضيات فيما يتعلق بتأثير األزمات المســتقبلية. ولالطالع على مزيد من المعلومات التفصيلية حول منهجية وضع التقديرات والتوقعات، انظر: قســم األمم المتحدة للشــؤون االقتصادية واالجتماعية، قســم الســكان، 201٧(. توقعات عدد ســكان العالم: 
مراجعــة عــام 201٧، منهجيــة األمــم المتحــدة في وضع التقديرات والتوقعات، ورقــة عمل رقم ESA/P/WP. 250. األمم المتحدة، نيويورك.
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بحلــول عــام ٢٠٥٠، ســيبقى متوســط العمــر المتوقــع عنــد الــوالدة 
أعلــى بـــ 1٥ ســنة تقريبــاً فــي لبنان )بمتوســط عمر ٨٥ ســنة، وهو 
ــي  ــي جيبوت ــع ف ــر المتوق ــن متوســط العم ــة( م ــي المنطق ــى ف األعل
)بمتوســط عمــر ٧٠ ســنة تقريبــاً، وهــو األدنــى فــي المنطقــة( 

فــي مطلــع القــرن الحــادي والعشــرين، تفاوتــت معــدالت الوفــاة بشــكل 
كبيــر بيــن دول المنطقة. وقد شــهدت جميع دول منطقة الشــرق األوســط 
وشــمال أفريقيــا تحســناً فــي نســبة بقاء األطفــال على قيد الحياة ومتوســط 
عمرهم المتوقع خالل الفترة بين عام 2000 و 2015، باستثناء سوريا 
حيــث تدهــور الوضــع بشــكل كبير فــي الســنوات األخيرة ، فقــد انخفض 
متوســط العمــر المتوقــع فــي ســوريا بمقــدار أكثــر مــن 4 ســنوات خــالل 
ــي عــام 201٦ )٧4.4 ســنة( و عــام 2014 )٦9.٨ ســنة(.  ــرة بن الفت

ومــن المرجــح أن تتفــاوت الوتيرة المســتقبلية في متوســط العمر المتوقع 
بيــن الــدول، حيــث مــن المتوقــع أن تبقــى هنــاك حــاالت تفــاوت كبيــرة 
حتــى منتصــف القــرن )انظــر الشــكل 5(. والســيناريو األفضــل متوقــع 
لدولــة لبنــان، حيــث مــن المتوقــع أن يصــل متوســط العمــر المتوقــع إلــى 
٨5 ســنة بحلــول عــام 2050، تليهــا ســلطنة ُعمــان ثــم قطــر والمغــرب 
ــن،  ــس والبحري ــران وتون ــر وإي ــدة والجزائ ــة المتح ــارات العربي واإلم
ــى أكثــر مــن  والتــي ُيتوقــع أن يصــل متوســط العمــر المتوقــع فيهــا إل
٨0 ســنة. وحتــى أن ســوريا كان يمكــن أن تنضــم إلــى هــذه المجموعــة، 
لــو أن االتجاهــات التــي كانــت ســائدة قبــل األزمــة بقيــت قائمــة فيهــا.20 
وفــي المقابــل، ســيكون متوســط العمــر المتوقــع عنــد الــوالدة فــي عــام 
2050 ٧0 ســنة فقــط تقريبــاً فــي كل مــن جيبوتــي واليمــن والســودان.

٨0                             ٦0                             40                              20                               0

                                                   السنوات
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عبد القادر ينفخ الفقاعات وهو يبدو ســعيداً 
خالل مشــاركته في يوم الطفل العالمي 

فــي مركــز مكاني في منطقته المدعوم من 
اليونيســف في منطقة المفرق، األردن.

© UNICEF/UN0253286/Herwig

 

األطفال والشباب

مــن المتوقــع أن تســتمر النســبة اإلجماليــة لألطفــال والشــباب )٠-٢4 
ســنة( مــن الســكان فــي االنخفــاض في جميــع دول المنطقة، وســتكون 
بحلول عام ٢٠٥٠ أقل بكثير من ٥٠% )باســتثناء العراق والســودان(

مطلــع  فــي  ســنة(   24-0( والشــباب  والمراهقــون  األطفــال  كان 
دول  جميــع  فــي  الســكان  مــن  أكثــر  أو   %50 يمثلــون  القــرن 
واإلمــارات  قطــر  باســتثناء  أفريقيــا،  وشــمال  األوســط  الشــرق 
ــر  ــّكلوا أكث ــث ش ــان، حي ــن ولبن ــت والبحري ــدة والكوي ــة المتح العربي
الشــكل ٦(. وســوف  الســكان )انظــر  فيهــا مــن عــدد  مــن %40 
خــالل  الــدول  جميــع  فــي  الســكان  عــدد  فــي  نســبتهم  تنخفــض 
متفاوتــة. بمعــدالت  ذلــك  كان  وإن  القــرن،  مــن  األول  النصــف 

ــن  ــال واليافعي ــبة األطف ــع أن تصــل نس ــن المتوق ــام 2050، م ــي ع ف
مــن  كل  فــي   %21 إلــى  الســكان  بيــن  والشــباب  واليافعــات 
فــي  مــن %25  أقــل  وإلــى  المتحــدة،  العربيــة  واإلمــارات  قطــر 
البحريــن وإيــران. بالمقابــل، مــن المتوقــع أن تكــون أعلــى نســبة 
لألطفــال واليافعيــن واليافعــات والشــباب بحلــول عــام 2050 فــي 
العــراق والســودان، تليهــا دولــة فلســطين واليمــن ومصــر، حيــث 
الســكان. عــدد  مــن   %40 فــوق  نســبتهم  تبقــى  أن  المتوقــع  مــن 

ي عام ٢٠٥٠، سيشكل األطفال والشباب 
بعمر 24 سنة وأصغر

٢1%  من السكان 
في قطر واإلمارات 

العربية المتحدة

مقارنة مع 
٥٠% من السكان 
في العراق والسودان
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الشــكل ٦ نســبة العدد اإلجمالي للســكان الممثلين باألطفال واليافعين والشــباب )0-24 ســنة(، حسب الدولة 2050-2000

النصــف  خــالل  التزايــد  فــي  الشــباب  عــدد  يســتمر  ســوف 
مــن  دولــة   1٢ فــي  والعشــرين  الحــادي  القــرن  مــن  االول 
وشــمال  األوســط  الشــرق  منطقــة  دول  مــن  دولــة   ٢٠ أصــل 
أفريقيــا، لكــن االنخفــاض فــي معــدل الخصوبــة فيهــا ســيؤدي 

إلى انخفاض نسبتهم بين العدد اإلجمالي للسكان 

تغيــرات  القــرن  مــن  األول  النصــف  وسيشــهد 
للســكان. العمريــة  الهيكلــة  فــي  وكبيــرة  مهمــة 

ــة  ــي منطق ــنة( ف ــباب )15-24 س ــدد الش ــغ ع ــام 2000، بل ــي  ع ف
بالمجمــل.  نســمة  مليــون  أفريقيــا ٧2  األوســط وشــمال  الشــرق 
وبســبب االنخفــاض فــي معــدل الخصوبــة، سيشــهد النمــو فــي 
ــام  ــي ع ــكان. ف ــات الس ــي فئ ــع باق ــة م ــر مقارن ــؤاً أكب ــم تباط عدده
2015، بلــغ عــدد الشــباب والشــابات الذيــن كانــوا يعيشــون فــي 
المتوقــع أن يصــل عددهــم  المنطقــة حوالــي ٨0 مليــون، ومــن 
ــى  ــام 2030 وإل ــي ع ــابة ف ــاب وش ــون ش ــى 100 ملي ــي إل اإلجمال
الشــباب  يعنــي أن عــدد  فــي عــام 2050. وهــذا  104 مالييــن 

والشــابات خــالل الفتــرة بيــن عــام 2015 و 2030 ســيزداد بمقــدار 
24 مليــون شــاب وشــابة فــي الفئــة العمريــة بيــن 15 و 24 ســنة.

وستشــهد جميــع دول منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا 
تقريبــاً زيــادة فــي عــدد ســكانها الشــباب خــالل الســنوات حتــى عــام 
ــدد  ــيرتفع  ع ــة(. وس ــة التالي ــي الصفح ــكل ٧ ف ــر الش 2030 )انظ
الشــباب والشــابات فــي كل مــن الكويــت والعــراق بنســبة %50 
ــف  ــا يضي ــال، مم ــبيل المث ــى س ــط، عل ــنة فق ــالل 15 س ــاً خ تقريب
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يضيــف  200,000  شــاب وشــابة إلــى عــدد الســكان فــي الكويــت 
ــي  ــراق. وف ــكان الع ــى س ــابة إل ــاب وش ــون ش ــن 3.2 ملي ــر م وأكث
مصــر، ســيزداد عــدد الســكان الشــباب بنســبة 33% أو بمقــدار 
5.5 مليــون شــاب وشــابة. ومــن الــدول األخــرى التــي ستشــهد 
هــي   2030 عــام  حتــى  الشــباب  مــن  كبيــرة  بأعــداد  ازديــاداً 
ــر )٨.1  ــبة 39%(، والجزائ ــادة بنس ــون، أي زي ــودان )3.1 ملي الس
ــادة  ــون، أي زي ــن )1.5 ملي ــادة بنســبة 2٧%(، واليم ــون، أي زي ملي
بنســبة 25%(، وســوريا )1.4 مليــون، أي زيــادة بنســبة %3٧(.21

واالســتثناء هــي كل مــن لبنــان، حيــث مــن المتوقــع أن تنخفض نســبة 
الشــباب فيهــا بنســبة 50%،  وجيبوتــي وقطــر بعــدد ســكان أقــل من ٦ 
مليون نسمة، والتي بالكاد أن تشهد أي تغير في عدد سكانها الشباب.
علــى الرغــم مــن أن النمــو فــي عــدد الشــباب والشــابات مــن المتوقــع 
أن يتباطــأ فــي منتصــف القــرن، ستشــهد خمــس دول زيــادة فــي عــدد 
الشــباب والشــابات بنســبة 40% أو نســبة أعلــى مقارنــة مع المســتوى 
الحالــي، بمــا فــي ذلك العــراق، على ســبيل المثال، حيث ســيتضاعف 
تقريبــاً عــدد الشــباب فــي الفئــة العمريــة بيــن 15 و 24 ســنة.

الشــكل ٧ التغيرات في عدد الســكان اإلجمالي )15-24 ســنة( من عام 2015 إلى 2030 و 2050

21 وقــد تــؤدي أزمــات العنــف المتفاقمــة والممتــدة فــي ســوريا واليمــن إلى مخرجات قد تختلف عن هذا التوقع. انظر الحاشــية الســفلية 19 )صفحة 20( لمزيد من التفاصيل حول كيفية أخــذ التوقعات لألزمات بعين االعتبار.

المصدر: استند تحليل اليونيسف إلى قسم األمم المتحدة 
للشؤون االقتصادية واالجتماعية، قسم السكان، توقعات 
عدد سكان العالم: مراجعة عام 201٧ )توقعات األمم 
المتحدة لعدد سكان العالم(، األمم المتحدة، نيويورك، 

.201٧
مالحظة: ُتصّنف الدول من األعلى إلى األسفل من حيث 

التغير النسبي خالل الفترة بين عام 2015 و 2030.

عدد السكان في عام 2050 مقارنة مع 2015  
عدد السكان في عام 2030 مقارنة مع عام 2015
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%٥٠ %4٣ %44

تمثل النسبة المتناقصة للفئات السكانية األصغر سناً، 
مقترنة بتزايد عدد الفئات الشابة، فرصة تاريخية 

لالستثمار في رأس المال البشري من خالل تحسين 
مستوى الوصول إلى التعليم والصحة والحماية وتعزيز 

فرص التوظيف المنتج. كما هو موضح أدناه، ينبغي 
لدول منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا أن تستغل 

هذه الفرصة لقطف ثمار العائد الديموغرافي، سواء من 
حيث القيمة الجوهرية لتحقيق حقوق األطفال واليافعين 

واليافعات والشباب وكاستثمار في النمو االقتصادي 
واالستقرار في المستقبل.

22 قســم األمم المتحدة للشــؤون االقتصادية واالجتماعية، قســم الســكان، 201٧. توقعات عدد ســكان العالم: مراجعة عام 201٧ - بيانات تصنيفية خاصة، نســخة دي في دي

23 إدارة األمم المتحدة للشــؤون االقتصادية واالجتماعية، قســم الســكان، 201٨. توقعات التحّضر في العالم: مراجعة عام 201٨. األمم المتحدة، نيويورك.

الكثافة والتحّضر

ستزداد الكثافة السكانية بأكثر من الضعف خالل النصف األول 
من القرن 

فــي عــام 2000، بلــغ متوســط الكثافــة الســكانية فــي منطقــة 
ــع  ــر مرب ــكل مت ــخصاً ل ــا 2٦ ش ــمال أفريقي ــط وش ــرق األوس الش
مــن المتوقــع أن تزيــد الكثافــة الســكانية بأكثــر مــن الضعــف بحلــول 
ــر  ــو مت ــكل كيل ــخصاً ل ــط 5٦ ش ــى متوس ــل إل ــام 2050، لتص ع
مربــع.22 ووفقــاً لمراجعــة عــام 201٨ لتوقعــات التحّضــر العالميــة 
التــي وضعتهــا األمــم المتحــدة 23، وقــد ارتفــع هذا العدد بنســبة %49 
ليصــل إلــى 2٨1 مليــون نســمة بحلــول عــام 2015 ومــن المتوقــع 

أن يصــل إلــى 3٨1 مليــون نســمة فــي عــام 2030 و 52٧ مليــون 
نســمة فــي عــام 2050، بمــا يمثــل زيــادة بنســبة 3٨% بيــن كل فتــرة 
منهمــا. ويتميــز معــدل النمــو الســكاني فــي المناطــق الحضريــة بأنــه 
أســرع نســبياً مــن معــدل النمــو فــي إجمالــي عــدد الســكان فــي منطقــة 
ــزداد  ــع أن ي ــن المتوق ــذي م ــا، وال ــمال أفريقي ــط وش ــرق األوس الش
بنســبة 3٦%، و 2٧%، و 25% علــى مــدى نفــس الفتــرات الزمنيــة.

ومــن شــأن االكتظــاظ الســكاني أن يــؤدي علــى األرجــح إلــى تحّديــات 
جّديــة، بمــا فــي ذلــك شــّح مــوارد الميــاه وتدهــور األراضــي والتلــوث 
ــة،  ــي التنمي ــر أن يســهم أيضــاً ف ــن للتحّض ــك، يمك ــع ذل ــي. وم البيئ
حيــث أن وجــود المــدن يــؤدي إلــى اقتصــادات واســعة ممــا يتيــح تقديم 
الخدمــات االجتماعيــة بتكلفــة أقــل بكثيــر ممــا يقتضيــه الوصــول إلــى 
نفــس العــدد مــن األشــخاص المتناثريــن علــى مــدى المناطــق الريفيــة.

وفــي عــام 2000، شــهد مســتوى التحّضــر تقدمــاً كبيــراً وكانت جميع 
ــب  ــي أغل ــة ف ــا حضري ــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقي دول منطق
ــن  ــرة بي ــا، باســتثناء مصــر والســودان واليمــن. وخــالل الفت مناطقه
عــام 2000 و 2015، شــهدت الــدول وتيــرة متفاوتــة مــن االرتفــاع 
فــي نســبة وســوف تبقــى اتجاهــات التحّضــر ســائدة علــى مــدى العقود 
المقبلــة، مــع بقــاء الفروقــات بيــن الــدول حتــى عــام 2050 ومــا بعده.

وفــي ظــل أن ســكان المــدن يمثلــون مــا يقــرب مــن 100% مــن 
الحضريــة  الــدول  أكثــر  مــن  وقطــر  الكويــت  ســتظل  الســكان، 
فــي المنطقــة، تليهــا األردن وســلطنة عثمــان ولبنــان والبحريــن 
ــبة  ــع أن تصــل نس ــن المتوق ــث م ــدة، حي ــة المتح ــارات العربي واإلم
التحّضــر فيهــا إلــى أكثــر مــن 90% فــي عــام 2050. وفــي المقابــل، 

ــة،  ــق الريفي ــي المناط ــون ف ــودان يعيش ــكان الس ــف س ــا زال نص م
تليهــم اليمــن ومصــر، حيــث مــن المتوقــع أن يبقــى 43% مــن ســكان 
اليمــن و 44% مــن ســكان مصــر ريفييــن بحلــول عــام 2050.

سيكون سكان
قطر والكويت

ً تقريبا

من سكان
مصر

يعيشون في  
مناطق ريفية

من سكان
اليمن
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السودان

ً سيبقى تقريبا

حضريين بنسبة %1٠٠
في عام ٢٠٥٠
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التهجير والنزوح 
القسري

ستبقى المنطقة األرجح تشهد حاالت نزوح ناتجة عن النزاع إضافة 
إلى حاالت هجرة مرتبطة بالعمل والمناخ في المستقبل القريب. 

ومــا زالــت حالــة الهشاشــة والنــزاع التــي تعانــي منهــا عــدد من دول 
منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا تحــول دون تجســيد حقــوق 
اإلنســان وإحــراز التقــدم االجتماعــي واالقتصــادي فيهــا. وقد صّنف 
البنــك الدولــي ثمانيــة دول مــن أصــل 20 دولــة فــي منطقــة الشــرق 
ــا دول هشــة أو متضــررة مــن  ــى أنه ــا عل األوســط وشــمال أفريقي
النــزاع فــي عــام 201٨،24 إضافــة إلــى دولتيــن أخريتيــن )إيــران 
واألردن( تســتضيفان عــدد كبيــراً من الالجئين مــن الدول المجاورة.

ووفقــاً لمراجعــة عــام 201٧ التجاهــات أعــداد المهاجريــن الدوليين 
التــي وضعتهــا األمــم المتحــدة،25 ارتفــع عــدد المهاجريــن الدولييــن 
ــن  ــاداً م ــاً ح ــا ارتفاع ــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقي ــي منطق ف
حوالــي 1٨ مليــون فــي عــام 2000 إلــى 41 مليــون فــي عــام 
201٧. كمــا تســتضيف المنطقــة مــا ُيقــّدر بعشــرة مالييــن الجــئ.2٦ 
وإضافــة إلــى ذلــك، عانــى أكثــر مــن 14 مليــون شــخص فــي منطقة 
الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا مــن النــزوح الداخلــي نتيجــة 
النــزاع فــي عــام 201٧؛ أكثــر مــن أي منطقــة أخــرى فــي العالــم.2٧

وعلــى الرغــم مــن  أن التنقــالت الســكانية هــي مــن أصعــب 
العمليــات الديموغرافيــة التــي يمكــن توقعهــا، إال أنــه مــن المرجــح 

أن تشــهد المنطقــة حــاالت نــزوح ناتجــة عــن النــزاع وهجــرة مرتبطة 
بالعمــل والمنــاخ فــي المســتقبل القريــب. ويعتبــر تمكيــن المهاجريــن 
والنازحيــن قســرياً مــن الوصــول إلــى الخدمــات االجتماعيــة والحماية 
االجتماعيــة والعمــل الالئــق جــزءاً جوهريــاً مــن التنميــة المســتدامة 
اإلقليمــي. تعزيــز االســتقرار  فــي  يســاعد  أن  ذلــك  ومــن شــأن 

علــى المســتوى اإلقليمــي، تعتبــر الهجــرة الدوليــة مكوناً أصغــر بكثير 
مقارنــة بمكونــات التغيــر الســكاني األخــرى مثــل الــوالدات والوفيات. 
ومــع ذلــك، يكــون أثــر الهجــرة علــى حجــم الســكان في منطقة الشــرق 
األوســط وشــمال أفريقيــا كبيــراً وســيبقى هكــذا فــي الســنوات المقبلــة.

شــّكل  المثــال،  ســبيل  علــى  المتحــدة،  العربيــة  اإلمــارات  ففــي 
فــي  الســكان  عــدد  مــن   %٨0 حوالــي  الدوليــون  المهاجــرون 
عــام 2000 و ٨٨% فــي عــام 201٧. كمــا أن الــدول األخــرى 
العربيــة  للنفــط - قطــر والكويــت والبحريــن والمملكــة  المنتجــة 
ــبياً  ــرة نس ــداداً كبي ــاً أع ــتقبلت أيض ــان - اس ــلطنة ُعم ــعودية وس الس
ــع  ــي مطل ــور، ف ــن الذك ــم م ــن، معظمه ــن االقتصاديي ــن المهاجري م
القــرن الحــادي والعشــرين. وفــي عــام 201٧، كان مــا يتــراوح 
بيــن 3٧% و ٧٦% مــن ســكان هــذه الــدول والنســبة الكبيــرة مــن 
ــكان  ــن س ــكلوا 33% م ــن ش ــان، والذي ــي األردن ولبن ــن ف المهاجري
ــن  ــم م ــام 201٧، غالبيته ــي ع ــان ف ــكان لبن ــن س األردن و 32% م
الالجئيــن الفلســطينيين والالجئيــن القادميــن مــن ســوريا والعــراق.2٨

ــر مناطــق  ــن أكث ــا م ــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقي ــر منطق ُتعتب
ــل  ــي وعوام ــر المناخ ــبب التغي ــك بس ــاه، وذل ــي المي ــّحاً ف ــم ش العال

أخــرى. وبالتالــي، فــإن الهجــرة الناتجــة عــن التغيــر المناخي ســتكون 
مدعــاة قلــق مســتقبلي فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا، 
حيــث إن الزيــادة المتوقعــة فــي عــدد الســكان ستشــكل عبئــاً إضافيــاً 
علــى مــوارد شــحيحة أصــالً.29 يعيــش مــا نســبته ٦% مــن عدد ســكان 
العالــم )500 مليــون نســمة( فــي المنطقــة، ويحصلــون علــى 2% فقط 
مــن مصــادر الميــاه العذبــة المتجــددة في العالــم.30 تشــمل المنطقة 12 
دولــة مــن دول العالــم الـــ 43 التــي تعانــي من شــّح فــي مــوارد المياه.
لثلثــي دول  فإنــه ســيكون  قائمــة،  الحاليــة  الظــروف  بقيــت  وإذا 
أقــل مــن 200 متــر  منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا 
مكعــب مــن مصــادر الميــاه المتجــددة لــكل شــخص فــي الســنة 
)وهــي حالــة مــن الّشــح المائــي المطلــق( بحلــول عــام 2050.

ويتفاقــم هــذا الوضــع فــي ضــوء حقيقــة أن ٦0% مــن مصــادر 
الميــاه فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا يتــم اســتحداثها 
ــن  ــج ع ــاه النات ــح المي ــى ش ــاً إل ــؤدي حالي ــذا ي ــة. وه ــارج المنطق خ
إلــى  الميــاه  منابــع  الموجــودة عنــد  الــدول  تعمــد  الــدول حيــث 
تقييــد تدفــق الميــاه إلــى الــدول الموجــودة عنــد مصــّب الميــاه.

يؤثر المهاجرون االقتصاديون بشكل كبير على 
حجم السكان وهيكليتهم في الدول المنتجة للنفط، 

كما هو الحال بالنسبة لالجئين في األردن وإيران 
ولبنان والسودان.

24 جيبوتي، العراق، لبنان، ليبيا، دولة فلســطين، الســودان، ســوريا، اليمن. يعود مصطلح الدول الهشــة والمتضررة من النزاع على “القائمة المنّســقة لألوضاع الهشــة لعام 2019” التي وضعها البنك الدولي. األوضاع الهشــة هي: إما )أ( دولة ذات متوســط منّســق. تقييم الدولة بدرجة 3.2 أو أقل على التقييم السياســاتي والمؤسســاتي، أو )ب( تواجد بعثة لألمم المتحدة 

Final.pdf-FCSList-FY19/٨92921532529٨34051/http://pubdocs. worldbank.org/en :و/أو بعثة لحفظ الســالم أو نشــر الســالم خالل الســنوات الثالثة الماضية. لمزيد من التفاصيل حول هذا التصنيف، يرجى زيارة الموقع
25 إدارة األمم المتحدة للشــؤون االقتصادية واالجتماعية، قســم الســكان، 201٧. االتجاهات في عدد المهاجرين الدوليين: مراجعات عام 201٧.

2٦ هذا الرقم يشــمل 4.5 مليون الجئ دولي يندرجون تحت وصاية المفوضية الســامية لألمم المتحدة لشــؤون الالجئين )المفوضية الســامية لألمم المتحدة لشــؤون الالجئين، االتجاهات العالمية: النزوح القســري في عام 201٧، المفوضية الســامية لألمم المتحدة لشــؤون الالجئين، جنيف، 201٨( و 5.3 مليون الجئ فلســطيني مســّجلين لدى األونروا )وكالة األمم المتحدة 

إلغاثة وتشــغيل الالجئين الفلســطينيين في الشــرق األدنى(. األونروا، 201٨، التقرير التشــغيلي الســنوي 210٧.
2٧ مركــز رصــد النــزوح الداخلــي، 201٨. التقرير العالمي حول النزوح الداخلي 201٨.

2٨ يســتند تحليل اليونيســف على: إدارة األمم المتحدة للشــؤون االقتصادية واالجتماعية، قســم الســكان، 201٧. االتجاهات في عدد المهاجرين الدوليين: مراجعات عام 201٧؛ قســم األمم المتحدة للشــؤون االقتصادية واالجتماعية، قســم الســكان، 201٧؛ توقعات عدد ســكان العالم: مراجعة عام 201٧ - بيانات تصنيفية خاصة، نســخة دي في دي

29 نشــرة توقعات، 2011. الهجرة والتغير البيئي العالمي في: نشــرة التغير المناخي والهجرة في منطقة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيا، الصادرة عن البنك الدولي )2014(.

30 معهد الموارد العالمية، 2015. تقرير الموارد العالمية: إيجاد مســتقبل غذائي مســتدام.
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٢ . التوقعات الديموغرافية لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

العائد الديموغرافي: نافذة فرصة ٣1

إن تحقيــق أي عائــد ديموغرافــي يحــدث مــن خــالل عمليــة التحــول 
الــذي  الوقــت  ففــي   ، الدولــة  فــي تركيبــة ســكان  الديموغرافــي 
فــي  تغيــر  يحــدث  والخصوبــة،  الوفــاة  معــدالت  فيــه  تنخفــض 
ــوالدات  ــدد ال ــاض ع ــوء انخف ــي ض ــكان. وف ــة للس ــة العمري الهيكلي
والُمعالــة  الشــابة  الســكانية  الفئــات  نمــو  يصبــح  ســنة،  كل  فــي 

أصغر فيما يتعلق بالفئة السكانية ممن هم في سّن العمل.

وهــذه هــي الفتــرة التــي يمكــن للعائــد الديموغرافــي أن ينضــج فيهــا: 
تزايــد نســبة الســكان ممــن هــم فــي ســّن العمــل مقارنــة مــع الفئــات 
العمريــة األخــرى - مثــل األطفــال والمســنين - تــؤدي إلــى وجود عدد 
أقــل مــن المعاليــن لــدي كل شــخص فــي ســّن العمــل، ممــا يزيــد مــن 
الدخــل الــذي يمكــن لهــذا الشــخص التصــرف فيــه ممــا يــؤدي بــدوره 
إلــى اســتهالك وإنتــاج واســتثمار أكبــر ممــا يفضــي إلــى تســارع النمو 
ــد ديموغرافــي  ــذة الفرصــة لتحقيــق أي عائ ــروة. إن ناف وتشــارك الث
هــذه. الديموغرافــي  التحــول  بمراحــل  وثيقــاً  ارتباطــاً  ترتبــط 

مربع ٢: 
تصنيفات الدول المتعلقة بالعائد الديموغرافي وأمثلة من منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا٣٣

دول مرحلة ما قبل العائد الديموغرافي
الــدول التــي ســترتفع فيهــا نســبة عــدد الســكان ممــن هــم فــي ســّن العمــل خــالل الفتــرة بيــن عــام 2015 و 2030 لديهــا فرصــة لجنــي 
أو  والدات  )أربــع  نســبياً  عاليــة  خصوبــة  معــدال  شــهدت  التــي  الــدول  ُتصّنــف  الــدول،  هــذه  بيــن  ومــن  ديموغرافــي.  عائــد  أي  ثمــار 
ــاد  ــي االقتص ــارع ف ــو متس ــق نم ــة تحقي ــذة فرص ــث أن ناف ــد، حي ــل العائ ــا قب ــة م ــي مرحل ــا دول ف ــى أنه ــام 2015 عل ــي ع ــرأة( ف ــكل ام ــر ل أكث
لــم تظهــر بعــد، وذلــك بســبب تواصــل النمــو الســريع فــي عــدد الســكان الناتــج عــن نســبة إعالــة أطفــال عاليــة فيهــا. وهنــاك أربــع دولــة 
فلســطين. ودولــة  واليمــن  والســودان  العــراق  وهــي:  المرحلــة  هــذه  فــي  تمــّر  أفريقيــا  وشــمال  األوســط  الشــرق  منطقــة  دول  مــن  فقــط 

دول مرحلة العائد الديموغرافي المبكر
الــدول التــي شــهدت زيــادة نســبية فــي عــدد الســكان ممــن هــم في ســّن العمــل ومعــدل خصوبة أقل مــن أربــع والدات لكل امرأة فــي عــام 2015 هي دول 
تســير نحــول معــدالت خصوبــة منخفضــة، ممــا يجعلهــا تشــهد نســب إعالــة أطفــال أقل ونســبة أعلى من عدد الســكان ممن هم في ســّن العمــل. ُتصّنف هذه 
الدول على أنها دول في مرحلة “العائد الديموغرافي المبكر” وتندرج 50% من دول منطقة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيا )10 منها( تحت هذه الفئة: 

الجزائر، والبحرين، وجيبوتي، ومصر، وإيران، واألردن، وليبيا، وسلطنة ُعمان، والمملكة العربية السعودية، وسوريا.

دول مرحلة العائد الديموغرافي المتأخر
الــدول التــي تشــهد انخفاضــاً فــي نســبة الســكان ممــن هــم فــي ســّن العمــل خــالل الفتــرة بيــن عــام 2015 و 2030 ســتواجه انســداداً فــي نافــذة فرصــة 
العائــد الديموغرافــي األول فيهــا. الــدول التــي وصــل فيهــا معــدل الخصوبــة فــي عــام 19٨5 - قبــل جيــل واحــد تقريبــاً - أعلــى مــن مســتوى اإلحــالل 
ــل  ــّن العم ــي س ــم ف ــن ه ــكان مم ــن الس ــة م ــبة ضخم ــد المتأخــر نس ــة العائ ــدى معظــم دول مرحل ــد المتأخــر. ول ــة العائ ــا دول مرحل ــى أنه ــف عل ُتصّن
ــة. ــي الســنوات المقبل ــة ف ــرات جوهري ــا ســتواجه تغّي ــا، لكنه ــي فيه ــد ديموغراف ــار أو عائ ــي قطــف ثم ــن االســتمرار ف ــا م ــع بوضــع يمكنه وهــي تتمت
هناك ست دول من دول منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا تشهد هذه المرحلة، وهي الكويت ولبنان والمغرب وتونس وقطر واإلمارات العربية المتحدة.

دول مرحلة ما بعد العائد الديموغرافي
 ،19٨5 عــام  منــذ  اإلحــالل  مســتوى  دون  خصوبــة  معــدل  مــن  الديموغرافــي”  العائــد  بعــد  مــا  “مرحلــة  دول  شــهدت  لقــد 
هــم  ممــن  الســكان  عــدد  فــي  االنخفــاض  مــن  مزيــد  إلــى  يــؤدي  ممــا  الســن،  كبــار  الســكان  عــدد  فــي  ســريعاً  تزايــداً  وســتواجه 
بعــد. المزايــا  بهــذا  أفريقيــا  وشــمال  األوســط  الشــرق  منطقــة  دول  مــن  دولــة  أي  تتمتــع  وال  أصــالً.  المنخفــض  العمــل  ســن  فــي 

ليــس هنــاك مــن معاييــر محــددة لتعريــف بداية ونهاية نافذة الفرصة، لكنها تبدأ بالظهور عندما يبدأ الســكان ممن هم في ســّن العمل بالتزايد ويحدث 
االنخفاض الكافي في معدل الخصوبة بما يؤدي إلى انخفاض عدد األطفال المعالين. وتبدأ نافذة الفرصة باالنغالق عندما تبدأ نســبة الســكان ممن 
هم في ســّن العمل باالنخفاض مرة أخرى، بســبب معدالت الخصوبة المنخفضة بشــكل متواصل وحدوث تزايد في نســبة كبار الســّن بين الســكان. 
علــى  بنــاًء  ديموغرافــي  عائــد  ثمــار  جنــي  علــى  لقدرتهــا  وفقــاً  الــدول  يصّنــف  تصنيفيــاً  نموذجــاً  القســم  هــذا  يســتخدم 

مؤشرين ديموغرافيين: نسبة السكان ممن هم في سّن العمل ومستويات الخصوبة؛ انظر المربع 2 أدناه.

أكبــر  مســتفيض  بشــكل  الرابــع  الفصــل  وســيتناول 
ــذة فرصــة  ــن ناف ــان االســتفادة م ــات ضم ــع متطلب جمي
ــر أي  ــذي يوف ــارع ال ــادي المتس ــو االقتص ــق النم تحقي
المتطلبــات:32 هــذه  بيــن  ومــن  ديموغرافــي،  عائــد 

االســتقرار السياسي واالجتماعي
سياســات اقتصادية واجتماعية دامجة ومنصفة

توســيع فرص التوظيف، على ســبيل المثال، قدرة 
االقتصاد على اســتيعاب المســتجدين في سوق 

العمل

31 هذا القســم مأخوذ بتصرف من نشــرة جيل 2030: تقرير أفريقيا 2.0 )اليونيســف 201٧(، والذي يشــتمل على التوقعات الديموغرافية التي تســتند إليها التصنيفات المتعلقة بالعائد الديموغرافي لدول منطقة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيا.

32 انظــر أيضــاً: صنــدوق األمــم المتحــدة للســكان، 201٦. تشــكيل المســتقبل: كيــف يمكــن لتغييــر العوامــل الديموغرافية أن يعزز من التنمية البشــرية؛ مجموعة البنك الدولي. 201٦. تقرير الرصد العالمــي 201٦/2015 غايات التنمية في عهد من التغّير الديموغرافي. واشــطنن، العاصمة: البنك الدولي.

33 يتقيــد هــذا التصنيــف بالنمــوذج التصنيفــي الــذي وضعتــه مجموعــة البنــك الدولــي فــي تقريــر الرصــد العالمــي الصادر عنهــا لعام 201٦/2015 )مجموعة البنك الدولي. 201٦. تقرير الرصد العالمــي 201٦/2015: غايات التنمية في عهد التغير الديموغرافي. واشــنطن العاصمة: البنك الدولي(. واالختالفات الواردة في تصنيف البنك الدولي هي اختالفات ناشــئة عن 

اختالفات بســيطة في مواءمة المعايير: والتحليل الوارد هنا يســتخدم معدل الخصوبة اإلجمالي كما هو بالضبط في الســنوات 2015 و 19٨5، على التوالي، بينما اســتخدم البنك الدولي قيم الفترة 2015-2020 و 1990-19٨5.
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34 إدارة األمم المتحدة للشــؤون االقتصادية واالجتماعية، قســم الســكان، توقعات عدد ســكان العالم، تحديث 201٧ )متغير متوســط(.

ستكون الفترة المواتية
للمنطقة هي الفترة التي تتخلل الوقت

الحالي وعام ٢٠4٠ حين
تكون نسبة اإلعالة 

٥٠ معال
لكل 1٠٠٠ شخص

ممن هم في سّن العمل

السكان ممن هم في سّن العمل والمعالين

لقــد دخلــت المنطقــة ككل للتــو فــي فتــرة تشــهد نســب إعالــة 
ــد  ــذا الوضــع المفي منخفضــة بشــكل اســتثنائي. وســوف يســتمر ه
اقتصاديــاً حتــى منتصــف القــرن تقريبــاً، حيــث ستشــهد نســبة 

اإلعالة مجدداً بعد ذلك ارتفاعاً نتيجة الشيخوخة بين السكان.

