�شباب على
ديفيد بلوم

من

�صفوف البطالة يف �أوروبا واليابان �إىل ال�شوارع املكتظة يف القاهرة والغو�س ،يرزح
�شباب العامل حتت وط�أة الأزمة االقت�صادية العاملية ويطالبون بالتغيري.
�سواء �أكانت حركة “احتلوا وول �سرتيت” يف الواليات املتحدة �أو املظاهرات
احلا�شدة يف العامل العربي ،تدافع ال�شباب وها هم الآن يديرون الدفة يف مواجهة فر�ص ذهبت �أدراج
الرياح وطموحات مل تر نور ال�شم�س.
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المحك

ا لشبا ب
�شباب العامل املحبطون
والغا�ضبون يطالبون
بالتغيري

والآن يدرك ال�سا�سة يف �أنحاء العامل �أن ا�ستمرار الأزمة العاملية
لفرتة طويلة يزلزل الآمال ويعزز التوترات وي�ؤجج االحتجاجات .وقام
ال�شباب ويف حاالت كثرية بدور رئي�سي يف �إثارة املطالبة بالتغيري،
لكن الإ�صالحات التي يطالبون بها تتحدث عن املجتمع ب�أ�رسه ولي�س
عن جيلهم فح�سب.

وزيادة وعي ال�شباب ،يف ظل الركود وندرة الفر�ص ،ينذر باحتمال
مواجهة م�ستقبل اقت�صادي مزعزع على املدى الطويل .ومن ثم،
رمبا ظهر من الأ�سباب ما يربر لل�شباب (و�آخرين غريهم) ت�صعيد
احتجاجاتهم يف ال�سنوات القادمة .ف�ضال على ذلك ،يبدو على الأرجح
�أن احلركات االجتماعية وال�سيا�سية التي تكت�سب فعالية يف مكان ما
قد تكون م�صدر �إلهام �شباب �آخرين يف �أنحاء العامل ،مثلما حدث يف
تون�س مثال.

طال �أمد الأزمة االقت�صادية العاملية جراء التوترات يف منطقة اليورو
ف�أخرجت ماليني ال�شباب من �سوق العمل %50-يف �إ�سبانيا واليونان
و %30يف الربتغال و�إيطاليا .وتهدد الأزمة بتوليد “جيل �ضائع” قد
يلقى م�شقة يف التعايف ،كما ُيرجح �أن ت�سفر عن خ�سائر فادحة على
امل�ستوى الإن�ساين يف ال�سنوات القادمة.
وال�شباب �صامدون بطبيعتهم ،ويعول معظمهم عددا �أقل مما تعول
الأجيال الأكرب �سنا .ولكن �أولئك الذين ميكثون عاطلني عن العمل لفرتة
طويلة غالبا ما تتوارى ثقتهم يف �أنف�سهم وتتقل�ص مهاراتهم وت�ضيع
روابطهم ب�سوق العمل (راجع حتقيق “م�أ�ساة البطالة” يف عدد دي�سمرب
 2010من جملة التمويل والتنمية) ،وقد تنتابهم �أحا�سي�س الب�ؤ�س
وي�شعرون �أنه ال حول لهم وال قوة و�أنهم م�ستبعدين من امل�ؤ�س�سات
(راجع حتقيق “�أ�صوات ال�شباب” يف هذا العدد من جملة “التمويل
والتنمية”).
ومع هذا ،فمن الوا�ضح �أن �شباب اليوم هم الذين �سيتحملون م�س�ؤولية
حتقيق النجاح االقت�صادي و�إحالل �أمن الب�رشية على املدى الطويل.
و�إف�ساح الطريق �أمام ال�شباب كي يديروا الدفة يعني بطبيعة احلال
�ضمان ح�صولهم على تعليم جيد ومتتعهم ب�صحة جيدة .وتراجع �أعداد
ال�شباب كن�سبة من ال�سكان يف بع�ض البلدان يي�رس �إنفاق مزيد من
املوارد من �أجلهم .والعك�س �صحيح يف بلدان �أخرى حيث ميثل ال�شباب
ن�سبة متزايدة من ال�سكان .ويلوح التناف�س على املوارد يف �أفق كثري من
البلدان ،حيث يجد ال�سكان امل�سنون �أنف�سهم يف خطر ويطالبون مبزيد
من االهتمام ،بعد �أن كان دورهم هو امل�ساهمة فيها على مدار عقود
(راجع التحقيق بعنوان “ثمن الن�ضج” يف عدد يونيو  2011من جملة
التمويل والتنمية).
ويف خ�ضم اال�ضطرابات وم�شاعر عدم اليقني التي متلكت ال�شباب
ب�ش�أن م�ستقبلهم االقت�صادي ،ا�ستداروا نحو و�سائل الأعالم اجلديدة،
�أكرث من �أي فئة �أخرى ،للح�صول على معلومات والتوا�صل مع نظرائهم،
وملا هو �أكرث من ذلك .لقد ازدادت تطلعات ال�شباب بف�ضل ات�ساع نطاق
ا�ستخدام �شبكة الإنرتنت مما �أ�سهم جزئيا يف توعيتهم بالفروق ال�شا�سعة
يف امل�ستويات املعي�شية داخل بلدانهم ويف �أنحاء العامل ،كما ازدادوا
وعيا بحجم الف�ساد والظلم وكيف ي�ؤثران على حياتهم.

