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منطقة الشرق األوسط
وشمال أفريقيا

جيل 2030

فرصة للمبادرة اآلن
يعرض تقرير اليونيسف جيل  2030في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا (العربية/اإلنجليزية) تحليالً مع ّمقاً للتوقعات الديموغرافية لألطفال واليافعين واليافعات
والشباب في دول منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا.
من المتوقع أن يزداد عدد السكان في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا بأكثر من الضعف خالل النصف األول من القرن الحادي والعشرين .ستنتقل نسبة كبيرة
وغير مسبوقة من سكان منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا إلى فترة سنواتهم األكثر إنتاجية في حياتهم ،مما يهيئ فرصة تحقيق عائد ديموغرافي  -نمو اقتصادي ناتج
عن التغيرات الديموغرافية .وتمثل هذه التركيبة العمرية المتغيرة فرصة تاريخية لالستثمار في رأس المال البشري ودفع عجلة النمو االقتصادي .لكن هذا مرهون بوضع
الموازنات المالئمة للسياسات وتطبيقها كما ينبغي ضمن بيئة مستقرة سياسياً واجتماعياً.
السياسات المالئمة مثل  -تحسين مستوى الوصول إلى فرص الرعاية الصحية والحماية والتعليم وفرص المشاركة المجدية  -سيؤدي بدوره إلى تحسين فرص التوظيف
المنتج ،وزيادة متوسط دخل الفرد مما يفضي بدوره إلى تحفيز النمو وزيادة الثروة.

بدون تنفيذ استثمارات عاجلة
سيكون ُهناك

 5ماليين

طفل وطفلة إضافيين
خارج المدرسة
الرعاية الصحية

التعليم

التوظيف

خيبة أمل متزايدة بين الشباب

المشاركة
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%11

زيادة في معدل
البطالة بين للشباب

اليافعون والشباب في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا
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فئات سكانية شابة
هناك حالياً  124مليون يافع ويافعة وشاب وشابة
في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

األثر بحلول عام 2030
%47

%26
من سكان منطقة الشرق األوسط
وشمال أفريقيا تتراوح أعمارهم
بين  10و  24سنة

25
مليون

يشكل األطفال والشباب ( 24-0سنة)
حوالي نصف عدد سكان المنطقة

39
مليون
شخص في سوق العمل ،أعباء
إضافية على اقتصاد المنطقة لخلق
 2.6مليون وظيفة جديدة كل سنة

طالب وطالبة إضافيين يجب
استيعابهم في المدارس

التغريات يف عدد السكان اإلجاميل ( 24-15سنة) من عام  2015إىل  2030و 2050

220%

عدد السكان يف عام  2050مقارنة مع عام 2015
عدد السكان يف عام  2030مقارنة مع عام 2015
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املصدر :استند تحليل اليونيسف إىل قسم األمم املتحدة للشؤون االقتصادية واالجتامعية ،قسم السكان ،توقعات عدد سكان العامل :مراجعة عام ( 2017توقعات األمم املتحدة لعدد سكان العامل) ،األمم املتحدة،
مالحظة :ت ُص ّنف الدول من األعىل إىل األقل من حيث التغري النسبي خالل الفرتة بني عام  2015و .2030

دول منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا حسب المراحل الديمغرافية
الدول يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا حسب النوع الدميوغرايف ()2085-1990

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 2018
لبنان
اإلمارات العربية املتحدة
قطر
الكويت
البحرين
تونس
املغرب
اململكة العربية السعودية
إيران
ليبيا
ُعامن
الجزائر
جيبويت
سوريا
مرص
األردن
اليمن
دولة فلسطني
العراق
السودان

املصدر :استند تحليل اليونيسف عىل بيانات البنك الدويل لعام ( 2016تقرير الرصد العاملي  )2016/2015وبيانات األمم املتحدة (توقعات قسم األمم املتحدة لعدد سكان العامل )2017
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تتعلق هذه الوثيقة بالفئات العمرية املتداخلة وتعتمد تعريفات األمم املتحدة كام ييل :األطفال  0 -إىل  17سنة ،اليافعون  10 -إىل  19سنة ،الشباب  15 -إىل  24سنة؛ والفتيان والفتيات  10 -إىل  24سنة.

منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا جيل 2030
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دول مرحلة العائد
الدميوغرايف املتأخر
تواجه انخفاض نسبة السكان ممن
هم يف س ّن العمل ،بسبب تدين
معدالت الخصوبة ،لكن مع تزايد
نسبة إعالة كبار الس ّن
دول مرحلة العائد
الدميوغرايف املبكر
تظهر زيادة نسبية يف عدد السكان
ممن هم يف س ّن العمل ،و تسري
باتجاه خفض معدالت الخصوبة
وخفض نسبة إعالة األطفال

دول مرحلة ما قبل
العائد الدميوغرايف
التي سرتتفع نسبة عدد السكان
ممن هم يف س ّن العمل فيها تبعاً
ملعدالت الخصوبة العالية ،وبالتايل
تزايد نسبة إعالة األطفال

معيقات جني ثمار العائد الديمغرافي في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا
النزاع والعنف
 1من 4
من سن  13إلى  15سنة

منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا
هي موطن لـ 6بالمئة من اليافعين
واليافعات على مستوى العالم

أكثر من ثلث ( 37بالمئة) من
الشباب في منطقة الشرق
األوسط يعيشون في دول هشة
ومتأثرة بالنزاع

المنطقة تضم  58بالمئة من الالجئين
و حوالي نصف النازحين داخلياً على
مستوى العالم

قالوا بانهم تعرضوا للتنمر في المدرسة لمرة
واحدة على األقل خالل الشهرين الماضيين

ظروف البقاء القاسية
 1من

أقل بـ 5
أضعاف

يعاني من
بين 4
2
الفقر المدقع
نصف الـ  118نسمة ممن هم دون س ّن  18سنة ،يعانون
من الفقر المعتدل ،بينما يعاني واحد من كل أربعة
منهم ( 29.3مليون) من الفقر المدقع

واحدة من كل خمس
فتيات في المنطقة
تزوجت قبل س ّن 18

النصف األشد فقراً أقل قدرة بخمسة
مرات على إكمال تعليمهم االبتدائي

ثلث الالجئين السوريين ممن
هم في سن المدرسة في الدول
المستضيفة ما زالوا خارج
المدرسة

التعليم
هناك  15ميلون طفل وطفلة خارج المدرسة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفرقيا ،كثير منهم بسبب النزاع
 3.5مليون
خارج املدرس

 23.5مليون

 2.9مليون معرضون لخطر
الترسب من املدارس
مخرجات
التعلّم

من بين الـ  23.5مليون طفل في س ّن المرحلة اإلعدادية في المنطقة ،هناك  3.5مليون طفل على األقل خارج
المدرسة ،و  2.9مليون طفل آخرون معرضون لخطر التسرب من المدرسة

ومن بين األطفال الملتحقين بالمدرسة ،يلبي نصفهم فقط معيار الحد األدنى لقياس مهارات القراءة والحساب والعلوم

التوظيف
تشهد منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا أعلى معدالت
بطالة بين الشباب في العالم %29 :في شمال أفريقيا
و %25في باقي دول المنطقة
معدالت البطالة بين اإلناث هي حتى أعلى من ذلك%39 :
في شمال أفريقيا و  %41في باقي دول المنطقة
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%29

منطقة شمال
أفريقيا

%39

%25

باقي دول
أالمنطقة

%41

كما أن معدالت البطالة عالية جداً بالذات بين الالجئين السوريين في الدول
المستضيفة ،في األردن على سبيل المثال هي %61

