
 

 

 :المخاطر والفرص سكان أفریقیا من الشباب: الشباب فى أفریقیا
 مخاطرة أم فرصة

  Lori S. Ashford  لوري أس أشفورد

سیكون شباب أفریقیا بمثابة القوة الدافعة وراء االزدھار االقتصادي في 
العقود المستقبلیة، ھذا في حالة إذا ما كانت البرامج والسیاسات في  وضعھا 
ً، فیمكن أن تنتج  الصحیح لدعم فرصھم وتشجیع العائالت األصغر عددا

ر وحاصلة على تعلیم دورة من النتائج اإلیجابیة بسبب وجود قوى عمل أكب
أفضل ولدیھا عدد أقل من األطفال التي ترعاھا، واألطفال بدورھم 
سیحصلون على تعلیم أكثر وفرص عمل، وفي حالة توافر كل ھذا ستتدعم 

وتوضح تلك المقالة . المؤسسات وستؤتي السیاسات االقتصادیة ثمارھا
ألعداد المختصرة الخطوط العریضة للفرص والمخاطر التي تنتج عن ا

  . الكبیرة من الشباب التي تظھر في شبھ الصحراء األفریقیة الیوم
  

  ؟ 'Demographic Dividend' ما ھي الھبة الدیمجرافیة
نتیجة ارتفاع الموالید في  تركیب سكانى فتى كثیر من الدول النامیةلدى 

 والعقود األخیرة إلى جانب التحسن في بقاء الطفل على قید الحیاة، 
الدولة  یمكن ان یغیر من التركیب العمرى فىفي الخصوبة  االنخفاض

فكلما یتقدم السكان من الشباب في . ویمكن أن یؤثر بشدة على االقتصاد
العمر وكلما كان لدیھم عدد أقل من األطفال مقارنة باألجیال السابقة فیمكن 

وعندما یكون ھناك . أن ینتج عن ھذا زیادة في السكان الذین في سن العمل
 15والذي عادة ما یعرف بالعمر ما بین (المزید من البالغین في سن العمل 

سنة، والشیوخ إذن فمن ھم في  15مع األطفال تحت سن  بالمقارنة) 64 –
أي عدد -سن العمل سیكون لدیھم عبء أقل فیما یتعلق بمن یعتمدون علیھم 

 .باستخدام نفس الدخل واألصول - أقل من الناس الذین یدعمونھم
تحظى معظم الدول في أفریقیا بمزید من البالغین في سن العمل  ویتوقع ان 

). 1انظر الشكل (، 2006مقارنة بما كان لدیھم في عام  2030لكل طفل في عام 
  وتشھد 

 

 

  

  
  
  
  
  
  
  
  

نفس النمو في  سوف تشھد العدید من الدول في آسیا وأمریكا الالتینیةوایضا ھناك 
   .1نسبة السكان في سن العمل

وجود قوة عمل مع وجود عدد أقل من األطفال الذین تعولھم  ینتج عن
الرعایة الصحیة وغیرھا من الخدمات  المنفقة علىاألموال  لتوفیرفرصة 

االقتصادي بسبب العدد  الناتجاالجتماعیة، وتحسین نوعیة التعلیم وزیادة 
ا األكبر من األشخاص الذین یعملون واالستثمار أكثر في التكنولوجی

 العمروالمھارات لتقویة االقتصاد وتكوین الثروات الالزمة مع التقدم في 
ً بالنسبة للسكان ، ویدعو بعض االقتصادیین تلك )التعمر السكانى( مستقبال

وبالطبع تغلق ھذه "). اإلضافة"أو (النافذة من الفرص بالھبة الدیمجرافیة 
یكون ھناك عدد أقل من النافذة عندما تتقدم تلك القوة العاملة في العمر، و
ً علیھم إعالة أعداد متزایدة من الكبار ولكن یمكن أن تدوم فترة . العاملین نسبیا

  . الھبة المحتملة إلى عدة عقود
لشرق آسیا أفضل دلیل على األثر المحتمل " المعجزة االقتصادیة"وتقدم 

نظم  فمع بدایة الخمسینات وضعت الدول في تلك المنطقة. للھبة الدیمجرافیة
صحیة عامة قویة تضمن بقاء األطفال على قید الحیاة، وتشجع األسر ذات 
. العدد األقل، وجعلت وسائل تنظیم األسرة مقبولة ویسھل الحصول علیھا

وفي الخمسینات كانت المرأة العادیة في شرق آسیا لدیھا ستة أطفال ولكن مع 
نظام التعلیم  منتصف التسعینات لم یكن لدیھا سوى طفالن فقط، فقد أدى