ما هو حجم امل�شكلة؟

�صامدون ومتوا�صلون

من بني كل �ستة �أ�شخا�ص يف العامل ،هناك �أكرث من �شخ�ص يف املرحلة
العمرية بني  15و 24عاما .ومع هذا ،فمن بني كل الفئات العمرية رمبا
كان املراهقون وال�شباب الرا�شدون البالغ عددهم  1.2مليار ن�سمة هم

قد يكون لــدى ال�شـــباب (وغـيـرهـم)
مربر مقنع لت�صعيد احتجاجاتهم يف
ال�سنوات القادمة.
�أكرث الفئات املهملة – من جانب حمللي ال�سيا�سات واملفكرين يف جمال
الأعمال والباحثني الأكادمييني�.أما �أولئك الذين تتجاوز �أعمارهم 60
عاما وي�صل عددهم �إىل  810مليون ن�سمة فقد جذبوا اهتماما �أكرب،
بينما �أعدادهم املتزايدة تهدد �شبكات الأمان االجتماعي يف �أنحاء
العامل .وي�صدق الأمر نف�سه على الأطفال والبالغني يف مقتبل العمر.
وهذا الإهمال مثري للده�شة .فه�ؤالء املراهقون وال�شباب الرا�شدون
ميثلون عوامل قوية للتغري يف املجتمع .فمهاراتهم وعاداتهم
و�سلوكياتهم وطموحاتهم يف نواح متنوعة كالعمل ،والإنفاق ،واالدخار،
والهجرة من الريف �إىل احل�رض والهجرة الدولية ،والتكاثر ،كلها عوامل
�ست�شكل املجتمع بعمق يف ال�سنوات القادمة .وقد ازدادت �أعدادهم على
م�ستوى العامل زيادة مطردة منذ عام  1950و�ست�ستمر على هذا املنوال
على مدى عقدين �آخرين على الأقل (راجع الر�سم البياين .)1
و�أجيال ال�شباب احلالية وامل�ستقبلية تعر�ض البلدان خلطر فادح وتب�رشها
مب�ستقبل واعد .والت�سا�ؤل حول ما �إذا كان يف ا�ستطاعتهم �أن يعي�شوا حياة
منتجة يف مرحلة الر�شد يتوقف على مقدار ما يتعلمونه يف �سنوات الدرا�سة
واخلربات التي يكت�سبونها يف ال�سنوات املبكرة من حياتهم العملية.
وميثل عدد املراهقني وال�شباب الرا�شدين وكذلك ن�سبتهم �إىل جمموع
ال�سكان انعكا�سا مل�سارات معدالت املواليد والوفيات ،وانعكا�سا ،بقدر
�أقل ،للهجرة الدولية – ويرتبطان على نحو وثيق بالتحول الدميغرايف،
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وتواجه ال�صحة ال�سكانية خماطر يف امل�ستقبل .ف�شباب اليوم – وهم
عمالة الغد – لن يكونوا بال�رضورة �أكرث �صحة و�إنتاجية من �آبائهم.