وفــي العقــود القادمــة، ســوف تنتقــل نســبة كبيــرة وغيــر مســبوقة مــن 
ــى أكثــر ســنوات  ــا إل ســكان منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقي
حياتهــم إنتاجيــة، ممــا يتيــح إمكانيــة تحقيــق عائــد ديموغرافــي علــى 
ــة ككل هــي  ــة للمنطق ــرة المواتي ــن أعــاله. وســتكون الفت النحــو المبّي
ــة إلــى  مــن اآلن وحتــى عــام 2040، حيــث ســتنخفض نســبة اإلعال
50 شــخص معــال )األطفــال دون ســّن 15 ســنة وكبــار الســن 
ــل  ــّن العم ــي س ــخص ف ــكل 100 ش ــر( ل ــنة فأكث ــر ٦5 س ــي عم ف
)15-٦4 ســنة(؛ انظــر الشــكل ٨ والملحــق 3، الشــكل ب1 لتركيبــة 
ــي  ــة ف ــكل دول ــن( ل ــار الس ــال وكب ــة )األطف ــة اإلجمالي ــبة اإلعال نس
34  .2100  - أفريقيــا، 1950  وشــمال  األوســط  الشــرق  منطقــة 

وهــذه الهيكليــة العمريــة المؤقتــة مــن شــأنها دفــع عجلــة النمــو 
االقتصــادي، طالمــا كان هنــاك سياســات مناســبة تتيــح مواصلــة 
ــباب  ــن والش ــال واليافعي ــال البشــري لألطف ــي رأس الم ــتثمار ف االس
)ضمــان تمتعهــم بصحــة جيــدة وبتغذيــة كافيــة وتعليــم نوعــي( 
مــن  المتناميــة  لألعــداد  منتــج  بشــكل  العمــل  ســوق  واســتيعاب 
الســكان ممــن هــم فــي ســّن العمــل، وتعزيــز الــدورة اإليجابيــة 
ــم وفــرص التوظيــف. ومــن شــأن  لتحســين مســتوى الصحــة والتعلي
ــى  ــدم عل ــق تق ــى أن يســّهل أيضــاً مــن تحقي ــة أدن ــق نســبة إعال تحقي
ــات  ــا إحــدى العقب ــوع االجتماعــي بوصفه ــن الن ــاواة بي ــد المس صعي
ــث تنخفــض  ــة بحي ــوى العامل ــي الق ــاث ف ــي تواجــه مشــاركة اإلن الت
الرعايــة. اقتصــاد  فــي  والفتيــات  النســاء  دور   - كبيــر  بشــكل 

الثانــي  النصــف  فــي  مجــدداً  اإلعالــة  نســبة  تتزايــد  وســوف 
للتزايــد الســريع  القــرن الحــادي والعشــرين، وذلــك نظــراً  مــن 
نافــذة  وســتأخذ  الســكان،  بيــن  المســنين  عــدد  نســبة  فــي 
االنحســار. فــي  الديموغرافــي  العائــد  مــن  االســتفادة  فرصــة 

وإن من شأن أي فئة سكانية ممن هم في سّن العمل 
تكون كبيرة نسبياً مقارنة مع نسبة الفئات السكانية 
المعالة أن تتيح إمكانية تحقيق عائد ديموغرافي ما.

طفلــة صغيرة في أحد مراكز 
التعليــم المبكر المجتمعية
مصنع األطفال، جيبوتي

© UNICEF/UN0198955/
Noorani
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المصدر: استند تحليل اليونيسف إلى قسم األمم المتحدة للشؤون االقتصادية واالجتماعية، قسم السكان، 
توقعات عدد سكان العالم: مراجعة عام 201٧ )توقعات األمم المتحدة لعدد سكان العالم(، األمم المتحدة، 

نيويورك، 201٧.
مالحظة: يعود مصطلح اإلعالة اإلجمالية على عدد األشخاص المعالين )األطفال دون سّن 15 سنة وكبار 

السّن الذين يبلغون من العمر ٦5 سنة فأكثر( لكل 100 شخص ممن هم في سّن العمل )15-٦4 سنة(.

المصدر: استند تحليل اليونيسف إلى قسم األمم المتحدة للشؤون االقتصادية واالجتماعية، قسم السكان، توقعات عدد سكان العالم: مراجعة عام 201٧ )توقعات األمم المتحدة لعدد سكان العالم(، األمم 
المتحدة، نيويورك، 201٧.
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الشــكل ٨ تركيبة إجمالي نســبة اإلعالة )نســبة إعالة األطفال ونســبة إعالة 
كبار الســن( لمنطقة الشــرق األوسط وشمال أفريقيا، 2100-1950

الشكل ٩ تركيبة إجمالي نسبة اإلعالة )نسبة إعالة األطفال ونسبة إعالة كبار السن( لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، 2100-1950
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النمو السريع في نسبة الفئة السكانية األكبر سناً سيؤدي إلى زيادة متوسط العمر في المنطقة بمقدار ثالثة أشهر لكل سنة، بحيث 
يرتفع من ٢٦ سنة في عام ٢٠1٥ إلى ٣4 سنة في عام ٢٠٥٠.

عمريــة  فئــات  إلــى  عمــراً  أصغــر  ســكانية  فئــات  مــن  تحــوالً  أفريقيــا  وشــمال  األوســط  الشــرق  منطقــة  دول  جميــع  تشــهد 
وتنفيــذ   وضــع  يتــم  دام  مــا  الديموغرافــي،  العائــد  مــن  لالســتفادة  فرصــة  لهــا  وســتتاح  أدنــاه(،   9 الشــكل  )انظــر  ســناً  أكبــر 
االنخفــاض  وتيــرة  حســب  وذلــك  أخــرى،  إلــى  دولــة  مــن  هــذه  الفرصــة  نافــذة  تتفــاوت  ذلــك،  ومــع  المناســبة.  ىالسياســات 

في معدل الخصوبة فيها ومقدار الزيادة في متوسط العمر المتوقع )انظر الشكل 10 في الصفحة التالية(.
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مرحلة ما قبل العائد       مرحلة العائد الديمواغرافي المبكر       مرحلة العائد الديمواغرافي المتأخر 
مرحلة ما بعد العائد الديموغرافي

المصدر: استند تحليل اليونيسف على بيانات البنك الدولي لعام 201٦ )تقرير الرصد العالمي 201٦/2015( وبيانات األمم المتحدة )توقعات قسم األمم المتحدة لعدد سكان العالم 201٧(

الشكل 1٠ الدول في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا حسب النوع الديموغرافي 35  )20٨5-1990(

تم تصنيف الدول من األعلى إلى األسفل حسب النوع الديموغرافي )من ما بعد العائد الديموغرافي إلى ما قبل العائد الديموغرافي( 
وحسب معدل الخصوبة اإلجمالي )المتزايد( في عام 201٨

ــمال  ــط وش ــرق األوس ــة الش ــي منطق ــدول ف ــكل 10 ال ــرض الش يع
ــى  ــي الســنوات مــن 1990 إل ــي ف ــوع الديموغراف ــا حســب الن أفريقي
ــا  ــي وضعته ــة الت ــى المنهجي ــاًء عل ــدول بن ــف ال ــم تصني 20٨5. ويت
مجموعــة البنــك الدولــي فــي تقريــر الرصــد العالمــي الــذي أصدرتــه 
لعــام 201٦/2015 3٦، لكــن تــم تعديلهــا لتغطــي فتــرة أطــول.
عامليــن: دولــة حســب  أليــة  الديموغرافــي  النــوع  تحديــد  ويتــم 
1( مــا إذا كان عــدد الســكان ممــن هــم فــي ســّن العمــل يشــهد نمــواً 
أم انكماشــاً؛ و 2( معــدل الخصوبــة اإلجمالــي. ويمــا أنــه يمكــن توقــع 
الوضــع المســتقبلي لــكال العامليــن، يمكــن توقــع التقــدم الــذي يمكــن أن 
تحــرزه الــدول مــن خــالل أي نــوع مــن أنــواع التحــول الديموغرافــي. 
الحــظ/ي أنــه تــم جعــل هــذا التمثيــل أكثــر سالســة لحــاالت التراجــع 
واالنتــكاس قصيــرة األمــد ويجــب األخــذ بــه فقــط كتمثيــل تقديــري، 
وإن كان مؤشــراً مفيــداً، لنافــذة فرصــة تحقيــق أي عائــد ديموغرافــي.

في عام 2015، كان متوسط عمر سكان المنطقة 2٦ سنة.
  

ــنة:  ــن 20 س ــل م ــا أق ــر فيه ــي كان متوســط العم ــدول الت ــبة لل بالنس
الســودان )1٨.9 ســنة(، واليمــن )19.2 ســنة(، ودولــة فلســطين 
والعــراق )كالهمــا 19.4 ســنة(. ومــع أن جميــع الــدول ستشــهد 
بعــض التقــّدم فــي ســّن كبــار الســن، إال أن هــذه الــدول األربعــة 
ســتبقى دول شــابة نســبياً فــي عــام 2050، حيــث ســيتراوح متوســط 
عمــر ســكانها بيــن 25 و 29 ســنة. وبالمقابــل، كان عمــر أكثــر 
ــارات  ــت واإلم ــن وقطــر والكوي ــس والبحري ــن نصــف ســكان تون م
ــام 2015.  ــول ع ــنة بحل ــن 30 س ــر م ــالً أكث ــدة أص ــة المتح العربي
ــدول  ــذه ال ــكان ه ــر س ــط عم ــيكون متوس ــام 2050، س ــول ع وبحل
40 ســنة تقريبــاً.3٧ انظــر الشــكل 11 لالطــالع علــى أمثلــة عــن 
ــة ــى مخططــات بياني ــدول والملحــق 3، والشــكل ب2 لالطــالع عل ال
لكل دولة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، 2050-1950. 3٨ 

20٨0            20٧0           20٦0             2050                               2030                201٨                        2000          1990

35 لمزيــد مــن التفاصيــل حول النموذج الديموغرافــي، انظر المربع 2 في هذا التقرير.

3٦ مجموعــة البنــك الدولــي. 201٦. تقريــر الرصــد العالمــي 201٦/2015 غايات التنمية في عهد من التغّير الديموغرافي. البنك الدولي، واشــنطن العاصمة.

3٧ إدارة األمم المتحدة للشــؤون االقتصادية واالجتماعية، قســم الســكان، 201٧. توقعات عدد ســكان العالم: مراجعة  عام 201٧.

3٨ إدارة األمم المتحدة للشــؤون االقتصادية واالجتماعية، قســم الســكان، توقعات عدد ســكان العالم، تحديث 201٧ )متغير متوســط(.
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الشكل 11 عدد السكان حسب العمر والجنس للدول المختارة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا في مراحل التحول الديموغرافي المختلفة، 2015 )اللون األغمق( و 2050 )اللون األفتح(
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الشكل 1٢ الزيادة السنوية في عدد السكان الشباب )15-24 سنة( في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، 2050-2015 الشباب والنوع االجتماعي 
في سوق العمل

ــاً، ســوف تشــهد  خــالل الفتــرة مــن اآلن وحتــى عــام ٢٠٣٠ تقريب
ــادة ســنوية فــي عــدد  ــا زي ــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقي منطق

الشباب والشابات )1٥-٢4 سنة( بين سكانها )انظر الشكل 1٢(

وسيشهد عام 201٨ زيادة بنحو 120,000 شابا في السنة الماضية 
لعــام  األعلــى  الســنوية  الزيــادات  تكــون  أن  المتوقــع  ومــن 
والشــابات  الشــباب  عــدد  ســيرتفع  حيــث   ،202٨ و   202٧
كل  فــي  وشــابة  شــاب  مليــون   2.4 بمقــدار  الســكان  بيــن 
منطقــة  فــي  والشــابات  الشــباب  عــدد  وسيســتمر  ســنة. 
عــام  حتــى  التزايــد  فــي  أفريقيــا  وشــمال  األوســط  الشــرق 
.202٨ عــام  بعــد  ســيتباطأ  التزايــد  معــدل  كان  وإن   ،203٦
واليافعــات  اليافعيــن  مــن  المتزايــد  العــدد  هــذا  واســتيعاب 
العمــل  ســوق  فــي  ودمجهــم  التعليــم  أنظمــة  فــي  والشــباب 
فــإن  وبالتالــي،  المنطقــة.  لــدول  كبيــرة  تحّديــات  سيشــكل 
اســتحداث وظائــف جديــدة - وتحديــداً وظائــف مهاريــة جديــدة 
- وتهيئــة ورعايــة قــوى عاملــة ماهــرة لهــذه الوظائــف يجــب 
القــرار. لصانعــي  بالنســبة  قصــوى  أولويــات  يشــكل  أن 

المصدر: استند تحليل اليونيسف إلى قسم األمم المتحدة للشؤون االقتصادية واالجتماعية، قسم السكان، توقعات عدد سكان العالم: مراجعة عام 201٧ )توقعات األمم المتحدة لعدد سكان العالم(، األمم المتحدة، نيويورك، 201٧.
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وحتى أن الوضع بالنسبة للنساء الشابات، أسوأ من ذلك؛  حيث  
بلغت نسبة مشاركة النساء في القوى العاملة في جميع دول 

منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا باستثناء ثالثة دول إلى 
أقل من النصف مقارنة بنسبة مشاركة الذكور )انظر الشكل 

14(، فقط في الكويت وجيبوتي وحدهما تتساوى نسبة مشاركة 
اإلناث مع نسبة مشاركة الذكور في القوى العاملة أو تزيد عن 

المتوسط العالمي، بنسبة 0.٧ و 0.٨ على التوالي.

النســاء  مشــاركة  نســبة  تشــكل  منهــا،  دول  ثالثــة  باســتثناء 
الشــابات فــي القــوى العاملــة فــي جميــع دول منطقــة الشــرق 

األوسط وشمال أفريقيا األخرى أقل من نسبة الشباب الذكور

ــة الشــرق  ــي منطق ــو أنهــى اليافعــون واليافعــات والشــباب ف ــى ل حت
األوســط مســتويات تعليميــة أعلــى، فــإن كثيــر مــن االقتصــادات 
فــي المنطقــة غيــر قــادرة حاليــاً مــع ذلــك علــى توفيــر فــرص 
الــدول  مــن  دولــة   1٧ تشــهد  العمــل.  ســوق  فــي  لهــم  كافيــة 
العشــرين فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا )علــى 
ســبيل المثــال، ٨5%( معــدالت مشــاركة فــي القــوى العاملــة الشــابة 

أدنى من المتوسط العالمي بنسبة 45% )انظر الشكل 13(.

وفــي أكثــر مــن نصــف الــدول، يشــارك  واحــد أوقــل فقــط مــن كل 
ثالثــة أشــخاص بشــكل فاعــل فــي ســوق العمــل؛ فــي األردن 1 مــن 

كل 4 وفي المملكة العربية السعودية 1 من كل 5 أشخاص.

وكمــا تــم توضيحــه أعــاله، علــى الرغــم، علــى ســبيل المثــال، 
ــد عــدد الســكان ممــن هــم فــي ســّن العمــل كنســبة مــن  مــن أن تزاي
إجمالــي عــدد الســكان، ومــع أنهــا هيكليــة عمريــة مواتيــة هــو واحــد 
ــن  ــذا ل ــي، إال أن ه ــد ديموغراف ــار أي عائ ــي ثم ــات جن ــن متطلب م
يكــون كافيــاً إذا تــم إقصــاء جــزء معيــن مــن الســكان - الشــباب 
ــكل 14(  ــر الش ــه الخصــوص )انظ ــى وج ــاء عل ــام والنس ــكل ع بش
ــه  ــد االقتصــادي، فإن ــق العائ ــن أجــل تحقي ــة. م ــوى العامل ــن الق - م

من الضرورة بمكان أن تشارك هذه الفئات في القوى العاملة.

المصدر: استند تحليل اليونيسف إلى معدل المشاركة في القوى العاملة حسب الجنس والعمل - التقديرات المعّدلة لمنظمة العمل الدولية، 2015.
مالحظة: يعود النوع الديموغرافي على تصنيف الدول كدول في مرحلة ما قبل العائد الديموغرافي، أو مرحلة العائد الديموغرافي المبكر أو مرحلة ما بعد العائد الديموغرافي، وذلك وفقاً لنسبة اإلعالة فيها ومعدالت 

الخصوبة )انظر المربع 2 أعاله(.

الشكل 1٣ معدل المشاركة في القوى العاملة الشابة والنوع 
الديموغرافي حسب الدولة، 2015

الشكل 14 نسبة مشاركة اإلناث إلى نسبة مشاركة الذكور في 
القوى العاملة والنوع الديموغرافي حسب الدولة، 2015
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المصدر: استند تحليل اليونيسف إلى المؤشرات الرئيسية لسوق العمل )KILM(، قسم المعلومات اإلحصائية في منظمة العمل الدولية، 201٨.

الشكل 1٥ الشباب غير الحاصلين على وظائف، أو على التعليم أو التدريب، في الدول المختارة )%( النســبة  القلــق  مــن  كثيــر  إلــى  تدعــو  التــي  األمــور  ومــن 
الوظائــف  أو  التعليــم  علــى  الحاصليــن  غيــر  للشــباب  العاليــة 

أو التدريب في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

ــن الشــباب  ــر عرضــة م ــد أكث ــى وجــه التحدي ــابات عل والنســاء الش
الذكــور بكثيــر لخطــر عــدم الحصــول علــى الوظائــف أو التعليــم أو 
التدريــب. فــي حيــن أنــه فــي المتوســط يحتــاج الشــباب الذكــور فــي 
المنطقــة إلــى ســنتين أو ثالثــة لالنتقــال بشــكل ناجــح مــن المدرســة 
إلــى العمــل، بينمــا ال تســتطيع النســاء الشــابات تحقيــق هــذا االنتقــال 
علــى اإلطــالق. وكمــا يبّيــن الشــكل 15، تتفــاوت نســبة الشــباب غيــر 
الحاصليــن علــى التعليــم أو الوظائــف أو التدريــب بيــن مختلــف دول 
المنطقــة، مــن 1٦.1% فــي المملكــة العربيــة الســعودية إلــى ٨.%44 
فــي اليمــن، علــى ســبيل المثــال. وتبلــغ نســبة النســاء الشــابات غيــر 
الحاصــالت علــى التعليــم أو الوظائــف أو التدريب نموذجيا على %30 
نموذجيــاً عبــر دول المنطقــة،  ولكنهــا عالية في اليمن بنســبة ٧.٦9%.

في اليمن غير حاصالت 
على الوظائف  أو 
التعليم أو التدريب

 %٧٠
من اإلناث الشابات
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٣. المعيقات التي تحول دون تحقيق العائد الديموغرافي وتبعاتها على تقديم الخدمات

مليــون   2٧1 مجموعــه  مــا  ســيعيش  القــرن،  منتصــف  بحلــول 
طفــل وطفلــة ويافــع ويافعــة وشــاب وشــابة )0-24 ســنة( فــي 
ــم،  ــب أحفاده ــى جان ــا. وإل ــمال أفريقي ــط وش ــرق األوس ــة الش منطق
ــر  ــة، بكس ــي المنطق ــّول ف ــداث تح ــى إح ــدرة عل ــؤالء بالق ــع ه يتمت
تحــّول  لكــن  طويــالً.  دامــت  التــي  والالمســاواة  الفقــر  حلقــات 
فيهــا  بمــا  األساســية  الخدمــات  فــي  االســتثمار  يقتضــي  كهــذا 
ــي  ــات الت ــة العقب ــى معالج ــة إل ــة، إضاف ــة والحماي ــم، والصح التعلي
العمــل. ســوق  إلــى  واالنتقــال  المدنيــة  المشــاركة  دون  تحــول 
تلبيــة  دون  تحــول  التــي  المعيقــات  القســم  هــذا  يســتعرض 
ديموغرافــي  عائــد  أي  مــن  لالســتفادة  المســبقة  الشــروط 
فيهــا  بمــا  أفريقيــا،  وشــمال  األوســط  الشــرق  منطقــة  فــي 
واالجتماعــي،  السياســي  باالســتقرار  المتعلقــة  المعيقــات 
تليهــا  فئــة،  كل  فــي  الرئيســية  المعيقــات  أدنــاه  ونلخــص 
مجــاالت فــي  الخدمــات  تقديــم  نطــاق  توســيع  علــى  تبعاتهــا 

الصحة، والتعليم، واالنتقال من المدرسة إلى العمل.

المعيقات المتعلقة باالستقرار السياسي 
واالجتماعي

النزاع 
والعنف

هنــاك تبعيــات كثيــرة ومكلفــة مترتبــة علــى النــزاع فــي منطقــة 
ــن  ــذا نســبة الالجئي ــد ه ــا يؤك ــا، وم الشــرق األوســط وشــمال إفريقي
ــة  ــم، إضاف ــي العال ــن ف ــدد الالجئي ــن ع ــغ 5٧.5% م ــي تبل ــا الت فيه

إلــى عــدد النازحيــن الداخلييــن الذيــن يشــكلون 4٧% مــن عــدد 
ــبته  ــا نس ــة م ــهدت المنطق ــد ش ــم، وق ــتوى العال ــى مس ــن عل النازحي
٦٨.5% مــن حــاالت المرتبطــة بالنــزاع علــى مســتوى العالــم.39 
وُتعــد المنطقــة مــن أخطــر األماكــن فــي العالــم التــي يمكــن لليافعيــن 
ــن  ــم م ــة منه ــداد هائل ــي أع ــث تعان ــا، حي ــوا فيه ــباب أن يعيش والش
برعايتهــم.  الموكليــن  األشــخاص  عــن  غالبــاً  والناتــج  العنــف، 
فــي  ســواء  المدرســي،  العنــف  يشــمل  وهــذا 

الغرف الصفية أو في ساحة المدرسة.40

ــدول  ــي ال ــر ف ــف  الجماعــي  بشــكل كبي العن لقد تصاعدت أعمال  
المتضــررة مــن النــزاع. وتشــهد الــدول ذات الدخــل المتوســط والدخل 
المرتفــع فــي المنطقــة هــي األخــرى بعــض من أعلــى معــدالت العنف 
ــدد  ــى ع ــزاع إل ــؤدي الن ــم.41 وي ــي العال ــدارس ف ــازل والم ــي المن ف
مــن حــاالت االســتضعاف المتقاطعــة وانتهــاكات حقــوق العديــد مــن 
ــا،42  ــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقي اليافعيــن والشــباب فــي منطق
ممــا يحــّد مــن فرصهــم ويقــّوض مــن االســتقرار االجتماعــي.
ومــن بيــن بعــض أهــم المعيقــات ذات العالقــة بالنــزاع والعنــف 
وإشــراكهم  والشــباب  اليافعيــن  تمكيــن  دون  تحــول  التــي 
أفريقيــا: وشــمال  األوســط  الشــرق  منطقــة  فــي  مجــّدي  بشــكل 
إمكانيــة التعــّرض للمــوت واإلصابــة - يعيــش 3٧% تقريبــاً مــن 
شــباب منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا )15- 24 ســنة( فــي 
دول هشــة ومتضــررة مــن النــزاع.43 وفــي حيــن أن ٦% تقريبــاً مــن 
اليافعيــن علــى مســتوى العالــم يعيشــون فــي منطقــة الشــرق األوســط 
وشــمال أفريقيــا، فقــد لقــى ٧0% مــن اليافعيــن الذيــن يعيشــون 
ــي 44  ــف الجماع ــبب العن ــام 2015 بس ــي ع ــم ف ــة حتفه ــي المنطق ف

وارتفعــت معــدالت الوفــاة بشــكل كبيــر منــذ عــام 2011. 45 وبالنســبة 
ــن  ــن بي ــا م ــراق كان ــوريا والع ــن س ــإن كل م ــن،  ف ــة اليافعي للصبي
ــا  ــّجلت فيه ــث ُس ــام 2015، حي ــي ع ــة ف ــن مميت ــرة أماك ــر عش أكث
ــار.4٦  ــي واالنتح ــف الجماع ــن العن ــة ع ــاة ناتج ــدالت وف ــى مع أعل

وقــد تفاقــم العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي أكثــر بســبب 
النــزاع، كمــا هــو الحــال فــي العــراق حيــث وثــق مكتــب األمــم 
المتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية فــي عــام 201٧ حــاالت منتظمــة 

من استهداف النساء باالغتصاب واالستعباد وغيرها من أشكال العنف.

ــات واألوالد  ــات اليافع ــزل والمدرســة - تشــير الفتي ــي المن ــف ف العن
اليافعــون إلــى اســتخدام العنــف الجســدي والنفســي ضدهــم فــي 
ــير  ــارب. تش ــن األق ــم م ــة وغيره ــي الرعاي ــل مانح ــن قب ــزل م المن
ــن  ــن، م ــي منازله ــن محتجــزات ف ــن يشــعرن بأنه ــى أنه ــات إل الفتي
أجــل الحفــاظ علــى ســمعتهن، وإلــى أنهــن يعانيــن مــن عنــف جســدي 
ــر  ــول التنم ــات ح ــر بين ــور.4٧ تتوف ــن الذك ــد أقاربه ــى ي ــي عل ونفس
ــط  ــرق األوس ــة الش ــي منطق ــة ف ــل 1٦ دول ــن أص ــة م ــي 13 دول ف
وشــمال أفريقيــا، حيــث أفــاد أكثــر مــن 1 مــن كل 4 يافعيــن فــي عمــر 
ــرة  ــة م ــي المدرس ــر ف ــى التنّم ــم تعرضــوا إل ــنة أنه ــى 15 س 13 إل
واحــدة علــى األقــل خــالل الشــهرين الماضييــن )لترتفــع هــذه النســبة 
إلــى أكثــر مــن 50% فــي مصــر، ودولــة فلســطين، والجزائــر(. 
المــدارس  فــي  المعلميــن  قبــل  مــن  الجســدي  العقــاب  ومــا زال 
قانونيــاً فــي كل مــن إيــران والعــراق ولبنــان والمغــرب وقطــر 
وســوريا، مــع وجــود محظــورات جزئيــة فقــط فــي دولــة فلســطين.4٨

39 برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائي )UNDP(، 201٦. تقرير التنمية البشــرية في البلدان العربية 201٦.

40 نفس المصدر الســابق.

41 مبادرة ال لضياع جيل وشــركاؤها، 201٧. ترجمة األبحاث إلى عمل أوســع نطاقاً:  ندوة األدلة المتعلقة باليافعين والشــباب في منطقة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيا )تقرير ملخص(.

42 نفس المصدر الســابق.

43 يعود مصطلح الدول الهشــة والمتضررة من النزاع على “القائمة المنّســقة لألوضاع الهشــة لعام 201٨” التي وضعها البنك الدولي.

44 العنــف الجماعــي والتدخــل القانونــي: اإلصابــات التــي تلحــق بالمدنييــن والعســكريين بســبب الحــروب والتمــرد المدنــي، أو اإلصابــات التي تلحق بأفراد الشــرطة وغيرهم من موظفي إنفاذ القانون واألفراد العســكريين الذين يقومون بواجبهم في القبض على منتهكــي القانون أو محاولة اعتقالهم، وقمع االضطرابات، وحفظ النظــام وغير ذلك من األعمال القانونية. وألن     

حاالت الوفاة الناتجة عن التدخل القانوني هي حاالت نادرة في معظم الدول/المناطق، فإنه ُيشــار بشــكل متكرر في هذا التقرير إلى مســبب الوفاة هذا على أنه “عنف جماعي” لسالســة القراءة.
45 اليونيســف، 201٧. وجــه مألوف: العنف في حيــاة األطفال واليافعين واليافعات.

4٦ مبادرة ال لضياع جيل وشــركاؤها، 201٧. نفس المصدر الســابق.

4٧ مؤسســة إنقاذ الطفل، 201٧ اليافعون واليافعات والنزاع في أربع دول في منطقة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيا.

4٨ اليونيســف، 201٧. وجــه مألوف: العنف في حيــاة األطفال واليافعين واليافعات.
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ــات  ــون واليافع ــه اليافع ــف - يواج ــة للعن ــية االجتماعي ــار النفس اآلث
الذيــن تعطلــت حياتهــم بســبب الحــرب أو األزمــة السياســية تحّديــات 
إضافيــة مــن حيــث صحتهــم النفســية ورفاههــم النفســي االجتماعــي. 
وقــد طــال هــذا مالييــن األطفــال فــي مختلــف أنحــاء المنطقــة، 
ــان  ــي لبن ــل ف ــن عــن العم ــن عاطلي ــن الجئي ــال لوالدي ــم أطف ــا فيه بم
أو  الســودان  فــي  فــي دول عبــور  واألردن، وأطفــال مهاجريــن 
ــي  ــد ف ــة األم ــة طويل ــن االزم ــن م ــال المتضرري ــي، واألطف جيبوت
ــال  ــوريا. أعم ــراق وس ــن والع ــي اليم ــية ف ــات الوحش ــزة والنزاع غ
العنــف التــي عايشــها كثيــر مــن اليافعيــن فــي المنطقــة جعلتهــم 
يخشــون علــى حياتهــم. فقــد قــال ٧٨% مــن اليافعيــن الذيــن تــم 
اســتطالعهم فــي دراســة نفذتهــا مؤسســة إنقــاذ الطفــل إنهــم مــا زالــوا 
ــد  ــى ي ــف عل ــن عن ــا شــهدوه وعايشــوه م ــد م ــة بع ــة صدم ــي حال ف
تنظيــم الدولــة.49 ويتفاقــم هــذا الوضــع أكثــر بســبب انعــدام األماكــن 
التــي يمكــن لليافعيــن والشــباب التحــدث فيهــا عــن قضاياهــم.50

ــت  ــي أجري ــات الت ــت الدراس ــلبية - أثبت ــف الس ــتراتيجيات التكّي اس
ــرق  ــة الش ــي منطق ــباب ف ــو الش ــن وينم ــاً أن اليافعي ــرا51ً أيض مؤخ
األوســط وشــمال أفريقيــا وهــم يشــعرون بإحبــاط متزايــد بســبب 
ــذه  ــية وه ــم الرئيس ــأن همومه ــة بش ــراءات الالزم ــاذ اإلج ــدم اتخ ع
المخــاوف تشــمل: الســالمة واألمــن، وعــدم توفيــر التعليــم النوعــي، 
ــرص  ــر ف ــدم توف ــز، وع ــعور بالعج ــة، والش ــبة البطال ــاع نس وارتف
ــم  ــي مجتمعاته ــرار ف ــع الق ــة صن ــي عملي ــاهمتهم ف ــراكهم و مس إش
ــتراتيجيات  ــم اس ــر منه ــى كثي ــن، يتبن ــاط المزم ــذا اإلحب ــة له ونتيج
تكّيــف خطــرة، بمــا فــي ذلــك الهجــرة غيــر المنتظمــة، والعمــل 
المخــدرات. وتعاطــي  الخطــر،  الجنســي  والنشــاط  االســتغاللي، 

األطفــال  عمالــة  نســبة  ارتفعــت   - وتجنيدهــم  األطفــال  عمالــة 
بشــكل كبيــر فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا فــي 
ــوارد  ــدان الم ــة لفق ــك نتيج ــا، وذل ــر فيه ــدالت الفق ــاع مع ــل ارتف ظ

الســوري. النــزاع  مــن  تضــرروا  مــن  لــدى  العيــش  وســبل 
ــل  ــي مشــروع بحــث العم ــن المشــاركين ف وتباعــاً، أوضــح ٧0% م
بالمســؤولية  يشــعرون  أنهــم  واليافعيــن  الشــباب  مــن  التشــاركي 
وقــد  ألســرهم.52  االقتصــادي  الوضــع  تحســين  عــن  المتزايــدة 
تضاعفــت نســبة عمالــة األطفــال فــي األردن منذ عــام 200٧ ، لتصل 
اآلن إلــى ٧0,000 طفــل، بينمــا يقــدر عــدد األطفــال المنخرطيــن فــي 
ــان  بنحــو 1٨0,000 طفــل، بمــا فــي ذلــك  ــال فــي لبن ــة األطف عمال
أســوأ أشــكالها.53 وفــي بقيــة أنحــاء المنطقــة، ال تــزال عمالــة األطفــال 
ــال  ــع األطف ــراط رب ــن انخ ــراوح بي ــة، تت ــات متفاوت ــرة بدرج منتش
ــة  ــي عمال ــنة ف ــن 5 و 14 س ــم بي ــراوح أعماره ــن تت ــن الذي اليمنيي
األطفــال، إلــى ٧% فــي مصــر، و 5% في العــراق و 2% في تونس. 54

ــة  ــي نهاي ــال خــارج المدرســة - ف ــم واألطف ــى التعلي الحصــول عل
عــام 201٦، كان هنــاك مــا ُيقــّدر بـــ 15 مليــون طفــل ممــن 
ــة  ــي منطق ــدارس ف ــارج الم ــة )5-14( خ ــّن المدرس ــي س ــم ف ه
التبعــات  كإحــدى  وذلــك  أفريقيــا،  وشــمال  األوســط  الشــرق 
المباشــرة التــي ترتبــت علــى النزاعــات المســلحة المتواصلــة فــي 
العــراق وســوريا واليمــن، ممــا أدى إلــى انتكاســة فــي المكاســب 
التــي كانــت قــد تحققــت فــي الســابق. مــن بيــن الـــ 23.5 مليــون 
المنطقــة،  المرحلــة اإلعداديــة )12-14( فــي  طفــل فــي ســّن 
ــل خــارج المدرســة، و 2.9  ــى األق ــل عل ــون طف ــاك 3.5 ملي هن
مليــون طفــل آخــرون معرضــون لخطــر التســرب مــن المدرســة. 
ونســبة   )%15( المدرســة  خــارج  األطفــال  نســبة  وُتعتبــر 
الثانــوي  التعليــم  مــن  التســرب  لخطــر  المعرضيــن  األطفــال 
ــي  ــا ف ــر منه ــى بكثي ــب أعل ــواء نس ــّد س ــى ح ــى )13%( عل األدن
ويعانــي  التوالــي(55.  علــى   %9 و   %10( االبتدائــي  التعليــم 
ــا  ــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقي ــي منطق ــون ف الشــباب الالجئ
مــن قيــود أكبــر فيمــا يتعلــق بالحصــول علــى التعليــم العالــي، 
القانونيــة.5٦ بالصفــة  تمتعهــم  عــدم  إلــى  غالبــاً  ذلــك  وُيعــزى 
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في 1٣ من 1٦ دولة في المنطقة 
قال أكثر من

1 من بين كل 4 
يافعين في عمر 13 إلى 15 سنة أنهم 

تعرضوا للتنّمر في المدرسة مرة واحدة 
على األقل في الشهرين الماضيين

في األردن، تضاعفت نسبة عمالة األطفال  
منذ عام 200٧، لتصل إلى 
٧٠,٠٠٠ طفل، بينما 

في لبنان هناك ما يقدر ب
 1٨٠,٠٠٠

طفل منخرطين في عمالة األطفال، 
بما فيها أسوأ أشكالها.

هناك 1٥ مليون طفل 
في سّن المدرسة 

خارج المدرسة في منطقة 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا.

 %٣٧
من شباب منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا 
يعيشون أوضاعاً هشة ومتضررة من النزاع
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من بين المعيقات المحددة التي تحول دون مشاركة الشباب 
في سياق منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا: ٦٥

األنظمة األبوية التي تعيق اإلشراك والمشاركة
عدم إيالء االهتمام آلراء الشباب على مستوى األسرة 

المنزلية والمجتمع المحلي والحكومة المحلية
حاالت عدم اإلنصاف والتحّديات ضمن األنظمة 

المدرسية
حاالت االستضعاف المتقاطعة وانتهاك الحقوق

عدم توفر األماكن اآلمنة للتعبير واإلبداع  →

 →

 →

 →

 →

انعدام 
المشاركة

ُتعــرف مشــاركة اليافعيــن والشــباب علــى أنهــا اإلدمــاج القائــم 
ــى  ــر عل ــي تؤث ــي المجــاالت الت ــن والشــباب ف ــوق لليافعي ــى الحق عل
حياتهــم ومجتمعاتهــم المحليــة، بمــا فــي ذلــك الحــوار وعمليــات 
صنــع القــرار والبرامــج.5٧ وُتعــرف تدخــالت المشــاركة المدنيــة

ــي تدعــم  ــك التدخــالت الت ــى تل ــي يقودهــا اليافعــون والشــباب عل الت
فــي مجتمعاتهــم  تغييــر  إحــداث  اليافعيــن والشــباب علــى  قــدرة 
ــتوى  ــى المس ــاركة عل ــراك والمش ــذا اإلش ــأن ه ــن ش ــة.5٨ وم المحلي
أن  المحلــي  المجتمــع  ومســتوى  األســرة  ومســتوى  الفــردي 
العمــل  وفــرص  والمســاءلة  الثقــة  علــى  إيجابيــاً  أثــراً  يتــرك 
ــل  ــع األه ــراك م ــاعد اإلش ــي.59 ويس ــف المنزل ــن العن ــف م والمواق
الســائد  المفهــوم  تغييــر  علــى  المحلــي  والمجتمــع  والمعلميــن 
ــم  ــاكل وتقييمه ــدراً للمش ــم مص ــى أنه ــباب عل ــن والش ــول اليافعي ح
المحليــة.٦0 لمجتمعاتهــم  مفيــداً  مــورداً  أنهــم  علــى  ذلــك  بــدل 
ــباب  ــن والش ــن اليافعي ــة بي ــاركة المدني ــتويات المش ــك، مس ــع ذل وم
فــي المنطقــة هــي األدنــى فــي العالــم، حيــث ال يتطــوع ســوى 
منظمــة  مــع  العربيــة  الــدول  مختلــف  فــي  الشــباب  مــن   %9
مدنيــة فــي أي شــهر مــن األشــهر، مقارنــة مــع 14% فــي ثانــي 
الكبــرى(.  الصحــراء  جنــوب  اإلفريقيــة  )الــدول  منطقــة  أدنــى 
بســبب  ســلباً  بالمواطنــة  واليافعــات  اليافعيــن  شــعور  ويتأثــر 
العوامــل.٦1 مــن  وغيرهــا  االجتماعيــة  واألعــراف  العنــف 

ــالك  ــاون وامت ــم التع ــح له ــي تتي ــرص الت ــي الف ــة ف ــاك محدودي وهن
شــعور بالمســؤولية المشــتركة ٦2، ناهيــك عــن عــدم توفــر األماكــن 
الكافيــة التــي يمكنهــم تشــكيل عالمهــم الخــاص واالســتمتاع بــه.
ونتيجــة لذلــك، يشــعر اليافعــون والشــباب فــي منطقة الشــرق األوســط 
وشــمال أفريقيــا بخيبــة األمــل، حيــث تعانــي الفتيــات والشــابات 
والالجئيــن وذوي اإلعاقــة والفقــراء علــى وجــه التحديــد مــن التهميش 
وعــدم تمثيلهــم كمــا ينبغــي.٦3 ويعتبــر الحرمــان واحــداً مــن األمــور 
التــي أصبحــت موضوعــاً حياتيــاً بيــن الســوريين، علــى ســبيل 
المثــال، أولئــك الذيــن يشــعرون بالعجــز وعــدم القــدرة علــى الســيطرة 
علــى أوضاعهــم أو إنهــاء الحــرب والعنــف الــذي يحيــط بهــم.٦4

لقــد تــم إحــراز بعــض التقــدم، حيــث تــم إشــراك مليــون يافــع ويافعــة 
وشــاب وشــابة فــي برامــج اإلشــراك المدنــي.٦٦ وقــد أثبتــت األمثلــة 
ــراك  ــاركة وإش ــير مش ــم تيس ــن يت ــه حي ــى أن ــة المثل ــى الممارس عل
اليافعيــن والشــباب بشــكل جيــد، يكــون لهــا آثــاراً دائمــة علــى 
المشــاركة االجتماعيــة والسياســية فــي جميــع مراحــل دورة الحياة.٦٧
ــي  ــن والشــباب ف ــة إشــراك اليافعي ــت عملي ــا زال ــك، م ــع ذل ــن م لك
منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا محــدودة جــداً، خاصــة بيــن 
ــم يتــم وضــع ســوى عــدد قليــل مــن  الفتيــات والنســاء الشــابات، ول
ــب  ــة.٦٨ يتطل ــي المنطق ــدد ف ــذا الص ــي ه ــد ف ــة األم ــج طويل البرام
ــة  ــة والمحلي ــات الوطني ــب المنظم ــن جان ــتدامة م ــود مس ــك جه ذل
والدوليــة ومــن جانــب اليافعيــن أنفســهم إليجــاد أماكــن آمنــة للتعبيــر.
بشــكل عــام، يجــب إحــداث تحــول واســع وكبيــر نحــو ترســيخ نهــج 
يولــي اهتمامــاً آلراء اليافعيــن والشــباب ويشــجعهم علــى المشــاركة، 
ورعايــة قدراتهــم بوصفهــم عناصــر تغييــر وركن واعد فــي المجتمع 
لبنــاء الســالم وتحقيــق االنســجام االجتماعــي والنمــو االقتصــادي.٦9
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٦1 مبادرة ال لضياع جيل وشــركاؤها، 201٧. ترجمة األبحاث إلى عمل أوســع نطاقاً:  إشــراك اليافعين والشــباب في منطقة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيا

٦2 نفس المصدر الســابق.