القوي واإلدارة االقتصادیة السلیمة الى استیعاب جیل أكبر من الشباب 
ً ممكناً  كان  1990حتى عام  1965ومن عام . البالغین في قوة العمل أمرا

بالمائة في السنة،  6متوسط دخل الفرد من إجمالي الناتج المحلي یصل إلى
و قدر الباحثون أن الھبة .وھو نمو مؤثر مقارنة بالدول في المناطق األخرى

  2الدیمجرافیة تمثل ربع إلى خمسین من ھذا النمو
وتفید خبرة شرق آسیا والمناطق النامیة األخرى حیث لم تكن المكاسب 
االقتصادیة مؤثرة للغایة، ویبدو أن حصاد الھبة الدیمجرافیة یعتمد على عدة 

حسن من بقاء النظم الصحیة العامة القویة التي ت وجود عوامل أال وھي
األطفال على قید الحیاة والصحة بصفة عامة، وانتشار قبول تنظیم األسرة 
ً وإتاحتھ، واالنخفاض الثابت والسریع في الموالید، والتحسن في  اجتماعیا
معدالت االلتحاق بالتعلیم وجودتھ، والظروف االقتصادیة الثابتة التي تساھم 

  . في النمو وإیجاد فرص عمل
  كل السكاني الممیز في أفریقیا لمحة عن الھی

بالمائة  44في العالم بسبب وجود  الفتیةتعد شبھ الصحراء األفریقیة المنطقة 
ً في عام  15من سكانھا تحت سن   30، فھناك ما یقرب من 2006عاما

والكاریبي فى  ةفي آسیا وأمریكا الالتینی 15بالمائة من السكان تحت سن الـ 
  بالمائة 16حت ھذا السن یمثلون حین أن السكان في أوربا ت

  ــــــــــــــــــــــــــــانالمكــــــــتب                                              المرجـــــــعى                                             للسكــ



 
 

فعلى الرغم من أن الدول في المناطق األخرى قد شھدت انخفاضا في  3فقط،
تركیب معدل موالید األطفال في مراحل مبكرة وبالتالي فقد ظھر ھذا في 

عمر سكانھم بدرجة أسرع إال أن شبھ الصحراء األفریقیة لم ترى بعد ذروة 
  . وجود شباب بین سكانھا

ى الرغم من أن انتشار وباء اإلیدز یدمر األسر والمجتمعات في عل
بعض المناطق من شبھ الصحراء األفریقیة، إال أن ھذا لم یكن لھ تأثیر كبیر 
على حجم السكان بصفة عامة أو على الھیكل العمري إال في عدد قلیل من 

 بن ینج النساء في شبھ الصحراء األفریقیة. 4الدول مثل بتسوانا ولیسوتو
طفل في المتوسط في فترة حیاتھا، وھو المعدل األعلى في أي منطقة  5.5

فمستویات اإلنجاب لھا أثر كبیر من معدالت الوفیات بالنسبة . فى العالم
لسكان في ل التركیب الفتى دافعة وراءالقوة اللحجم السكان والنمو، وقد كانت 

  . أفریقیا

  یموجرافیة؟ ھل تحصد الدول األفریقیة ثمار الھبة الد
ً لدراسة حدیثة ھناك عامالن أساسیان یحددا اتجاھات مستقبل النمو  وفقا
االقتصادي األفریقي أال وھما النمو في نسبة سن العمل بالنسبة للسكان 

، ویشتمل العامل األخیر على عوامل مثل السیادة القویة 5والجودة المؤسسیة
ر الحكومة، وعدم وجود للقانون، والنظم البیروقراطیة الكفء، واستقرا

فساد، ووجود بیئة مستقرة للمشروعات التجاریة التي تشجع المستثمرین 
  . المحلیین واألجانب

وكشفت دراسة مشابھة قام بھا البنك الدولي أن ازدھار النمو 
أال وھي التوسع في البنیة : االقتصادي في أفریقیا سیعتمد على أربعة قضایا

الجدیدة  االكتشافاتثمار، واإلسراع باستخدام التحتیة، وتحسن مناخ االست
  . 6القدرة المؤسسیةوبناء 

وستشھد الكثیر من الدول األفریقیة نموا كبیرا في نسبة من ھم في سن 
ً 2025إلى  2005العمل في الفترة ما بین  ، ولكن لن یكون لدیھا جمیعا

دد قلیل فستشھد ع. مؤسسات قویة واقتصاد لكي تستثمر ھذا النمو في العمال
  ، فقد یكون)2انظر الشكل ( امن الدول ھذا النمو مثل غانا ونامیبی

