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االستثمار في األطفال والشباب الیوم لضمان منطقة مزدھرة في المستقبل

عدد السكان اإلجمالي والیافعین والیافعات (۱۰-۱۹ سنة)، 
۲۰۱٥ و ۲۰۳۰ و  ۲۰٥۰ (بالمالیین)

عدد الموالید 
(بالمالیین)

معدل الخصوبة 
اإلجمالي (عدد 

األطفال لكل امرأة)

معدالت وفیات األطفال
دون سن الخامسة

األولویات السیاسیة الملحة:
ضمان تمتع األطفال والیافعین والیافعات والشباب بالصحة والتغذیة الجیدة 

واألمان والتعلیم الجید.

متطلبات االستفادة من الفرصة السانحة لتحقیق النمو االقتصادي المتاحة من خالل ھذا العائد الدیموغرافي:

زیادة عدد السكان ممن ھم في سن العمل 
وارتفاع نسبة إعالة األطفال

 لم تسنح الفرصة لتحقیق النمو االقتصادي

 فرص عمل موسعة• سیاسات اقتصادیة واجتماعیة دامجة ومنصفة•االستقرار السیاسي واالجتماعي

التوقعات الدیموغرافیة

توقعات العائد الدیموغرافي

العائد السابق

تقدیم الخدمات الصحیة
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المجموع 
اإلجمالي

الیافعون 
والیافعات
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(اعتباراً من ۲۰۱٥)

تركیبة إجمالي نسبة اإلعالة (نسبة إعالة األطفال ونسبة إعالة المسّنین)، ۲۱۰۰-۱۹٥۰

عدد مقدمي الخدمات الصحیة (األطباء والممرضین والممرضات والقابالت) لكل سیناریو (باآلالف)*

عدد السكان حسب العمر والجنس، ۲۰۱٥ و ۲۰٥۰

العائد السابق

۰-۱٤ سنة
٦٥ سنة فأكثر

عدد السكان (بالمالیین)

العائد الالحقالعائد المتأخرالعائد المبكر
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مقدمو الخدمات الصحیة ۲۰۱٥ (أرقام تقدیریة 
باستخدام اتجاه النمو السكاني للفترة ۲۰۰۰-۲۰۱٥)

مقدمو الخدمات الصحیة  ۲۰۳۰
إذا بقي االتجاه كما ھو

مقدمو الخدمات الصحیة في عام ۲۰۳۰ لتلبیة معیار 
منظمة الصحة العالمیة

١٩٩٠٢٠١٥

۰

۲۰

٤۰

٦۰

۸۰

۱۰۰

۱۲۰

۱۹۷٥۲۰۲٥۲۰٥۰۲۱۰۰ ۱۹٥۰۲۰۷٥ ۲۰۰۰

٢٠٥٠ ٢٠١٥٢٠٣٠

نسبة اإلعالة

۲۰۱۸

۲۰۳۰

۲۰٥۰

۲ ۱ ۰ ۱ ۲

١٧٤

٦٦

١٥٠ ١٠٠ ٥٠ ٠

إذا بقي االتجاه كما ھو، فستلبي الدولة المستوى الموصى بھ من منظمة الصحة العالمیة وھو ٤.٤٥ من العاملین الصحیین المھرة لكل ۱۰۰۰ نسمة.
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 ملخص نتائج دراسة جیل ۲۰۳۰ في
 منطقة الشرق األوسط وشمال افریقیا
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تقدیم الخدمات التعلیمیة
نسبة ارتفاع وتركیبة فئة األطفال ممن ھم في سن المدرسة  

بحلول عام ۲۰۳۰، سیشھد الیمن زیادة بنسبة ۲۰٪ في عدد السكان ممن ھم في سن المدرسة 
(الفئة العمریة ٥-۱۷ سنة)، ما یؤدي إلى ضرورة استیعاب ما یقرب من ملیوني طالب وطالبة 

إضافیین في النظام التعلیمي.

ارتفاع عدد األطفال خارج مقاعد الدراسة

إذا لم تتصدَّ الیمن لھذا التدفق اإلضافي لألطفال والیافعین والیافعات إلى النظام التعلیمي بشكل 
مناسب، فإن ۰.۷ مالیین طفل إضافیین (الفئة العمریة ٥-۱۷ سنة)، قد یكونون خارج المدرسة 

أي زیادة بنسبة ٪۲۲.

األولویات السیاسیة الملحة
ضمان الوصول إلى فرص التعلیم الجید، وتزویدھم بالمھارات الضروریة لتمكینھم من تحقیق كامل قدراتھم بوصفھم أفراداً منتجین في االقتصاد والمجتمع.

التغیر الكّمي/ التناسبي في عدد األطفال الذین ھم في سن المدرسة بین ۲۰۱٥ و۲۰۳۰ 

الفرضیة: یتماشى معدل النمو السكاني مع االتجاه الذي توقعتھ إدارة الشؤون االقتصادیة واالجتماعیة لألمم المتحدة.

 (باآلالف)*التغیر الكّمي/ التناسبي في عدد األطفال الذین ھم في سن المدرسة بین ۲۰۱٥ و۲۰۳۰  (باآلالف)*

ما قبل المرحلة االبتدائیة

المرحلة االبتدائیة

المرحلة اإلعدادیة

المرحلة الثانویة
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الفرضیة: یبقى معدل األطفال خارج المدرسة من ۲۰۱٥، أي نسبة إجمالي عدد السكان في سن المدرسة 
ممن ھم خارج المدرسة، كما ھو حتى عام ۲۰۳۰.