٦3 نفس المصدر الســابق.

٦4 مبادرة ال لضياع جيل وشــركاؤها، 201٨. نفس المصدر الســابق.

٦5 مبادرة ال لضياع جيل وشــركاؤها، 201٧. ترجمة األبحاث إلى عمل أوســع نطاقاً:  إشــراك اليافعين والشــباب في منطقة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيا

٦٦ قائمة جداول اليونيســف لإلشــراك المدني واالقتصادي لليافعين والشــباب.

٦٧ اليونيســف، 201٦. الممارســات المثلى في عملية وضع برامج اليافعين والشــباب، اليونيســف، الجامعة األمريكية في بيروت نيابة عن المجموعة المشــتركة بين وكاالت األمم المتحدة المعنية باليافعين والشــباب.

٦٨ مبادرة ال لضياع جيل وشــركاؤها، 201٧. ترجمة األبحاث إلى عمل أوســع نطاقاً:  ندوة األدلة المتعلقة باليافعين والشــباب في منطقة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيا )تقرير ملخص(.

٦9 اليونيســف، 201٨. فقر األطفال في الدول العربية: تقرير تحليلي إلحدى عشــر دولة.
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المعيقات المتعلقة بوضع سياسات اقتصادية 
واجتماعية دامجة ومنصفة

تواصــل معظــم دول منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا تهميــش 
أكثــر الشــباب واليافعيــن اســتضعافاً، وخاصــة النســاء الشــابات، 
والفقــراء، والالجئيــن٧0  أو ذوي اإلعاقــة، ممــا يؤثــر علــى قدرتهــم 
علــى تحقيــق إمكاناتهــم الكاملــة. وتنتشــر حالــة عــدم اإلنصــاف هــذه 
ــات الرئيســية  فــي مختلــف أنحــاء المنطقــة وهــي واحــدة مــن التحّدي
ــب  ــن الجوان ــن بي ــون والشــباب.٧1 وم ــا اليافع ــي يواجهه ــرة الت الكثي
ــة:  ــي المنطق ــة ف ــدم اإلنصــاف الحالي ــة اإلقصــاء وع ــية لحال الرئيس

اإلقصاء وعدم اإلنصاف  
القائمين على الفقر

يشــكل الفقــر متعــدد األبعــاد، ســواء علــى المســتوى الفــردي أو 
ــة الشــرق  ــي منطق ــاً ف ــاً قائم ــة، واقع ــرة المنزلي ــتوى األس ــى مس عل
األوســط وشــمال أفريقيــا وفــي جميــع أنحــاء العالــم.٧2 التقريــر 
ــتند  ــه اس ــع أن ــة، م ــدول العربي ــي ال ــال ف ــر األطف ــول فق ــر ح األخي
إلــى 11 دولــة ٧3 وال ُيعــد ممثــالً للمنطقــة ككل، أخــذ بعيــن االعتبــار 
ــة )11٨  ــدول المعني ــي ال ــنة ف ــّن 1٨ س ــكان دون س ــن الس ٧٨% م
مليــون تقريبــاً(. وقــد تنــاول التقريــر ســبعة أبعــاد مــن رفــاه األطفــال 
والصــرف  الميــاه،  تشــمل:  األبعــاد  وهــذه  والشــباب،  واليافعيــن 
ــات. ــم، والمعلوم ــة، والصحــة، والتعلي الصحــي، والمســكن، والتغذي

٧0 مبادرة ال لضياع جيل وشــركاؤها، 201٧. ترجمة األبحاث إلى عمل أوســع نطاقاً:  إشــراك اليافعين والشــباب في منطقة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيا

٧1 نفس المصدر الســابق.

٧2 اليونيســف، 201٨. فقر األطفال في الدول العربية: تقرير تحليلي إلحدى عشــر دولة.

٧3 مصر، والجزائر، واألردن، ودولة فلســطين، وتونس، والعراق، والمغرب، وجزر القمر، وموريتانيا، والســودان، واليمن.

٧4 مبادرة ال لضياع جيل وشــركاؤها، 201٧. ترجمة األبحاث إلى عمل أوســع نطاقاً:  إشــراك اليافعين والشــباب في منطقة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيا

 

ومــن بيــن الـــ 11٨ مليــون هــؤالء ممــن هــم دون ســّن 1٨ ســنة، يعانــي حوالــي 53 مليــون منهــم )النصــف تقريبــاً( مــن الفقــر المعتــدل، بينمــا 
يعانــي 29.3 مليــون )1 مــن كل 4 بالمتوســط( مــن الفقــر الحــاّد. تواجــه كثيــر مــن العائــالت مجــاالت حرمــان متداخلــة، ممــا يعيــق قــدرة األطفــال 
واليافعيــن والشــباب فيهــا إلــى تحقيــق كامــل إمكانياتهــم؛ ففــي الســودان، علــى ســبيل المثــال، يعانــي 1 مــن كل طفليــن مــن حرمــان معتــدل فــي 4 
أبعــاد أو أكثــر فــي الوقــت ذاتــه. هنــاك تفاوتــات كبيــرة فــي حــاالت حرمــان األطفــال بيــن وداخــل الدول، وأهــم العوامــل المؤثرة هــي: المنطقــة التي 
يعيــش فيهــا األطفــال واليافعــون والشــباب )األطفــال فــي المناطــق الريفيــة هــم علــى األرجــح أكثــر عرضــة مــن غيرهــم بخمســة أضعــاف للحرمــان 
مــن خدمــات الصــرف الصحــي، علــى ســبيل المثــال، بمقــدار 5 أضعــاف، وهــم ، علــى ســبيل المثــال(، والمســتوى التعليمــي لألســرة والثــروة.

مجاالت الحرمان المتصلة بالفقر تشمل:

الصحة والتغذية - أشــارت النتائج إلى وجود انتشــار واســع لســوء التغذية وإلى أن 44% من األطفال يعانون من أحد أشــكال 
الحرمان الصحي.

الحماية - تشير عدة مجاالت من مجاالت الحرمان التي يعاني منها األطفال واليافعون والشباب إلى عدم الوصول إلى أنظمة الحماية 
االجتماعية. هذه األنظمة يجب أن تضمن الوصول إلى مجموعة كاملة من الخدمات، وحماية األسر واألطفال واليافعين والشباب من 

الفقر المادي والحرمان في عدة أبعاد.

التعليم - األطفال األشد فقراً هم أقل حظاً بـ 3.٦ مرات على األقل لاللتحاق بالمدرسة وأقل حظاً بـ 5 مرات إلنهاء المدرسة االبتدائية 
من األطفال األكثر ثراًء. وينعكس عدم التساوي في الحصول على التعليم في جميع أنحاء منطقة الشرق األوسط ككل، مع وجود حاالت 

قصور في المناطق الريفية والمجتمعات المحلية المهمشة.٧4

التوظيف - بشكل عام، الشباب المنحدرين من األسر المنزلية األشد فقراً هم أقل حظاً في الحصول على التعليم الكافي وعلى فرص 
تطوير مهاراتهم. وإضافة إلى ذلك، يجد الشباب أنفسهم بشكل متزايد ينخرطون في العمل االرتجالي أو العمل في قطاع غير رسمي 

حيث تكون فيه سبل الحماية محدودة، والوظائف متدنية اإلنتاجية التي ال توفر لهم الفرص الكافية لتطوير مهاراتهم. واحد من كل أربعة 
)25%( من الشباب العاملين في منطقة شمال أفريقيا و 2٨% من الشباب العملين في الدول العربية يعيشون في فقر معتدل أو فقر مدقع.
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فــي  مــا  عائــد  تحقيــق  إلــى  الديمغرافــي  التحــول  يــؤدي  كــي 
حصــول  لضمــان  اســتثمارات  تنفيــذ  يجــب  الــدول،  هــذه 
مــن  كاملــة  مجموعــة  علــى  والشــباب  واليافعيــن  األطفــال 
التعليــم  واســتحقاقات  الكافيــة،  والتغذيــة  الصحيــة،  الخدمــات 
 . المــادي  الحرمــان  أثــر  مــن  للتخفيــف  االجتماعيــة  والحمايــة 
خــالل الفتــرة بيــن عــام 2000 و 2015، شــهدت معظــم الــدول 
تحســينات في المســتوى األساســي لرفاه األطفال، وخاصة في األردن 
ومصــر ودولــة فلســطين، لكــن مــا زال هنــاك تحّديــات قائمــة فيهــا.٧5

ولــذا، يجــب تطبيــق نهــج متكامــل يركــز علــى تلبيــة احتياجــات 
كأولويــة  متعــددة  حرمــان  مجــاالت  يواجهــون  الذيــن  األطفــال 
ــن والشــباب  ــح لألطفــال واليافعي ــذا أن يتي ــأن ه ــن ش ــوى. وم قص
الكاملــة  بالقــدرات  يتمتعــون  بالغيــن  يكبــروا حتــى يصبحــوا  أن 
المجتمــع  فــي  األمثــل  اإلســهامات  تقديــم  لهــم  تتيــح  التــي 
ــى  ــدم عل ــراز التق ــر وإح ــبة الفق ــض نس ــريع تخفي ــاد، وتس واالقتص
صعيــد أهــداف التنميــة المســتدامة )أهــداف التنميــة المســتدامة(.

اإلقصاء وعدم المساواة
القائمين على النوع االجتماعي

علــى الرغــم مــن ديناميكيــة األعــراف االجتماعيــة والمعتقــدات 
علــى مســار حيــاة الفــرد، إال أن تأثيراتهــا تبلــغ ذروتهــا خــالل 
فتــرة المراهقــة.٧٦ والمعيقــات القائمــة علــى النــوع  االجتماعــي 
التــي تحــول دون المشــاركة تؤثــر ســلباً علــى الفتيــات والنســاء 
أفريقيــا، حيــث  الشــرق األوســط وشــمال  فــي منطقــة  الشــابات 
تــؤدي األعــراف المحافظــة والتمييــز المرتبــط بهــا فــي المنــزل 
ــن المشــاركة  ــن م ــى منعه ــل إل ــكان العم ــة وم والمؤسســات التعليمي
واالقتصاديــة. واالجتماعيــة  المدنيــة  المنابــر  فــي  الكاملــة 

ومــن المعيقــات المحــددة التــي تعيق إمكانية  تمكين الفتيات والنســاء 
الشابات في المنطقة:

العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي - العنــف القائــم علــى النــوع 
االجتماعــي، بمــا فــي ذلــك العنــف الصــادر عــن الشــريك الحميــم، هو 
واقــع قــاٍس تعايشــه كثيــر مــن النســاء الشــابات فــي منطقــة الشــرق 
ــة تزوجــن  ــات فــي المنطق ــا. 1٨% مــن الفتي األوســط وشــمال أفريقي
قبــل بلوغهــن ســّن 1٨ ســنة٧9، ومــن بيــن الفتيــات اللواتــي ســبق لهــن 
الــزواج فــي األردن، علــى ســبيل المثــال، هنــاك 1 مــن كل 10 فتيــات 
ــريك  ــل الش ــن قب ــاري م ــس اإلجب ــن تعرضــن للجن ــى أنه ــرن إل أش
ــى  ــات إل ــات اليافع ــرن الفتي ــة ككل، أش ــر المنطق ــزوج.٨0 وعب أو ال
تعرضهــن إلــى العنــف، جســدياً ونفســياً، مــن قبــل أقاربهــن الذكور.٨1 
ونصــف ضحايــا الجريمــة مــن اإلنــاث تقريبــاً )4٧%( تعرضــن للقتــل 
علــى يــد أفــراد أســرهن أو علــى يــد أزواجهــن، مقارنــة مــع ٦% مــن 
الذكــور.٨2 وقــد أدت األزمــة فــي ســوريا إلــى تزايــد مســتوى تعــرض 
الفتيــات اليافعــات إلــى العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي.٨3

ــال  ــزواج األطف ــة ل ــار العالي ــبة االنتش ــت نس ــا زال ــل - م زواج الطف
تشــكل عقبــة أمــام تنميــة الفتيــات فــي عــدد مــن الــدول فــي المنطقــة. 
وعلــى الرغــم مــن انخفــاض المعــدل اإلجمالــي لــزواج األطفــال فــي 
منطقــة الشــرق األوســط علــى مــدى عــدة عقــود، إال أن واحــدة مــن 
ــوغ ســّن 1٨ ســنة  ــل بل ــة يتزوجــن قب ــي المنطق ــات ف كل خمــس فتي
وهــذه النســبة ترتفــع فــي البيئــات المتضــررة مــن النــزاع كاســتجابة 
لحالــة عــدم االســتقرار.٨4 فاألزمــة فــي ســوريا، علــى ســبيل المثــال، 
ــر  ــن قبــل األس ــف م ــتخدام زواج االطفــال كآليــة تكّي أدت إلــى اس
التــي تعانــي مــن ضغــوط اقتصاديــة وكوســيلة حمايــة أيضــاً للفتيــات 
فــي ظــل حالــة انعــدام األمــن.٨5 وتنتشــر هــذه الممارســة أيضــاً فــي 
ثــالث  كل  مــن  وحــدة  تتــزوج  حيــث  واليمــن،  الســودان 
.)1٦ الشــكل  )انظــر   1٨ ســن  بلوغهــا  قبــل  فتيــات 

ــر: ــم أكث ــذه األعــراف يتفاق ــر الســلبي له ــى أن األث ــة عل ــاك أدل وهن

الفتيــات أكثــر عرضــة من الفتيــان لعدم االلتحاق أبداً بالمدرســة؛ 
ــر  ــات أكث ــت الفتي ــر كان ــي أكث ــتوى التعليم ــع المس ــا ارتف وكلم
عرضــة لإلقصــاء منــه. تبلــغ نســبة الفتيات خــارج المدرســة في 
المرحلــة االبتدائيــة 11%، مقارنــة مــع 9%  للفتيــان، بينمــا تبلــغ 
فــي المرحلــة اإلعداديــة 1٨% للفتيات، مقارنة مــع 12% للفتيان.

اضطلعــن  اللواتــي  الفتيــات  واجهــت  مــا  وغالبــاً 
أو  كبيــرة،  مقاومــة  بتمكينهــم  تتعلــق  بمبــادرات 
بشــرفهن.٧٧ التشــهير  المتطرفــة،  الحــاالت  فــي 

وفــي عــام 201٧، أشــار مــا نســبته 90% مــن النســاء الشــابات 
ــباب  ــح الش ــى مس ــتجابوا إل ــن اس ــباب، مم ــال الش ــن الرج و٧3% م
العربــي، إلــى أنــه ينبغــي علــى قادتهــم بــذل مزيــد مــن الجهــود 
ــوق اإلنســان للنســاء.٧٨ ــات الشــخصية وحق لتحســين مســتوى الحري

 →

 →
٧5 اليونيســف، 201٨. فقر األطفال في الدول العربية: تقرير تحليلي إلحدى عشــر دولة.

٧٦ مبادرة ال لضياع جيل وشــركاؤها، 201٧. ترجمة األبحاث إلى عمل أوســع نطاقاً:  ندوة األدلة المتعلقة باليافعين والشــباب في منطقة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيا )تقرير ملخص(.

٧٧ مبادرة ال لضياع جيل وشــركاؤها، 201٧. ترجمة األبحاث إلى عمل أوســع نطاقاً:  ندوة األدلة المتعلقة باليافعين والشــباب في منطقة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيا )تقرير ملخص(.

٧٨ أصداء بيرســون مارســتيلر، 201٧ مسح الشباب العربي.

٧9 اليونيســف، 201٧. دراســة زواج األطفال في منطقة الشــرق األوســط وشمال أفريقيا.

٨0 اليونيســف، 201٧. وجــه مألوف: العنف في حيــاة األطفال واليافعين واليافعات.

٨1 مبادرة ال لضياع جيل وشــركاؤها، 201٧. ترجمة األبحاث إلى عمل أوســع نطاقاً:  ندوة األدلة المتعلقة باليافعين والشــباب في منطقة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيا )تقرير ملخص(.

٨2 نفس المصدر الســابق.

٨3 مبادرة ال لضياع جيل وشــركاؤها، 201٨. نبذة أدلة مبادرة ال لضياع جيل: أصغوا لصوت اليافعين والشــباب الســوريين.

٨4 نفس المصدر الســابق.

٨5 مبادرة ال لضياع جيل وشــركاؤها، 201٨. لقد قطعنا وعداً: ضمان مســارات التعلّم والحماية لألطفال والشــباب الســوريين.
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النساء في الفئة العمرية 20-24 سنة اللواتي تزوجن ببلوغهّن سّن 15
النساء في الفئة العمرية 20-24 سنة اللواتي تزوجن ببلوغهّن سّن 1٨

المشــاركة  أمــام  االجتماعــي  بالنــوع  المرتبطــة  العقبــات 
ســوق  فــي  الشــابات  فــرص  تكــون  مــا  غالبــا   - والتوظيــف 
وفــي  أفريقيــا  وشــمال  األوســط  الشــرق  منطقــة  فــي  العمــل 
والعــام  المحلــي  الصعيديــن  علــى  القــرار  صنــع  عمليــة 
يتعلــق  فيمــا  والثقافيــة  االجتماعيــة  التوقعــات  بســبب  مقيــدة 
واألخــوات  األخــوة  ورعايــة  المنزليــة  بالمســؤوليات 
خلــص المســح الدولــي للمســاواة بيــن الرجــال والنــوع االجتماعــي 
)IMAGES( الــذي نفذتــه لجنــة األمــم المتحــدة المعنيــة بالمــرأة 
ــا٨٦   ــمال أفريقي ــط وش ــرق األوس ــة الش ــن دول منطق ــع م ــي أرب ف
ــال  ــاع الرج ــة أرب ــي وثالث ــن ثلث ــا بي ــى أن م ــام 201٧ إل ــي ع ف
ــا  ــة األســرة، بينم ــو رعاي ــة ه ــر أهمي ــرأة األكث ــرون دور الم يعتب
يؤيــد ثالثــة أربــاع أو أكثــر مــن الرجــال )والنســاء بنفــس النســبة 
ــى الوظائــف عــن النســاء.٨٧ ــة حصــول الرجــال عل ــاً( أولوي تقريب

تحــّد  المنطقــة  فــي  الشــابات  النســاء  حركــة  تقييــد  أن  كمــا 
والتشــبيك  اجتماعيــاً  التأقلــم  علــى  قدرتهــن  مــن  أيضــاً 
مســتويات  انخفضــت  هنــا،  ومــن  العمــل.  فــرص  وتحديــد 
العمــل   ســوق  فــي  للنســاء  والمشــاركة  اإلشــراك 
اإلحصــاء  جهــاز  نفــذه  الــذي   )2015( الشــبابي  للمســح  وفقــاً 
المركــزي الفلســطيني فــي غــزة، فــي دولــة فلســطين، فــي حيــن أن 
ــة،  ــوا أنهــم  قامــوا بأعمــال تطوعي 12% مــن الرجــال الشــباب قال
أفــادت أقــل 2% مــن النســاء الشــابات أنهــن قمــن بذلــك. وإضافــة 
إلــى ذلــك، بمجــرد زواج اليافعــات األكبــر ســناً والنســاء الشــابات 
ــر  ــى التأثي ــن الرجــال عل ــدرة م ــل ق ــن يصبحــن أق ــي غــزة فإنه ف
فــي عمليــة اتخــاذ القــرار فــي مســألة زواجهــن. علــى الرغــم 
مــن أن حوالــي ٦0% مــن النســاء الشــابات قلــن أنهــن شــاركن 
أزواجهــن فــي بعــض مســؤوليات اتخــاذ القــرار، إال أن %1٧ 
ــة هــذا.٨٨ ــى مفهــوم الســلطة المتبادل ــوا عل ــط مــن األزواج وافق فق

٨٦ مصر، ودولة فلســطين، والمغرب، ولبنان.
٨٧ بروموندو ولجنة األمم المتحدة المعنية بالمرأة، 201٧. فهم الذكورية: نتائج المســح الدولي للمســاواة بين الرجال والنوع االجتماعي - منطقة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيا، مصر، ولبنان، والمغرب، وفلســطين

pdf.http://www.pcbs.gov.ps/Downloads/book21٧9 :؛ الجهاز المركزي لإلحصاء الفلســطيني. مســح الشــباب الفلســطيني، 201٦: النتائج الرئيســيةpdf.http://www.pcbs.gov.ps/Downloads/book21٨٨ .201٨٨ الجهاز المركزي لإلحصاء الفلســطيني. فلســطين في أرقام، 2015. آذار/مارس ٦

الشكل 1٦ نسبة النساء في الفئة العمرية من 20 إلى 24 سنة اللواتي تزوجن ألول مرة أو تعايشن مع شريك ألول مرة قبل بلوغهن سّن 1٨ سنة، 
حسب الدولة

المصدر: المسح العنقودي متعدد المؤشرات في الجزائر لسنة 2012-2013، المسح العنقودي متعدد المؤشرات في جيبوتي لسنة 200٦، المسح السكاني في مصر لسنة 
2014، المسح السكاني والصحي متعدد المؤشرات في إيران لسنة 2010، المسح العنقودي متعدد المؤشرات في العراق لسنة 2011، المسح السكاني في األردن لسنة 
2012، المسح العنقودي متعدد المؤشرات في لبنان 2009، المسح السكاني في المغرب لسنة 2003-2004، المسح العنقودي متعدد المؤشرات في قطر لسنة 2012، 

المسح العنقودي متعدد المؤشرات في دولة فلسطين لسنة 2014، المسح العنقودي متعدد المؤشرات في السودان لسنة 201، المسح العنقودي متعدد المؤشرات في سوريا 
لسنة 200٦، المسح العنقودي متعدد المؤشرات في تونس لسنة 2011-2012، المسح السكاني في اليمن لسنة 2013. ال تتوفر بيانات لدول البحرين، والكويت، وليبيا، 

وسلطنة ُعمان، والمملكة العربية السعودية، واإلمارات العربية المتحدة.
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ــل،  ــكان العم ــي م ــوع االجتماعــي ف ــات المرتبطــة بالن ــر المعيق تعتب
ــّرش  ــة، والتح ــور التمييزي ــل واألج ــات العم ــك ممارس ــي ذل ــا ف بم
العامــالت،  األمهــات  تدعــم  التــي  السياســات  وغيــاب  الجنســي 
عوامــل أخــرى تثبــط مــن عزيمــة المشــاركة فــي مــكان العمــل 
بالنســبة للنســاء الشــابات فــي المنطقــة.٨9 ولهــذه المعيقــات عواقــب 
ككل؛  المنطقــة  وعلــى  أنفســهن  الشــابات  النســاء  علــى  خطيــرة 
افترضــت سياســية أجرتهــا مؤسســة ماكينســي فــي عــام 2015 
الشــرق األوســط وشــمال  فــي منطقــة  النســاء  تمتعــت  لــو  أنــه 
ــإن  ــع بهــا الرجــال، ف ــي يتمت ــة الت ــا بنفــس الفــرص االقتصادي أفريقي
ــول عــام  ــون دوالر بحل ــة ســتحقق مكاســب بقيمــة 2.٧ تريلي المنطق
90.%4٧ بنســبة  اإلجمالــي  المحلــي  الناتــج  ينعــش  ممــا   ،2025

تهميش األطفال الالجئين 
واليافعين والشباب

إن األطفــال واليافعيــن والشــباب الالجئيــن في منطقة الشــرق األوســط 
وشــمال أفريقيــا أكثــر عرضــة بشــكل خــاص لخطــر اإلقصــاء، وذلــك 
لعــدة أســباب متنوعــة. ومــن بيــن هــذه األســباب التمييــز والعنــف فــي 
ــى شــهادات  ــة بالجــودة والحصــول عل المــدارس، والمشــاكل المتعلق
فــي مدارســهم، فقــدان مــوارد األســرة وســبل عيشــها، وتقييــد حريــة 
الحركــة، وقوانيــن العمــل المقيــدة لهــم، وزيــادة نســبة اإلعاقــة 
وانتشــارها، وعــدم امتــالك الوثائــق الثبوتيــة.91 كمــا أن األســر 
ــية  ــة النفس ــن الضائق ــى م ــتويات أعل ــاً لمس ــة أيض ــة معرض الالجئ
االجتماعيــة والناتجــة عــن عــدة أســباب مــن بينهــا، علــى ســبيل 
المثــال، تــردي األوضــاع فــي المخيمــات والتــي غالبــاً مــا يشــير إليهــا 
األطفــال واليافعيــن علــى حــّد ســواء علــى أنهــا تثبــط معنوياتهــم.92
ــم إســهامات  ــى تقدي ــدول المســتضيفة إل ــن ســعي ال ــى الرغــم م وعل
ــال  ــة أمــام األطف ــرة لهــم مــن خــالل فتــح أنظمــة تعليمهــا المحلي كبي

الالجئيــن وإزالــة الحواجــز التــي تحــول دون وصولهــم إلــى التعليــم، 
إال أن حوالــي 35% مــن الالجئيــن الســوريين ممــن هــم فــي ســّن 
المدرســة فــي الــدول المســتضيفة المجــاورة مــا زالــوا خــارج التعليــم. 
ــية  ــة نفس ــن ضائق ــون م ــال الالجئ ــي األطف ــك، يعان ــى ذل ــة إل إضاف
اجتماعيــة متراكمــة ناتجــة عــن معايشــاتهم الفرديــة والجماعية للحرب 
ــببات  ــوء مس ــة بنش ــزوح، مقترن ــري والن ــال األس ــف واالنفص والعن
جديــدة للضائقــة فــي الــدول التــي يلجــؤون إليهــا، وهــي أســباب تتــرك 
جميعهــا أثــر ســلبي علــى قدرتهــم علــى التعلّــم. وبعــد قضائهــم لعــدة 
ســنوات فــي المنفــى واســتنزاف مدخراتهــم، هنــاك أدلــة متناميــة علــى 
لجوئهــم بشــكل متزايــد إلــى كل مــن عمالــة األطفــال وزواج األطفــال 
كاســتراتيجيات تكّيــف ســلبية بيــن الالجئيــن القادميــن مــن ســوريا.93

لكــن مــن الصعــب  التأكيــد علــى مــدى تأثيــر الالجئيــن علــى أســواق 
العمــل واألجــور فــي الــدول المســتضيفة. حتــى أن اقتصاديــات الــدول 
ــل  ــة قب ــة عالي ــدالت بطال ــن مع ــالً م ــي أص ــت تعان ــتضيفة كان المس
ــم  ــن ه ــوريين مم ــن الس ــبة الالجئي ــغ نس ــا. تبل ــن إليه ــق الالجئي تدف
فــي ســّن العمــل حوالــي 50%، ويعمــل كثيــر منهــم فــي القطــاع غيــر 
الرســمي وذلــك بســبب تدنــي مســتوياتهم التعليميــة و/أو عــدم امتــالك 
تصاريــح عمــل. الشــباب هــم أكثــر ميــالً إلــى التنافــس الوظيفــي مــع 
الالجئيــن الســوريين فــي ســوق العمــل وأن يتركــزوا فــي القطاعــات 
ــة.94 ــر باألزم ــا بشــكل كبي ــر نموه )الســياحة والتجــارة( التــي يتأث

تهميش األطفال 
والشباب ذوي اإلعاقة

الحصــول علــى خدمــات الصحــة والحمايــة والتعليــم والمشــاركة 
المدنيــة والوظائــف محــدود بالنســبة ألطفــال ويافعــي وشــباب منطقــة 
الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا مــن ذوي اإلعاقــة،  فهــم  يعانــون من 

مربع ٣:
األطفال ذوو اإلعاقة في سوريا

غالباً ما تكون التجربة التي يعايشها األطفال ذوو اإلعاقة 
)تلك المرتبطة بالنزاع وغير المرتبطة بالنزاع على حّد 

سواء هي تجربة التهميش وعدم التمكين. ويعيش كثير منهم 
حياة انعزالية ويصارعون ضد وصمة العار والتمييز وبيئة 
ال تستوعب احتياجاتهم وتقصيهم من المشاركة االجتماعية.

ُيقّدر أن 3.3 مليون طفل تقريباً داخل سوريا معرضون 
إلى مخاطر المتفجرات

عدم الحصول على الرعاية الطبية والنفسية 
االجتماعية المالئمة أطال أو فاقم من اإلصابات 

والظروف المعيقة بين األطفال

األطفال ذوو اإلعاقة معرضون إلى مخاطر أعلى من 
العنف ويواجهون صعوبة في الحصول على الخدمات 

األساسية بما فيه التعليم
 

غالباً ما تفتقر األسر التي لديها أطفال من ذوي اإلعاقة 
في النزاعات أو األزمات إلى الوسيلة أو القدرة على 

تزويد أطفالها بالمعدات المساندة التي يحتاجونها

التمييــز علــى حــّد ســواء داخــل ســوريا وخارجهــا، علــى ســبيل المثــال، 
ــنوات  ــي الس ــر ف ــكل كبي ــم بش ــد عدده ــث تزاي ــع 3(، حي ــر المرب )انظ
ــة ككل. ــاء المنطق ــف أنح ــي مختل ــك ف ــزاع، وكذل ــبب الن ــرة بس األخي

٨9 بروموندو ولجنة األمم المتحدة المعنية بالمرأة، 201٧. فهم الذكورية: نتائج المســح الدولي للمســاواة بين الرجال والنوع االجتماعي - منطقة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيا، مصر، ولبنان، والمغرب، وفلســطين

90 تقرير معهد ماكينســي العالمي: قوة التكافؤ، كيف يمكن للنهوض بالمســاواة بين النســاء أن يضيف 12 تريليون دوالر إلى النمو العالمي - أيلول /ســبتمبر 2015.

91 مبادرة ال لضياع جيل وشــركاؤها، 201٨. لقد قطعنا وعداً - ضمان مســارات تعلم وحماية لألطفال والشــباب الســوريين؛ تعزيز مســتقبل ســوريا والمنطقة - مؤتمر بروكســل الثاني، نيســان/أبريل 201٨.

92 اليونيســف، 201٧. بحث العمل التشــاركي.

93 مبادرة ال لضياع جيل وشــركاؤها، 201٨. نفس المصدر الســابق.

94 البنك الدولي )201٧(: نشــرة الرصد االقتصادي في منطقة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيا - أزمة الالجئين في منطقة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيا، التصدي لتحدي التنمية.
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اإلعاقــة: ذوو  منهــا  يعانــي  التــي  اإلقصــاء  أبعــاد  بيــن  مــن 

الصحــة - بشــكل عــام، شــهدت معــدالت الســنوات الحياتيــة لإلعاقــة 
وشــمال  األوســط  الشــرق  منطقــة  فــي  والشــباب  اليافعيــن  بيــن 
منــذ عــام 2015،  منــذ عــام 1990.   التحســن  بعــض  أفريقيــا 
ــات الصحــة  ــا اضطراب ــا فيه ــر الســارية، بم ظهــرت األمــراض غي
العقليــة ، التــي بــرزت كمســاهم رئيســي للســنوات الحياتيــة لإلعاقــة 
ــي  ــبب رئيس ــاً كمس ــام أيض ــاط الع ــر اإلحب ــام 2015، ظه ــي ع وف
لألمــراض )اعتــالل الصحــة( بيــن الرجــال الشــباب فــي الفئــة 
الشــابات  النســاء  وبيــن  ســنة  ســنة و 24-20  العمريــة 19-15 
ــدة  ــر المتعم ــات غي ــر اإلصاب ــة 20-24. 95  وتعتب ــة العمري ــي الفئ ف
والصحــة النفســية والصحــة الجنســية وتعاطــي المخــدرات وإيذاء ذات 
مشــاكل صحيــة مهمــة بالنســبة لليافعيــن واليافعــات فــي المنطقــة. ومع 
ذلــك، تــؤدي المســائل الدينيــة والثقافيــة الحساســة فــي منطقــة الشــرق 
األوســط وشــمال أفريقيــا إلــى تجاهــل العديــد مــن هــذه المشــاكل وإلــى 
حرمانهــم مــن الوصــول إلــى الخدمــات الصحيــة، حيــث يترتــب 
علــى ذلــك تبعــات خطيــرة علــى اليافعيــن والشــاب المعنييــن.9٦

ذوات  والنســاء  الفتيــات  إلــى  النظــر  يتــم  مــا  غالبــاً   - التعليــم 
ــق  ــا يتعل ــة فيم ــر االجتماعي ــبب المعايي ــلبية بس ــة س ــة  بطريق اإلعاق
أفريقيــا.  وشــمال  األوســط  الشــرق  منطقــة  فــي  المــرأه  بــدور 
أنــه  إال  الــزواج،  يمكــن لألبنــاء ذوي اإلعاقــة  أنــه  وفــي حيــن 
مــن  دائميــن  أســرة  كأفــراد  اإلعاقــة  ذوات  البنــات  إلــى  ُينظــر 
االجتماعــي،  الحــراك  تحقيــق  أو  الــزواج  لهــن  المرجــح  غيــر 
المســتنزفة  المــوارد  علــى  إضافيــاً  عبئــاً  يشــكل  ممــا 
ومن الشائع بالتالي أن يتم إخفاء الفتيات ذوات اإلعاقة من قبل أسرهن. 

95 مبادرة ال لضياع جيل وشــركاؤها، 201٧. ترجمة األبحاث إلى عمل أوســع نطاقاً:  ندوة األدلة المتعلقة باليافعين والشــباب في منطقة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيا )تقرير ملخص(.

9٦ نفس المصدر الســابق.

9٧ منظمــة اليونيســكو، 2003. التعليــم للجميــع - مــن منظــور النــوع االجتماعــي واإلعاقــة؛ ورقة معلومات عامة أُعدت لتقرير الرصد العالمــي للتعليم للجميع 2003/2004 »النوع االجتماعي والتعليم للجميع - قفزة نحو المســاواة«.

9٨ نفس المصدر الســابق.