  

  

  

  

  

  

  

 
 

ً إال أنھا ستكون مدفوعة لكي تبدأ استخدام الھبة  لدیھا مؤسسات قویة نسبیا
كما تشھد بعض الدول األفریقیة األخرى إلى حد ما زیادة . 7الدیمجرافیة

تشھد عدد من الدول  سوفوبسیطة في نصیب السكان الذین في سن العمل، 
السكان الذین في سن العمل من  مشاركةفي  اقل نسبیا ارتفاعاً ) مثل أوغندا(

بالمائة لعقود قلیلة بسبب أن معدالت إنجاب  50إجمالي السكان أكثر من 
  .األطفال فیھا ما زالت مرتفعة للغایة

في كل الدول سیؤثر انخفاض معدل اإلنجاب على معدل النمو في نسبة 
ً عبء اعتماد عدد كبیر من  السكان الذین في سن العمل، وبالتالي سیقل أیضا

كیف أن النسبة بین البالغین الذین  3یوضح الشكل . األفراد على نفس الدخل
ً بناءا على  في سن العمل والذین یعتمدون على الشباب في غانا مختلفة تماما

  .انخفاض معدل اإلنجاب
أال  2005ابتة على نفس مستوى عام ولو استمرت معدالت اإلنجاب ث

طفل لكل امرأة، فلن تشھد غانا أي تغییر في تحمل الشباب لعبء  4.4وھو 
وجود آخرین یشاركوھم في الدخل، ولكن إن قل معدل اإلنجاب في غانا 

كما ھو متوقع، أوأ قل  2030طفل لكل امرأة مع حلول  2.6لیصل إلى 
نسبة السكان الذین في سن العمل  طفل، فستكون الزیادة في 2.1لیصل إلى 
  . كبیرة للغایة

ن في سن العمل ممن لدیھم عدد ویمكن أن یرفع وجود أعداد كبیرة مم
أقل من األطفال الذین یعولونھم من مستوى المعیشة لو أن ھؤالء الذین في 

ولكن لو أن . سن العمل یملكون المھارات ویعیشون في اقتصاد مزدھر
برامج تنظیم األسرة لیست فعالة في سد الطلب على وسائل تنظیم األسرة فإن 

من األفراد الذین یشاركونھم في نفس  بعض الدول سیكون لدیھم عبء كبیر
) انظر المربع(مما یتسبب في حدوث بطء في االقتصاد . الدخل لبعض الوقت

فإن أعدادا متزایدة من  جیدةفبدون وجود مؤسسات قویة وسیاسات اقتصادیة 
. البالغین قد تواجھ أسواق العمل التي ال تستطیع أن توفر لھم وظائف مربحة

أو في أسوأ  شبھ البطالةعدالت كبیرة من البطالة أو ینتج عن ھذا مقد  و
  . 8األحوال عدم استقرار سیاسي

  
  الالزمة اآلن سیاسات التدخل 

األساسیة الالزمة في شبھ الصحراء األفریقیة ھي تلك  سیاسات التدخلأن 
التي تزید من فرص الشباب، وتمدھم بالمھارات للمشاركة بالكامل  التدخالت

لحیاة العامة، وتعزز من السلوكیات الصحیة، وتتفق دراستان في االقتصاد وا
دولیتان أساسیتان للشباب قام بإحداھا البنك الدولي واألخرى قامت بھا 

األساسیة التي البد  التدخالتاألكادیمیة القومیة األمریكیة للعلوم على أن أكثر 
نمیة من اتخاذھا الیوم ھو استغالل قدرات الشباب لتحسین اتجاھات الت

  . 9المستقبلیة
من خالل التوسع في االلتحاق بالمدرسة، : تحسین جودة ونوعیة التعلیم -

وبصفة خاصة الفتیات وضمان الحد األدنى من المعاییر الخاصة بالجودة 
وضمان . إذ أنھا القوى الدافعة لتحسین نوعیة الحیاة وتقلیل عدد األطفال

ھ عالقة بالمھارات الالزمة في أن التعلیم في المدارس الثانویة والجامعة ل
  . سوق العمل

  
 



 

، فالفتیات )سنة 18أقل من (سن القوانین وتفعیلھا لمنع الزواج المبكر  -
الالئي یتزوجن صغیرات عادة ما یرزقن بأطفال في سن مبكرة ویكون 
لدیھن أطفال أكثر من أقرانھن الذین یظللن في المدرسة لفترة أطول 

ً أقل قدرة على المساھمة في القطاعات المنتجة وھم أی. ویتزوجن الحقاً  ضا
 . في االقتصاد