إىل جانب الفقر النقدي ،تقيس هذه الفقر املتعدد األبعاد الناتج عن عدم الوصول إىل املياه والرصف الصحي واملسكن والرعاية الصحية والتغذية والتعليم واملعلومات ،أو تدين جودة هذه الخدمات
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معيقات توسيع فرص العمل:
تردّي جودة
والتعليم

انعدام
توفر الوظائف

عدم التوافق بني املهارات
متطلبات سوق العمل

خيبة األمل والعزوف عن المشاركة
يُعزى الشعور بخيبة األمل بين الشباب إلى:
األدوار التمييزية
األعراف االجتماعية

البطالة
النزاع ،واألزمات
العنف

محدودية األماكن
والمساحات للتعبير عن الرأي
والمساءلة

وبالنتيجة:
يشعر الشباب بأن الظروف
الحياتية في منطقة الشرق
األوسط وشمال أفريقيا قد
ازدادت سوءاً أكثر خالل العقد
الماضي

نصف
الشباب
فقط

لديهم ثقة في قدرة حكوماتهم
على التعامل مع مشكلة البطالة

مستويات المشاركة المدنية بين اليافعين
والشباب في المنطقة هي األدنى على
مستوى العالم ،حيث ال يتطوع سوى %9
من الشباب في المنطقة في أية منظمة
مدنية في أي شهر معين

اليافعون والشباب المستضعفون
تعاني الفتيات والالجئين والنازحين وذوي اإلعاقة من عدة أعباء وممارسات تمييزية .وبالنسبة للفتيات ،تبدأ هذه الممارسات مبكرا ً .وبالنتيجة ،الفتيات أكثر عرضة
من الفتيان للخروج من المدرسة ،ويعانين من مستويات بطالة أعلى ،ومستوى مشاركتهن في القوى العاملة أدنى من الفتيان وكذلك نسبة مشاركتهن المدنية.
وحالياً ،تتزوج واحدة من كل خمس فتيات قبل بلوغها س ّن  18وهذه النسبة تتزايد أكثر في الدول المتضررة من النزاع بسبب عدم االستقرار.

معدل األطفال خارج المدرسة
في التعليم اإلعدادي

منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا جيل 2030

%11

%9

للفتيات

للفتيان

معدل األطفال خارج المدرسة
في التعليم االبتدائي
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%18

%12

للفتيات

للفتيان

األعمال ذات األولوية لجني ثمار العائد الديموغرافي في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا
دول مرحلة العائد المبكر  -نافذة الفرصة ليست سانحة بعد
استثمار متزايد في تنمية الطفولة المبكرة ،حيث ثبت أن هذا هو االستثمار األكثر فعالية ،حيث يحقق العائد األعلى
تيسر االنتقال من
االستثمار في التعليم المناسب وذو الجودة ،مع إعطاء أولوية لتنمية المهارات التي تناسب عالمنا سريع التغير ،مع اقتران ذلك بوضع سياسات ّ
المدرسة إلى العمل،
إشراك ف ّعال لليافعين والشباب ،خاصة الفتيات ،لجني ثمار العائد الديمغرافي على صعيد السالم والنوع االجتماعي.
العراق :الدولة األرسع من حيث النمو السكاين يف املنقطة  -كام هو الحال يف البحرين ودولة فلسطني ،سيشهد عدد سكان العراق منوا ً بنسبة  %50تقريباً خالل  15سنة.

2015 2050
Female
Male

100+
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70-74
65-69
60-64
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45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
5-9
0-4

العراق
زيادة كبرية يف عدد األطفال خالل الفرتة بني  2018و :2030
20+ %من األطفال يف س ّن املدرسة ( ،)4-0إىل ما مجموعه  7مليون
30+ %من األطفال يف س ّن املدرسة ( ،)17-5إىل ما مجموعه  16مليون
35+ %من اليافعني واليافعات ( ،)19-10إىل ما مجموعه  12مليون
35+ %من الشباب والشابات ( ،)24-15إىل ما مجموعه  10مليون