فرتاجع الن�شاط البدين (نتيجة للتو�سع احل�رضي والتحول نحو مهن �أقل
ترحاال) وتزايد �أعرا�ض البدانة وا�ستهالك الكحول والتبغ ينذران بتزايد
الأمرا�ض غري املعدية مثل م�شكالت القلب والأوعية الدموية ،ومر�ض
ال�سكري ،وال�رسطان� .أما تراجع م�ستوى اال�ستقرار -يف املنزل والعمل
– فله انعكا�سات �سلبية على ال�صحة الوجدانية والعقلية ل�شباب العامل.
وثمة �إ�شارات ي�صدرها تزايد ن�سبة املراهقني وال�شباب �إىل ال�سكان
تدل على زيادة الطاقة الإنتاجية لالقت�صاد املعني على �أ�سا�س ح�صة
الفرد يف ال�سنوات القادمة واحتماالت حتقق مك�سب دميغرايف� ،أي
فر�صة �سانحة حمدودة املدة لتحقيق منو �رسيع يف الدخل واحلد من
الفقر (درا�سة  .)Bloom 2011,وهذه الفر�صة ،التي تظل �سانحة ما دامت
ح�صة ال�سكان يف �سن العمل مرتفعة ن�سبيا ،تفر�ض �أي�ضا خماطر زعزعة
اال�ستقرار االجتماعي وال�سيا�سي يف االقت�صادات التي تخفق يف توليد
فر�ص عمل كافية.
ولي�س من امل�ستغرب �أن كثريا من امل�شاركني يف حركات االحتجاج
م�ؤخرا كانوا من ال�شباب ـ �سواء يف املجتمعات التي كانت ت�سجل دائما
م�ستويات بطالة مرتفعة بني ال�شباب �أو يف االقت�صادات املتقدمة حيث
كانت العمالة ال�شابة هي الأ�شد ت�رضرا من الأزمة االقت�صادية العاملية.
فال�شباب له م�صلحة كبرية يف �إر�ساء نظام �سيا�سي واقت�صادي يراعى
طموحاتهم ،ويلبي احتياجهم �إىل احلياة الكرمية ،ويبث فيهم الأمل يف
امل�ستقبل.
مراهقتان يف مدينة �ستوكهومل ال�سويدية

حتليل التوقعات

وهو م�صطلح ي�ستخدمه خرباء الدميغرافيا للداللة على حدوث تغري طويل
املدى يف معدالت الوفيات واخل�صوبة من االرتفاع �إىل االنخفا�ض (مثل
عدد الأطفال لكل امر�أة؛ راجع الإطار) .ولأن معدالت اخل�صوبة ترتاجع
يف البداية بوترية �أبط�أ من معدالت الوفيات ،ف�أول ما ينتج عن هذا
التحول زيادة يف عدد الأطفال تعقبها طفرة يف عدد ون�سبة ال�شباب
الذين ترتاوح �أعمارهم بني  15عاما و 24عاما.

ما وراء الأرقام

دعونا نلقي نظرة على ما وراء الأرقام يف بع�ض العوامل الرئي�سية
املت�سببة يف �شعور ال�شباب بالإحباط.