 

یتمثل فى تقلیل . القرن الحادي والعشرین لیتالئم مع سوق العمل تحدیث -
القیود على البدء في العمل وتشجیع المرونة في الحصول على وظائف 
ً على االستثمار في  ونقل الوظیفة، وتشجیع شركات القطاع الخاص أیضا

ب، وضمان المساواة في الحصول على وظائف بالنسبة للشباب من التدری
 الذكور واإلناث

  

التوسع في برامج تنظیم األسرة وإنعاشھا وبصفة خاصة في أكثر  -
المناطق المحرومة، وتأخیر اإلنجاب وتقلیل الحمل غیر المرغوب فیھ 

وربط جھود القضاء على . وغیر المخطط لھ، وتحسین صحة األم والطفل
بجھود تقلیل الحمل غیر المرغوب ) أمر أساسي بالنسبة للشباب(دز اإلی

  .فیھ وغیر المخطط لھ
  

للجمع بین جھود الجھات الحكومیة  تشجیع المدخل الشامل عن طریق -
وھي . المختلفة في القطاعات المتعددة لتعزیز مھارات وفرص الشباب

 . أمر ھام بصفة خاصة للربط بین برامج الصحة والتعلیم
 

ع الشباب على المشاركة في الحیاة العامة والسیاسات والبرامج تشج -
 . والخدمات الموجھة لھم

 

الشك أن التغیر الدیمجرافي لیس ھو القوة الوحیدة التي تشكل التنمیة 
األفریقیة، ولكن الفشل في االستفادة من الھبة الدیمجرافیة المحتملة فى 

یة في حین یمكن أن تحصد افریقیا  یمكن أن تقلل من االتجاھات التنمو
  . التى تقویھا یمكن ان تكون مجزیة السیاسات العامة والدعوة 
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  احتماالت حصول أثیوبیا على تلك الھبة الدیمجرافیة
   

ملیون، ویزید عدد السكان  78فیبلغ عدد سكانھا : تعد أثیوبیا عمالق دیمجرافي
فى وقد فحصت دراسة للبنك الدولي ما إذا كانت أثیوبیا . ملیون سنویاً  2بمقدار 

ً من  وضع یمكنھا ان وقد نظرت . الخصوبةسریع في  خفاضانتستفید اقتصادیا
ً في دور السیاسة العامة في التعامل مع  إلى جانب  الخصوبةتلك الدراسة أیضا

  . السیاسات واالستثمارات الالزمة لتحسین النمو االقتصاد وتقلیل الفقر
  

مقارنة بشبھ  ھافي أثیوبیا أعلى في متوسط الخصوبةعلى الرغم من أن 
 1990مولود لكل امرأة في عام  6.4من  تانخفض اانھالصحراء األفریقیة، إال 

 احتیاج غیر ملبى واضح، ویبدو أن ھناك 2005مولود في عام  5.7صل إلى لت
التنمیة  اكدت علىتقلیل معدالت اإلنجاب  فىو جھود الحكومة . لتنظیم األسرة

ل الفتیات والنساء، و توفیر وسائل تنظیم األسرة من خال مكانةاالقتصادیة ورفع 
  . المجتمعیةالتوسع في البرامج الخاصة بالزائرات الصحیات والبرامج 

  

وجدت أبحاث البنك الدولي أن أثیوبیا على وشك أن تحصل على تلك الھبة 
  :الدیمجرافیة وذلك في حالة ما إذا قامت باتخاذ مزید من اإلجراءات

   
  زیادة إلحاق الفتیات ومشاركتھن في قوة العمل  -
في التكنولوجیا والمؤسسات لزیادة اإلنتاجیة الزراعیة  إدخال التغیرات -

 والحفاظ على األراضي 
وضع سیاسة شاملة للسكان وتنفیذھا بحیث تشتمل على مزید من توفیر  -

 . لخدمات تنظیم األسرة
 

البد من التوسع في تغطیة تنظیم األسرة وبصفة خاصة في المناطق الریفیة، 
أن افتراضأظھر وقدن المناطق الحضریة،ع منخفضة كثیراوالتي تتسم بأنھا 

بالمائة للنساء المتزوجات في عام  8زیادة استخدام وسائل تنظیم األسرة من 
) بالمائة في التوقعات الحالیة 32مقابل (، 2030بالمائة في عام  45حتى  2008

وما فوق، وھو  2010من  اأقل فقر شخص ملیون 3ملیون إلى  1.5سینتج عنھ 
  . تبة على التدخل في أحد السیاساتالنتیجة المتر
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