ــة  ــر الطبق ــن أس ــة م ــات ذوات اإلعاق ــع الفتي ــل، ي تتمت ــي المقاب ف
المتوســطة والعليــا بفرصــة  اإللتحــاق بالمــدارس أكثــر مــن الفتيــات 
ذوات اإلعاقــة فــي األســر الفقيــرة، وال يقتصــر األمــر علــى ذلــك 
فقــط بــل قــد يتمتعــن أيضاً بفــرص أكبر للوصــول إلــى جميعالفرص 
التعليميــة والمهنيــة مقارنــة بالفتيــات مــن غيــر ذوات اإلعاقــة، 
ــة  ــي األدوار األنثوي فــي ظــل االفتــراض بأنهــن غيــر الئقــات لتول
التقليديــة كزوجــات وأمهــات، يبــدو أن بعــض الفتيــات ذوات اإلعاقة 
ــارات الحياتيــة األخــرى.9٧  ــة أكبــر الستكشــاف الخي يتمتعــن بحري

التوظيــف - يواجــه األشــخاص ذوو اإلعاقــة، خاصــة الشــباب 
ــل،  ــوق العم ــى س ــم إل ــول دون دخوله ــات تح ــن المعيق ــدداً م ، ع
ــى  ــم عل ــة بقدراته ــم المســبقة الســلبية المتعلق ــك المفاهي ــي ذل ــا ف بم
العمــل وتدنــي مؤهالتهــم التعليميــة بســبب ممارســات التدريــب 
اإلقصائــي وكمــا الحــال بالنســبة لألســر والمجتمــع، غالبــاً مــا 
أقــل  اإلعاقــة  ذوي  األشــخاص  أن  العمــل  أصحــاب  يفتــرض 
إنتاجيــة ويحتاجــون إلــى إجــراء تعديــالت مكلفــة فــي مــكان العمــل.
ــمل  ــي تش ــي الت ــب المهن ــي والتدري ــب الداخل ــج التدري ــر برام توف
العمــل  لــكل مــن صاحــب  األشــخاص ذوي اإلعاقــة، فرصــة 
ــل  ــي مث ــر ف ــض، والتفكي ــم البع ــى بعضه ــرف عل ــدرب للتع والمت
ــاً  ــذا أن يشــكل جســراً مهم ــن شــأن ه ــة. وم ــم الخاطئ ــذه المفاهي ه
بيــن الفئــات االجتماعيــة األقــل حظــاً وبيــن التوظيــف المنتــج، وأن 
يعــود بالفائــدة علــى المتدربيــن وأصحــاب العمــل علــى حّد ســواء.9٨

طفلــة يافعة في إحدى
فعاليــات “المهارات الحياتية” في
مركز االتحــاد المجتمعي للتنمية
 والثقافــة المجتمعي في جيبوتي.
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المعيقات المرتبطة 
بتوسيع فرص العمل

نســبة البطالــة بيــن الشــباب )15-24 ســنة( فــي المنطقــة حاليــاً 
ــر  ــكل مــن األشــخاص غي ــاً ل ــم وتشــكل تحّدي ــي العال ــى ف هــي األعل
ــن  ــك االشــخاص الذي ــى إكمــال تعليمهــم الرســمي وكذل ــن عل القادري
يتمتعــون بمؤهــالت التعليــم اإلعــدادي أو الثانــوي أو التعليــم العالي.99

ــل  ــن العم ــن ع ــبة العاطلي ــغ نس ــام 201٨، تبل ــرات ع ــب تقدي وحس
ــا 29.3%، و  ــة شــمال أفريقي ــن اليافعيــن والشــباب فــي منطق مــن بي
ــابات  ــن الش ــى بي ــة أعل ــبة البطال ــة. ونس ــدول العربي ــي ال 22.2% ف
 %3٦.5 و  أفريقيــا  شــمال  فــي   %40.3 بلغــت  حيــث  اإلنــاث، 
علــى  عاليــة  البطالــة  نســبة  أن  كمــا  العربيــة.100  الــدول  فــي 
ــتضيفة،  ــدول المس ــي ال ــوريين ف ــن الس ــن الالجئي ــد بي ــه التحدي وج
المثــال.101 ســبيل  علــى  األردن،  فــي   %٦0.٨ بلغــت  حيــث 

والبطالــة تعــّرض الكثيــر مــن اليافعيــن والشــباب لخطــر االســتغالل 
وتجعلهــم أكثــر عرضــة لالنخــراط فــي ســلوكيات خطــرة، فــي 
ــر  ــي توفي ــاهمة ف ــي أو المس ــتقالل المال ــق االس ــم لتحقي ــة منه محاول
المــال الــذي تحتاجــه أســرهم بشــكل كبيــر.102 ومــع ذلــك، وفــي مســح 
الشــباب العربــي فــي عــام 201٧، لــم يعبــر ســوى نصــف الشــباب 
الــذي اســتجابوا إلــى المســح عــن ثقتهــم بــأن الحكومــة تتصــدى 
لهــذه المشــكلة.103 ومــن المعيقــات المحــددة التــي تحــول دون توفيــر 
فــرص توظيــف فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا:

 ترّدي جودة 
التعليم

بتوفيــر  المتعلقــة  الجانبيــة  التوريــد  معيقــات  بعــض  يلــي  فيمــا 
أطفــال  لتمكيــن  الالزمــة  والتعلــم  التعليــم  مخرجــات  نــوع 
بوصفهــم  إفريقيــا  وشــمال  األوســط  الشــرق  منطقــة  وشــباب 
وفعاليــن  فاعليــن  نشــطين  ومواطنيــن  وعامليــن  متعلميــن  
تعليــم  مبــادرة  فــي  المبينــة  للرؤيــة  وفقــاً   - الحيــاة   مــدى 
المنطقــة104: فــي   )LSCE( والمواطنــة  الحياتيــة  المهــارات 

ــة الشــرق  ــي أنحــاء منطق ــت تنتشــر ف ــا زال ــة - م ــة المركزي األنظم
ــة  ــة بحوكم ــة مقترن ــم مركزي ــة تعلي ــا أنظم ــمال أفريقي ــط وش األوس
ــى  ــادرة عل ــر ق ــة غي ــج اإلصــالح الحالي ــت برام ــا زال ــة. وم متردي
المعلميــن  بوضــع  المتعلقــة  الهيكليــة  التحديــات  علــى  التغلــب 
علــى  القــدرة  عــدم  إلــى  إضافــة  وتأهيلهــم،  المهنيــة  وتنميتهــم 
وضــع لتقييــم التعليــم والتعلــم والحوكمــة المدرســية والمســاءلة.
وإضافــة إلــى ذلــك، لــم يتركز اإلنفــاق على التعليم )ما متوســطه %15 
مــن الموازنــات الوطنيــة( علــى تمكين الوصول المنصف واالســتخدام 
الكافــي للمــوارد الالزمة لتمكين المتعلمين في منطقة الشــرق األوســط 
ــؤول  ــات ت ــدم ملحــوظ. فمعظــم النفق ــا مــن إحــراز تق وشــمال أفريقي
إلــى الرواتــب )أكثــر مــن 90%( والتــي يتــم إدارتهــا بشــكل مركــزي.

منهجيــة ومناهــج باليــة - اســتخدام نهــج تقليديــة قائمــة المعرفــة 
ــى  ــادرة عل ــر ق ــة غي ــاج بالي ــم ومنه ــم  للتعل ــول المعل ــور ح وتتمح

ــر  ــي تعتب ــم النوعــي والت ــز التعلي ــي تمّي ــارات الت ــة المه تيســير تنمي
والتمكيــن  التوظيــف  وقابلــة  الحيــاة،  مــدى  للتعلــم  ضروريــة 
الشــخصي والمواطنــة الفاعلــة 105. وعليــه، وجــد مســح الشــباب 
ــباب  ــن الش ــال، أن ٦٦% م ــبيل المث ــى س ــام 201٧، عل ــي لع العرب
فــي بــالد الشــام يشــعرون بــأن نظــام التعليــم ال يعّدهــم للمســتقبل.10٦ 
ــا،  ــمال أفريقي ــط وش ــرق األوس ــة الش ــض دول منطق ــت بع ــد تبن وق
ــج  ــال مناه ــى إدخ ــت إل ــات هدف ــس ومصــر، إصالح ــا تون ــا فيه بم
تتمحــور بشــكل أكبــر حــول الطلبــة وقائمــة علــى الكفــاءة، لكــن 
ليــس هنــاك أدلــة كافيــة علــى حــدوث أي تحــول ملمــوس مــن حيــث 
االبتعــاد عــن النمــاذج التقليديــة للتدريــس والتعلــم فــي المنطقــة ككل.

ــتثناءات،10٨  ــض االس ــود بع ــع وج ــة10٧-  وم ــم متدني ــات تعّل مخرج
انخفــض تحصيــل التعليــم بشــكل كبيــر فــي المنطقــة خــالل الســنوات 
الـــ 12 الماضيــة. كمــا أن معظم دول منطقة الشــرق األوســط وشــمال 
أفريقيــا التــي شــاركت فــي تصنيفات التنافســية العالميــة احتلت مراتب 
متدنيــة جــداً، فيمــا يتعلــق بجــودة التعليــم االبتدائي ونظــام التعليم ككل، 
وكالهما يعتبران مؤشــرين رئيســيين للقدرة التنافســية االقتصادية.109

99 مبادرة ال لضياع جيل وشــركاؤها، 201٧. نفس المصدر الســابق.

http://www.ilo.org/ilostat .201100 منظمة العمل الدولية - قســم المعلومات اإلحصائية، 201٧. تقديرات معّدلة، تشــرين الثاني/نوفمبر ٧

101 مبادرة ال لضياع جيل وشــركاؤها، 201٨. نبذة أدلة مبادرة ال لضياع جيل: أصغوا لصوت اليافعين والشــباب الســوريين.

102 مؤسســة إنقاذ الطفل واليونيســف، 201٨. نبذة األدلة: العنف ضد اليافعين واليافعات والشــباب في منطقة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيا.

103 أصداء بيرســون مارســتيلر، 201٧ مسح الشباب العربي.

.www.lsce-MENA.org :104 اليونيســف، 201٧. إعادة تصور تعليم المهارات الحياتية والمواطنة في منطقة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيا: نهج رباعي األبعاد وأنظمة لمهارات القرن الحادي والعشــرين، متوفرة على الموقع

105 اليونيســف، 201٧. نفس المصدر السابق.

10٦ أصداء بيرســون مارســتيلر، 201٧ نفس المصدر السابق.

10٧ الهيئــة الدوليــة لتقييــم التحصيــل التربــوي )IEA( نتائــج اختبــار االتجاهــات فــي الدراســة العالميــة للّرياضيــات والعلــوم )TIMSS( فــي الرياضيات  2015؛ الهيئة الدولية لتقييم التحصيل التربوي )2015(: نتائج اختبار االتجاهات في الدراســة العالميــة للّرياضيات والعلوم )TIMSS( في العلوم  2015؛ الهيئة الدولية لتقييم التحصيل التربوي )201٦(: الدراســة 

.)PIRLS( 201الدوليــة للتقــدم المحــرز على صعيد معرفة القراءة ٦
10٨ اختبــار االتجاهــات فــي الدراســة العالميــة للّرياضيــات والعلــوم )TIMSS( 2003 إلــى 2015 - درجــات اختبــار الرياضيــات: األردن 3٨ نقطــة، مصــر - 14 نقطــة، المغــرب - 3 نقــاط؛ اختبار االتجاهات في الدراســة العالمية للّرياضيات والعلوم )TIMSS( 2003 إلى 2015 - درجات اختبار العلوم: مصــر - 50 نقطة، األردن - 49 نقطة، المغرب - 3 نقاط، 

المملكة العربية الســعودية - 2 نقاط.
109 المنتــدى االقتصــادي العالمــي، 201٧. تقرير التنافســية العالمي 201٧-201٨ - الملفات االقتصادية.
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عدم التوافق بين المهارات 
ومتطلبات سوق العمل

عــدم التوافــق هــذا بيــن المهــارات التــي يتطلبهــا ســوق العمــل 
ومهــارات المتعلميــن فــي أنظمــة التعليــم الحاليــة فــي منطقــة الشــرق 
األوســط وشــمال أفريقيــا تســهم بشــكل رئيســي فــي البطالــة، ويكــون 
ــم  ــي التعلي ــو ف ــا ه ــي كم ــم العال ــي التعلي ــه ف ــلبي ذات ــر الس ــا األث له
االبتدائــي والثانــوي.110 وحتــى المتعلميــن فــي المنطقة الذيــن ينجحون 
ــي  ــى المؤهــالت الت ــرون إل ــاً مــا يفتق فــي دخــول ســوق العمــل غالب
تلبــي متطلبــات هــذا الســوق، حيــث يعبــر أصحــاب العمــل عــن نقــص 
كبيــر فــي المهــارات الحياتيــة الحيويــة لــدى هــؤالء المتعلميــن، مثــل 
اإلبــداع والتفكيــر النقــدي وحــل المشــاكل واالتصــال والتواصــل.111 
ومــن بيــن أســباب ذلــك عــدم توفيــر الدعــم االجتماعــي أو الفــرص 
الكتســاب خبــرة العمــل قبــل تــرك المدرســة.112 كمــا أن هنــاك درجــة 
عاليــة مــن عــدم الرضــا بيــن أصحــاب العمــل فيمــا يتعلــق بمســتوى 
جاهزيــة خريجــي برامــج التعليــم والتدريــب الفنــي والمهنــي.113

انعدام توفر 
الوظائف

فــي حيــن أن اليافعيــن واليافعات والشــباب في منطقة الشــرق األوســط 
وشــمال أفريقيــا يجــدون أن مهاراتهــم ال تلبــي المهــارات التــي يطلبهــا 
ســوق العمــل، نجــد أن ســوق العمــل بــدوره يخفــق فــي اســتحداث مــا 
يكفــي مــن الوظائــف الســتيعاب القادميــن إليــه مــن مرحلــة المدرســة. 

110 مبادرة ال لضياع جيل وشــركاؤها، 201٧. ترجمة األبحاث إلى عمل أوســع نطاقاً:  ندوة األدلة المتعلقة 

باليافعين والشــباب في منطقة الشــرق األوسط وشــمال أفريقيا )تقرير ملخص(.
111 اليونيســف، 201٧. إعادة تصور تعليم المهارات الحياتية والمواطنة في منطقة الشــرق األوســط وشــمال 

أفريقيــا: نهــج رباعــي األبعاد وأنظمة لمهارات القرن الحادي والعشــرين. إطــار العمل المفاهيمي والبرامجي.
112 مبادرة ال لضياع جيل وشــركاؤها، 201٧. ترجمة األبحاث إلى عمل أوســع نطاقاً:  إشــراك اليافعين 

والشــباب في منطقة الشــرق األوسط وشمال أفريقيا
ETF 113، 2015 تحّدي قابلية توظيف الشــباب في الدول العربية في منطقة حوض البحر األبيض المتوســط: 

دور برامج ســوق العمل الفاعلة.

في 13 تشــين األول/أكتوبر 2016، في أحد 
األماكــن الصديقة للطفل التابعة لليونيســف، لبنان، 
فاطمة اللوز، 11 ســنة، الجئة من ســوريا، تضرب

علــى طبلة تقليدية.

© UNICEF/UN043565/Lister
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ــر  ــو أم ــمي ه ــاص الرس ــاع الخ ــي القط ــف ف ــى وظائ الحصــول عل
والشــباب.114 لليافعيــن  بالنســبة  كبيــرة  صعوبــة  علــى  ينطــوي 

والتوظيــف  التعليمــي  التحصيــل  بيــن  عكســية  عالقــة  وهنــاك 
فــي كثيــر مــن دول منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا. 
وبشــكل عــام، تضيــف كل ســنة مدرســية إضافيــة حوالــي %5.4 
إلــى المكاســب، مقارنــة مــع متوســط عالمــي يبلــغ ٧%. تــؤدي 
كل  تالشــي  إلــى  بذلــك  المرتبطــة  الخريجيــن«  بيــن  »البطالــة 
مــن التصــورات والحافــز للمشــاركة فــي التعليــم الثانــوي ومــا 
المنطقــة.115 فــي  للفتيــات  بالنســبة  وخاصــة  الثانــوي،  بعــد 

التبعات على توفير الخدمات األساسية

التبعــات علــى توســيع نطــاق توفيــر الخدمــات األساســية فــي منطقــة 
الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا، فــي ضــوء التوقعــات الديموغرافيــة 
الديموغرافــي  العائــد  مــن  االســتفادة  أمــام  الحاليــة  والمعيقــات 
فقــط(: توضيحيــة  )أمثلــة  يلــي  مــا  تشــمل  أعــاله،  الموضــع 

مثال - توفير 
الخدمات الصحية

يهــدف تحليــل فجــوات توفيــر الخدمــات الصحيــة إلــى توضيــح مــدى 
ــي قطــاع الصحــة  ــي رأس المــال البشــري ف ــوب ف االســتثمار المطل
ــد ديموغرافــي لجميــع دول منطقــة الشــرق األوســط  لتحفيــز أي عائ
وشــمال  أفريقيــا، فــي ضــوء التوقعــات الديموغرافيــة الملخصــة 
فــي الفصليــن الثانــي والثالــث. وتوفــر البيانــات عرضــاً متعمقــاً فــي 
مــدى قــوة النظــام الصحــي، وخاصــة فيمــا يتعلــق بالمعاييــر الدوليــة.

أهــداف  “ســقف مؤشــر  العالميــة  الصحــة  منظمــة  حــددت  وقــد 
التنميــة المســتدامة” بــأن يكــون هنــاك 4.45 أطبــاء وممرضيــن 
عاملــة  قــوى  لضمــان  وذلــك  نســمة،   1000 لــكل  وقابــالت 
11٦ المســتدامة.  التنميــة  أهــداف  تحقيــق  يتســنى  حتــى  صحيــة 
النظــام  المعيــار إجــراء تقييــم مرّكــز لمــدى قــوة   ويتيــح هــذا 
ــج المرجــوة.  ــق النتائ ــام الصدمــات وتحقي ــي الصمــود أم الصحــي ف

ويقــارن تحليــل فجــوات األنظمــة الصحيــة الــذي ســيتم اتباعــه بيــن 
األعــداد الحاليــة للقــوى العاملــة الصحيــة فــي منطقــة الشــرق األوســط 
وشــمال أفريقيــا وبيــن األعــداد المطلوبــة فــي عــام 2030 فــي ضــوء 
كل مــن التغيــرات المتوقعــة فــي حجــم الســكان وســقف مؤشــر 
أهــداف التنميــة المســتدامة الــذي وضعتــه منظمــة الصحــة العالميــة.

وتــم توقــع االتجــاه فــي عــدد مــزودي الخدمــات الصحيــة بنــاًء 
علــى البيانــات المتوفــرة لألعــوام 2000-2015، باســتخدام انحــدار 
ــا  ــح لن ــة يتي ــار الثابت ــى اآلث ــم عل ــم القائ ــار. والتقيي ــت اآلث خطــي ثاب
ــى  ــة حت ــكل دول ــة ل ــات الصحي ــزودي الخدم ــي م ــاه ف ــر االتج تقدي
ــى  ــة عل ــكل دول ــار الخاصــة ب ــراض أن اآلث ــى افت ــام 2030، عل ع
ــكان  ــة بم ــن األهمي ــك، م ــع ذل ــع حجــم الســكان. وم ــط م حــدة تتراب
مالحظــة أن هــذه التوقعــات تســتند فقــط علــى االتجاهــات الماضيــة، 
وأن أوضــاع الحــرب والنــزاع ســوف تــؤدي إلــى تغييــر الواقــع 
بشــكل كبيــر. وهــذا ينطبــق بشــكل خــاص علــى دول مثــل ليبيــا 
والعــراق وســوريا، والتــي تشــهد جميعهــا أزمــات متفاقمــة وممتــدة.

 
الخدمــات  لمــزودي  المتوقــع  العــدد  مقارنــة  يتــم  ثــم  ومــن 
ــة  ــات الصحي ــزودي الخدم ــدد م ــع ع ــام 2030 م ــي ع ــة ف الصحي
الخــاص  االدنــى  الحــد  معيــار  لتلبيــة  عــام 2030  فــي  الــالزم 

المتوقــع  الســكان  عــدد  علــى  بنــاًء  العالميــة  الصحــة  بمنظمــة 
فــي عــام 2030، لتحديــد الفجــوة القائمــة فــي توفيــر الخدمــات 
.)1٧ الشــكل  )انظــر   2030 عــام  بحلــول  المتوقعــة  الصحيــة 

هنــاك تبايــن كبيــر بيــن دول منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا 
مــن حيــث مــدى قــوة أنظمتهــا الصحيــة. لقــد اســتطاعت أحــد عشــر 
ــة فلســطين  ــتثناء دول ــم اس ــة )ت ــرة دول ــعة عش ــن أصــل تس ــة م دول
مــن التحليــل بســبب عــدم توفــر البيانــات( تلبيــة معيــار الحــد األدنــى 
الخــاص بمنظمــة الصحــة العالميــة لتوفيــر الخدمــات الصحيــة المبينــة 
أعــاله بحلــول عــام 2015، حيــث كانــت أعلــى كثافــة لمــزودي 
الخدمــات الصحيــة فــي قطــر )9.4 لكل 1000 نســمة( وليبيا )0.٨(.

ومــع ذلــك، فــي عام 2015 عاش 2٧.5% فقط من ســكان المنطقة في 
دول اســتطاعت تلبيــة معيــار منظمــة الصحة العالمية،  وبلغ المتوســط 
المــوزون لعــدد مــزودي الخدمــات الصحيــة لــكل 1000 شــخص فــي 
المنطقــة ككل 3.٧، علــى ســبيل المثــال، وهو متوســط دون المســتوى 
الموصــى بــه البالــغ 4.45 موظفــاً صحيــاً ماهــراً لــكل 1000 نســمة.

وباألرقــام المطلقــة، وفــي جميــع أنحــاء منطقــة الشــرق األوســط 
وشــمال أفريقيــا ككل، توفــر 1.٧ ميلــون مــزود خدمــة صحيــة 
ــي  ــغ حوال ــي بل ــالت( لعــدد ســكان إجمال ــن، وقاب ــاء، وممرضي )أطب
450 مليــون نســمة فــي عــام 2015. إذا مــا اســتمرت اتجاهــات 
النمــو فــي عــدد الموظفيــن الصحييــن كمــا هــي فــي الفتــرة 2000-
2015، فــإن المنطقــة ستشــهد نمــواً فــي عــدد األخصائييــن الصحييــن 
عــام  بحلــول  إضافيــة  أخصائــي  ملويــن   1.3 بمقــدار  المهــرة 
ــي. ــون أخصائ ــى 3 ملي ــي لهــم إل ــع العــدد اإلجمال 2030، ممــا يرف

114 مبادرة ال لضياع جيل وشــركاؤها، 201٧. نفس المصدر الســابق.

115 تزاناتوس، ز. وآخرون، 2014. طلب العمالة والحوار االجتماعي: معيقان ملزمان للعمل الالئق للشــباب في المنطقة العربية. ورقة عمل حول التوظيف رقم 1٦4. مكتب العمل الدولي، فرع سياســات التوظيف وســوق العمل، مكتب العمل الدولي في اليونيســف 201٧، إعادة تصور تعليم المهارات الحياتية والمواطنة في منطقة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيا: 

.www. lsce-MENA.org :نهــج رباعــي األبعــاد وأنظمة لمهارات القرن الحادي والعشــرين، متاح على
11٦ منظمــة الصحــة العالميــة، 201٦. متطلبــات القــوى العاملة الصحية لضمان التغطية الصحية الشــاملة وتحقيق أهداف التنمية المســتدامة.



 5 3 منطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا ٢٠٣٠      

1,٧00

3,000

3,100

باآلالف

ــة  ــات الصحي ــزودي الخدم ــدد م ــيكون ع ــيناريو، س ــذا الس ــي ه وف
والمغــرب،  وإيــران  ومصــر  جيبوتــي  وهــي  دول،  أربــع  فــي 
أقــل مــن معيــار الحــد األدنــى الــذي وضعتــه منظمــة الصحــة 
االلميــة بحلــول عــام 2030. فــي ضــوء الفجــوة المتوقعــة فــي 
ســتكون  األربعــة،  الــدول  تلــك  فــي  الصحيــة  الخدمــات  تقديــم 
هنــاك حاجــة إلــى 100000 أخصائــي إضافــي للوصــول إلــى 
ــن  ــن الصحيي ــن األخصائيي ــو 4.45 م ــه وه ــى ب ــتوى الموص المس
المهــرة لــكل 1000 نســمة فــي كل دولــة- ليصــل إجمالــي عــدد 
األخصائييــن فــي المنطقــة إلــى 3.1 مليــون - بحلــول عــام 2030.

هنــاك تبايــن شاســع بيــن دول منطقــة الشــرق األوســط وشــمال 
ــة بشــكل عــام  ــث نســبة مــزودي الخدمــات الصحي ــا، مــن حي أفريقي
فــي كل دولــة وحجــم الفجــوة بيــن رقــم عــام 2015 وبيــن قيــم معيــار 
الحــد األدنــى الــذي وضعتــه منظمــة الصحــة العالميــة لعــام 2030. 
فعلــى ســبيل المثــال، يجــب علــى كل مــن جيبوتــي والعــراق مضاعفــة 
عــدد مــزودي الخدمــات إلــى ثالثــة أضعــاف مــا بيــن عامــي 2015 
و 2030 للوفــاء بمعيــار الحــد األدنــى الخــاص بمنظمــة الصحــة 
العالميــة، لكــن باألرقــام المطلقــة ، تحتــاج جيبوتــي إلــى إضافــة 
ــاج العــراق إلــى حوالــي  3,300 أخصائــي صحــي فقــط، بينمــا يحت
190,000. وشــهدت مصــر، علــى ســبيل المثــال، نســبة متدنيــة 
مــن مــزودي الخدمــات الصحيــة فــي عــام 2015، حيــث بلغــت 
ــّد  ــار الح ــاء بمعي ــل الوف ــن أج ــمة. وم ــكل 1000 نس ــبة 2.4 ل النس
األدنــى الــذي وضعتــه منظمــة الصحــة العالميــة بحلــول عــام 2030، 
يجــب عليهــا إضافــة أكثــر مــن 300,000 مــزود خدمــات صحيــة.

الشكل 1٧ عدد مزودي الخدمات الصحية )األطباء والممرضين والممرضات والقابالت( لكل سيناريو )باآلالف(

المصدر: تحليل اليونيسف بناء على منظمة الصحة العالمية، تحديث عام 201٧، اإلحصائيات العالمية للقوى العاملة الصحية، منظمة الصحة العالمية، جنيف، 201٧ واألمم المتحدة، إدارة الشؤون االقتصادية 
واالجتماعية، شعبة السكان )201٧(، توقعات عدد السكان في العالم:

مراجعة عام 201٧، نسخة دي في دي.
مالحظة: تم استخدام البيانات المستقاة من الفترة من عام 2000 إلى 2015 لتقدير األرقام. يتم احتساب العدد المطلوب من مزودي الخدمات الصحية في عام 2030 على أنه مجموع العدد المتوقع من مزودي 

الخدمات الصحية في كل دولة زائد الفجوات في الدول المتوقع أن تكون نسبتهم بالنسبة لعدد السكان فيها أقل من معيار منظمة الصحة العالمية. وإذا كانت الكثافة أعلى من معيار الحد األدنى الخاص بمنظمة الصحة 
العالمية في عام 2030، يتم اإلبالغ عن عدد مزودي الخدمات الصحية.

 

 مزودو الخدمات الصحية 2015 )تم تقدير عددهم باستخدام اتجاه الفترة 2015-2000(
 مزودو الخدمات الصحية في 2030 إذا بقي االتجاه كما هو

 مزودو الخدمات الصحية في عام 2030 لتلبية معيار الحّد األدنى الخاص بمنظمة الصحة العالمية
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الجدول ٣ العدد التقديري لمزودي الخدمات الصحية )األطباء والممرضين والممرضات والقابالت( لكل ســيناريو، حســب الدولة

مــزودو الخدمات الصحية في
٢٠٣٠ إذا اســتوفت جميع الدول

معيــار منظمة الصحة العالمية

مــزودو الخدمات الصحية في
٢٠٣٠ إذا بقــي االتجاه كما هو

تلبية ســقف منظمة الصحة 
العالمية، ٢٠1٥

مــزودو الخدمات الصحية في ٢٠1٥ )تم 
تقديرها باســتخدام اتجاه ٢٠٠٠-٢٠1٥(

2٧٧,٦43 2٧٧,٦43 نعم 1٧9,٦00 الجزائر
14,430 14,430 نعم ٧,405 البحرين
5,041 3,9٧1 ال 1,٧22 جيبوتي

532,٨٦٨ 50٧,323 ال 222,٨٧٧ مصر
395,442 3٦0,٦5٦ ال 25٦,5٦2 إيران
294,34٦ 294,34٦ ال 10٦,135 العراق
٨٧,09٦ ٨٧,09٦ نعم ٦5,59٦ األردن
40,4٦5 40,4٦5 نعم 30,192 الكويت
32,0٨5 32,0٨5 نعم 3٧,3٧5 لبنان
٦2,023 ٦2,023 نعم 49,٨93 ليبيا

1٨1,٨٨٨ 142,49٨ ال ٧٦,005 المغرب
49,٧33 49,٧33 نعم 31,13٧ سلطنة ُعمان

دولة فلسطين*

31,532 31,532 ال 23,313 قطر
311,٦٧9 311,٦٧9 ال 224,٨٨9 المملكة العربية الســعودية
30٧,055 30٧,055 نعم 129,٦٦0 السودان
149,٦14 149,٦14 نعم ٦3,3٦٨ سوريا
٧0,2٨9 ٧0,2٨9 ال 53,114 تونس
٧٦,٦05 ٧٦,٦05 ال 55,٧٨9 اإلمــارات العربية المتحدة

1٧4,120 1٧4,120 نعم ٦5,٦٨٦ اليمن

٣,٠٩٣,٩٥٢ ٢,٩٩٣,1٦٣ ال 1,٦٨٠,٣1٨
منطقة الشرق األوسط 

وشمال أفريقيا

* تم استثناء دولة فلسطين من التحليل بسبب عدم توفر البيانات.
المصدر: تحليل اليونيسف بناء على منظمة الصحة العالمية، تحديث عام 201٧، اإلحصائيات العالمية للقوى العاملة الصحية، منظمة الصحة العالمية، جنيف، 201٧ واألمم المتحدة، إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية، شعبة السكان )201٧(، توقعات عدد السكان في العالم: مراجعة عام 201٧، نسخة دي في دي.

مالحظة: تم استخدام البيانات المستقاة من الفترة من عام 2000 إلى 2015 لتقدير األرقام. وإذا كانت الكثافة أعلى من معيار الحد األدنى الخاص بمنظمة الصحة العالمية في عام 2030، يتم اإلبالغ عن عدد مزودي الخدمات الصحية.
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الشــكل 1٨ الزيادة التناســبية في عدد األطفال في ســّن المدرســة خالل الفترة بين 2015 و 2030 حســب مســتوى التعليم والمرحلة الديموغرافية 
في الدولة

مثال - توفير 
خدمات التعليم

الزيادة في وتركيبة فئة األطفال ممن هم في ســّن المدرســة )الفئة 
العمرية ٥-1٧(

بحلــول عــام 2030، ستشــهد دول منطقــة الشــرق األوســط وشــمال 
ــّن  ــي س ــم ف ــن ه ــكان مم ــدد الس ــي ع ــبة 23% ف ــادة بنس ــا زي أفريقي
المدرســة )األطفــال فــي عمــر 5-1٧ ســنة(،11٧ ممــا يــؤدي إلــى 
ــة  ــي أنظم ــاً ف ــة تقريب ــب وطالب ــون طال ــتيعاب 25 ملي ضــرورة اس
التعليــم. وهــذا مــن شــأنه أن يشــكل عبئــاً إضافيــاً علــى توفيــر تعليــم 
نوعــي للجميــع: بنــاء مــدارس وغــرف صفيــة جديــدة، تدريــب 
ــي  ــا ف ــم )بم ــم والتعلّ ــي التعلي ــدد، ويجــب أن يلب ــن ج ــن معلمي وتعيي
ــر. ــريع التغي ــم س ــات عال ــه( احتياج ــاج وطرق ــوى المنه ــك محت ذل

ومــع ذلــك، فــي حيــن أن الفئــات الســكانية ممــن هــم في ســن المدرســة 
فــي المنطقــة فــي تزايــد بشــكل عام، فــإن هذه الزيــادة تحــدث بدرجات 
متفاوتــة لمختلــف الفئــات العمريــة، مما يؤثر على مســتوى االســتثمار
فعلــى ســبيل المثــال، خــالل الفتــرة مــن 2015 إلــى 2030، تكــون 
الزيادة المتوقعة في عدد األشــخاص ممن هم في ســن المدرســة أعلى 
بيــن اليافعيــن واليافعــات فــي المرحلــة اإلعداديــة منه بيــن األطفال في 
مرحلة ما قبل االبتدائية أو المرحلة االبتدائية 11٨ )انظر الشــكل 1٨(.

 
ــا  ــمال أفريقي ــط وش ــرق األوس ــة الش ــي منطق ــاً ف ــبة ٦% تقريب ــي بنس ــم االبتدائ ــل التعلي ــا قب ــن م ــي س ــكان ف ــدد الس ــع ع ــع أن يرتف ــن المتوق م
ــكانية  ــات الس ــي الفئ ــة ف ــادة المتوقع ــاً. والزي ــبة 15% تقريب ــة بنس ــة االبتدائي ــن المدرس ــي س ــكان ف ــدد الس ــع ع ــع أن يرتف ــن المتوق ــا م ككل، بينم

ممن هم في سن المدرسة اإلعدادية والمدرسة الثانية هي أعلى بكثير حيث تبلغ للمرحلة اإلعدادية 29% وللمرحلة الثانوية %35.

ومــع ذلــك، فــإن الحفــاظ علــى التعليــم الثانــوي ســيتطلب تركيــزاً متواصالً على التعليم األساســي، بما في ذلك إيــالء االهتمام الــالزم بالتعلم في مرحلة 
الطفولة المبكرة والتعليم قبل االبتدائي، حيث إن العديد من المشاكل األساسية التي يواجهها اليافعون والشباب تمتد جذورها إلى السنوات األولى.

دولة مرحلة ما قبل العائد
دول مرحلة العائد المتأخر

المرحلة ما 
قبل االبتدائية

المرحلة 
االبتدائية

المرحلة 
اإلعدادية

المرحلة 
الثانوية

دول مرحلة العائد المبكر
في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

11٧ تعرف فئة من هم في ســن المدرســة عادة بأنها الفئة العمرية من 5 غلى 1٧ ســنة للمرحلة االبتدائية والمرحلة اإلعدادية والمرحلة الثانوية )باســتثناء ســن ما قبل المرحلة االبتدائية(. ومع ذلك، يتم احتســاب بيانات هذه الفئات بناًء على التعريف الخاص بكل دولة على حدة لســن ومدة االلتحاق، ومن هنا يكون التباين بين الدول.

11٨ مــن الجديــر بالمالحظــة أنــه يتــم احتســاب الفئــة العمريــة المحــدد لــك لمســتوى تعليمي حســب الدولة، بناًء على التعريف الخاص بكل دولة عى حدة لســن ومدة االلتحاق، ومن هنا يكون التباين بين الــدول. يرجى االطالع على الملحق 1، الجداول  4-1.
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وحسب المرحلة الديموغرافية لمختلف الدول في 
المنطقة، فإن نسبة الزيادة المتوقعة في عدد السكان ممن 

هم في سّن المدرسة في منطقة الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا هي كما يلي:

في دول مرحلة ما قبل العائد، ال تزال الزيادة سريعة 
في جميع الفئات العمرية ومستويات التعليم - حيث تبلغ 
+22% لعمر مرحلة ما قبل االبتدائية، و +2٨% لعمر 

المرحلة االبتدائية، و +34% لعمر المرحلة اإلعدادية، و 
+35% للطلبة لعمر المرحلة الثانوية )العراق ، السودان 

، اليمن ، دولة فلسطين(

في دول مرحلة العائد المبكر، تتحول الزيادة نحو الفئات 
العمرية األكبر سناً ومستويات التعليم األعلى

 - حيث تبلغ -1% لعمر مرحلة ما قبل االبتدائية، و 
+10% لعمر المرحلة االبتدائية، و +31% لعمر المرحلة 

اإلعدادية، و +3٨% لعمر المرحلة الثانوية )الجزائر، 
والبحرين، وجيبوتي، ومصر، وإيران، واألردن، وليبيا، 

وسلطنة ُعمان، والمملكة العربية السعودية، وسوريا(

في دول مرحلة العائد المتأخر، تتركز الزيادة أكثر في 
الفئات العمرية األكبر سناً ومستويات التعليم األعلى 
- حيث تبلغ -٦% لعمر ما قبل المرحلة االبتدائية، و 

+4% لعمر المرحلة االبتدائية، و +13% لعمر المرحلة 
اإلعدادية، و +1٦% لعمر المرحلة الثانوية )الكويت، 

لبنان، المغرب، تونس، قطر، اإلمارات العربية المتحدة(

تبعــاً للتحــول فــي الهيكليــة العمريــة للســكان المرتبــط بالتغّيــر الديموغرافــي، فــإن الزيــادة اإلجماليــة للســكان  تكــون أعلــى بيــن اليافعيــن واليافعــات 
منــه بيــن األطفــال األصغــر ســناً، وبالتالــي يتحــول الطلــب علــى توفيــر خدمــات التعليــم نحــول المســتوى التعليــم اإلعــدادي والثانــوي ))+0.٧ 
مليــون / +٨.٦ مليــون يافعــي ويافعــة بيــن 2015 و 2030(. ومــع ذلــك، وفــي ضــوء أن مرحلــة التعليــم االبتدائــي هــي األطــول مــن حيــث مــدة 
االلتحــاق )4-٦ ســنوات(، يبقــى الطلــب علــى التعليــم االبتدائــي مرتفعــاً )+٧.9 مليــون طفــل بيــن 2015 و 2030(. انظــر الشــكلين 19 و 20.

الشــكل 1٩ الزيادة الكمّية في عدد األطفال ممن هم في ســّن المدرســة خالل الفترة بين 2015 و 2030 )باآلالف(، حســب مســتوى التعليم 
والمرحلــة الديموغرافية في الدولة

دولة مرحلة 
ما قبل العائد

دول مرحلة 
العائد المتأخر

دول مرحلة 
العائد المبكر

في منطقة الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا

التعليم ما قبل االبتدائي
التعليم االبتدائي

التعليم اإلعدادي
التعليم الثانوي
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الزيادة في عدد األطفال 
خارج المدرسة )٥-1٧ سنة( 11٩ 

علــى الرغــم مــن التقــدم الُمحــرز علــى صعيــد توفيــر التعليــم 
للجميــع علــى مســتوى المرحلــة االبتدائيــة، إال أن نســبة وأعــداد 
ــون  ــة أو ال يلتحق ــارج المدرس ــم خ ــن ه ــنة( مم ــال )5-1٧ س األطف
فــي  جــداً  عاليــة  زالــت  مــا  الثانويــة  أو  اإلعداديــة  بالمــدارس 
ــام 2015، كان  ــي ع ــا.  ف ــمال أفريقي ــط وش ــرق األوس ــة الش منطق
ــة خــارج  ــال ممــن هــم فــي ســن المدرســة اإلعدادي 1٧% مــن األطف
المدرســة فــي منطقــة الشــرق األوســط، ولــم يلتحــق مــا يصــل 
إلــى 35% مــن األطفــال فــي ســّن المدرســة الثانويــة بالمــدارس. 