لل�شباب م�صلحة كبرية يف �إر�ساء
نظام �سيا�سي واقت�صادي يرعى
طموحاتهم.
فالق�ضايا االقت�صادية ذات ال�صلة بال�شباب تت�ضمن البطالة والدخل
واملدخرات والإنفاق واحل�صول على فر�ص التعليم العايل بتكلفة معقولة
وال�رضائب التي قد تفيد الفئات الأكرب �سنا على نحو غري متكافئ.
والق�ضايا االجتماعية ت�شمل التعاي�ش والزواج والطالق واخل�صوبة
والإن�صاف بني اجلن�سني واجلرمية والعالقات داخل املجموعة الواحدة.
�أما الق�ضايا ال�سيا�سية فتتعلق بالثقة وامل�شاركة يف العمل مع امل�ؤ�س�سات
ال�سيا�سية الر�سمية وغري الر�سمية وكذلك مع القادة.
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جميع بيانات ال�سكان والتوقعات اخلا�صة بهم هي عبارة عن تقديرات
اخل�صوبة املتو�سطة ال�صادرة يف تقرير التوقعات ال�سكانية يف العامل:
تنقيح عام  2010ال�صادر عن �شعبة ال�سكان يف الأمم املتحدة .وتعتمد
التوقعات ب�صورة حا�سمة على االفرتا�ضات والتوقعات ب�ش�أن اخل�صوبة
والوفيات والهجرة م�ستقبال .وعلى م�ستوى العامل ككل ،ينحدر م�سار
اخل�صوبة املتو�سطة ب�سال�سة من امل�ستوى احلايل البالغ  2.5طفل لكل
امر�أة �إىل  2.2طفل لكل امر�أة عام  .2050وميثل هذا التغري الت�أثري
ال�صايف النخفا�ض اخل�صوبة يف  139اقت�صادا وارتفاعها يف 58
اقت�صادا.
وت�ستند تقديرات العمر املتوقع م�ستقبال �إىل االجتاهات التاريخية
ح�سب البلد وح�سب نوع اجلن�س و�إىل منوذج يتوقع حتقيق مكا�سب �أ�رسع
يف البلدان التي ت�سجل حاليا م�ستويات �أدنى للعمر املتوقع.
وت�ستند االفرتا�ضات اخلا�صة بالهجرة �إىل التقديرات ال�سابقة
وال�سيا�سات التي اعتمدتها البلدان .وتنطوي امل�ستويات املتوقعة
ل�صايف الهجرة على حدوث تراجع بطئ حتى عام .2100
وتوفر �شعبة ال�سكان يف الواليات املتحدة البيانات ال�سكانية ح�سب
فئات الدخل على �رشائط “دي يف دي” ،التوقعات ال�سكانية يف العامل:
تنقيح عام  ،2010جتميع خا�ص للبيانات .وت�ستند فئات الدخل �إىل
املعايري امل�أخوذة من تقرير “م�ؤ�رشات التنمية العاملية”،2011
ال�صادر عن البنك الدويل .وهذه املعايري معربا عنها على �أ�سا�س ح�صة
الفرد من �إجمايل الدخل القومي عام �( 2009إجمايل الناجت املحلي
زائدا �صايف الدخل من اخلارج) ،هي كما يلي:
•فئة الدخل املنخف�ض 1005 :دوالرا �أو �أقل؛
•ال�رشيحة الأدنى من فئة الدخل املتو�سط 1006 :دوالرا �إىل 3975
دوالرا؛
•ال�رشيحة الأعلى من فئة الدخل املتو�سط 3976 :دوالرا �إىل
 12275دوالرا؛
•وفئة الدخل املرتفع 12276 :دوالرا �أو �أكرث.

وينذر غياب مثل هذا النظام بال�رصاع – ال �سيما الآن ،مع توافر
و�سائل االت�صال الرخي�صة مثل الهواتف الذكية وو�سائط التوا�صل
االجتماعي.