عدد السكان الحايل  39 :2018مليون
 14+( %35+ :2030–2018مليون) ،إىل ما مجموعه  53مليون
 42+( %107+ :2050–2018مليون) ،إىل ما مجموعه  81مليون

دول مرحلة العائد المبكر  -نافذة فرصة سانحة جداً
استثمار متزايد في مرحلة التعليم اإلعدادي ،والتي من المتوقع أن تشهد الزيادة األكبر في عدد االطفال ممن هم في س ّن المدرسة،
االستثمار في السياسات التي تركّز على تنمية المهارات من خالل عدة مسارات والتدريب المهني ،وبرامج التدريب الوظيفي الداخلي ،وريادة األعمال وتنسيب
الوظائف،
بالنسبة لليافعين والشباب األكثر استضعافاً ،تدابير حماية اجتماعية تحول ّية من ة شأنها تيسير االنتقال إلى مرحلة التوظيف ،وكسر حلقة الفقر المتوارث عبر األجيال،
إشراك ف ّعال لليافعين والشباب ،لجني ثمار العائد الديمغرافي على صعيد السالم والنوع االجتماعي.
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مرص :الدول التي تشهد أكرب منو سكاين يف املنطقة  -إىل جانب السودان والعراق ،متثل مرص تقريباً نصف إجاميل النمو السكاين يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا
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مرص
زيادة كبرية يف عدد األطفال خالل الفرتة بني  2018و :2030
7 %من األطفال يف س ّن املدرسة ( ،)4-0إىل ما مجموعه  12مليون21+ %من األطفال يف س ّن املدرسة ( ،)17-5إىل ما مجموعه  31مليون
36+ %من اليافعني واليافعات ( ،)19-10إىل ما مجموعه  24مليون
32+ %من الشباب والشابات ( ،)24-15إىل ما مجموعه  22مليون

عدد السكان اإلجاميل الحايل  99 :2018مليون
التغري السكاين بني:
 20+( %20+ :2030–2018مليون) ،إىل ما مجموعه  120مليون
 54+( %54+ :2050–2018مليون) ،إىل ما مجموعه  153مليون

دول العائد المتأخر  -نافذة فرصة تنغلق ببطء
من الحيوي المبادرة اآلن واالستثمار في تنمية المهارات من خالل عدة مسارات والتدريب المهني ،وبرامج التدريب الوظيفي الداخلي ،وريادة األعمال وتنسيب
الوظائف،
استثمار متزايد في السياسات التي ت ُعنى بمشاركة القوى العاملة ،خاصة مشاركة اإلناث في القوى العاملة ،واستحداث الوظائف ،وتوفير بيئة األعمال التجارية ،وتعزيز
اإلنتاجية من خالل تحسين رأس المال البشري في القوى العاملة الحالية،
إشراك ف ّعال لليافعين والشباب ،خاصة الفتيات ،لجني ثمار العائد الديمغرافي على صعيد السالم والنوع االجتماعي.
لبنان :الدولة الوحيدة يف املنطقة التي تشهد انكامشاً يف عدد سكانها ،مع انخفاض يف عدد األطفال والشباب كنسبة من إجاميل عدد السكان.
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0.03

0.02

0.01

0.01

0.02

عدد السكان اإلجاميل الحايل  6 :2018مليون
التغري السكاين بني:
 0.5-( %8- :2030–2018مليون) ،إىل ما مجموعه  5مليون
 :2050-2018ال يوجد تغري جوهري

0.03

لبنان

االنخفاض يف عدد السكان األطفال بني  2018و :2030
 27 %من األطفال يف س ّن املدرسة ( ،)4-0إىل ما مجموعه  0.3مليون 29 %من األطفال يف س ّن املدرسة ( ،)17-5إىل ما مجموعه  0.9مليون 37 - %من اليافعني واليافعات( ،)19-10إىل ما مجموعه  0.6مليون 45 - %من الشباب والشابات ( ،)24-15إىل ما مجموعه  0.6مليون
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