وإضافــة إلــى ذلــك، مــا زال أكثــر مــن نصــف األطفــال ممــن 
هــم فــي ســن المدرســة االبتدائيــة ال يلتحقــون بمــدارس مــا قبــل 
المرحلــة االبتدائيــة أو الحضانــات أو ريــاض األطفــال. ويشــكل 
هــذا أهميــة خاصــة، حيــث إن التحفيــز والتعليــم المبكريــن يرســخان 
المســتقبل.120 فــي  األطفــال  وتنميــة  لتعلّــم  اإلدراكــي  األســاس 

وإذا لــم تتصــدى دول منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا 
لهــذا التدفــق الهائــل لألطفــال واليافعيــن إلــى النظــم التعليميــة بشــكل 
ــن 5  ــم بي ــراوح أعماره ــن تت ــال الذي ــدد األطف ــع ع ــد يرتف ــال، فق فع
و 1٧ ســنة بنســبة 2٧% بحلــول عــام 2030 121 )انظــر الشــكل 
21(. وبشــكل عــام، يزيــد هــذا مــن عــدد األطفــال خــارج المدرســة 
فــي المنطقــة بمقــدار خمســة مالييــن طفــل إضافــي. ونظــراً للزيــادة 
ــة  الســريعة فــي عــدد الســكان ممــن هــم فــي ســن المدرســة، خاصي
بيــن اليافعيــن فــي المرحلــة اإلعداديــة والثانويــة، فقــد يحــدث تراجــع 
فــي التقــدم الــذي تــم إحــرازه حتــى اآلن نحــو ترســيخ التعليــم للجميــع.

الدول التي ستشهد أعلى ارتفاع في العدد اإلجمالي لألطفال خارج المدرسة هي مصر )+٧.٦ مليون(، و العراق )+4.9 مليون(، والسودان )+3.5 مليون(، والجزائر 
)+2.٧ مليون(، واليمن )+2.1 مليون(.

الدول التي ستشهد أعلى ارتفاع في العدد اإلجمالي لألطفال ممن هم في سّن المدرسة هي مصر )33 مليون(، تليها العراق )1٧ مليون(، والسودان )1٦ مليون(، 
وإيران )15 مليون(، واليمن )12 مليون(. لالطالع على البيانات الخاصة بالدولة، انظر الملحق 1، الجداول من أ1 إلى أ4.

الشــكل ٢٠ الزيادة الكمّية في عدد األطفال ممن هم في ســّن المدرســة خالل الفترة بين 2015 و 2030 )باآلالف(، حســب الدولة

دول مرحلة ما قبل العائد الديموغرافي:
العراق

دولة فلسطين

السودان

اليمن

دول مرحلة العائد الديموغرافي المبكر:
الجزائر

البحرين

جيبوتي

مصر

إيران

األردن

ليبيا

سلطنة ُعمان

السعودية 

سوريا

دول مرحلة العائد الديموغرافي المتأخر:
الكويت

لبنان

المغرب

تونس

قطر

اإلمارات العربية

2015
التعليم ما قبل االبتدائي 2030

التعليم االبتدائي 2030
التعليم اإلعدادي 2030

التعليم الثانوي 2030

119 يتم احتســاب البيانات المســتخدمة أدناه على افتراض أن معدالت األطفال خارج المدرســة ال تزال كما هي في عام 2030 كما كانت عليه في عام 2015، أو اســتخدام آخر متوفرة قبل عام 2015، باســتثناء اإلمارات العربية المتحدة حيث تتوفر فقط بيانات عام 201٦ الخاصة بالتعليم اإلعدادي والثانوي. والحظ/ي أن مصطلح »خارج المدرســة« ينطبق على 

األطفال في ســن المدرســة الثانوية للتأكيد على هدف التنمية المســتدامة الرابع الذي يشــجع على االلتحاق بالمدارس للشــباب. ومع ذلك، من المتعارف عليه أنه ينبغي تشــجيع مســارات التعلّم األخرى على المدى القصير، وذلك ألن االلتحاق بالمرحلة الثانوية في العديد من الدول ليس إلزامياً، وُيســمح لألطفال ممن هم في ســن المرحلة الثانوية بالعمل بشــكل قانوني.
120 وقد تم احتســاب هذه المعدالت بناًء على عدد األطفال ممن هم في ســّن المدرســة وعدد األطفال خارج المدرســة من البيانات المتوفرة من خالل معهد اليونيســكو لإلحصاء. ومع ذلك، قد ال تتوافق هذه المعدالت مع المعدالت الرســمية لألطفال خارج المدرســة التي أفاد بها معهد لليونيســكو لإلحصاء، وذلك بســبب اختالف طرق احتســاب أو تعديل البيانات.

121 عادة ما يتم تعريف الفئة الســكانية في ســن المدرســة من 5 إلى 1٧ ســنة، للمســتوى االبتدائي واإلعدادي والثانوي )باســتثناء مرحلة ما قبل التعليم االبتدائي( - ومع ذلك ، يتم احتســاب هذه البيانات الســكانية بناًء على تعريف كل دولة على حدة لســّن االلتحاق ومدته، وبالتالي تختلف هذه البيانات من دولة ألخرى.
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الشــكل ٢1 الزيادة التناســبية في عدد األطفال خارج المدرســة خالل الفترة بين 2015 و 2030 حســب مســتوى التعليم والمرحلة الديموغرافية 
في الدولة

ــة  ــن الدراس ــي س ــم ف ــن ه ــكان مم ــوع الس ــة لمجم ــبة المئوي ــه النس ــرف بأن ــذي ُيع ــة - وال ــارج المدرس ــال خ ــدل األطف ــراض أن مع ــى افت عل
ــة  ــادة المتوقع ــإن الزي ــى عــام 2030 ، ف ــا هــو حت ــزال كم ــة - مــن عــام 2015 ال ي ــة العمري ــم / الفئ وخــارج المدرســة، حســب مســتوى التعلي
فــي عــدد األطفــال خــارج المدرســة ســتكون هــي األعلــى بيــن اليافعيــن وبالتالــي ســتبقى مســتويات التعليــم اإلعــدادي والثانــوي األكثــر تضــرراً.

وفــي حيــن أن عــدد األطفــال خــارج المدرســة ممــن هــم فــي ســن مرحلــة مــا قبــل االبتدائــي ســيبقى كمــا هــو تقريبــاً فــي منطقــة الشــرق األوســط 
وشــمال أفريقيــا، فــإن عــدد األطفــال فــي ســن التعليــم االبتدائــي ســيزداد بنســبة 19% تقريبــاً. وحتــى أن نســبة الزيــادة أعلــى بيــن اليافعيــن ممــن هــم 
خــارج المدرســة اإلعداديــة، بنســبة 25%، ومــع تزايــد عــدد اليافعيــن واليافعــات غيــر الملتحقيــن بالمدرســة الثانويــة بنســبة عاليــة تصــل إلــى %32.

وحسب المرحلة الديموغرافية لمختلف الدول في 
المنطقة، فإن نسبة الزيادة المتوقعة في عدد األطفال 

واليافعين خارج المدرسة هي كما يلي:

في دول مرحلة ما قبل العائد، ال تزال الزيادة سريعة 
في جميع الفئات العمرية ومستويات التعليم - حيث 

تبلغ +12% لعمر مرحلة ما قبل االبتدائية، و +%2٦ 
لعمر المرحلة االبتدائية، و +33% لعمر المرحلة 
اإلعدادية، و+3٦% للطلبة لعمر المرحلة الثانوية 

)العراق ، السودان ، اليمن ، دولة فلسطين(

في دول مرحلة العائد المبكر، تتحول الزيادة نحو 
الفئات العمرية األكبر سناً ومستويات التعليم األعلى 

- حيث تبلغ -25% لعمر مرحلة ما قبل االبتدائية، 
و +٦.5% لعمر المرحلة االبتدائية، و +20% لعمر 

المرحلة اإلعدادية، و +35%  لعمر المرحلة الثانوية 
)الجزائر، والبحرين، وجيبوتي، ومصر، وإيران، 
واألردن، وليبيا، وسلطنة ُعمان، والمملكة العربية 

السعودية، وسوريا(

في دول مرحلة العائد المتأخر، تتركز الزيادة أكثر 
في الفئات العمرية األكبر سناً ومستويات التعليم 

األعلى - حيث تبلغ -3.5% لعمر ما قبل المرحلة 
االبتدائية، و -2.9% لعمر المرحلة االبتدائية، و 

+4.5% لعمر المرحلة اإلعدادية، و +14%  لعمر 
المرحلة الثانوية )الكويت، لبنان، المغرب، تونس، 

قطر، اإلمارات العربية المتحدة(
 

دولة مرحلة ما قبل العائد
دول مرحلة العائد المتأخر

المرحلة ما 
قبل االبتدائية

المرحلة 
االبتدائية

المرحلة 
اإلعدادية

المرحلة 
الثانوية

دول مرحلة العائد المبكر
في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا
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ــن  ــدد اليافعي ــي ع ــرة ف ــة الكبي ــادة اإلجمالي ــك الزي ــي ذل ــا ف ــي، بم ــر الديموغراف ــط بالتغّي ــكان المرتب ــة للس ــة العمري ــي الهيكلي ــول ف ــاً للتح تبع
ــادة  ــى زي ــؤدي إل ــا ي ــوي، مم ــدادي والثان ــم اإلع ــى التعلي ــب عل ــة الطل ــن تلبي ــة م ــات التعليمي ــر الخدم ــة توفي ــن عملي ــد ال تتمك ــات، فق واليافع
كبيــرة فــي عــدد اليافعيــن واليافعــات خــارج المدرســة )+1.0 مليــون / +2.٨ مليــون يافعــي ويافعــة بيــن 2015 و 2030(. ومــع ذلــك، وفــي 
ــاً،  ــي مرتفع ــم االبتدائ ــى التعلي ــب عل ــى الطل ــنوات(، يبق ــاق )4-٦ س ــدة االلتح ــث م ــن حي ــول م ــي األط ــي ه ــم االبتدائ ــة التعلي ضــوء أن مرحل
ــكلين 22 و 23. ــر الش ــن 2015 و 2030(. انظ ــل بي ــون طف ــة )+1.1 ملي ــة االبتدائي ــارج المدرس ــال خ ــدد األطف ــادة ع ــى زي ــؤدي إل ــا ي مم

الشــكل ٢٢ الزيادة الكمّية في عدد األطفال ممن هم في ســّن المدرســة خالل الفترة بين 2015 و 2030 )باآلالف(، حســب مســتوى التعليم 
والمرحلــة الديموغرافية في الدولة

دولة مرحلة 
ما قبل العائد

دول مرحلة 
العائد المتأخر

دول مرحلة 
العائد المبكر

في منطقة الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا

التعليم ما قبل االبتدائي
التعليم االبتدائي

التعليم اإلعدادي
التعليم الثانوي

في 21 آب/أغســطس 201٨ في منطقة 
إدلــب الريفية، صبي نازح داخلي يقف 

بالقــرب من مآواه المؤقت.

© UNICEF/UN0233870/Al Shami
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الشــكل ٢٣ الزيادة الكمّية في عدد األطفال ممن هم في ســّن المدرســة خالل الفترة بين 2015 و 2030 )باآلالف(، حســب الدولة

دول مرحلة ما قبل العائد الديموغرافي:
العراق

دولة فلسطين

السودان

اليمن

دول مرحلة العائد الديموغرافي المبكر:
الجزائر

البحرين

جيبوتي

مصر

إيران

األردن

ليبيا

سلطنة ُعمان

السعودية 

سوريا

دول مرحلة العائد الديموغرافي المتأخر:
الكويت

لبنان

المغرب

تونس

قطر

اإلمارات العربية

2015
التعليم ما قبل االبتدائي 2030

التعليم االبتدائي 2030
التعليم اإلعدادي 2030

التعليم الثانوي 2030

من المتوقع أن تكون نسبة األطفال خارج المدرسة هي األعلى في السودان )+1.1 مليون(، و مصر )+1.0 مليون(، والعراق )+1.0 مليون(، واليمن )+0.٧ مليون(، 
والجزائر )+0.3 مليون(.

وسيكون العدد اإلجمالي لألطفال خارج المدرسة هو األعلى في السودان )5.4 مليون(، و مصر )4.4 مليون(، واليمن )3.٧ مليون(، والعراق )3.3 مليون(، وسوريا )3.0 
مليون(. لالطالع على البيانات الخاصة بالدولة، انظر الملحق 1، الجداول من أ5 إلى أ٨.

ملخــص التبعات على
 توفير خدمــات التعليم

األوســط  الشــرق  منطقــة  دول  ستشــهد   ،٢٠٣٠ عــام  بحلــول 
 )%٢٣+( مليــون   ٢٥ بمقــدار  زيــادة  أفريقيــا   وشــمال 

طالب إضافية يجب استيعابهم في النظام التعليمي. 

تعليــم  توفيــر  إضافيــة علــى  يشــكل عبئــاً  أن  مــن شــأنه  وهــذا 
نوعــي للجميــع. وتكــون الزيــادة المتوقعــة فــي أعلــى مســتوياتها 
التعليــم اإلعــدادي  فــي مســتوى  اليافعيــن واليافعــات،  فئــة  بيــن 
الثانــوي  التعليــم  علــى  الحفــاظ  فــإن  ذلــك،  ومــع  والثانــوي. 
ــك  ــم األساســي، بمــا فــي ذل ــى التعلي ــزاً متواصــالً عل ســيتطلب تركي
االهتمــام الــالزم بالتعلــم فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة والتعليــم 
قبــل االبتدائــي، حيــث إن العديــد مــن المشــاكل األساســية التــي 
يواجههــا اليافعــون والشــباب تمتــد جذورهــا إلــى الســنوات األولــى.
وإذا لــم تتصــدى دول منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا 
ــة  ــم بطريق ــام التعلي ــى نظ ــن إل ــال اليافعي ــل لألطف ــق الهائ ــذا التدف له
مناســبة، فقــد يكــون هنــاك 5 مالييــن طفــل إضافــي )+2٧%( خــارج 
المدرســة. وعلــى افتــراض أن معــدل األطفــال خــارج المدرســة 
ــادة  ــإن الزي ــام 2030، ف ــى ع ــرة حت ــالل الفت ــو خ ــا ه ــزال كم ال ي
ــال خــارج المدرســة ســيكون هــو االعلــى  المتوقعــة فــي عــدد األطف
ــن  ــر م ــي كثي ــع ف ــدث تراج ــد يح ــتوى  وق ــي المس ــن ف ــن اليافعي بي
ــى اآلن. ــع حت ــم للجمي ــد التعلي ــى صعي ــت عل ــي تحقق اإلنجــازات الت
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وحسب المرحلة الديموغرافية لمختلف الدول في 
المنطقة، فإن نسبة الزيادة في عدد األطفال ممن هم في 
سّن المدرسة والزيادة المحتملة في عدد األطفال خارج 

المدرسة هي كما يلي:

في دول مرحلة ما قبل العائد، ما زالت نسبة الزيادة 
سريعة في جميع الفئات العمرية والمستويات التعليمية. 
يعتبر ضمان الوصول إلى التعليم وجودة التعليم ما قبل 

االبتدائي واالبتدائي على حّد سواء أمراً حيوياً لتلبية 
احتياجات التعلّم لدى العدد المتزايد من األطفال، وكذلك 
إرساء األساس لهم لالنتقال إلى مرحلة التعليم اإلعدادي 

والثانوي. )العراق، السودان، اليمن، دولة فلسطين(

في دول مرحلة العائد المبكر، أعلى نسبة زيادة هي 
بين الفئات األكبر سناً، وبالتالي في المستويات التعليمية 

األعلى، بينما تتباطأ هذه الزيادة بين الفئات العمرية 
األصغر سناً وفي المستويات التعليمية األدنى.  ويجب 

أن ينتقل هذا التركيز إلى ما هو أبعد من التعليم االبتدائي 
نحو معالجة الفجوات ونقاط الضعف في التعليم اإلعدادي 

والثانوي. )الجزائر، والبحرين، وجيبوتي، ومصر، 
وإيران، واألردن، وليبيا، وسلطنة ُعمان، والمملكة 

العربية السعودية، وسوريا(

في دول مرحلة العائد المتأخر، نسبة الزيادة متدنية نسبياً 
في جميع الفئات العمرية والمستويات التعليمية. ويمكن 

للدول التركز بشكل مفيد على آليات االنتقال من المدرسة 
إلى العمل وسياسات العمالة الشبابية لالستفادة من العائد 
الديموغرافي. )الكويت، لبنان، المغرب، تونس، قطر، 

اإلمارات العربية المتحدة(
 

 تســتند إلــى االتجــاه الــذي توقعتــه منظمــة العمــل الدوليــة. وهــذا 
مــن  المنطقــة  اقتصاديــات  علــى  إضافيــاً  عبئــاً  سيشــكل  بــدوره 
الســنة. فــي  مليــون   2.٦ حوالــي  جديــدة؛  وظائــف  إيجــاد  حيــث 

لــم تتوفــر بعــد نصــف وظائــف المســتقبل، وذلــك بســبب التغيــر 
ــة.  ــة واالقتصادي ــاة االجتماعي ــى الحي ــره عل ــريع وأث ــي الس التكنولوج
بينمــا ستنشــأ  األتمتــة،  بســبب  الوظائــف ستتالشــى  هــذه  وبعــض 
تخيلهــا  نســتطيع  ال  وظائــف  وهــي  منهــا،  بــدالً  أخــرى  وظائــف 
ــي  ــف الت ــن الوظائ ــى ٨5% م ــب التوقعــات، فــإن 50% إل ــد. حس بع
ــد،  ــتحداثها بع ــم اس ــم يت ــام 2030 ل ــي ع ــوم ف ــو الي ــيتوالها متعلم س
ممــا يعنــي أن اليافعيــن والشــباب بحاجــة إلــى اكتســاب مجموعــة 
مختلفــة مــن المهــارات لتأميــن هــذه الوظائــف.122 وفــي حيــن أنــه 
ــإن األنظمــة  ــي مــكان العمــل، ف ــة محــددة ف ــم مهــارات تقني يمكــن تعل
بحاجــة  أفريقيــا  وشــمال  األوســط  الشــرق  منطقــة  فــي  الوطنيــة 
ــارات  ــن المه ــع م ــة أوس ــي مجموع ــتثمار ف ــى االس ــد إل ــكل متزاي بش
الحياتيــة إلرســاء أســاس للتعلــم مــدى الحيــاة، ممــا يمكــن الشــباب 
ــة الرابعــة. ــورة الصناعي ــي ســياق الث ــة التوظيــف ف مــن امتــالك قابلي

وعلــى افتــراض أن معــدل المشــاركة فــي القــوى العاملــة الشــابة 
ــة  ــوى العامل ــبة الق ــإن نس ــة، ف ــل الدولي ــة العم ــع منظم ــى توق ــتند إل يس
الشــابة )15-24( ســترتفع بنســبة 12% تقريبــاً بحلــول عــام 2030 
)مقارنــة مــع عــام 2015(، ممــا يــؤدي إلــى وجــود 2.٨ مليــون شــاب 
ــة.123 )انظــر الشــكلين 24 و 25(. وشــابة إضافييــن فــي القــوى العامل

المتزايــد  الضغــط  علــى  التحليــل  هــذا  يركــز  ذلــك،  ومــع 
أن  ويجــب  الطلــب،  جانــب  مــن  القائمــة  التعليــم  أنظمــة  علــى 
توفيــر  عمليــة  االعتبــار  بعيــن  التعليــم  فــي  االســتثمار  يأخــذ 

خدمات التعليم الحالية والعوامل المرتبطة بتوريدها.

مثال - االنتقال من 
المدرسة إلى العمل

االرتفاع في وتركيبة القوى العاملة الشابة )٢4-1٥(

المتســارع  االقتصــادي  النمــو  فــرص  نافــذة  لتحقيــق 
الوظائــف. فــرص  توســيع  يجــب  والتنميــة، 
فــي ضــوء تزايد نســبة ممن هم في ســن المدرســة، خاصة بيــن الفئات 
األكبــر ســناً مــن اليافعيــن، تتزايــد ضــرورة إيجــاد وظائــف لتمكيــن 
هــؤالء مــن دخــول ســوق العمــل.  وفــي الوقــت ذاتــه، مــن الضروري 
ألنظمــة التعليــم رعايــة المهــارات التــي يتطلبهــا االقتصــاد المتغيــر 
ــل بشــكل ناجــح. ــى ســوق العم ــة إل ــال الطلب ــان انتق ــن أجــل ضم م

األوســط  الشــرق  منطقــة  دول  ستشــهد   ،2030 عــام  بحلــول 
ــة )٦4-15  ــوى العامل ــي الق ــبة 2٧% ف ــادة بنس ــا زي ــمال أفريقي وش
ســنة( مقارنــة مــع عــام 2015، ممــا يعنــي دخــول 39 مليــون 
نســبة  أن  افتــراض  علــى  العمــل،  إلــى ســوق  مســتجد  شــخص 
مشــاركة الرجــال والنســاء فــي القــوى العاملــة علــى حــد ســواء

122 لجنة التعليم، 201٧: جيل التعلّم - االســتثمار في التعليم لعالم متغير؛ معهد المســتقبل لتكنولوجيات ديل، 201٧: الحقبة القادمة من الشــراكة بين البشــر واآلالت - أثر التكنولوجيات الناشــئة على المجتمع والعمل في عام 2030.

123 الحظ/ي أن الســبب وراء صغر العدد المتمثل في 2.٨ مليون شــابة وشــابة إضافيين في القوى العاملة، مقارنة مع 39 مليون وظيفة إضافية مطلوبة على النحو المذكور أعاله، هو أن الرقم األول يشــير إلى الفئة العمرية 15-24 ســنة فقط، بينما يشــير الرقم اآلخر إلى القوى العاملة ككل التي تتراوح أعمارها بين 15 و ٦4 ســنة، وهذا ناتج إلى حد كبير عن 

أفــواج الشــباب المتعاقبــة التــي دخلــت قــوى العمل خالل فترة الـ 15 عاماً بين عام 2015 و 2030 والتــي تنتقل عبر الفئات العمرية.
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حسب المرحلة الديموغرافية لمختلف الدول، فإن الزيادة 
المتوقعة في القوى العاملة الشابة هي كما يلي:

في دول مرحلة ما قبل العائد الديموغرافي، تكون 
الزيادة سريعة بنسبة +31% مما يعبر عن وجود 2.1 

مليون شاب وشابة إضافيين في سوق العمل بحلول 
عام 2030 مقارنة مع عام 2015 )العراق، السودان، 

اليمن، دولة فلسطين(

في دول مرحلة العائد المبكر، تكون الزيادة أبطأ 
بنسبة +٨% وتعبر عن وجود 1.1 مليون شاب وشابة 

إضافيين في سوق العمل بحلول عام 2030 مقارنة مع 
عام 2015 )الجزائر، البحرين، جيبوتي، مصر، إيران، 
األردن، ليبيا، ُعمان، المملكة العربية السعودية، سوريا(

في دول مرحلة العائد المتأخر، تتراجع الزيادة بنسبة 
-٧% مما يعبر عن انخفاض بمقدار 0.3 مليون شاب 
وشابة في سوق العمل بحلول عام 2030 مقارنة مع 
عام 2015 )الكويت، لبنان، المغرب، تونس، قطر، 

اإلمارات العربية المتحدة(

الشــكل ٢4 الزيادة الكمّية في عدد الشــباب في القوى العاملة خالل الفترة بين 2015 و 2030 )باآلالف(، حســب مرحلة العائد 
الديموغرافي في الدولة

دولة مرحلة 
ما قبل العائد

دول مرحلة 
العائد المتأخر

دول مرحلة 
العائد المبكر

في منطقة الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا

2015
الزيادة في 2030
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2015
الزيادة في 2030

الشــكل ٢٥ الزيادة الكمّية في عدد الشــباب في القوى العاملة خالل الفترة بين 2015 و 2030 )باآلالف(، حســب الدولة

دول مرحلة ما قبل العائد الديموغرافي:
العراق

دولة فلسطين

السودان

اليمن

دول مرحلة العائد الديموغرافي المبكر:
الجزائر

البحرين

جيبوتي

مصر

إيران

األردن

ليبيا

سلطنة ُعمان

السعودية 

سوريا

دول مرحلة العائد الديموغرافي المتأخر:

الكويت

لبنان

المغرب

تونس

قطر

اإلمارات العربية

ستكون الزيادة في القوى العاملة هي األعلى في مصر )+1.3 مليون(، و العراق )+1.3 مليون(، والسودان )+0.٦ مليون(، وسوريا )+0.3 مليون(، ودولة فلسطين )+0.1 
مليون(.

وحينها، الدول التي ستشهد أعلى عدد إجمالي للشباب في القوى العاملة في عام 2030 هي مصر )٦.5 مليون(، والعراق )3.٧ مليون(، والسودان )2.٧ مليون(، وإيران )٧.2 
مليون(، والمغرب )1.9 مليون(.

ومع ذلك، من المتوقع أن ينخفض عدد الشباب في القوى العاملة في بعض الدول، مثل إيران )-0.٦ مليون(، والمغرب )-0.2 مليون(، ولبنان )-0.2 مليون(.
لالطالع على البيانات الخاصة بالدولة، انظر الملحق 2، الجداول من أ9 إلى أ11.

صبي ســوري الجئ يلعب
كــرة القدم في مخيم األزرق

لالجئين في األردن.

© UNICEF/Jordan/2017/Rich
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مربع 4: 
مشاركة اإلناث في القوى العاملة الشابة

دول مرحلة ما قبل العائد: ثالث سيناريوهات

تعتبر نسبة المشاركة المتدنية للنساء في القوى العاملة 
مدعاة لقلق كبير في منطقة الشرق األوسط وشمال 

أفريقيا.  وفيما يلي أدناه السيناريوهات الثالثة المتعلقة 
بتقليص أو سّد فجوة النوع االجتماعي في المشاركة

في القوى العاملة الشابة )انظر الشكل 2٦(

سيناريو 1: يفترض أن معّدل المشاركة في القوى 
العاملة الشابة  يستند إلى توقعات منظمة العمل الدولية 

لعام 2030

سيناريو ٢: يفترض أن معّدل المشاركة في القوى 
العاملة الشابة بالنسبة للرجال هو نفسه كما في السيناريو 

1، بينما ترتفع نسبة مشاركة النساء فيها لتسّد الفجوة 
بينهن وبين الرجال بنسبة %50

سيناريو ٣: يفترض أن معّدل المشاركة في القوى 
العاملة الشابة بالنسبة للرجال هو نفسه كما في السيناريو 

1، بينما  تصل نسبة مشاركة النساء فيها إلى نفس 
مستوى معدل مشاركة الرجال

الشــكل ٢٦ الزيادة الكمّية في القوى العاملة الشــابة خالل الفترة بين عام 2015 و 2030 )باآلالف(، مع انحســار / إغالق فجوة النوع االجتماعي 
في نسبة المشاركة في سوق العمل، حسب الدولة

إن من شــأن ســّد فجوة النوع االجتماعي في القوى العاملة الشــابة )15-24 ســنة( أن يطلق العنان لرأس المال البشــري ليســهم في التنمية االقتصادية 
واالجتماعيــة، حيــث تكــون الزيــادة التناســبية األعلــى فــي القــوى العاملــة الشــابة فــي ســوريا )+٧4%(، والجزائــر )+٦٨%(، وإيــران )+٦٧%(.

دول مرحلة ما قبل العائد الديموغرافي:
العراق

دولة فلسطين

السودان

اليمن

دول مرحلة العائد الديموغرافي المبكر:

الجزائر

البحرين

جيبوتي

مصر

إيران

األردن

ليبيا

سلطنة ُعمان

السعودية 

سوريا

دول مرحلة العائد الديموغرافي المتأخر:

الكويت

لبنان

المغرب

تونس

قطر

اإلمارات العربية

2015
2030 سيناريو 1
2030 سيناريو 2
2030 سيناريو 3
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الشــكل ٢٧ الزيادة الكمّية في عدد الشــباب العاطلين عن العمل خالل الفترة بين 2015 و 2030 )باآلالف(، حســب مرحلة العائد 
الديموغرافي في الدولة

الزيادة في عدد الشباب العاطلين عن العمل )1٥-٢4 سنة( 1٢4

تعتبــر نســبة البطالــة بيــن الشــباب )15-24 ســنة( فــي منطقــة 
الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا حاليــاً األعلــى فــي العالــم. فــي ثالثــة 
ــة  ــي ثالث ــر، وف ــن الشــباب 40% أو أكث ــة بي ــغ نســبة البطال دول، تبل
ــك  ــن ذل ــوأ م ــا أن الوضــع أس ــن 30%.125 كم ــى م دول أخــرى أعل
ــى ٦0%  ــابات إل ــن الش ــة بي ــبة البطال ــث تصــل نس ــاء، حي ــن النس بي
ــرى.12٦ ــة دول أخ ــي ثالث ــن 50% ف ــر م ــى أكث ــة دول وإل ــي ثالث ف

ومــن شــأن الزيــادة المتوقعــة فــي عــدد اليافعيــن واليافعــات والشــباب 
ــى  ــؤدي إل ــام 2030 أن ت ــول ع ــط بحل ــرق األوس ــة الش ــي منطق ف
زيــادة فــي عــدد الطلبــة الذيــن يأملــون أن ينجحــوا فــي االنتقــال مــن 
ــاد  ــى االقتص ــط عل ــن الضغ ــد م ــذا يزي ــل. وه ــى العم ــة إل المدرس
الســتيعاب هــؤالء المســتجدين المتأمليــن فــي ســوق العمــل ممــا 
يعنــي أنــه مــن الضــرورة بمــكان بالنســبة ألنظمــة التعليــم فــي 
المنطقــة أن ترعــى المهــارات المطلوبــة لدخــول عالــم التوظيــف 
ســريع. اقتصــادي  تغيــر  فــي  واإلســهام  الذاتــي  التوظيــف  أو 

ــي  ــا ف ــمال أفريقي ــط وش ــرق األوس ــة الش ــح دول منطق ــم تنج وإذا ل
ــة، مــن خــالل  ــة مؤهل ــد قــوى عامل ــكل مــن مســألة تزوي التصــدي ل
أنظمــة تعليــم متوافقــة مــع احتياجــات ســوق العمــل، وكذلــك الطلــب 
مــن جانــب االقتصــاد بالنســبة لهــؤالء المســتجدين، مــن خــالل إيجــاد 
وظائــف جديــدة، فــإن نســبة البطالــة بيــن الشــباب فــي المنطقــة 
ــن الشــباب  ــة بي ــراض أن معــدالت البطال ــى افت ــر. وعل ســترتفع أكث
لعــام 2015 ســتبقى كمــا هــي بحلــول عــام 2030، فــإن العــدد 
اإلجمالــي للشــباب العاطليــن عــن العمــل فــي الفئــة العمريــة 24-15 
قــد يرتفــع بنســبة 11% بحلــول عام 2030. انظر الشــكلين 2٧ و 2٨.

124 لقد تم احتســاب البيانات المســتخدمة أدنه على افتراض أن معدالت البطالة بين الشــباب ســتكون في عام 2030 هي نفســها كما هي في عام 2015. تم احتســاب إجمالي عدد الشــباب العاطلين عن العمل من خالل جمع عدد الذكور غير الحاصلين على العمل مع عدد اإلناث غير الحاصالت على عمل.

125 ســلطنة ُعمان )4٧%(، ليبيا )45%(، دولة فلســطين )40%(، تونس )35%(، مصر )35%(، األردن )%33(.

12٦ ســوريا )٨3%(، ســلطنة ُعمان )٧٨%(، ليبيا )٦3%(، دولة فلســطين )٦0%(، المملكة العربية الســعودية )5٧%(، األردن )5٦%(. من الجدير بالمالحظة أن معدالت البطالة المرتفعة هذه مســتقلة عن المشــاركة المنخفضة أصالً لإلناث في القوى العاملة في منطقة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيا، حيث إن معدل البطالة يرتبط بعدد العاطلين عن العمل في القوة 

العاملــة )المتوظفــة والعاطلة عن العمل( وليس بإجمالي عدد الســكان.

دولة مرحلة 
ما قبل العائد

دول مرحلة 
العائد المتأخر

دول مرحلة 
العائد المبكر

في منطقة الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا

2015
الزيادة في 2030
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2015
الزيادة في 2030

الشــكل ٢٨ الزيادة الكمّية في عدد الشــباب العاطلين عن العمل خالل الفترة بين 2015 و 2030 )باآلالف(، حســب الدولة

دول مرحلة ما قبل العائد الديموغرافي:
العراق

دولة فلسطين

السودان

اليمن

دول مرحلة العائد الديموغرافي المبكر:
الجزائر

البحرين

جيبوتي

مصر

إيران

األردن

ليبيا

سلطنة ُعمان

السعودية 

سوريا

دول مرحلة العائد الديموغرافي المتأخر:

الكويت

لبنان

المغرب

تونس

قطر

اإلمارات العربية

من المتوقع أن تكون الزيادة في عدد الشباب العاطلين عن العمل هي األعلى في مصر )+0.4 مليون(، و العراق )+0.3 مليون(، والسودان )+0.1 مليون(، وسوريا )+0.0٧ 
مليون(، ودولة فلسطين )+0.05 مليون(.

الدول التي ستشهد أعلى عدد إجمالي للشباب العاطلين عن العمل هي مصر )2.2 مليون(، والسودان )0.٧ مليون(، وإيران )0.٧ مليون(، والعراق )0.٧ مليون(،  والجزائر 
)0.5 مليون(.

ومع ذلك، من المتوقع أن ينخفض عدد الشباب العاطلين عن العمل في بعض الدول، مثل إيران )-0.2 مليون(، والمغرب )-0.04 مليون(، ولبنان )-0.03 مليون(. لالطالع 
على البيانات الخاصة بالدولة، انظر الملحق 2، الجدول أ12.

2,500               2,000                 1,500                1,000                  500                     0 

حسب المرحلة الديموغرافية لمختلف الدول، فإن الزيادة 
المتوقعة في عدد الشباب العاطلين عن العمل هي كما 

يلي:

في دول مرحلة ما قبل العائد، الزيادة السريعة بنسبة 
+30% مما يؤدي إلى وجود 450,000 شاب وشابة 
إضافيين عاطلين عن العمل. في العراق، على سبيل 
المثال، قد تصل الزيادة في نسبة البطالة بين الشباب 
إلى +59% وفي دولة فلسطين إلى +35% )العراق، 

السودان، اليمن، دولة فلطسين(

في دول مرحلة العائد المبكر، الزيادة ستكوب أبطأ 
بنسبة +30% مما يؤدي إلى وجود 350,000 شاب 

وشابة إضافيين عاطلين عن العمل. في البحرين، على 
سبيل المثال، قد تصل الزيادة في نسبة البطالة بين 

الشباب إلى +30% وفي مصر إلى +22% ومع ذلك، قد 
تنخفض نسبة البطالة بين الشباب في إيران بنسبة -%20 

)الجزائر، البحرين، جيبتوتي، مصر، إيران، األردن، 
ليبيا، ُعمان، المملكة العربية السعودية، سوريا(

في دول مرحلة العائد المتأخر، تتراجع الزيادة بنسبة 
-٨% مما يقلل عدد الشباب والشابات العاطلين عن العمل 

بمقدار ٦0,000. ومع ذلك، قد تزيد نسبة البطالة بين 
الشباب في الكويت بنسبة +4٧%، وفي قطر بنسبة 
+44%، وفي لبنان بنسبة -51% )الكويت، لبنان، 
المغرب، تونس، قطر، اإلمارات العربية المتحدة(
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%1٢+

ملخص التبعات على مرحلة االنتقال من المدرسة إلى العمل

بحلــول عــام ٢٠٣٠، ستشــهد دول منطقــة الشــرق األوســط وشــمال 
ــل،  ــوق العم ــى س ــون )+٢٧%( إل ــدار ٣٩ ملي ــادة بمق ــا زي أفريقي

والذين ينبغي استيعابهم في االقتصاد الوطني واإلقليمي.

وإضافــة إلــى ذلــك، لــم تتوفــر بعــد نصــف وظائــف المســتقبل، وذلــك 
بســبب التغيــر التكنولوجــي وأثره علــى االقتصاد والحيــاة االجتماعية. 
ــي  ــوم ف ــو الي ــيتوالها متعلم ــي س ــف الت ــاد الوظائ ــد إيج ــم بع ــم يت ول
ــباب  ــن والش ــال واليافعي ــى األطف ــه عل ــي أن ــا يعن ــام 2030، مم ع
ــف.  ــذه الوظائ ــن ه ــارات لتأمي ــن المه ــة م اكتســاب مجموعــة مختلف
وبالتالــي، ينبغــي علــى أنظمــة التعليــم تعزيــز هــذه المهــارات التــي 
يتطلبهــا االقتصــاد المتغيــر، إلتاحــة انتقــال ناجــح إلــى ســوق العمــل.