التعر�ض للمخاطر يف �أوقات الأزمات

يتعر�ض املراهقون وال�شباب يف مرحلة الر�شد ب�صفة خا�صة ملخاطر
الهبوط االقت�صادي الكلي كما �أنهم هم الذين حتملوا تبعات الأزمة
تعاف بطئ
االقت�صادية العاملية التي بد�أت يف  2008وما �أعقبها من
ٍ
يف التوظيف .وارتفع معدل بطالة ال�شباب يف العامل من � %11.6إىل
 %12.7يف الفرتة بني عامي  2007و ،2011بينما معدل م�شاركة
القوى العاملة ال�شابة (ن�سبة الفئة العمرية العاملة �أو الباحثة عن عمل)
تراجع ب�صورة طفيفة نظرا لتوقف جزء من العاملني املثبطة عزائمهم
عن البحث عن عمل (تقرير منظمة العمل الدولية.)2012 ،
وحلقت �أكرب الآثار باالقت�صادات املتقدمة (راجع املقال بعنوان
“جيل لن تنمحي ندوبه الغائرة” يف هذا العدد من جملة التمويل
والتنمية) :فارتفع معدل بطالة ال�شباب يف هذه البلدان على نحو �أكرث
حدة من بطالة البالغني  25عاما و�أكرث (ال �سيما بني الذكور) .وظل
معدل بطالة ال�شباب مرتفعا ،وكلما زاد التعايف تباط�ؤا تراجعت
احتماالت تكوين ال�شباب لروابط مثمرة مع �سوق العمل.
ومن ناحية �أخرى� ،سيكون لل�شباب ال حمالة دور رئي�سي يف التعايف
بف�ضل طبيعتهم الديناميكية وا�ستعدادهم لالنتقال من مناطق العمالة
الفائ�ضة �إىل مناطق نق�ص العمالة ،والتحول من الزراعة منخف�ضة
الإنتاجية �إىل ال�صناعة واخلدمات الأعلى �إنتاجية .وغالبا ما يكون
تدريبهم وتعليمهم وفق �أحدث التطورات ميزة �إ�ضافية – برغم �أن
النظام التعليمي كثريا ما ُيكْ�سِ ب مهارات �إما غري مواكبة للزمن �أو ال
حاجة لها (راجع املقال بعنوان “ناجحون بدرجة مقبول” يف هذا
العدد من جملة التمويل والتنمية) .وما دام التعليم ال يحقق الأهداف
املتوقعة عادة ،فب�إمكان ال�شباب �أي�ضا �إذكاء دفعة حا�سمة نحو تغيري
امل�ؤ�س�سات والقيادة.

�أمثلة قُطْ رية

ت�ساعد بع�ض الأمثلة على تو�ضيح جمريات الأمور.
فالهند منوذج لبلد يركز جهوده على ما يحقق م�صلحة القطاع
الكبري واملتزايد من ال�سكان ال�شباب وي�سعى جاهدا للو�صول �إىل هذا
الهدف.
وهي ثاين �أكرث البلدان املكتظة بال�سكان يف العامل ،و�سكانها
الذين ترتاوح �أعمارهم بني  15و 24عاما هم الفئة الأكرب  -والآخذة
يف التزايد( .عدد ال�سكان الذين ترتاوح �أعمارهم بني  15و 24عاما
يف الهند ي�صل �إىل  238مليون ن�سمة وي�ساوي عدد ال�سكان يف رابع
�أكرث بلدان العامل املكتظة بال�سكان وهي �إندوني�سيا) .وخل�صت “جلنة
املعارف الوطنية” يف الهند وير�أ�سها �سام بيرتودا �إىل �أن “�شباب
البالد ال ميكن �أن يكون ثروة �إال �إذا ا�ستثمرنا �إمكاناته� .إن جيال تدفعه
املعرفة �سيتحول �إىل ثروة .و�إذا ُح ِرم من هذا اال�ستثمار ،ف�سوف ي�صبح
عبئا اجتماعيا واقت�صاديا ”.وقد �أعطى �شباب الهند دعما قويا للنا�شط
االجتماعي �آنا هازار وحملته �ضد الف�ساد – مما يدل على وعيهم ال�شديد
ب�آثار الف�ساد ا ُ
ملق َِّو�ضة.
ويجل�س بلد اجلوار باك�ستان على �شفا جرف مماثل ،و�إن كان �أقرب
قليال �إىل احلافة .فبينما ي�صل عدد ال�شباب يف مرحلتي املراهقة والر�شد
�إىل  38مليون ن�سمة ،ت�ضم باك�ستان خام�س �أكرب عدد من ال�سكان يف
العامل ممن ترتاوح �أعمارهم بني  15عاما و 24عاما .ولكن ه�شا�شة
هياكل احلوكمة ،و�ضعف �سجل التقدم الإمنائي ،وانتظام موجات