ما قبل المرحلة االبتدائیة

المرحلة االبتدائیة

المرحلة اإلعدادیة

المرحلة الثانویة
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االنتقال من المدرسة إلى العمل
نسبة ارتفاع وتركیبة القوى العاملة الشابة

بحلول عام ۲۰۳۰، سیشھد الیمن زیادة بنسبة ٦٪ في القوى العاملة (الفئة العمریة ۱٥-۲٤)، 
بالمقارنة مع ۲۰۱٥، ومن ثم التحاق ۸۹ ألف فرد بأسواق العمل.

التغیر الكّمي/ التناسبي في القوى العاملة الشابة بین ۲۰۱٥ و۲۰۳۰

االرتفاع في عدد الشباب العاطلین عن العمل

إذا لم تستفد الیمن من ھذا التدفق اإلضافي للشباب إلى سوق العمل بشكل مناسب، فإن ۱۳ آلف 
شاب وشابة إضافیین (الفئة العمریة ۱٥-۲٤ سنة)، قد یكونون عاطلین عن العمل أي زیادة بنسبة 

.٪۳

 (باآلالف)*التغیر الكّمي/ التناسبي في نسبة الشباب العاطلین عن العمل بین ۲۰۱٥ و۲۰۳۰  (باآلالف)*

األولویات السیاسیة الملحة
ضمان (۱) توفیر قوى عاملة مؤھلة من خالل أنظمة تعلیمیة متوافقة مع متطلبات سوق العمل، و(۲) تحقیق المتطلبات االقتصادیة من خالل استحداث وظائف جدیدة لھؤالء الشباب الذین سیلتحقون 

بالقوى العاملة.

الفرضیة: یبقى معدل البطالة بین الشباب من ۲۰۱٥، أي نسبة إجمالي عدد الشباب العاطلین عن العمل، الفرضیة: یتماشى معدل مشاركة القوى العاملة بالنسبة للرجال والنساء مع االتجاه الذي توقعتھ منظمة العمل الدولیة.
كما ھو حتى عام ۲۰۳۰.

- یمكنكم االطالع على التقریر الكامل لمزید من التفاصیل والمصادر والتفسیرات اإلضافیة عل الموقع
- تستند جمیع التوقعات السكانیة إلى المراجعة التي أجریت عام ۲۰۱۷ لنشرة التوقعات السكانیة العالمیة (شعبة األمم المتحدة للسكان). قد تؤدي األزمات الحالیة والمستقبلیة وتنقالت الالجئین إلى تغیر كبیر في ھذه التوقعات بالنسبة لكل دولة.

* المجامیع اإلقلیمیة تشمل فقط الدول التي تتوفر فیھا البیانات. یمكنكم االطالع على التقریر كامال لمزید من التفاصیل.

إعداد المقّر الرئیسي للیونیسف بالتعاون مع المكتب اإلقلیمي لمنطقة الشرق األوسط وشمال افریقیا، نیسان/ أبریل ۲۰۱۹

https://www.unicef.org/mena/reports/mena-generation2030-

المربع ۱/ مشاركة اإلناث في القوى العاملة الشابة
عدد الشباب في القوى العاملة في عام ۲۰۱٥ وعام ۲۰۳۰ في ظل سیناریوھات مختلفة 

(باآلالف)*.

•  سیناریو ۱ - یتماشى معدل المشاركة في القوى العاملة بالنسبة للرجال والنساء توقعات منظمة 
                  العمل الدولیة لعام ۲۰۳۰.

•  سیناریو ۲ - نسبة مشاركة الشباب في القوى العاملة بالنسبة للرجال كما ھي في السیناریو ۱،
                  بینما ترتفع بالنسبة للنساء لسد الفجوة بین الجنسین بمقدار النصف.

•  سیناریو ۳ - نسبة مشاركة الشباب في القوى العاملة بالنسبة للرجال كما ھي في السیناریو ۱، 
                  بینما ترتفع بالنسبة للنساء لسد الفجوة بین الجنسین بالكامل.

اإلنفاق الحكومي المحلي العام على الصحة للفرد الواحد (الحالي بالدوالر األمریكي) وإجمالي عدد 
السكان (بالمالیین) في ضوء فرضیة اإلنفاق اإلجمالي الثابت لعام ۲۰۱٥.

المربع ۲/ اإلنفاق الحكومي على الصحة

یقتضي النمو في عدد السكان زیادة في إجمالي اإلنفاق على الصحة لإلبقاء على الوضع 
الراھن. یعرض ھذا المخطط البیاني اإلنفاق الصحي الناتج للفرد لعامّي ۲۰۳۰ و ۲۰٥۰ 

إذا بقي اإلنفاق اإلجمالي عند مستوى عام ۲۰۱٥.

األولویات السیاسیة الملحة
إن تحقیق الحصة الكاملة لرأس المال البشري بوجود إمكانیة كبیرة للنمو االقتصادي یتطلب إطالق العنان 

إلمكانیات الفتیات والنساء للمساھمة في القوى العاملة وفي إنتاجیة الدولة.

۲۰۱٥

سیناریو ۱

سیناریو ۲

إجمالي عدد السكان اإلنفاق الصحي للفرد

سیناریو ۳
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