وعلــى افتــراض أن نســبة المشــاركة فــي القــوى العاملــة الشــابة 
ــدد  ــزداد ع ــوف ي ــة، س ــل الدولي ــة العم ــات منظم ــى توقع ــتند إل تس
المشــاركين فــي القــوى العاملــة الشــابة )15-24 ســنة( بمقــدار 
يتــراوح بيــن 2.٨ مليــون )+12%( إلــى 2٦.٦ مليــون شــخص 
ــبة  ــادة نس ــأن زي ــن ش ــام 2015 و 2030. م ــن ع ــرة بي ــالل الفت خ
مشــاركة النســاء الشــابات فــي القــوى العاملــة مــن خــالل تقليــل 
الفجــوة بمقــدار النصــف بحــول عــام 2030 أن يفضــي إلــى مشــاركة 
ــل(.  ــون بالمجم ــة )33.٧ ملي ــوى العامل ــي الق ــابة ف ــون ش ٧.1 ملي
وبســّد فجــوة النــوع االجتماعــي تمامــاً بحلــول عــام 2030 وبافتراض 
ــس  ــي نف ــة ه ــوى العامل ــي الق ــابات ف ــاء الش ــبة مشــاركة النس أن نس
ــباب  ــدد الش ــع ع ــع أن يرتف ــن المتوق ــباب، م ــال الش ــاركة الرج مش
المشــاركين فــي القــوى العاملــة الشــابة بمــا يصــل إلــى ٧.40 
ــي عــام 2015. ــون ف ــول عــام 2030 - مــن 23.٧ ملي ــون بحل ملي

تعتبــر نســبة البطالــة بيــن الشــباب )15-24 ســنة( فــي منطقــة الشــرق 
األوســط وشــمال أفريقيــا حاليــاً األعلــى علــى مســتوى العالــم. وحتــى 

ــر  ــة والتغي ــة القائم ــات االقتصادي ــار التحدي ــن االعتب دون األخــذ بعي
التكنولوجــي وأثــره علــى االقتصــاد والقــوى العاملــة والمهــارات، مــن 
المتوقع أن ترتفع نســبة البطالة بين الشــباب أكثر، بمقدار ٧35,000 
ــن 2015 و 2030.  ــرة بي ــل )+11%( خــالل الفت عاطــل عــن العم

وينبغــي علــى دول منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا التصــدي 
لــكل مــن مســألة تزويــد قــوى عاملــة مؤهلــة، مــن خــالل أنظمــة تعليــم 
ــب  ــن جان ــب م ــك الطل ــل، وكذل ــع احتياجــات ســوق العم ــة م متوافق
االقتصاد بالنســبة لهؤالء المســتجدين، من خالل إيجاد وظائف جديدة.

للنــزاع  الكارثــي  األثــر  االعتبــار  بعيــن  التحليــل  هــذا  يأخــذ  ال 
ــة الشــرق  ــي منطق ــن ف ــر مــن الالجئي ــدد الكبي ــة الهشاشــة والع وحال
األوســط وشــمال أفريقيــا. وهكــذا، ســتعتمد ســوق العمــل والتطــورات 
ــدول فــي دمــج الالجئيــن  ــى قــدرة هــذه ال ــة المســتقبلية عل االجتماعي
فــي المجتمــع.12٧ وفــي حيــن أن المنطقــة تفتقــر إلــى االســتقرار 
السياســي، وفــي ضــوء أن االنتعــاش االقتصــادي خــارج قــدرة 
علــى  يجــب  للجميــع،  المتســاوية  والفــرص  الطبيعيــة  المــوارد 
ــق الدخــل وأن  ــد مــن هــدف تحقي ــا هــو أبع ــى م ــو إل ــم أن يرن التعلي
يعــزز فــي الوقــت ذاتــه االحتــرام والتعاطــف والصمــود والثقــة.

وحسب المرحلة الديموغرافية لمختلف الدول في 
المنطقة، فإن نسبة الزيادة في القوى العاملة والزيادة 

المحتملة في عدد الشباب العاطلين عن العمل هي كما 
يلي:

في دول مرحلة ما قبل العائد، الزيادة سريعة جداً 
في كل من حجم القوى العاملة ومعدالت البطالة 

بين الشباب المرتفعة أصالً. التعليم النوعي، وتوقع 
المهارات السريعة التغير التي يتطلبها سوق العمل، 

قد يكون بمثابة استراتيجية داعمة لتعزيز التنمية 
واالزدهار االقتصادي. ومع ذلك، هذه الدول األربعة 

جميعها تعاني حالياً من مرحلة متفاقمة )العراق، 
السودان، اليمن، دولة فلسطين(

في دول مرحلة العائد المبكر، نسبة الزيادة اإلجمالية 
هي أكثر بطئاً أصالً؛ في حين أن ومع ذلك، معظم هذه 
الدول هي إما دول تشهد حروباً، أو دول مزقها النزاع، 

أو تضررت من تدفق موجات الالجئين والمهاجرين 
إليها. في قليل من الدول، يمكن ألنظمة التعليم الجيد 

التي توفر المهارات التي يتطلبها أي  سوق عمل أن 
تشكل استراتيجية لتسريع النمو االقتصادي. )الجزائر، 

والبحرين، وجيبوتي، ومصر، وإيران، واألردن، وليبيا، 
وسلطنة ُعمان، والمملكة العربية السعودية، وسوريا(

في دول مرحلة العائد المتأخر، هذه الزيادة بطيئة جداً 
أو متراجعة أصالً؛ في حين أن القوى العاملة ال تزال 

تشهد نمواً، من المتوقع أن يتم استيعاب معظم الخريجين 
في سوق العمل. ومع ذلك، ولالستفادة من هذا العائد 
الديموغرافي، ينبغي لسياسات العمالة تعزيز وجود 

وظائف الئقة لجميع اليافعين والشباب. )الكويت، لبنان، 
المغرب، تونس، قطر، اإلمارات العربية المتحدة(

 سوف يزداد 
عدد المشاركين في القوى العاملة الشابة

 بمقدار يتراوح بين
٢.٨ مليون إلى ٢٦.٦ مليون شخص

 خالل الفترة بين عام 2015 و 2030
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صبي يافع مع أخيه )إلى اليســار(
مــع أمهمــا في منزلهم في منطقة 

سحاب، األردن.

© UNICEF/UN0249977/Rich

الفصل ٤
جني ثمار العائد الديموغرافي في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا: األعمال 

السياسية ذات األولوية
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دول مختلفة، وتحديات مختلفة، 
وفرص مختلفة

يبيــن التحليــل الــوارد فــي هــذا التقريــر أن منطقــة الشــرق األوســط 
التحــول  تحويــل  علــى  كبيــرة  بقــدرة  تتمتــع  أفريقيــا  وشــمال 
ــف  ــد. تختل ــار متزاي ــى ازده ــدول إل ــهده ال ــذي تش ــي ال الديموغراف
الديموغرافــي  التحــول  فــي  الــدول  فيهــا  تمــر  التــي  المراحــل 
وبالتالــي تتفــاوت األولويــات السياســية الملحــة بيــن هــذه الــدول.

دول مرحلة ما قبل العائد الديموغرافي: 
العراق، السودان، اليمن، دولة فلسطين

فــي هــذه المرحلــة المبكــرة مــن التحــول الديموغرافــي، مــا زال 
أمــام هــذه الــدول الوقــت الكافــي التخــاذ مجموعــة مــن التدابيــر 
ــن  ــباب الذي ــات والش ــون واليافع ــع اليافع ــان أن يتمت ــية لضم السياس
ســيدخلون ســوق العمــل علــى مــدى الســنوات العشــر إلــى الخمســة 
عشــر القادمــة بالصحــة والتغذيــة والتعليــم الجيــد والحمايــة فهــذا مــن 
شــأنه أن يتيــح لهــم تحويــل التغّيــر الديموغرافــي إلــى ثــروة مشــتركة. 
ــت  ــي الوق ــد الديموغراف ــل العائ ــا قب ــة م ــام دول مرحل ــا زال أم وم
ــي  ــال االقتصــاد الكل ــي مج ــة ف ــرات المطلوب ــراء التغيي ــي إلج الكاف
ــن  ــي م ــل والت ــوق العم ــات س ــي وسياس ــي والتنظيم ــال المال والمج
شــأنها تعظيــم فــرص التوظيــف. ومــع ذلــك، تعانــي دول مرحلــة مــا 
قبــل العائــد األربعــة فــي المنطقــة مــن الهشاشــة والنــزاع واألزمــات 
ــم تجــد هــذه  ــاوت درجــات تعقيدهــا ومدتهــا. وإذا ل اإلنســانية مــع تف
ــذا  ــإن ه ــا، ف ــتقرار فيه ــالم واالس ــتعادة الس ــا الس ــة م ــدول طريق ال
ســيحّد مــن فرصهــا فــي تحقيــق العائــد الديموغرافــي المحتمــل فيهــا.

ــط  ــرق األوس ــة الش ــي منطق ــباب ف ــون والش ــال واليافع ــع األطف يتمت
تغييــر  عناصــر  يصبحــوا  أن  علــى  بالقــدرة  أفريقيــا  وشــمال 
لمســتقبل أكثــر ازدهــاراً، مــن خــالل لعــب دورهــم فــي جنــي 
ــر  ــب النظ ــذا، يج ــنى ه ــي يتس ــن ك ــي. لك ــد الديموغراف ــار العائ ثم
إليهــم علــى أنهــم مــورداً للحلــول الممكنــة.12٨ ومــن الضــروري 
اتخــاذ إجــراءات حاســمة مــن جانــب صانعــي السياســات إذا كان 
لليافعيــن والشــباب فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال  ُيــراد 
ــاكل  ــل المش ــي ح ــاهمة ف ــم، والمس ــل إمكانياته ــق كام ــا تحقي أفريقي
الديموغرافــي. العائــد  مــن  االســتفادة  علــى  المنطقــة  ومســاعدة 

1٤. جني ثمار العائد الديموغرافي في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا:  األعمال السياسية ذات األولوية

دول مرحلة العائد الديموغرافي المبكر: الجزائر، والبحرين، 
وجيبوتي، ومصر، وإيران، واألردن، وليبيا، وسلطنة ُعمان، 

والمملكة العربية السعودية، وسوريا.

فــي حيــن أن التحــول الديموغرافــي فــي هــذه الــدول هــو أكثــر 
فيهــا. تقييــداً  أكثــر  السياســية  الخيــارات  أن  إال  أصــالً،  تقدمــاً 
ــد  ــم العائ ــى تعظي ــة إل ــية الرامي ــر السياس ــدول، التدابي ــذه ال ــي ه وف
واليافعــات  اليافعيــن  علــى  أكثــر  تركــز  أن  يجــب  الديموغرافــي 
والشــباب ومرحلــة انتقالهــم مــن المدرســة إلــى العمــل، وكذلــك علــى 
ــة االســتثمار  ــل مــن أهمي ــي ســّن العمــل. لكــن هــذا ال يقل مــن هــم ف
فــي تعليــم الطفولــة المبكــرة والتعليــم األساســي فــي العقــد األول مــن 
الحيــاة، وهــو اســتثمار مــا زال يعتبــر أمــراً حيويــاً مــن عــدة وجهــات 
نظــر. وفــي هــذه الفئــة، تعانــي دولتــان مــن النــزاع واألزمــات 
اإلنســانية )ســوريا وليبيــا(، بينمــا تعانــي دولتــان أخريتــان مــن تبعــات 
تدفــق موجــات كبيــرة مــن الالجئيــن إليهــا، بدرجــة متفاوتــة )األردن 
ومصــر(.  وهــذه الظــروف تعيــق هــذه الــدول األربعــة مقارنــة مــع 
ــر  ــث اتخــاذ التدابي ــي هــذه المجموعــة مــن حي ــدول ف ــن ال ــا م غيره
السياســية  الضروريــة كــي يســتفيد ســكانها مــن أي عائــد ديموغرافي.

دول مرحلة العائد الديموغرافي المتأخر: الكويت، لبنان، المغرب، 
تونس، قطر، اإلمارات العربية المتحدة

يوجــد فــي هــذه الــدول أصــالً نســبة عاليــة بيــن ســكانها ممــن هــم فــي 
فئــة ســن العمــل وهــي تمــر فعــالً فــي فتــرة يمكنهــا فيهــا جنــي الفوائــد 
االقتصاديــة للتحــول الديموغرافــي - وبالتالــي، فــإن التدابيــر السياســية 
التــي تهــدف إلــى تعزيــز العائــد الديموغرافــي فــي دول مرحلــة العائــد 

ويمكن تلخيص األولويات السياسية األكثر إلحاحاً لدول 
منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا لكل فئة من فئات 

العائد على النحو التالي:

دول مرحلة ما قبل العائد: ضمان تمتع األطفال واليافعين 
والشباب بالصحة والتغذية الجيدة والحماية والتعليم الجيد.

دول مرحلة العائد المبكر: تزويد اليافعين واليافعات 
والشباب بالمهارات التي يحتاجونها لضمان انتقالهم من 

مرحلة المدرسة إلى العمل بشكل فاعل

دول مرحلة العائد المتأخر: تمكين من هم في سّن العمل 
من خالل مبادرات تستهدف المشاركة في القوى العاملة 

واستحداث الوظائف.

12٨ مبادرة ال لضياع جيل وشــركاؤها، 201٧. ترجمة األبحاث إلى عمل أوســع نطاقاً:  ندوة األدلة المتعلقة باليافعين والشــباب في منطقة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيا )تقرير ملخص(.
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الصحة والتغذية 
للتنمية المبكرة

ال يمكــن ألي قــوى عاملــة أن تكــون فعالــة إال إذا كانــت تتمتــع 
ــذا فــإن االســتثمار فــي مجــال  ــدة والتغذيــة الكافيــة، ول بالصحــة الجي
ــال واليافعيــن والشــباب فــي  ــة لجميــع األطف توفيــر الخدمــات الصحي
ــات،  ــب التوقع ــو وحس ــا ه ــمال أفريقي ــط وش ــرق األوس ــة الش منطق
يجــب تحقيــق زيــادة بمقــدار 1000,000 عامــل صحــي تقريبــاً 
وأعلــى  أكثــر  رقــم  وهــو   -  2030 عــام  بحلــول  المنطقــة  فــي 
مــن النمــو المتوقــع بنــاًء علــى اتجــاه 2000-2015 - وهــو مــا 
ســيكون لــه تبعــات سياســية وماليــة رئيســية بالنســبة للحكومــات.

بعــض بلــدان المنطقــة التــي ســيكون عــدد أفــراد القــوى العاملــة 
ــول عــام 2030 ستشــهد أيضــاً  ــا بحل ــى فيه ــع األعل ــة المتوق الصحي
معــدالت عاليــة ومــن وفيــات المواليــد الجــدد. وســتحتاج هــذه الــدول 
إلــى العمــل بشــكل عاجــل علــى إدارة القــوى العاملــة الصحيــة لتقليــل 
معــدل وفيــات المواليــد الجــدد. وكجــزء مــن اإلصالحــات فــي القطــاع 
الصحــي فــي المنطقــة، ســيصبح مــن الضــروري جــداً تدريــب ونشــر 
ــوات  ــهد فج ــي تش ــة الت ــق الجغرافي ــي المناط ــن ف ــن الصحيي العاملي
كبيــرة مــن حيــث توفيــر الخدمــات إذا مــا كان ُيــراد المحافظــة علــى 
المكاســب األخيــرة التــي تحققــت علــى صعيــد تخفيض معــدل الوفيات.

ــات ذات  ــة وضــع سياس ــورة عملي ــة لبل ــاث إضافي ــذ أبح ويجــب تنفي
عالقــة بالصحــة ويجــب أن تهــدف إلــى استكشــاف مجــاالت الترابــط  
ومــن شــأن أي تزايــد فــي فئــة كبــار الســن بيــن الســكان، علــى ســبيل 
المثــال، أن تــؤدي علــى األرجــح إلى زيــادة الحاجة إلى وجــود عاملين 
ــن المــرض،  ــدة م ــاط الجدي ــى االســتجابة لألنم ــن عل ــن قادري صحيي
ــب ــر الســّن وأمــراض القل ــالالت المرتبطــة بكب ــك االعت ــي ذل ــا ف بم

ــن  ــخاص الذي ــى األش ــي عل ــكل رئيس ــز بش ــب أن ترك ــر يج المتأخ
يندرجــون حاليــاً ضمــن فئــة الســكان في ســّن العمل والتصدي لمســألة 
مشــاركتهم فــي القــوى العاملــة، واســتحداث الوظائــف، وتوفيــر بيئــة 
العمــل، والمكاســب اإلنتاجيــة مــن خــالل تحســين رأس المال البشــري 
فــي القــوى العاملــة الحاليــة. وال يــزال االســتثمار فــي الطفولــة يشــكل 
ــدول  ــذه ال ــى ه ــدود عل ــر مح ــه أُث ــيكون ل ــن س ــة، لك ــة مطلق أولوي
مــن حيــث تعزيــز مكاســبها االقتصاديــة مــن التحــول الديموغرافــي.

تحفيز العائد الديموغرافي من خالل 
االستثمار في الخدمات األساسية

لضمان تمتع األطفال واليافعين والشباب في منطقة الشرق 
األوسط وشمال أفريقيا بالصحة في الوقت الحالي وفي 

المستقبل، يجب على السياسات الصحية أن:

جميع الدول: تهدف إلى زيادة عدد العاملين الصحيين 
وتخفيض معدالت وفاة األطفال دون سّن الخامسة، خاصة 
بين الفئات األكثر استضعافاً وإضافة إلى ذلك، يجب تنفيذ 
استثمارات في التعليم النوعي - إعطاء األولوية للمهارات 

التي تناسب عالم سريع التغير - في جميع المراحل 
التعليمية في جميع أنحاء منطقة الشرق األوسط وشمال 

أفريقيا، مع إيالء اهتمام خاص لـ:

دول مرحلة ما قبل العائد: االستثمار في برامج طفولة 
مبكرة وتعليم أساسي نوعية

دول مرحلة العائد المبكر: االستثمار في التعليم اإلعدادي 
والثانوي النوعي وفي تنمية المهارات

 

والحاجــة إلــى توفيــر رعايــة منزليــة وســيكون لهــذا تبعــات تتعلــق 
باالحتياجــات الماليــة المســتقبلية للقطاعــات الصحيــة فــي كثيــر مــن 
ــى  ــرض إل ــن المرجــح أن يتحــول عــبء الم ــه م ــث إن ــدول، حي ال
األشــخاص الذيــن يحتاجــون إلــى رعايــة أطــول مــدة وأكثــر تكلفــة.

تعليم من أجل 
تعّلم مدى الحياة

توفيــر  فــإن  الكافيــة،  والتغذيــة  بالصحــة  تمتعهــا  إلــى  إضافــة 
ــة  ــارات الفني ــا للمه ــع امتالكه ــة، م ــوى عامل ــة ق ــد ألي ــم الجي التعلي
والحياتيــة المناســبة لســوق العمــل، هــو متطلــب مطلــق أليــة دولــة 
ــم  ــي التعلي ــي. االســتثمار ف ــد ديموغراف ــق أي عائ ــى تحقي تهــدف إل
هــو أمــر حيــوي. يشــير التحليــل الــوارد فــي هــذا التقريــر إلــى أن 
المنطقــة ستشــهد إضافــة بمقــدار يبلــغ تقريبــاً 25 مليــون طفــل 
فــي ســّن المدرســة )+23%( بحلــول عــام 2030. لكــن فــي ضــوء 
المخــاوف المتعلقــة بجــودة أنظمــة التعليــم فــي المنطقــة، فاالســتثمار 
المطلــوب ال ينحصــر ببســاطة فــي مواكبــة األعــداد المتزايــدة 
لألطفــال فــي ســن المدرســة. بــل هنــاك ضــرورة لتنفيــذ اســتثمارات 
تحويليــة فــي كل مــن الوصــول إلــى التعليــم وتوفيــر تعليــم نوعــي.

هــم   )2030( المســتقبل  فــي  وشــباب  يافعــون  ســيكونون  مــن 
أطفــال اليــوم ممــن هــم فــي ســّن المرحلــة مــا قبــل االبتدائيــة 
االســتثمار  جــداً  المهــم  مــن  وبالتالــي،  االبتدائيــة.  والمرحلــة 
فــي برامــج تعليــم الطفولــة المبكــرة والتعليــم األساســي، حيــث 
فــي  الحقــاً  األطفــال  يواجههــا  التــي  المشــاكل  مــن  كثيــر  إن 
منعطفاتهــم التعلميــة ترتبــط بعــدم توفيــر فــرص مبكــرة لهــم.

 
ــة  ــل المرحل ــال ممــن هــم فــي ســّن مــا قب ــر مــن نصــف األطف  أكث
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ــة  ــل المرحل ــا قب ــدارس م ــى م ــون إل ــة ال يذهب ــي المنطق ــة ف االبتدائي
االبتدائيــة أو الحضانــات أو ريــاض األطفــال، مــع أن هــذه الفئــة 
العمريــة ستشــهد أدنــى معــدل نمــو لجميــع الفئــات العمريــة المدرســية 
فــي المنطقــة )٦% لعــام 2030(. ومــع أن االســتثمار فــي برامج تعليم 
الطفولــة المبكــرة ال يــزال أمــراً ضــروري فــي جميــع أنحــاء المنطقة، 
لكــن فيمــا يتعلــق بتحقيــق العائــد الديموغرافــي، مجــال االســتثمار هــذا 
ليــس ذي صلــة فــي الــدول األربعة التي تمر في مرحلــة ما قبل العائد.

ــارف  ــل بالمع ــون ســوق العم ــن يدخل ــباب الذي ــد الش ــان تزوي ولضم
كافــة  فــي  التعليــم  تحســين جــودة  يجــب  المناســبة،  والمهــارات 
ــة.  ــة والثانوي ــة، واإلعدادي ــة، واالبتدائي ــل االبتدائي ــا قب ــل، م المراح
ــادة المتوقعــة فــي عــدد  ــراً، فــي ضــوء الزي ــاً كبي وهــذا يشــكل تحدي
المرحلــة  المرحلــة االبتدائيــة )بنســبة 15%(، وفــي  فــي  الطلبــة 
اإلعداديــة )بنســبة 29%(، والمرحلــة الثانويــة )بنســبة 35%(. ويجــب 
توفيــر المــوارد، ســواء للتوســع فــي الوصــول إلــى التعليــم أو لتحســين 
ــة  ــر جوهري ــم أكث ــادة تقيي ــذ إع ــى تنفي ــذا عل ــز ه ــد يحّف ــه. وق جودت
لنظــام التعليــم فــي بعــض الــدول التــي ستشــهد أكثــر التغيــرات 
ــا. ــة فيه ــّن المدرس ــي س ــم ف ــن ه ــال مم ــة األطف ــي فئ ــة ف دراماتيكي

ومــدى النجــاح فــي التحصيــل المدرســي وفــي العمــل والحيــاة يعتمــد 
علــى مجموعــة واســعة مــن المهــارات والتوجهــات والقيــم التــي 
تتعــدى المعرفــة التقليديــة للقــراءة والكتابــة والعمليــات الحســابية 
والمهــارات الوظيفيــة. تتغيــر طبيعــة العمــل بشــكل متســارع، وذلــك 
بســبب التغيــر التكنولوجــي. وهنــاك أهميــة متزايــدة لتطويــر مهــارات 
ــة  ــن الشــخصي والمواطن ــف والتمكي ــم والتوظي ــق بالتعلي أوســع تتعل
ــن  ــتجدين فعالي ــن مس ــم ع ــام التعلي ــض نظ ــان تمخ ــة. ولضم الفاعل

ــم تعطــي أولويــة  فــي ســوق العمــل، مــن الضــروري وضــع ُنهــج تعل
قصــوى لتعليــم المهــارات الحياتيــة والمواطنــة  129 لذلــك، يجــب علــى 
األنظمــة الوطنيــة االســتثمار بشــكل متزايــد فــي مجموعــة أوســع مــن 
المهــارات الحياتيــة التــي ترســي األســاس لمزيــد مــن التعلــم والتدريــب، 
لتعزيــز قابليــة التوظيــف لــدى الشــباب. تعــد االســتثمارات فــي جــودة 
التعليــم أمــراً حيويــاً فــي جميــع دول المنطقــة، ولكــن مــن أجــل تعزيــز 
فــرص تحقيــق أي عائــد اقتصــادي منهــا، تكــون هــذه قــادرة أكثــر أن 
تؤتــي أُكلهــا علــى المســتوى الثانــوي فــي دول مرحلــة العائــد المبكــر.

تمويل االستثمارات 
الضرورية

ــم  ــي تمكنه ــارات الت ــة بالمه ــي المنطق ــباب ف ــن والش ــد اليافعي إن تزوي
ــي  ــد الديموغراف ــق العائ ــي تحقي ــيؤدونها ف ــي س ــب األدوار الت ــن لع م
والحمايــة  والصحــة  التعليــم  فــي  كبيــرة  اســتثمارات  يتطلــب  
االجتماعيــة. لكــن معظــم دول المنطقــة تعانــي أصــالً مــن عجــز 
كبيــر فــي ميزانيتهــا وتثقلهــا ديــون كبيــرة ممــا يحــد مــن الحيــز 
ــي هــذا الفصــل. ــر السياســية الموضحــة ف ــا التخــاذ التدابي ــي فيه المال

وفــي حيــن أن أخــذ مزيــد مــن القــروض هــو أمــر ينطــوي علــى 
ــة،  ــاف المنطق ــى إضع ــؤدي إل ــة ت ــاعدات الخارجي ــر وأن المس مخاط
لجميــع  متاحتــان  وهمــا  المالــي  الحيــز  لزيــادة  طريقتــان  هنــاك 
ُتعنــى بإعــادة تحديــد  الحكومــات فــي المنطقــة. الطريقــة األولــى 
والشــباب،  واليافعيــن  األطفــال  علــى  العــام  اإلنفــاق  أولويــات 
والتأكــد مــن كفايــة مســتوى مخصصــات الميزانيــة وأنــه يفضــي 
اســتضعافاً. األكثــر  للفئــات  ســيما  ال  المرجــوة،  النتائــج  إلــى 

ــي منخفضــة  ــي اإلجمال ــج المحل ــن النات ــبة م ــب كنس ــر الضرائ ُتعتب
بشــكل عــام فــي المنطقــة، ويقتــرن هــذا مــع وجــود ضعــف القوانيــن 
وتهــرب  الحاليــة،  القوانيــن  إنفــاذ  عمليــة  وضعــف  الضريبيــة 
الضريبيــة  اإلعفــاءات  إلــى  إضافــة  النطــاق،  واســع  ضريبــي 
ــة  ــرة والتدريجي ــب المباش ــادة الضرائ ــال لزي ــاك مج ــة. وهن التقديري
بشــكل كبيــر علــى الدخــل والثــروة. ومــن شــأن هــذا أن يتيــح 
وتوجيــه  تصميمــاً،  أكثــر  توزيــع  إعــادة  دور  لعــب  للحكومــات 
ــل.130 ــاء والتجاه ــن اإلقص ــون م ــن يعان ــو الذي ــة نح ــوارد العام الم

تيسير مرحلة االنتقال من 
المدرسة إلى العمل للجميع

يجب وضع مجموعة من السياسات المتنوعة في منطقة 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا التي تزيد من الطلب على 

العمالة وتشجع على توظيف جميع الشباب، بما فيهم األكثر 
استضعافاً، بما فيها:

دول مرحلة ما قبل العائد: االستثمار في الوصول إلى 
التعليم وفي جودة التعليم )كما هو ُمشار أعاله(، واقتران 

ذلك بوضع سياسات تشجع على توظيف الشباب

دول مرحلة العائد المبكر: سياسات تركز على تنمية 
المهارات والتدريب واإلشراف الوظيفي وتنسيب الوظائف 

وحوافز من أصحاب العمل

دول مرحلة العائد المتأخر: سياسات تركز على الطلب 
على العمل

جميع الدول: تدابير حماية اجتماعية لدعم اليافعين والشباب 
األكثر استضعافاً، بما في ذلك اإلجراءات التحولية لتيسير 

انتقالهم إلى سوق العمل 

.www.lsce-MENA.org .)129 ضياع جيل وشــركاؤها، 201٧. ترجمة األبحاث إلى عمل أوســع نطاقاً:  ندوة األدلة المتعلقة باليافعين والشــباب في منطقة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيا )تقرير ملخص

130 اإليســكوا )201٧(.  إعادة التفكير في السياســة المالية للمنطقة العربية.
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ــج  ــو الدام ــى النم ــز عل ــية تحف ــر سياس ــاذ تدابي ــب اتخ ــي، يج وبالتال
والشــامل ويفضــي إلــى توفيــر وظائــف نوعيــة للفئــات الســكانية 
ناتجــة  الوظائــف  اســتحداث  عمليــة  تكــون  أن  ويجــب  األوســع. 
عــن القطــاع الخــاص، حيــث إن المنطقــة اعتمــدت طويــالً علــى 
وهــو  العمــل؛  ســوق  فــي  المســتجدين  العــام الســتيعاب  القطــاع 
ــة  ــى دول منطق ــه. ويجــب عل ــاً ب ــد مســتداماً أو مرغوب ــم يع وضــع ل
ــات  ــام المؤسس ــق أم ــد الطري ــا تمهي ــمال أفريقي ــط وش ــرق األوس الش
ــرة ومتوســطة الحجــم لتنمــو وتســتحدث  الخاصــة والمشــاريع الصغي
ــل. ــوق العم ــي س ــباب ف ــتجدين الش ــا المس ــي يحتاجه ــف الت و الوظائ
فتيســير تنفيــذ األعمــال التجاريــة يجعــل ذلــك مرغوبــاً كثيــراً فــي كثيــر 
مــن دول المنطقــة،132 ممــا يجعــل مــن الصعــب علــى رواد األعمــال 
الشــباب علــى وجــه التحديــد البــدء فــي مبــادرات جديــدة. ويجــب إيــالء 
اهتمــام خــاص للتغيــرات الســريعة في التكنولوجيا واألســواق ولمســألة 
كيــف يمكــن لــدول المنطقــة أن تهيــئ نفســها علــى أكمل وجه لالســتفادة 
مــن هــذه التغييــرات، المعروفــة أيضاً باســم الثــورة الصناعيــة الرابعة.

توفير الحماية 
للفئات األكثر استضعافاً

نطــاق  توســيع  يجــب  أعــاله،  الموضحــة  التدابيــر  إلــى  إضافــة 
الخدمــات  إلــى  الوصــول  لضمــان  االجتماعيــة  الحمايــة  أنظمــة 
فــي  األساســية لألطفــال واليافعيــن والشــباب األكثــر اســتضعافاً 
منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا، بمــا فيهــم المنحدريــن 
كمتطلــب  اإلعاقــة،  وذوي  والالجئيــن  فقــراً  األشــد  األســر  مــن 

مسبق لتحقيق انتقالهم التدريجي إلى العمل المنتج.
 

التوظيف ووظائف 
الئقة للجميع

يشــدد التقريــر علــى أنــه بحلــول عــام 2030 ستشــهد منطقــة الشــرق 
األوســط وشــمال أفريقيــا دخــول 40 مليــون مســتجد إلــى ســوق العمل 
ــتجدين  ــؤالء المس ــع ه ــتيعاب جمي ــبة 2٧%. ويجــب اس ــادة بنس - زي
فــي االقتصــادات الوطنيــة إذا مــا كان ُيــراد للعائــد الديموغرافــي أن 
ينضــج. وفــي ضــوء المعــدالت الحاليــة للمشــاركة فــي القــوى العاملــة 
)للذكــور واإلنــاث علــى حــّد ســواء(، ســوف يــزداد عــدد المشــاركين 
فــي القــوى العاملة الشــابة بمقدار 4.٧ مليون شــاب وشــابة +)%20(.

ــة الشــرق األوســط وشــمال  ــي منطق ــة الشــباب ف تعــد معــدالت بطال
أفريقيــا فعليــاً مــن أعلــى المعــدالت علــى مســتوى العالــم، ولــذا 
يكفــي  ال  وحــده  العمــل  ســوق  فــي  المســتجدين  اســتيعاب  فــإن 
ــك،  ــى ذل ــر عــالوة عل ــق الحــد األقصــى مــن االقتصــاد المتغي لتحقي
لــم تتوفــر بعــد نصــف وظائــف المســتقبل، وذلــك بســبب التغيــر 
فــي  االجتماعيــة  والحيــاة  االقتصــاد  علــى  وأثــره  التكنولوجــي 
اكتســاب مجموعــة  اليافعيــن والشــباب  المســتقبل. ويجــب علــى 
مختلفــة مــن المهــارات حتــى يســتطيعوا تأميــن هــذه الوظائــف. 
وبالتالــي، ينبغــي علــى أنظمــة التعليــم تعزيــز هــذه المهــارات التــي 
يتطلبهــا االقتصــاد المتغيــر، إلتاحــة انتقــال ناجــح إلــى ســوق العمــل.

إضافــة إلــى ذلــك، يجــب دمــج غيــر الحاصليــن علــى وظائــف حاليــاً 
أو مــن هــم خــارج القــوى العاملــة فــي االقتصــاد. ومــن أجــل تحقيــق 
ــوى  ــد الق ــق بتزوي ــة تتعل ــية متنوع ــر سياس ــاذ تدابي ــذا، يجــب اتخ ه

ــا زال  ــد، م ــل العائ ــا قب ــة م ــي دول مرحل ــا. ف ــب عليه ــة والطل العامل
ــه فرصــة أن  ــم وجودت ــى التعلي ــي الحصــول عل ــتثمارات ف ــام االس أم
تأتــي أُكلهــا، لكنهــا يجــب أن تقتــرن باتخــاذ تدابيــر سياســية ترفــع 
ــف الشــباب. ــى توظي ــة وتشــجع عل ــى العمال ــب عل ــن مســتوى الطل م

تســهيل  علــى  التركيــز  ينبغــي  المبكــر،  العائــد  مرحلــة  دول  فــي 
ســبيل  علــى  العمــل،  ســوق  إلــى  المدرســة  مــن  اليافعيــن  انتقــال 
المثــال، مــن خــالل تنميــة المهــارات والتدريــب المهنــي؛ وبرامــج 
الحصــول  مــن  وتمكينــه  الوظائــف،  وتنســيب  الداخلــي؛  التدريــب 
علــى القــروض؛ ووضــع الحوافــز التــي تشــجع أصحــاب العمــل 
ــد المتأخــر،  ــة العائ ــن والشــباب. فــي دول مرحل ــى توظيــف اليافعي عل
التدابيــر السياســية التــي تهــدف إلــى جنــي ثمــار العائــد الديموغرافــي 
العمالــة. علــى  الطلــب  لتعزيــز  أغلبهــا  فــي  اتخاذهــا  يجــب 

نمو اقتصادي 
دامج وشامل

إن أي عائــد ديموغرافــي لــن ينضــج دون نمــو اقتصــادي وهــذا النمــو 
ــه يجــب  ــي أن االقتصــادي يجــب أن يكــون شــامالً ودامجــاً. وهــذا يعن
أن يفضــي إلــى توفيــر وظائــف الئقــة لمالييــن األشــخاص. بقــي النمــو 
ــة بســبب مجموعــة مــن  ــة العالمي ــذ األزمــة المالي ــاً من اإلقليمــي متفاوت
العوامــل، ممــا أدى إلــى عــدم توفيــر فــرص عمــل كافيــة للشــباب 
والنســاء.131 وإضافــة إلــى ذلــك، فــإن الوظائــف التــي اســتحدثها 
النمــو االقتصــادي حتــى اآلن هــي فــي أغلبهــا متدنيــة المهــارات ولــم 
تجــذب هــذه الوظائــف أغلــب الشــباب غيــر الحاصليــن علــى وظائــف.

131 صندوق النقد الدولي )201٨(. فرصة للجميع؛ تشــجيع النمو والشــمولية في الشــرق األوســط وشــمال أفريقيا.
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ــي:  ــو التال ــى النح ــة عل ــة االجتماعي ــج الحماي ــف برام ــن تصني يمك
الحمايــة )منــع العــوز وضمــان الوصــول إلــى الخدمــات األساســية(؛ 
أو وقائيــة )منــع الفقــر نتيجــة للصدمــة(؛ أو الترويجيــة أو التحويليــة 
)توفيــر وصــول أكبــر إلــى الفــرص االقتصادية، أو في منطقة الشــرق 
األوســط، معظــم برامــج الحمايــة االجتماعيــة الحاليــة هــي إمــا حمايــة 
أو وقائيــة. ومــع ذلــك، يمكــن لتدابيــر الحمايــة االجتماعيــة التحويليــة 
أن تلعــب دوراً رئيســياً فــي تيســير دخــول الشــباب إلــى ســوق العمــل.

أطفــال  فــي  لالســتثمار  األولويــة  إعطــاء  يتــم  لــم  ومــا 
أفريقيــا وشــمال  األوســط  الشــرق  منطقــة  وشــباب  ويافعــي 

من األمثلة على تدابير الحماية التحويلية التي يمكن 
لحكومات دول منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا 

استكشافها، بالتعاون مع شركائهم الدوليين، هناك:

برامج الضمان الوظيفي - رفد اليافعين والشباب بالحق 
في المطالبة بعدد من األيام مدفوعة األجر من الحكومة

الحصول على التمويل المصغر - أداة قوية إلشراك 
اليافعين والشباب في المشاريع المصغرة والصغيرة 

ومتوسطة الحجم

الحوافز الضريبية - لرواد األعمال الذين يعّينون اليافعين 
والشباب ولليافعين والشباب الذين يعملون كرواد أعمال

الوصول المتفاوض عليه والتفضيلي إلى السوق - 
للمنتجات التي يصنعها اليافعون والشباب

الكثافــة  توســع  علــى  المترتــب  االقتصــادي  للعــبء  يمكــن  فإنــه   
ــو  ــالل النم ــن خ ــر م ــاث الفق ــاعي اجتث ــن مس ــّوض م ــكانية أن يق الس
الفقــر  ارتفــاع معــدالت  إلــى  يــؤدي  أن  يمكــن  االقتصــادي، ممــا 
األولويــة  وإعطــاء  منصــف،  اســتثمار  وجــود  دون  والتهميــش. 
حرمانــاً،  واألكثــر  فقــراً  األشــد  والشــباب  واليافعيــن  لألطفــال 
مــن  تعانــي  أفريقيــا  وشــمال  األوســط  الشــرق  منطقــة  ســتبقى 
ــان  ــوق اإلنس ــى حق ــرة عل ــات خطي ــل تبع ــن وتحم ــوة التباي ــاع ه اتس
واالســتقرار السياســي، وكذلــك علــى العمالــة والنمــو االقتصــادي.

عائد مزدوج؟ 
الفوائد االقتصادية للسالم

مــا  إذا  أساســياً  متطلبــاً  واالجتماعــي  السياســي  االســتقرار  يعــد 
كان ُيــراد لــدول المنطقــة أن تســتفيد مــن نافــذة الفرصــة المحتملــة 
الديموغرافــي.  العائــد  يتيحــه  الــذي  المتســارع  االقتصــادي  للنمــو 
المنطقــة  فــي  المبكــر  العائــد  مرحلــة  دول  تعانــي  ذلــك،  ومــع 
يحــّد  ممــا  اإلنســانية،  واألزمــات  والنــزاع  الهشاشــة  مــن  تكافــح 
ــار  ــي ثم ــة لجن ــاتية الالزم ــر السياس ــاذ التدابي ــى اتخ ــا عل ــن قدرته م
الديموغرافــي. وينطــوي هــذا علــى ضــرر خــاص حيــث  العائــد 
ــي  ــا ف ــي فيه ــول الديموغراف ــا زال التح ــي م ــدول الت ــي ال ــذه ه إن ه
السياســاتية. التدابيــر  التخــاذ  جــداً  مواتيــة  بأنهــا  تتميــز  مرحلــة 

مــن المعــروف جيــداً أن الحــروب والنزاعــات األصغــر نطاقــاً تتبعهــا 
بشــكل عــام فتــرة ازدهــار مــن النمــو االقتصــادي، التــي تحفزهــا 
ــي  ــتثمار و )ف ــودة االس ــرب، وع ــد الح ــار بع ــادة اإلعم ــات بإع عملي
كثيــر مــن األحيــان( عــودة رأس المــال البشــري. وإذا مــا اســتطاعت 

ــا  ــة م ــة مرحل ــي فئ ــدرج ف ــي تن ــزاع، الت ــن الن ــدول المتضــررة م ال
قبــل العائــد ومرحلــة العائــد مبكــر، مــن التوصــل إلــى تســوية 
ســلمية، فــإن ذلــك ســيمكنها مــن االســتفادة مرتيــن: مــن عائــد 
ــزدوج. ــد م ــن عائ ــي، أي م ــد الديموغراف ــن العائ ــك م ــالم وكذل الس

تطلــق  أن  الــدول  هــذه  اســتطاعت  إذا  ذلــك،  مــن  واألهــم 
والفتيــات،  للنســاء  االقتصاديــة  لإلمكانــات  العنــان 
التاليــة(. الصفحــة  )انظــر  ثالثــي  عائــد  تحقيــق  فيمكنهــا 

اإلشراك   
والمشاركة

إضافــة إلــى العمــل مــن أجــل تحقيق الســالم على المســتوى السياســي، 
ــة مــن  ــك المنكوب ــدول خاصــة تل ــع ال ــم جــداً بالنســبة لجمي مــن المه
ــدول فــي  ــك ال النــزاع الســتثمار مشــاركة اليافعيــن والشــباب فــي تل
ــى  ــة والحصــول عل ــاركة المدني ــرص المش ــرار وف ــع الق ــة صن عمل
تعليــم المواطنــة والمهــارات الحياتيــة  فهــذا مــن شــأنه أن يرعــى جيالً 
جديــداً يشــارك فــي تحمل مســؤولية رفــض النــزاع والعنــف والتمييز. 
ــباب  ــن الش ــة بي ــى مســتوى مشــاركة مدني ــاً أدن ــة حالي تشــهد المنطق
علــى مســتوى العالــم، حيــث فقــد الشــباب ثقتهــم فــي قــدرة حكوماتهــم 
ــل  ــى عوام ــة إل ــلطة )إضاف ــتغالل الس ــم واس ــة مخاوفه ــى معالج عل
الشــوارع.   إلــى  الخــروج  علــى  الشــعوب  حفــز  ممــا  أخــرى( 

لحــل  كعناصــر  والشــباب  اليافعيــن  مشــاركة  تيســير  لــم  وإذا 
والديمقراطيــة  والتســامح  بالســالم  ملتزمــة  والتغييــر  المشــاكل 
التبايــن والحرمــان  المشــتركة عــن حــاالت  المســؤولية  وتحمــل 
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قائمــة. ســتبقى  االســتقرار  عــدم  حالــة  فــإن  المنطقــة،  فــي 

عائد ثالثي؟ إطالق العنان 
إلمكانيات الفتيات والنساء

ــم  ــي صمي ــّب ف ــر يص ــو أم ــات ه ــاء والفتي ــاركة النس ــز مش إن تعزي
ــوع  ــة والتن ــز اإلنتاجي ــه يحف ــك ألن ــي، وذل ــد ديموغراف ــق أي عائ تحقي
ــك أن  ــي ذل ــر،  يعن ــذا التقري ــي ه ــه ف ــار إلي ــو ُمش ــا ه ــو. وكم والنم
المنطقــة ال تســتفيد مــن نســبة كبيــرة مــن رأس مالهــا البشــري وتعيــق 
النــوع  التقريــر، إن ســّد فجــوة  نموهــا االقتصــادي. وكمــا يشــير 
ــى  ــؤدي إل ــة يمكــن أن ي ــوى العامل ــي الق ــي المشــاركة ف االجتماعــي ف
مضاعفــة القــوى العاملــة الشــابة، إن لــم يكــن أكثــر مــن ذلــك، فــي ســبع 
دول فــي المنطقــة. وســيكون النمــو االقتصــادي الناتــج عــن ذلــك هائــالً.

ويمكــن لــدول مرحلــة مــا قبــل العائــد ومرحلــة العائــد المبكــر أن 
إلــى  التــي تهــدف  السياســاتية  التدابيــر  تســتفيد بشــكل كبيــر مــن 
ضمــان المشــاركة الكاملــة للفتيــات فــي التعليــم وبهــذه الطريقــة، 
نســبة  زيــادة  إن  حيــث  مــزدوج،  عائــد  تحقيــق  أيضــاً  يمكنهــا 
البطالــة  نســبة  وتخفيــض  العاملــة  القــوى  فــي  اإلنــاث  مشــاركة 
مــن  تتمكــن  التــي  النــزاع  مــن  المتضــررة  الــدول  وفــي 
المســاواة  وتحقيــق  أعــاله،  بّينــا  كمــا  فيهــا،  الســالم  تحقيــق 
ثالثيــاً. عائــداً  يحقــق  أن  يمكــن  هــذا  فــإن  الجنســين،  بيــن 

ــد المتأخــر، ال يــزال بإمكانهــا اتخــاذ تدابيــر  ــة العائ وحتــى دول مرحل
سياســية فاعلــة لزيــادة مشــاركة اإلنــاث فــي القــوى العاملــة، مثــل 
ــات العمــل  ــة للمــرأة؛ وترتيب ــادرات اســتحداث فــرص العمــل الفعال مب
المرنــة؛ وتشــجيع اإلدمــاج المالــي والحصــول علــى التمويــل للمــرأة؛ 
ــرأة؛ ــل والم ــن الرج ــر بي ــي األج ــاواة ف ــزز المس ــي تع ــر الت والتدابي

وتطبيــق أو توســيع عمليــة توفيــر إجــازات األبــوة أو األمومــة؛ 
وتوفيــر حوافــز ضريبيــة، وتوفيــر رعايــة ميســورة التكلفــة لألطفــال.

توفير الحماية 
للنساء الشابات

ــوع  ــة للن ــف المراعي ــم والتوظي ــات التعلي ــر خدم ــى توفي ــة إل إضاف
االجتماعــي،  فــإن إطــالق العنــان إلمكانيات وطاقات الفتيات والنســاء 
ــن  ــاتية لحمايته ــر سياس ــاذ تدابي ــب اتخ ــة يتطل ــي المنطق ــابات ف الش
مــن العنــف واالســتغالل واالضطهــاد  ومــن الضــروري اتخــاذ 
ــوع االجتماعــي  ــى الن ــم عل ــف القائ ــة للتصــدي للعن إجــراءات عاجل
ارتفــاع  اســتمرار  فــي  حاســم  عامــل  وهــو   - األطفــال  وزواج 
ــاء  ــة واإلقص ــدالت الخصوب ــاع مع ــات وارتف ــل اليافع ــدالت حم مع
المنطقــة. أنحــاء  جميــع  فــي   - العمــل  وســوق  التعليــم  مــن 

فيما يلي األولويات السياساتية الموصي بها لتمكين 
المرأة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا:

دول مرحلة ما قبل العائد: ضمان المشاركة الكاملة 
للفتيات في التعليم والتمكين االقتصادي للمرأة

دول مرحلة العائد المبكر: ضمان المشاركة الكاملة 
للفتيات في التعليم والتمكين االقتصادي للمرأة

دول مرحلة العائد المتأخر: رفع مستوى مشاركة المرأة 
في القوى العاملة، بما في ذلك تلقي أجور متساوية 

وترتيبات عمل مرنة
جميع الدول: ضمان الحماية للنساء الشابات في منطقة 

الشرق األوسط وشمال أفريقيا من العنف القائم على 
النوع االجتماعي، وزواج األطفال، واالستغالل 

واالضطهاد 
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 لقد آن 
أوان العمل

فــي  أفريقيــا  وشــمال  األوســط  الشــرق  منطقــة  دول  فشــلت  إذا 
االســتثمار فــي أطفالهــا ويافعيهــا وشــبابها إلعدادهــم لحيــاة البالغيــن 
المنتجــة، ولــم تســتطع اســتيعاب المســتجدين فــي ســوق العمــل، ولــم 
ــن  ــة م ــتويات عالي ــهد مس ــت تش ــالم وبقي ــتعادة الس ــن اس ــن م تتمك
ــر اســتضعافاً،  ــات األكث ــش الفئ ــن الجنســين وتهمي عــدم المســاواة بي
فــإن الفرصــة الفريــدة للعائــد الديموغرافــي ســوف تضيــع منهــا. 
وســتكون نســبة كبيــرة مــن الســكان فــي ســن العمــل فــي المنطقــة إمــا 
ــى  ــل. وسيشــعرون عل ــن العم ــن ع ــة أو عاطي ــوى العامل ــارج الق خ
األرجــح بخيبــة األمــل وسيشــكلون عبئــاً كبيــراً علــى المــوارد العامــة.

القاتــم  االحتمــال  هــذا  تفــادي  الــدول  لهــذه  ُيــراد  كان  إذا 
تحقيــق  علــى  حافــز  إلــى  الديمغرافــي  التحــول  وتحويــل 
ــك. ــق ذل ــل لتحقي ــت العم ــان الوق ــد ح ــة، فق ــي المنطق ــار ف االزده

وبالتالي، يمكن تلخيص إمكانية تحقيق عائد مزدوج أو 
حتى عائد ثالثي في دول منطقة الشرق األوسط وشمال 

أفريقيا كما يلي:

دول مرحلة ما قبل العائد/العائد المبكر: التوصل إلى 
تسويات سياسية في الدول المتضررة من النزاع يمكن أن 

تفضي إلى تحقيق عائد مزدوج

جميع الدول: إطالق العنان إلمكانيات وطاقات النساء 
والفتيات يمكن أن يفضي إلى تحقيق عائد مزدوج )في 

دول مرحلة العائد المتأخر أو حتى ما بعد العائد( أو حتى 
تحقيق عائد ثالثي )في دول مرحلة ما قبل العائد/العائد 

المبكر، إذا اقترن هذا بتحقيق السالم، على النحو المبين 
أعاله(

إضافة إلى تمكين اليافعين والشباب في المنطقة من لعب 
دورهم في تيسير السالم والتسامح والديمقراطية فيها، 

يجب أن تهدف السياسات إلى:

جميع الدول: تيسير إشراك اليافعين والشباب وتمكينهم 
من أن يصبحوا عناصر فاعلة في حل المشاكل وإحداث 

التغيير
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صورة فتيات يافعات يلتقطن صورة سيلفي
باستخدام هاتفهن الذكي في إحدى

فعاليات “المهارات الحياتية” في مركز 
االتحاد المجتمعي للتنمية والثقافة 

المجتمعي في جيبوتي.

© UNICEF/UN0199074/Noorani
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فــي 9 أيار/مايــو في عدن، في اليمن، 
مجموعــة مــن األطفال قد تلقوا للتو 

تطعيمــاً ضــد الكوليرا. عدد من األطفال
يعرضــون بطاقات تطعيمهم.

© UNICEF/UN0209183/Bafaqeh

 المالحق
المعيقات التي تحول دون تحقيق العائد الديموغرافي وتبعاتها على تقديم الخدمات
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    8 المالحق0

التعليــم ما قبل االبتدائي التعليــم ما قبل االبتدائي  التعريــف الخاص بالدولةالتعريــف الخاص بالدولة

الملحق 1: التبعات على توفير خدمات التعليم
الجدول أ٢. توقعات عدد األطفال في ســّن المدرســة االبتدائية في منطقة الشــرق األوســط وشمال 

أفريقيــا، 2015 و 2030، العدد باآلالف.
الجدول أ1. توقعات عدد األطفال في ســّن المدرســة ما قبل االبتدائية في منطقة الشــرق األوســط وشــمال 

أفريقيــا، 2015 و 2030، العدد باآلالف.

مدة االلتحاق سّن االلتحاق نسبة الزيادة 2030  الزيادة  2015
1 -9 12 -81 772 852 الجزائر

3 11 21 7 68 62 البحرين
2 3 3 1 40 39 جيبوتي
2 8 24 342 4,619 4,277 مصر
1 -29 -9 -392 969 1,360 إيران
2 31 38 648 2,742 2,094 العراق
2 -4 3 -18 444 462 األردن
2 -2 15 -3 118 121 الكويت
3 -17 -26 -44 215 259 لبنان
2 -14 -4 -34 212 246 ليبيا
2 -5 4 -60 1,244 1,304 المغرب
2 6 37 8 144 137 سلطنة ُعمان
2 24 30 64 328 264 دولة فلسطين
3 11 30 8 85 76 قطر
3 -4 11 -71 1,677 1,749 المملكة العربية السعودية
2 25 25 556 2,792 2,236 السودان
3 6 0 86 1,512 1,426 سوريا
3 -8 14 -43 522 565 تونس
2 -6 3 -12 177 189 اإلمارات العربية المتحدة
3 10 19 222 2,538 2,315 اليمن

6 15 1,185 21,218 20,032 المجموع اإلجمالي
22 28 1,490 8,399 6,909 دول مرحلة ما قبل العائد
-1 10 -152 10,458 10,609 العائد المبكر
-6 4 -153 2,361 2,514 العائد المتأخر

مدة االلتحاق سّن االلتحاق نسبة الزيادة 2030  الزيادة  2015
5 6 12 451 4,074 3,624 الجزائر
6 6 21 23 134 111 البحرين
5 6 3 3 100 97 جيبوتي
6 6 24 2,684 14,037 11,353 مصر
6 6 -9 -689 6,630 7,319 إيران
6 6 38 2,127 7,713 5,586 العراق
6 6 3 40 1,323 1,282 األردن
5 6 15 41 310 270 الكويت
6 6 -26 -140 407 546 لبنان
6 6 -4 -29 672 701 ليبيا
6 6 4 145 3,866 3,720 المغرب
6 6 37 124 463 339 سلطنة ُعمان
4 6 30 149 638 489 دولة فلسطين
6 6 30 40 174 134 قطر
6 6 11 367 3,579 3,213 المملكة العربية السعودية
6 6 25 1,581 7,813 6,232 السودان
6 6 0 -1 2,974 2,975 سوريا
6 6 14 140 1,133 993 تونس
5 6 3 12 434 422 اإلمارات العربية المتحدة
6 6 19 789 5,008 4,219 اليمن

15 7,857 61,482 53,625 المجموع اإلجمالي
28 4,646 21,172 16,526 دول مرحلة ما قبل العائد
10 2,973 33,987 31,013 العائد المبكر
4 238 6,323 6,085 العائد المتأخر

مالحظة: يتم احتساب العدد اإلجمالي للتغّير في عدد السكان من عام 2015 إلى 2030 بجمع التغّير في عدد السكان الذكور مع التغّير في عدد السكان اإلناث.
المصدر: قسم األمم المتحدة للشؤون االقتصادية واالجتماعية، قسم السكان، توقعات عدد سكان العالم )201٧(: مراجعة  عام 201٧. األمم المتحدة،  نيويورك. 

معهد اليونيسكو للمعلومات اإلحصائية )UIS( >http://data. uis. unesco. org/< )تم الدخول إليه في شهر حزيران /يونيو 201٨(.
 

مالحظة: يتم احتساب العدد اإلجمالي للتغّير في عدد السكان من عام 2015 إلى 2030 بجمع التغّير في عدد السكان الذكور مع التغّير في عدد السكان اإلناث. 
المصدر: قسم األمم المتحدة للشؤون االقتصادية واالجتماعية، قسم السكان، توقعات عدد سكان العالم )201٧(: مراجعة  عام 201٧. األمم المتحدة،  نيويورك. 

معهد اليونيسكو للمعلومات اإلحصائية )UIS( >http://data. uis. unesco. org/< )تم الدخول إليه في شهر حزيران /يونيو 201٨(.
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التعليــم ما قبل االبتدائي التعليــم ما قبل االبتدائي  التعريــف الخاص بالدولةالتعريــف الخاص بالدولة

الجدول أ4 . توقعات عدد األطفال في ســّن المدرســة الثانوية في منطقة الشــرق األوســط وشــمال 
أفريقيــا، 2015 و 2030، العدد باآلالف.

الجدول أ٣.توقعات عدد األطفال في ســّن المدرســة اإلعدادية في منطقة الشــرق األوســط وشمال أفريقيا، 
2015 و 2030، العــدد باآلالف.

مدة االلتحاق سّن االلتحاق نسبة الزيادة 2030  الزيادة  2015
4 11 54 1,235 3,520 2,285 الجزائر
3 12 33 16 65 49 البحرين
4 11 0 0 79 79 جيبوتي
3 12 38 1,991 7,250 5,259 مصر
2 12 19 402 2,529 2,127 إيران
3 12 45 1,115 3,579 2,464 العراق
4 12 13 98 875 777 األردن
4 11 44 81 263 182 الكويت
3 12 -40 -125 186 311 لبنان
3 12 8 28 358 330 ليبيا
3 12 11 200 2,003 1,803 المغرب
3 12 70 99 241 141 سلطنة ُعمان
6 10 36 235 896 661 دولة فلسطين
3 12 54 30 87 56 قطر
3 12 24 350 1,806 1,456 المملكة العربية السعودية
2 12 27 519 2,433 1,914 السودان
3 12 3 46 1,485 1,438 سوريا
3 12 28 131 604 473 تونس
4 11 30 81 358 276 اإلمارات العربية المتحدة
3 12 27 517 2,446 1,928 اليمن

29 7,050 31,060 24,010 المجموع اإلجمالي
34 2,386 9,353 6,967 دول مرحلة ما قبل العائد
31 4,266 18,207 13,941 العائد المبكر
13 398 3,500 3,101 العائد المتأخر

مدة االلتحاق سّن االلتحاق نسبة الزيادة 2030  الزيادة  2015
3 15 61 1,067 2,819 1,067 الجزائر
3 15 44 19 62 19 البحرين
3 15 1 0 59 0 جيبوتي
3 15 53 2,613 7,530 2,613 مصر
4 14 28 1,199 5,423 1,199 إيران
3 15 45 1,060 3,397 1,060 العراق
2 16 17 64 436 64 األردن
3 15 43 57 190 57 الكويت
3 15 -43 -141 188 -141 لبنان
3 15 16 52 375 52 ليبيا
3 15 16 282 2,047 282 المغرب
3 15 78 105 238 105 سلطنة ُعمان
2 16 30 63 277 63 دولة فلسطين
3 15 68 34 84 34 قطر
3 15 21 293 1,689 293 المملكة العربية السعودية
3 14 30 812 3,501 812 السودان
3 15 13 170 1,530 170 سوريا
4 15 26 169 824 169 تونس
3 15 53 98 283 98 اإلمارات العربية المتحدة
3 15 30 549 2,377 549 اليمن

35 8,566 33,328 8,566 المجموع اإلجمالي
35 2,484 9,552 2,484 دول مرحلة ما قبل العائد
38 5,582 20,161 5,582 العائد المبكر
16 500 3,615 500 العائد المتأخر

مالحظة: يتم احتساب العدد اإلجمالي للتغّير في عدد السكان من عام 2015 إلى 2030 بجمع التغّير في عدد السكان الذكور مع التغّير في عدد السكان اإلناث. 
المصدر: قسم األمم المتحدة للشؤون االقتصادية واالجتماعية، قسم السكان، توقعات عدد سكان العالم )201٧(: مراجعة  عام 201٧. األمم المتحدة،  نيويورك. 

معهد اليونيسكو للمعلومات اإلحصائية )UIS( >http://data. uis. unesco. org/< )تم الدخول إليه في شهر حزيران /يونيو 201٨(.
 

مالحظة: يتم احتساب العدد اإلجمالي للتغّير في عدد السكان من عام 2015 إلى 2030 بجمع التغّير في عدد السكان الذكور مع التغّير في عدد السكان اإلناث. 
المصدر: قسم األمم المتحدة للشؤون االقتصادية واالجتماعية، قسم السكان، توقعات عدد سكان العالم )201٧(: مراجعة  عام 201٧. األمم المتحدة،  نيويورك. 

معهد اليونيسكو للمعلومات اإلحصائية )UIS( >http://data. uis. unesco. org/< )تم الدخول إليه في شهر حزيران /يونيو 201٨(.
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التعليــم ما قبل االبتدائي التعليــم ما قبل االبتدائي 

الجــدول أ٦. توقعــات عــدد األطفال ممن هم خارج المدرســة االبتدائية، 2015 و 2030، العدد 
باآلالف

الجــدول أ٥. توقعــات عــدد )في الســنة الماضية( األطفال ممن هم خارج مرحلــة تعليم ما قبل االبتدائية، 
2015 و 2030، العــدد باآلالف

نسبة الزيادة الزيادة  2030  2015
غير متوفر غير متوفر غير متوفر غير متوفر الجزائر

13 0 4 4 البحرين
4 1 19 18 جيبوتي
11 132 مصر 1,254 1,385

-29 -208 514 722 إيران
غير متوفر غير متوفر غير متوفر غير متوفر العراق
غير متوفر غير متوفر غير متوفر غير متوفر األردن

-1 0 10 10 الكويت
-16 -1 5 5 لبنان

غير متوفر غير متوفر غير متوفر غير متوفر ليبيا
-3 -10 298 308 المغرب
9 1 14 12 سلطنة ُعمان

25 12 58 46 دولة فلسطين
14 0 3 2 قطر
-1 -4 355 359 المملكة العربية السعودية

غير متوفر غير متوفر غير متوفر غير متوفر السودان
4 11 309 298 سوريا

غير متوفر غير متوفر غير متوفر غير متوفر تونس
-6 -1 10 11 اإلمارات العربية المتحدة
12 84 807 723 اليمن
0 17 3789 3772 المجموع اإلجمالي

12 96 865 769 دول مرحلة ما قبل العائد
-3 -67 2,599 2,666 العائد المبكر
-3 -12 325 337 العائد المتأخر

نسبة الزيادة الزيادة  2030  2015
12 3 30 27 الجزائر
21 0 3 2 البحرين
3 1 44 43 جيبوتي

24 88 460 372 مصر
-9 -4 39 43 إيران

38 209 757 548 العراق
غير متوفر غير متوفر غير متوفر غير متوفر األردن

13 1 7 6 الكويت
-26 -23 66 89 لبنان

غير متوفر غير متوفر غير متوفر غير متوفر ليبيا
4 9 252 242 المغرب

37 3 10 8 سلطنة ُعمان
30 11 49 38 دولة فلسطين
30 1 6 5 قطر
11 9 91 82 المملكة العربية السعودية

25 689 3,406 2,717 السودان
0 0 974 975 سوريا

14 1 4 4 تونس
3 0 17 17 اإلمارات العربية المتحدة
19 119 752 634 اليمن
19 1,118 6,969 5,851 المجموع اإلجمالي
26 1,028 4,964 3,936 دول مرحلة ما قبل العائد
6 101 1,652 1,551 العائد المبكر

-3 -10 353 363 العائد المتأخر

مالحظة:1. يتم احتساب عدد األطفال خارج المدرسة في السنة الماضية ممن كانوا في سّن مرحلة ما قبل المدرسة االبتدائية بناًء على نسبة األطفال 
خارج المدرسة، قبل سنة واحدة من السّن الرسمي لاللتحاق بالمدرسة االبتدائية، وإجمالي عدد األطفال ممن هم في سّن المدرسة حسب السّن الرسمي 

لاللتحاق بمرحلة ما قبل المدرسة االبتدائية في السنة الماضية )األطفال في سّن 5 سنوات(.
2. يتم احتساب األرقام باستخدام نسبة األطفال خارج المدرسة لعام 2015 أو باستخدام أحدث بيانات متوفرة قبل 2015. أبقينا على نسبة األطفال 

خارج المدرسة لعام 2015 ثابتة لحساب النسبة لعام 2030.
المصدر: حساب اليونيسف لعدد األطفال في سّن المدرسة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، 2015 و 2030. معهد اليونيسكو للمعلومات 

اإلحصائية )UIS( >http://data. uis. unesco. org/< )تم الدخول إليه في شهر حزيران /يونيو 201٨(.
 

مالحظة: 1. يتم احتساب عدد األطفال خارج المدرسة بناًء على نسبة األطفال خارج المدرسة لألطفال الذين يندرجون ضمن المستوى التعليمي الذي 
ينطبق عليهم. بالنسبة للدول التي ليس لديها بيانات إدارية، يتم استخدام بيانات مسح األسرة المعيشية المأخوذة من معهد اليونيسكو لإلحصاء )القيم بالخط 

المائل(.
2. يتم احتساب األرقام باستخدام نسبة األطفال خارج المدرسة لعام 2015 أو باستخدام أحدث بيانات متوفرة قبل 2015. أبقينا على نسبة األطفال 

خارج المدرسة لعام 2015 ثابتة لحساب النسبة لعام 2030. اإلمارات العربية المتحدة هي استثناء من لك حيث تتوفر فقط بيانات عام 201٦ لألطفال 
في سّن المدرسة اإلعدادية.

المصدر: حساب اليونيسف لعدد األطفال في سّن المدرسة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، 2015 و 2030. معهد اليونيسكو للمعلومات 
اإلحصائية )UIS( >http://data. uis. unesco. org/< )تم الدخول إليه في شهر حزيران /يونيو 201٨(.
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التعليــم ما قبل االبتدائي التعليــم ما قبل االبتدائي 

الجــدول أ٨. توقعــات عــدد األطفال ممن هم خارج المدرســة الثانوية، 2015 و 2030، العدد 
باآلالف

الجدول أ٧. توقعات عدد األطفال ممن هم خارج المدرســة اإلعدادية، 2015 و 2030، العدد 
باآلالف

نسبة الزيادة الزيادة  2030  2015
54 69 197 128 الجزائر
35 0 2 1 البحرين

0 0 41 41 جيبوتي
38 179 653 474 مصر
19 10 62 52 إيران
45 290 931 641 العراق
13 26 237 211 األردن
42 5 17 12 الكويت
-41 -30 44 74 لبنان

غير متوفر غير متوفر غير متوفر غير متوفر ليبيا
11 29 289 260 المغرب
70 2 4 2 سلطنة ُعمان

36 28 106 78 دولة فلسطين
52 2 6 4 قطر
24 12 60 48 المملكة العربية السعودية
27 183 860 677 السودان
3 20 638 618 سوريا

28 10 48 38 تونس
29 1 4 3 اإلمارات العربية المتحدة
27 168 793 625 اليمن
25 1,004 4,991 3,987 المجموع اإلجمالي
33 669 2,690 2,021 دول مرحلة ما قبل العائد

20 318 1,893 1,575 العائد المبكر
4 17 408 391 العائد المتأخر

نسبة الزيادة الزيادة  2030  2015
61 271 716 445 الجزائر

43 2 5 4 البحرين
1 0 40 40 جيبوتي

53 660 1,902 1,242 مصر
28 420 1,896 1,476 إيران
45 518 1660 1142 العراق
17 20 139 118 األردن

43 10 35 24 الكويت
-43 -47 63 111 لبنان

غير متوفر غير متوفر غير متوفر غير متوفر ليبيا
16 116 842 726 المغرب

79 9 21 12 سلطنة ُعمان
30 23 99 76 دولة فلسطين
58 9 24 15 قطر
21 23 130 108 المملكة العربية السعودية
30 260 1,122 862 السودان
13 115 1,031 916 سوريا
26 54 266 211 تونس

53 16 46 30 اإلمارات العربية المتحدة
30 302 1,306 1,004 اليمن

32 2,781 11,345 8,565 المجموع اإلجمالي
36 1,102 4,188 3,085 دول مرحلة ما قبل العائد
35 1,520 5,882 4,362 العائد المبكر
14 158 1,276 1,118 العائد المتأخر

مالحظة:1. يتم احتساب عدد األطفال خارج المدرسة بناًء على نسبة األطفال خارج المدرسة لألطفال الذين يندرجون ضمن المستوى التعليمي الذي 
ينطبق عليهم. بالنسبة للدول التي ليس لديها بيانات إدارية، يتم استخدام بيانات مسح األسرة المعيشية المأخوذة من معهد اليونيسكو لإلحصاء )القيم بالخط 

المائل(.
2. يتم احتساب األرقام باستخدام نسبة األطفال خارج المدرسة لعام 2015 أو باستخدام أحدث بيانات متوفرة قبل 2015. أبقينا على نسبة األطفال 

خارج المدرسة لعام 2015 ثابتة لحساب النسبة لعام 2030. اإلمارات العربية المتحدة هي استثناء من لك حيث تتوفر فقط بيانات عام 201٦ لألطفال 
في سّن المدرسة اإلعدادية.

المصدر: حساب اليونيسف لعدد األطفال في سّن المدرسة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، 2015 و 2030. معهد اليونيسكو للمعلومات 
اإلحصائية )UIS( >http://data. uis. unesco. org/< )تم الدخول إليه في شهر حزيران /يونيو 201٨(.

 

مالحظة:1. يتم احتساب عدد األطفال خارج المدرسة بناًء على نسبة األطفال خارج المدرسة لألطفال الذين يندرجون ضمن المستوى التعليمي الذي 
ينطبق عليهم. بالنسبة للدول التي ليس لديها بيانات إدارية، يتم استخدام بيانات مسح األسرة المعيشية المأخوذة من معهد اليونيسكو لإلحصاء )القيم بالخط 

المائل(.
2. يتم احتساب األرقام باستخدام نسبة األطفال خارج المدرسة لعام 2015 أو باستخدام أحدث بيانات متوفرة قبل 2015. أبقينا على نسبة األطفال 

خارج المدرسة لعام 2015 ثابتة لحساب النسبة لعام 2030. اإلمارات العربية المتحدة هي استثناء من لك حيث تتوفر فقط بيانات عام 201٦ لألطفال 
في سّن المدرسة الثانوية.

المصدر: حساب اليونيسف لعدد األطفال في سّن المدرسة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، 2015 و 2030. معهد اليونيسكو للمعلومات 
اإلحصائية )UIS( >http://data. uis. unesco. org/< )تم الدخول إليه في شهر حزيران /يونيو 201٨(.
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الملحق ٢: التبعات على مرحلة االنتقال من المدرسة إلى العمل
الجدول أ1٠. توقعات حجم القوى العاملة الشــابة في منطقة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيا، 

2015 و 2030، باآلالف - ســيناريو 2: على افتراض أن وضع الرجال كما هو في الســيناريو 
1، بينما ترتفع نســبة مشــاركة النســاء في القوى العاملة الشــابة لتصل إلى نصف نســبة مشاركة 

الرجال فيها

الجدول أ٩. توقعات حجم القوى العاملة الشــابة في منطقة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيا، 2015 
و 2030، باآلالف - ســيناريو 1: على افتراض أن نســبة المشــاركة في القوى العاملة الشــابة، لكل 

مــن الرجال والنســاء، تتبع توقعــات منظمة العمل الدولية لعام 2030

المصدر: استند تحليل اليونيسف إلى قسم األمم المتحدة للشؤون االقتصادية واالجتماعية، قسم السكان،  توقعات عدد سكان العالم )201٧(: مراجعة 
عام 201٧. األمم المتحدة، نيويورك؛ ومنظمة العمل الدولية، التقديرات المعّدلة لمنظمة العمل الدولية، >http://www.ilo.org/ ilostat<، تم 

الدخول إليه في 1 حزيران/يونيو 201٨.
 

المصدر: استند تحليل اليونيسف إلى قسم األمم المتحدة للشؤون االقتصادية واالجتماعية، قسم السكان،  توقعات عدد سكان العالم )201٧(: مراجعة 
عام 201٧. األمم المتحدة، نيويورك؛ ومنظمة العمل الدولية، التقديرات المعّدلة لمنظمة العمل الدولية، >http://www.ilo.org/ ilostat<، تم 

الدخول إليه في 1 حزيران/يونيو 201٨.

سيناريو ٢سيناريو 1

التغّير نسبة  التغّير  2030  2015
-1 -15 1,710 1,724 الجزائر
20 16 95 79 البحرين
-10 -7 67 74 جيبوتي
25 1,314 6,525 5,212 مصر
-19 -619 2,667 3,286 إيران
52 1,280 3,734 2,455 العراق
10 42 444 403 األردن

53 80 231 151 الكويت
-50 -172 169 340 لبنان
13 46 407 361 ليبيا
-8 -176 1,901 2,077 المغرب
14 39 313 273 سلطنة ُعمان

33 111 441 330 دولة فلسطين
-14 -34 211 245 قطر

0 -4 845 848 المملكة العربية السعودية
26 572 2,731 2,160 السودان
23 248 1,319 1,071 سوريا
-10 -61 547 607 تونس
22 100 556 456 اإلمارات العربية المتحدة
6 89 1,669 1,581 اليمن

12 2,848 26,585 23,736 المجموع اإلجمالي
31 2,051 8,576 6,526 دول مرحلة ما قبل العائد
8 1,060 14,394 13,334 العائد المبكر

-7 -262 3,615 3,877 العائد المتأخر

التغّير نسبة  التغّير  2030  2015
33 565 2,290 1,724 الجزائر
30 24 103 79 البحرين
-10 -8 67 74 جيبوتي
55 2,868 8,080 5,212 مصر

8 278 3,565 3,286 إيران
87 2,133 4,588 2,455 العراق
40 160 563 403 األردن
70 105 257 151 الكويت

-41 -138 202 340 لبنان
35 128 489 361 ليبيا
15 308 2,385 2,077 المغرب

33 89 363 273 سلطنة ُعمان
73 241 571 330 دولة فلسطين
-9 -22 223 245 قطر
21 175 1,023 848 المملكة العربية السعودية

58 1,261 3,421 2,160 السودان
69 738 1,809 1,071 سوريا
7 45 652 607 تونس

30 139 595 456 اإلمارات العربية المتحدة
52 824 2,405 1,581 اليمن
42 9,914 33,650 23,736 المجموع اإلجمالي
68 4,459 10,984 6,526 دول مرحلة ما قبل العائد
38 5,018 18,352 13,334 العائد المبكر

11 437 4,314 3,877 العائد المتأخر
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الجدول أ1٢. نســبة بطالة الشــباب وعدد العاطلين عن العمل، منطقة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيا، 
2015 و 2030، العــدد باآلالف

الجدول أ11. توقعات حجم القوى العاملة الشــابة في منطقة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيا، 
2015 و 2030، باآلالف - ســيناريو 3: على افتراض أن وضع الرجال كما هو في الســيناريو 

1، بينما تصل نســبة مشــاركة النســاء في القوى العاملة الشــابة إلى نفس مســتوى نسبة مشاركة 
الرجال فيها

المصدر: استند تحليل اليونيسف إلى قسم األمم المتحدة للشؤون االقتصادية واالجتماعية، قسم السكان،  توقعات عدد سكان العالم )201٧(: مراجعة 
عام 201٧. األمم المتحدة، نيويورك؛ ومنظمة العمل الدولية، التقديرات المعّدلة لمنظمة العمل الدولية، >http://www.ilo.org/ ilostat<، تم 

الدخول إليه في 1 حزيران/يونيو 201٨.

مالحظة:استندت التوقعات إلى بقاء نسبة بطالة الذكور واإلناث لعام 2015 ثابتة حتى عام 2030. تم احتساب إجمالي عدد العاطلين عن العمل من خالل جمع 
عدد الذكور غير الحاصلين على العمل مع عدد اإلناث غير الحاصالت على عمل.

المصدر: استند تحليل اليونيسف إلى قسم األمم المتحدة للشؤون االقتصادية واالجتماعية، قسم السكان،  توقعات عدد سكان العالم )201٧(:مراجعة  عام 201٧. 
األمم المتحدة، نيويورك؛ ومنظمة العمل الدولية، التقديرات المعّدلة لمنظمة العمل الدولية، >http://www.ilo.org/ ilostat<، تم الدخول إليه في ٧ حزيران/

يونيو 201٨.

سيناريو ٢سيناريو 1

التغّير نسبة  التغّير  2030  2015
66 1,146 2,870 1,724 الجزائر
40 32 111 79 البحرين
-11 -8 66 74 جيبوتي
85 4,423 9,635 5,212 مصر
36 1,175 4,462 3,286 إيران
122 2,986 5,441 2,455 العراق
69 279 682 403 األردن
87 131 282 151 الكويت
-31 -105 235 340 لبنان
58 209 570 361 ليبيا
38 792 2,869 2,077 المغرب
51 139 413 273 سلطنة ُعمان
112 371 701 330 دولة فلسطين
-4 -11 234 245 قطر
42 354 1,202 848 المملكة العربية السعودية
90 1,950 4,110 2,160 السودان
115 1,228 2,299 1,071 سوريا
25 150 758 607 تونس
39 178 634 456 اإلمارات العربية المتحدة
99 1,560 3,141 1,581 اليمن
72 16,979 40,716 23,736 المجموع اإلجمالي
105 6,867 13,393 6,526 دول مرحلة ما قبل العائد
67 8,977 22,311 13,334 العائد المبكر
29 1,136 5,012 3,877 العائد المتأخر

التغّير نسبة  التغّير  2030 نسبة اإلناث نسبة الذكور النســبة في  2015  2015
-2 -11 504 45 27 30 515 الجزائر
30 1 5 12 3 5 4 البحرين
-14 -1 8 12 11 11 9 جيبوتي
23 409 2,227 42 31 35 1,818 مصر
-21 -177 669 42 22 26 846 إيران
60 246 658 29 14 17 412 العراق
13 18 152 56 28 33 134 األردن
48 13 41 27 13 18 28 الكويت

-51 -27 27 15 16 16 54 لبنان
13 21 182 63 38 45 161 ليبيا
-8 -36 394 20 21 21 430 المغرب
14 18 146 78 38 47 128 سلطنة ُعمان

35 47 180 60 36 40 133 دولة فلسطين
44 0 1 2 0 1 1 قطر

1 3 249 57 20 29 246 المملكة العربية السعودية
25 147 743 35 25 28 596 السودان
17 65 436 83 27 35 371 سوريا
-10 -21 192 36 35 35 213 تونس
31 9 38 11 5 6 29 اإلمارات العربية المتحدة
3 13 387 33 23 24 374 اليمن
11 737 7,239 6,502 المجموع اإلجمالي

30 452 1,967 1,515 دول مرحلة ما قبل العائد
8 347 4,579 4,232 العائد المبكر

-8 -62 693 755 العائد المتأخر
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الملحق ٣: بيانات إضافية خاصة بالدولة

الجدول أ14. النســاء في ســّن اإلنجاب )15-49 سنة(، باآلالف الجدول أ1٣. إجمالي عدد الســكان، باآلالف

تســتند جميع األرقام الواردة في الملحق 3 إلى قســم األمم المتحدة للشــؤون االقتصادية واالجتماعية، قســم الســكان، توقعات عدد ســكان العالم )201٧(: مراجعة عام 201٧. األمم المتحدة، نيويورك.

 ٢٠٥٠ ٢٠٣٠ ٢٠١٨  ٢٠١٥  ٢٠٠٠
57,437 48,822 42,008 39,872 31,184 الجزائر

2,327 2,013 1,567 1,372 665 البحرين
1,308 1,133 971 927 718 جيبوتي

153,433 119,746 99,376 93,778 69,906 مصر
93,553 88,863 82,012 79,360 66,132 إيران

81,490 53,298 39,340 36,116 23,565 العراق
14,188 11,122 9,904 9,159 5,103 األردن
5,644 4,874 4,197 3,936 2,051 الكويت
5,412 5,369 6,094 5,851 3,235 لبنان
8,124 7,342 6,471 6,235 5,356 ليبيا

45,660 40,874 36,192 34,803 28,850 المغرب
6,757 5,897 4,830 4,200 2,268 سلطنة ُعمان
9,704 6,739 5,053 4,663 3,223 دولة فلسطين

3,773 3,232 2,695 2,482 592 قطر
45,056 39,480 33,554 31,557 20,764 المملكة العربية السعودية
80,386 54,842 41,512 38,648 27,251 السودان
34,021 26,608 18,284 18,735 16,411 سوريا

13,884 12,842 11,659 11,274 9,699 تونس
13,164 11,055 9,542 9,154 3,155 اإلمارات العربية المتحدة
48,304 36,815 28,915 26,916 17,875 اليمن

723,624 580,966 484,175 459,038 338,002 المجموع اإلجمالي

 ٢٠٥٠ ٢٠٣٠ ٢٠١٨  ٢٠١٥  ٢٠٠٠
13,004 12,315 10,903 10,731 8,341 الجزائر

434 416 341 315 162 البحرين
334 312 268  253  174 جيبوتي

37,129 30,217 24,876 23,787 17,205 مصر
18,528 24,422 23,785 23,594 17,596 إيران
20,127 13,020 9,565 8,818 5,604 العراق
3,491 2,856 2,544 2,353 1,235 األردن
1,197 1,122 1,103 1,088  504 الكويت
1,043 1,396 1,714 1,630  885 لبنان
1,877 1,941 1,834 1,790 1,411 ليبيا
10,156 10,228 9,527 9,326 7,768 المغرب
1,254 1,163 944  866  498 سلطنة ُعمان

2,438 1,711 1,256 1,155  704 دولة فلسطين
584 542 430  396  117 قطر

9,542 9,060 8,405 8,057 4,708 المملكة العربية السعودية
20,741 13,819 10,062 9,256 6,318 السودان
8,537 7,090 4,501 4,498 4,081 سوريا
2,971 3,128 3,062 3,071 2,653 تونس

2,336 2,111 1,756 1,647  581 اإلمارات العربية المتحدة
12,944 9,955 7,285 6,674 3 764 اليمن

168,668 146,822 124,159 119,303 84,309 المجموع اإلجمالي
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الجدول أ1٦. الوفيات دون ســّن الخامســة )عدد الوفيات دون ســّن 5 ســنوات لكل 1,000 مولود حّي(

الجدول أ1٨. األطفال )0-4 ســنوات(، باآلالف

الجــدول أ1٥. الوالدات، باآلالف

الجدول أ1٧. األطفال والشــباب )0-24 ســنة( 

 ٢٠٥٠ ٢٠٣٠ ٢٠١٨  ٢٠١٥  ٢٠٠٠
783 730 898 949 610 الجزائر

20 23 22 21 15 البحرين
18 21 22 22 22 جيبوتي

2,598 2,422 2,467 2,541 1,773 مصر
866 874 1,250 1,355 1,239 إيران

1,933 1,517 1,271 1,212 839 العراق
223 228 247 243 159 األردن

65 60 65 65 44 الكويت
50 68 92 86 62 لبنان
97 102 121 127 116 ليبيا

555 610 688 709 642 المغرب
68 66 81 81 56 سلطنة ُعمان

194 173 157 150 121 دولة فلسطين
29 26 26 25 12 قطر

513 526 629 626 554 المملكة العربية السعودية
1,841 1,577 1,339 1,290 1,083 السودان

471 512 390 427 509 سوريا
167 164 203 210 168 تونس
106 95 88 92 53 اإلمارات العربية المتحدة

815 884 880 867 707 اليمن
11,434 10,678 10,934 11,098 8,784 المجموع اإلجمالي

 ٢٠٥٠ ٢٠٣٠ ٢٠١٨  ٢٠١٥  ٢٠٠٠
18,639 20,472 18,460 18,039 17,780 الجزائر

561 581 502 467 310 البحرين
465 493 491 487 441 جيبوتي

62,684 57,099 49,585 47,418 39,817 مصر
22,577 29,108 30,589 31,365 38,802 إيران

41,109 30,132 23,470 21,788 15,057 العراق
5,584 5,381 5,355 5,058 3,098 األردن

1,610 1,580 1,411 1,269 915 الكويت
1,369 1,616 2,478 2,543 1,543 لبنان
2,475 2,864 2,875 2,864 3,022 ليبيا

14,277 15,919 15,734 15,672 15,707 المغرب
1,698 1,929 1,728 1,548 1,327 سلطنة ُعمان

4,437 3,682 3,041 2,885 2,169 دولة فلسطين
789 802 762 706 234 قطر

12,822 14,121 13,152 13,085 11,706 المملكة العربية السعودية
40,000 30,955 25,260 23,806 17,355 السودان

12,540 12,587 10,458 10,849 10,389 سوريا
4,087 4,616 4,454 4,424 4,834 تونس
2,782 2,627 2,432 2,196 1,320 اإلمارات العربية المتحدة

20,659 19,943 17,509 16,838 12,285 اليمن
271,163 256,507 229,745 223,307 198,111 المجموع اإلجمالي

 ٢٠٥٠ ٢٠٣٠ ٢٠١٨  ٢٠١٥  ٢٠٠٠
10 17 27 30  49 الجزائر
 4  6 8  8  14 البحرين

 46  63 76  79  109 جيبوتي
 9  14 20  22 مصر 42
 5  9 14  15  35 إيران
 14  22 32  35  44 العراق
 8  12 17  18  28 األردن
 5  7 9  10  14 الكويت
 5  8 10  10  19 لبنان
 12  18 25 27  33 ليبيا
 8  14 25  29 50 المغرب
 4  6 9  10  22 سلطنة ُعمان
 11  16 21  22  31 دولة فلسطين
 4  6 7  8  13 قطر
 6  9 13  14  24 المملكة العربية السعودية

 32  51 66 70 105 السودان
8  11 18  20  23 سوريا

 8  11 17  19 29 تونس
 3  5 6  7  12 اإلمارات العربية المتحدة

 27  42 55 59  100 اليمن

 ٢٠٥٠ ٢٠٣٠ ٢٠١٨  ٢٠١٥  ٢٠٠٠
3,930 3,684 4,579 4,664 3,088 الجزائر

100 114 108 106 74 البحرين
89 101 102 101 103 جيبوتي

12,994 11,686 12,642 12,374 8,273 مصر
4,592 4,488 6,582 6,899 6,409 إيران
9,316 7,148 5,944 5,603 3,841 العراق
1,119 1,117 1,240 1,202 747 األردن
326 297 324 311 227 الكويت
245 348 479 461 305 لبنان
488 515 610 630 569 ليبيا

2,793 3,056 3,454 3,457 3,079 المغرب
340 340 408 384 283 سلطنة ُعمان
952 837 738 699 585 دولة فلسطين
144 137 134 127 55 قطر

2,560 2,702 3,024 2,960 2,702 المملكة العربية السعودية
8,799 7,306 6,105 5,859 4,665 السودان
2,387 2,527 1,887 2,238 2,432 سوريا

839 839 1,036 1,024 840 تونس
529 457 451 471 267 اإلمارات العربية المتحدة

4,055 4,254 4,139 4,017 3,151 اليمن
56,598 51,951 53,986 53,587 41,695 المجموع اإلجمالي



    8 المالحق8

الجدول أ٢٠. األطفال الذكور )0-4 ســنوات(، باآلالف

الجدول أ٢٢. األطفال اإلناث )5-1٧ ســنة(، باآلالف

الجدول أ1٩. األطفال اإلناث )0-4 ســنوات(، باآلالف

الجدول أ٢1. األطفال )5-1٧ ســنة(، باآلالف 

 ٢٠٥٠ ٢٠٣٠ ٢٠١٨  ٢٠١٥  ٢٠٠٠
1,919 1,802 2,241 2,282 1,511 الجزائر

49 56 53 52 36 البحرين
44 50 50 50 51 جيبوتي

6,312 5,679 6,133 5,995 4,023 مصر
2,239 2,190 3,214 3,390 3,146 إيران
4,519 3,469 2,888 2,723 1,865 العراق

546 544 606 589 364 األردن
160 145 158 152 111 الكويت
119 170 234 228 148 لبنان

237 251 297 307 277 ليبيا
1,358 1,486 1,680 1,682 1,500 المغرب

166 166 198 188 138 سلطنة ُعمان
464 409 361 342 286 دولة فلسطين

70 67 66 62 27 قطر
1,262 1,332 1,487 1,459 1,333 المملكة العربية السعودية

4,329 3,596 3,001 2,880 2,299 السودان
1,165 1,232 920 1,090 1,188 سوريا

409 410 506 500 410 تونس
259 224 221 230 130 اإلمارات العربية المتحدة

1,982 2,081 2,025 1,965 1,545 اليمن
27,609 25,357 26,339 26,166 20,386 المجموع اإلجمالي

 ٢٠٥٠ ٢٠٣٠ ٢٠١٨  ٢٠١٥  ٢٠٠٠
9,644 11,184 9,497 8,513 9,906 الجزائر

281 284 241 223 157 البحرين
239 258 254 254 239 جيبوتي

33,470 31,126 25,714 23,617 22,107 مصر
11,869 15,551 15,982 15,030 22,135 إيران

21,739 16,049 12,353 11,420 7,888 العراق
2,936 2,856 2,838 2,661 1,621 األردن

820 822 706 643 455 الكويت
674 853 1,207 1,272 810 لبنان

1,281 1,512 1,521 1,476 1,616 ليبيا
7,435 8,540 8,160 7,934 8,598 المغرب

848 1,014 778 680 709 سلطنة ُعمان
2,327 1,974 1,574 1,494 1,169 دولة فلسطين

369 373 305 265 123 قطر
6,510 7,643 6,695 6,640 6,457 المملكة العربية السعودية

21,124 16,259 13,505 12,790 9,070 السودان
6,614 6,491 6,004 6,258 5,506 سوريا
2,102 2,536 2,238 2,134 2,660 تونس

1,352 1,162 1,099 976 675 اإلمارات العربية المتحدة
10,819 10,675 9,210 8,731 6,808 اليمن

142,454 137,163 119,881 113,012 108,709 المجموع اإلجمالي

 ٢٠٥٠ ٢٠٣٠ ٢٠١٨  ٢٠١٥  ٢٠٠٠
2,011 1,881 2,338 2,381 1,577 الجزائر

51 58 55 55 38 البحرين
45 51 52 51 52 جيبوتي

6,681 6,007 6,509 6,379 4,250 مصر
2,353 2,298 3,368 3,509 3,264 إيران
4,797 3,680 3,056 2,880 1976 العراق

574 572 634 613 383 األردن
167 151 165 159 116 الكويت
125 178 244 234 157 لبنان
251 264 313 323 292 ليبيا

1,435 1,569 1,773 1,774 1,579 المغرب
174 174 210 197 145 سلطنة ُعمان
487 428 377 357 299 دولة فلسطين

74 70 68 65 28 قطر
1,299 1,370 1,536 1,501 1,369 المملكة العربية السعودية
4,469 3,710 3,104 2,979 2,367 السودان
1,223 1,295 967 1,147 1,244 سوريا

429 429 530 524 430 تونس
270 233 230 240 137 اإلمارات العربية المتحدة

2,073 2,173 2,115 2,052 1,607 اليمن
28,989 26,593 27,645 27,421 21,308 المجموع اإلجمالي

 ٢٠٥٠ ٢٠٣٠ ٢٠١٨  ٢٠١٥  ٢٠٠٠
4,713 5,478 4,653 4,169 4,852 الجزائر

138 140 118 109 76 البحرين
118 128 126 126 118 جيبوتي

16,271 15,123 12,475 11,466 10,768 مصر
5,787 7,599 7,821 7,277 10,824 إيران
10,554 7,801 6,002 5,548 3,835 العراق
1,431 1,388 1,401 1,316 786 األردن

402 403 339 307 220 الكويت
329 413 608 645 393 لبنان
624 737 742 719 790 ليبيا

3,622 4,164 3,980 3,868 4,213 المغرب
414 495 389 336 347 سلطنة ُعمان

1,136 965 770 731 573 دولة فلسطين
179 181 145 126 59 قطر

3,210 3,771 3,289 3,268 3,191 المملكة العربية السعودية
10,412 8,006 6,650 6,302 4,481 السودان

3,228 3,162 2,926 3,046 2,693 سوريا
1,026 1,239 1,094 1,041 1,305 تونس
663 575 537 483 323 اإلمارات العربية المتحدة

5,298 5,230 4,513 4,278 3,345 اليمن
69,557 66,999 58,577 55,163 53,195 المجموع اإلجمالي
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الجدول أ٢4. اليافعون واليافعات )10-19 ســنة(، باآلالف

الجدول أ٢٦. اليافعون )10-19 ســنة(، باآلالف 

الجدول أ٢٣. األطفال الذكور )5-1٧ ســنة(، باآلالف

الجدول أ٢٥. اليافعات )10-19 ســنة(، باآلالف

 ٢٠٥٠ ٢٠٣٠ ٢٠١٨  ٢٠١٥  ٢٠٠٠
4,931 5,705 4,844 4,344 5,054 الجزائر

143 144 123 114 81 البحرين
121 131 128 129 121 جيبوتي

17,199 16,002 13,238 12,151 11,339 مصر
6,082 7,952 8,161 7,753 11,312 إيران

11,185 8,248 6,351 5,872 4,053 العراق
1,505 1,467 1,437 1,345 835 األردن

418 419 367 336 235 الكويت
346 440 599 626 416 لبنان
657 774 779 756 826 ليبيا

3,813 4,376 4,180 4,066 4,384 المغرب
434 520 388 345 362 سلطنة ُعمان
1,191 1,009 804 763 596 دولة فلسطين

190 192 159 140 64 قطر
3,299 3,872 3,405 3,371 3,266 المملكة العربية السعودية
10,712 8,253 6,855 6,488 4,588 السودان

3,386 3,329 3,078 3,212 2,813 سوريا
1,076 1,298 1,145 1,092 1,354 تونس
689 587 562 493 352 اإلمارات العربية المتحدة

5,521 5,445 4,697 4,453 3,463 اليمن
72,897 70,164 61,301 57,849 55,514 المجموع اإلجمالي

 ٢٠٥٠ ٢٠٣٠ ٢٠١٨  ٢٠١٥  ٢٠٠٠
3,526 4,403 3,059 2,910 3,770 الجزائر

110 106 83 76 53 البحرين
93 97 97 97 85 جيبوتي

12,221 11,754 8,643 8,289 8,109 مصر
4,307 6,399 5,432 5,210 8,724 إيران
7,732 5,642 4,188 3,900 2,712 العراق
1,093 1,057 1,011 950 573 األردن

304 314 236 214 162 الكويت
271 301 501 543 303 لبنان
480 591 546 533 616 ليبيا

2,802 3,261 2,932 2,917 3,238 المغرب
315 384 264 235 255 سلطنة ُعمان
850 703 551 531 375 دولة فلسطين
137 137 99 83 42 قطر

2,473 2,861 2,353 2,369 2,209 المملكة العربية السعودية
7,739 5,802 4,766 4,469 3,085 السودان

2,510 2,449 2,234 2,222 2,003 سوريا
775 982 784 789 1,043 تونس
503 465 380 333 222 اإلمارات العربية المتحدة

4,092 3,921 3,230 3,088 2,242 اليمن
52,333 51,629 41,387 39,758 39,821 المجموع اإلجمالي

 ٢٠٥٠ ٢٠٣٠ ٢٠١٨  ٢٠١٥  ٢٠٠٠
7,211 8,987 6,244 5,924 7,690 الجزائر
225 216 170 158 109 البحرين
188 197 195 196 171 جيبوتي

25,125 24,196 17,785 17,041 16,636 مصر
8,832 13,063 11,245 10,928 17,848 إيران
15,918 11,597 8,616 8,019 5,574 العراق
2,242 2,174 2,042 1,918 1,185 األردن

620 643 501 450 333 الكويت
555 625 986 1,061 624 لبنان
984 1,212 1,118 1,093 1,259 ليبيا

5,744 6,680 6,007 5,982 6,580 المغرب
646 796 529 480 519 سلطنة ُعمان

1,741 1,438 1,124 1,083 765 دولة فلسطين
289 292 230 200 88 قطر

5,013 5,801 4,803 4,818 4,458 المملكة العربية السعودية
15,689 11,782 9,668 9,060 6,237 السودان
5,143 5,028 4,589 4,586 4,092 سوريا
1,588 2,010 1,605 1,618 2,115 تونس
1,036 950 809 682 475 اإلمارات العربية المتحدة

8,349 7,998 6,584 6,297 4,559 اليمن
107,138 105,685 84,851 81,594 81,317 المجموع اإلجمالي

 ٢٠٥٠ ٢٠٣٠ ٢٠١٨  ٢٠١٥  ٢٠٠٠
3,685 4,584 3,185 3,032 3,920 الجزائر

115 110 87 82 56 البحرين
95 99 99 99 86 جيبوتي

12,904 12,443 9,142 8,752 8,528 مصر
4,525 6,665 5,813 5,718 9,124 إيران
8,187 5,955 4,428 4,119 2,862 العراق
1,149 1,117 1,031 969 612 األردن
317 328 265 236 171 الكويت
285 324 485 518 321 لبنان
504 620 572 560 643 ليبيا

2,942 3,419 3,075 3,065 3,341 المغرب
331 413 264 245 264 سلطنة ُعمان
891 734 574 553 390 دولة فلسطين
152 155 131 117 47 قطر

2,540 2,941 2,450 2,449 2,249 المملكة العربية السعودية
7,950 5,980 4,902 4,591 3,153 السودان
2,632 2,579 2,355 2,364 2,089 سوريا

813 1,028 822 829 1,071 تونس
533 485 429 349 253 اإلمارات العربية المتحدة

4,256 4,077 3,354 3,210 2,317 اليمن
54,806 54,056 43,462 41,857 41,497 المجموع اإلجمالي
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الجدول أ٢٨. الشــابات )15-24 سنة(، باآلالف

الجدول أ٣٠. الســكان ممن هم في ســّن العمل )15-٦4 ســنة(، باآلالف

الجدول أ٢٧. الشــباب والشــابات )15-24 سنة(، باآلالف

الجدول أ٢٩. الشــباب الذكور )15-24 ســنة(، باآلالف

 ٢٠٥٠ ٢٠٣٠ ٢٠١٨  ٢٠١٥  ٢٠٠٠
7,195 8,423 6,071 6,615 7,093 الجزائر

247 245 202 181 110 البحرين
194 193 194 191 147 جيبوتي

23,637 21,817 16,466 16,343 14,263 مصر
8,702 13,175 11,190 12,611 15,695 إيران

14,724 10,331 7,637 7,103 4,936 العراق
2,197 2,064 1,870 1,758 1,085 األردن

646 651 520 447 332 الكويت
622 603 1,103 1,140 617 لبنان

999 1,212 1,072 1,080 1,210 ليبيا
5,774 6,370 5,904 6,045 6,033 المغرب

701 813 685 617 485 سلطنة ُعمان
1,675 1,291 1,053 1,014 627 دولة فلسطين

360 376 388 363 82 قطر
5,255 5,465 4,810 4,881 3,774 المملكة العربية السعودية
14,713 10,834 8,461 7,772 5,418 السودان
5,084 5,099 3,922 3,712 3,658 سوريا
1,617 1,862 1,650 1,753 1,969 تونس
1,200 1,290 1,107 934 501 اإلمارات العربية المتحدة

8,291 7,392 6,070 5,917 3,597 اليمن
103,834 99,506 80,374 80,476 71,631 المجموع اإلجمالي

 ٢٠٥٠ ٢٠٣٠ ٢٠١٨  ٢٠١٥  ٢٠٠٠
3,674 4,294 3,095  3,366 3,605 الجزائر

133 139 116    103    59 البحرين
98 97 98    96    74 جيبوتي

12,112 11,202 8,412   8,346   7,292 مصر
4,456 6,680 5,847   6,494   7,995 إيران
7,563 5,300 3,916   3,641   2,523 العراق

1,126 1,055 943    888    564 األردن
341 347 289    232    184 الكويت
318 309 536    550    317 لبنان
511 619 546    549    619 ليبيا

2,947 3,249 3,015   3,082   3,026 المغرب
373 461 420    357    256 سلطنة ُعمان
856 659 537    517    319 دولة فلسطين
215 242 294    277    46 قطر

2,672 2,827 2,497   2,505   1,914 المملكة العربية السعودية
7,444 5,492 4,282   3,930   2,734 السودان
2,602 2,609 2,031   1,940   1,865 سوريا
828 952 843    890    991 تونس
684 763 729    590    307 اإلمارات العربية المتحدة

4,217 3,759 3,087   3,011   1,841 اليمن
53,169 51,054 41,534 41,365 36,530 المجموع اإلجمالي

 ٢٠٥٠ ٢٠٣٠ ٢٠١٨  ٢٠١٥  ٢٠٠٠
3,521 4,129 2,976 3,249 3,488 الجزائر

115 106 85 78 51 البحرين
96 96 96 94 73 جيبوتي

11,525 10,615 8,054 7,997 6,972 مصر
4,247 6,495 5,343 6,117 7,700 إيران
7,160 5,031 3,721 3,463 2,412 العراق
1,071 1,008 927 870 521 األردن
305 304 232 215 149 الكويت
304 294 567 589 300 لبنان
488 593 526 532 591 ليبيا

2,827 3,121 2,889 2,963 3,006 المغرب
328 352 264 260 229 سلطنة ُعمان
818 632 516 497 309 دولة فلسطين
146 134 93 85 36 قطر

2,583 2,638 2,312 2,376 1,860 المملكة العربية السعودية
7,269 5,342 4,179 3,841 2,683 السودان
2,481 2,490 1,891 1,772 1,793 سوريا
789 910 807 862 978 تونس
516 527 378 344 194 اإلمارات العربية المتحدة

4,074 3,633 2,983 2,906 1,756 اليمن
50,664 48,452 38,839 39,111 35,101 المجموع اإلجمالي

 ٢٠٥٠ ٢٠٣٠ ٢٠١٨  ٢٠١٥  ٢٠٠٠
36,236 32,250 26,920 26,107 19,144 الجزائر

1,710 1,563 1,228 1,054 446 البحرين
905 766 633 593 402 جيبوتي

98,149 76,600 61,079 57,955 40,923 مصر
58,161 65,156 57,940 56,610 40,244 إيران
50,088 31,590 22,223 20,321 12,626 العراق
9,244 7,204 6,039 5,515 2,933 األردن

3,795 3,620 3,200 3,033 1,436 الكويت
3,404 3,611 4,187 3,971 2,079 لبنان
5,299 5,215 4,377 4,182 3,342 ليبيا
28,916 26,736 23,819 22,951 17,658 المغرب
4,829 4,519 3,671 3,171 1,371 سلطنة ُعمان
6,256 4,080 2,909 2,653 1,608 دولة فلسطين
2,868 2,656 2,282 2,111 430 قطر

29,973 28,217 24,057 22,389 12,210 المملكة العربية السعودية
50,634 32,428 23,220 21,278 14,478 السودان
22,619 17,440 10,921 10,842 9,132 سوريا
8,667 8,493 7,892 7,745 6,182 تونس
9,775 9,228 8,101 7,799 2,301 اإلمارات العربية المتحدة

33,057 23,016 16,624 15,227 8,682 اليمن
464,585 383,390 311,321 295,506 197,631 المجموع اإلجمالي
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الجدول أ٣٢. الســكان الذكور ممن هم في ســّن العمل )15-٦4 ســنة(، باآلالف

الجدول أ٣4. عدد الســكان اإلناث كبار الســّن )٦5+ ســنة(، باآلالف 

الجدول أ٣1. الســكان اإلناث ممن هّن في ســّن العمل )15-٦4 ســنة(، باآلالف

الجدول أ٣٣. عدد الســكان كبار الســّن )٦5+ سنة(، باآلالف

 ٢٠٥٠ ٢٠٣٠ ٢٠١٨  ٢٠١٥  ٢٠٠٠
17,822 15,966 13,346 12,935 9,449 الجزائر

612 518 409 371 178 البحرين
454 383 315 295 200 جيبوتي

48,398 37,800 30,175 28,624 20,347 مصر
28,805 32,058 28,964 28,339 19,936 إيران
24,614 15,565 11,021 10,098 6,313 العراق
4,524 3,521 2,974 2,711 1,400 األردن
1,630 1,526 1,314 1,244 555 الكويت
1,710 1,810 2,080 1,968 1,060 لبنان

2,639 2,592 2,173 2,073 1,589 ليبيا
14,301 13,530 12,119 11,690 8,990 المغرب
1,703 1,401 1,062 970 554 سلطنة ُعمان
3,071 2,009 1,436 1,310 794 دولة فلسطين
797 640 481 434 129 قطر

13,333 11,850 9,714 9,170 5,231 المملكة العربية السعودية
25,272 16,259 11,699 10,736 7,247 السودان

11,129 8,688 5,415 5,368 4,527 سوريا
4,270 4,278 3,999 3,927 3,107 تونس
3,151 2,673 1,977 1,812 618 اإلمارات العربية المتحدة

16,454 11,415 8,253 7,557 4,310 اليمن
224,688 184,482 148,924 141,631 96,533 المجموع اإلجمالي

 ٢٠٥٠ ٢٠٣٠ ٢٠١٨  ٢٠١٥  ٢٠٠٠
9,756 4,523 2,699 2,340 1,352 الجزائر

304 114 38 32 16 البحرين
132 66 41 38 22 جيبوتي

16,237 7,863 5,179 4,748 3,430 مصر
21,518 8,775 4,673 3,996 2,781 إيران
5,018 1,907 1,284 1,110 817 العراق

1,558 601 380 345 156 األردن
885 324 106 81 32 الكويت

1,262 745 532 476 230 لبنان
1,349 476 291 270 202 ليبيا
8,241 4,588 2,543 2,226 1,517 المغرب

930 262 116 97 55 سلطنة ُعمان
685 268 155 139 73 دولة فلسطين
477 149 39 27 10 قطر

7,516 2,607 1,155 964 623 المملكة العربية السعودية
4,465 2,292 1,492 1,336 835 السودان
3,946 1,680 828 757 548 سوريا
2,747 1,595 964 858 653 تونس
1,805 490 115 94 35 اإلمارات العربية المتحدة
2,880 1,248 853 769 505 اليمن

91,710 40,576 23,483 20,701 13,892 المجموع اإلجمالي

 ٢٠٥٠ ٢٠٣٠ ٢٠١٨  ٢٠١٥  ٢٠٠٠
18,414 16,284 13,574 13,172 9,695 الجزائر
1,098 1,045 819 683 268 البحرين

451 383 318 298 202 جيبوتي
49,751 38,801 30,904 29,331 20,576 مصر

29,356 32,098 28,976 28,272 20,308 إيران
25,473 16,025 11,201 10,222 6,313 العراق

4,720 3,683 3,065 2,804 1,534 األردن
2,165 2,095 1,887 1,788 881 الكويت
1,694 1,802 2,107 2,003 1,019 لبنان
2,661 2,623 2,205 2,110 1,753 ليبيا

14,615 13,206 11,701 11,261 8,668 المغرب
3,126 3,118 2,611 2,202 817 سلطنة ُعمان
3,185 2,071 1,474 1,343 814 دولة فلسطين

2,070 2,017 1,801 1,678 301 قطر
16,640 16,368 14,344 13,220 6,979 المملكة العربية السعودية

25,362 16,169 11,521 10,542 7,231 السودان
11,490 8,752 5,506 5,474 4,605 سوريا

4,397 4,215 3,893 3,818 3,075 تونس
6,624 6,555 6,125 5,986 1,683 اإلمارات العربية المتحدة

16,603 11,601 8,371 7,670 4,372 اليمن
239,896 198,908 162,401 153,875 101,097 المجموع اإلجمالي

 ٢٠٥٠ ٢٠٣٠ ٢٠١٨  ٢٠١٥  ٢٠٠٠
5,061 2,309 1,379 1,208 700 الجزائر

125 50 18 15 8 البحرين
70 35 22 20 12 جيبوتي

8,913 4,340 2,892 2,678 1,958 مصر
11,236 4,487 2,290 1,906 1,351 إيران
2,819 1,102 708 609 444 العراق

813 321 202 181 79 األردن
430 130 41 35 14 الكويت
632 358 273 240 120 لبنان
751 266 158 145 103 ليبيا

4,513 2,404 1,354 1,202 841 المغرب
348 105 59 50 30 سلطنة ُعمان
372 146 82 73 40 دولة فلسطين
145 36 12 10 4 قطر

3,335 1,008 526 455 312 المملكة العربية السعودية
2,479 1,233 798 715 448 السودان
2,188 931 456 411 292 سوريا
1,529 871 530 471 325 تونس

730 137 37 29 14 اإلمارات العربية المتحدة
1,572 693 458 412 262 اليمن

48,060 20,960 12,295 10,866 7,356 المجموع اإلجمالي
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الجدول أ٣٦. عدد الســكان في الفئة العمرية 20-24 ســنة، باآلالف

الجدول أ٣٨. عدد الســكان الذكور في الفئة العمرية 20-24 ســنة، باآلالف  

الجدول أ٣٥. عدد الســكان الذكور كبار الســّن )٦5+ ســنة(، باآلالف

الجدول أ٣٧. عدد الســكان اإلناث في الفئة العمرية 20-24 ســنة، باآلالف

 ٢٠٥٠ ٢٠٣٠ ٢٠١٨  ٢٠١٥  ٢٠٠٠
4,695 2,214 1,320 1,132    652 الجزائر

179 64 20 17    8 البحرين
62 32 19 18    10 جيبوتي

7,325 3,524 2,287 2,070   1,472 مصر
10,282 4,289 2,383 2,089   1,430 إيران
2,198 805 575 501    373 العراق
745 281 179 163    78 األردن
455 195 64 47    18 الكويت
629 387 259 237    110 لبنان
598 210 133 124    99 ليبيا

3,728 2,185 1,189 1,024    676 المغرب
582 158 56 47    25 سلطنة ُعمان
313 122 73 66    33 دولة فلسطين
332 113 27 17    6 قطر
4,181 1,598 630 509    311 المملكة العربية السعودية
1,986 1,060 694 620    387 السودان
1,758 749 372 346    256 سوريا
1,218 725 434 386    327 تونس
1,076 353 78 64    21 اإلمارات العربية المتحدة
1,308 555 395 357    244 اليمن

43,650 19,616 11,188 9,836 6,536 المجموع اإلجمالي

 ٢٠٥٠ ٢٠٣٠ ٢٠١٨  ٢٠١٥  ٢٠٠٠
1,786 1,864 1,587 1,771 1,633 الجزائر

58 55 47 42 26 البحرين
49 47 47 46 35 جيبوتي

5,592 4,682 3,909 4,029 3,176 مصر
2,154 3,132 2,848 3,520 3,405 إيران

3,437 2,338 1,758 1,610 1,138 العراق
530 483 444 414 242 األردن
155 150 121 111 72 الكويت
160 145 297 303 148 لبنان

248 289 261 269 289 ليبيا
1,422 1,476 1,451 1,520 1,387 المغرب

170 163 140 146 107 سلطنة ُعمان
401 297 252 237 141 دولة فلسطين
77 67 50 50 16 قطر

1,335 1,269 1,196 1,226 875 المملكة العربية السعودية
3,505 2,560 1,929 1,755 1,240 السودان
1,228 1,243 820 733 830 سوريا

405 414 421 459 462 تونس
269 280 199 185 98 اإلمارات العربية المتحدة

2,027 1,722 1,448 1,425 760 اليمن
25,008 22,676 19,226 19,851 16,080 المجموع اإلجمالي

 ٢٠٥٠ ٢٠٣٠ ٢٠١٨  ٢٠١٥  ٢٠٠٠
3,647 3,799 3,233 3,596 3,316 الجزائر

132 139 122 106 58 البحرين
98 95 95 94 71 جيبوتي

11,445 9,593 7,951 8,206 6,482 مصر
4,412 6,332 5,937 7,120 6,905 إيران
7,061 4,801 3,603 3,299 2,318 العراق
1,087 984 896 836 505 األردن
340 335 281 229 167 الكويت
327 293 575 583 304 لبنان
507 588 531 544 593 ليبيا

2,898 3,003 2,960 3,087 2,762 المغرب
378 416 430 382 238 سلطنة ُعمان
821 607 515 484 287 دولة فلسطين
213 228 268 261 40 قطر

2,727 2,689 2,522 2,542 1,799 المملكة العربية السعودية
7,086 5,186 3,902 3,545 2,501 السودان
2,515 2,539 1,718 1,553 1,691 سوريا

829 846 859 925 928 تونس
687 785 700 605 292 اإلمارات العربية المتحدة

4,120 3,496 2,944 2,897 1,572 اليمن
51,330 46,754 40,040 40,894 32,829 المجموع اإلجمالي

 ٢٠٥٠ ٢٠٣٠ ٢٠١٨  ٢٠١٥  ٢٠٠٠
1,861 1,936 1,647 1,825 1,682 الجزائر

74 84 75 64 33 البحرين
49 48 48 47 35 جيبوتي

5,853 4,911 4,042 4,177 3,306 مصر
2,258 3,200 3,088 3,600 3,501 إيران
3,624 2,463 1,845 1,689 1,181 العراق

557 501 452 422 264 األردن
185 185 160 118 95 الكويت
167 148 278 279 156 لبنان

259 300 269 274 304 ليبيا
1,476 1,527 1,509 1,567 1,375 المغرب

207 252 290 236 130 سلطنة ُعمان
420 309 262 246 146 دولة فلسطين
136 161 218 211 24 قطر

1,391 1,420 1,326 1,316 925 المملكة العربية السعودية
3,582 2,626 1,973 1,791 1,261 السودان
1,288 1,297 897 820 861 سوريا

424 433 438 466 466 تونس
418 505 502 420 194 اإلمارات العربية المتحدة

2,093 1,774 1,496 1,473 813 اليمن
26,322 24,080 20,814 21,041 16,752 المجموع اإلجمالي
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الشــكل  ب1. تركيبة إجمالي نســبة اإلعالة )نســبة إعالة األطفال ونســبة إعالة كبار الســن( للدول في منطقة الشــرق األوســط وشمال أفريقيا، 2100-1950
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