ال�رصاع االجتماعي احلاد ،واهتزاز الو�ضع االقت�صادي الكلي كلها
عوامل ت�سهم يف فقدان ال�شباب للثقة يف م�ستقبل باك�ستان (املجل�س
الربيطاين .)2009 ،ومن �ش�أن هذه الأو�ضاع �أن تكون مبثابة وقود عايل
الأوكتني لدورات متكررة من عدم اال�ستقرار االجتماعي وال�سيا�سي .ومع
هذا� ،إذا ا�ستثمرت باك�ستان مواهب �شبابها وقدرتهم الإنتاجية ووجهت
طاقتهم� ،سيمكنها الولوج يف م�سار التنمية الذي �سيتيح للبالد ا�سرتداد
ما فقدته يف العقود الأخرية فتلبي طموحات �شعبها على نحو �أف�ضل.
و�أ�سهمت ظروف مماثلة يف بلورة الربيع العربي من احتجاجات
ومظاهرات وانتفا�ضات بد�أت يف دي�سمرب  2010و�أدت �إىل �سقوط
احلكومات يف تون�س وم�رص وليبيا و�إىل اندالع ال�رصاع احلايل يف

الهند منوذج لبلد يركز جهوده على ما
يحقق م�صلحة القطاع الكبري واملتزايد من
ال�سكان ال�شباب وي�سعى جاهدا للو�صول
�إىل هذا الهدف.
مناطق �أخرى يف ال�رشق الأو�سط و�شمال �إفريقيا وجتاوزتها .ومتتد
جذور هذه الأحداث �إىل عوامل اجتماعية وثقافية و�سيا�سية واقت�صادية
متعددة ،غري �أن ارتفاع �أعداد ال�سكان العاطلني عن العمل ب�شكل كلي
�أو جزئي وكذلك ال�شباب غري املتزوجني يعترب يف الغالب هو القا�سم
امل�شرتك .والفكرة الدائرة يف الأذهان هي �أن ما �سيفقده �أولئك العاطلون
عن العمل وغري املتزوجني قليل ن�سبيا مقارنة بفوائد �أكرب �سيجنونها من
التغيري .ف�ضال على ذلك� ،ساهمت و�سائط التوا�صل االجتماعي احلديثة –
مثل في�سبوك وتويرت ،التي تر�سخ ا�ستخدامها �إىل �أق�صى مدى بني ال�شباب
– يف ت�سهيل التوا�صل والتنظيم فيما بينهم .وبرغم ما تثريه النظرية من
�أفكار ،ال تزال الأدلة التجريبية على القوة التنب�ؤية لدميغرافية ال�شباب
بالنظر �إىل طبيعة القالقل االجتماعية وال�سيا�سية وكثافتها – وعواقبها
العملية -يف مهدها (درا�سة .)Hvistendhal, 2011
ويف �إفريقيا ،تظل الأ�ضواء م�سلطة على ال�شباب يف �أكرب �سكان
القارة يف نيجرييا .ففي عام  1980كانت ح�صة الفرد من �إجمايل
الناجت املحلي يف نيجرييا �أعلى قليال من ح�صة الفرد يف �إندوني�سيا،
لكنها اليوم ال تزيد عن الن�صف .ويبدو �أن العوامل الدميغرافية ت�ساهم
بقوة يف تفاوت الأداء االقت�صادي الكلي (درا�سة Okonjo-Iweala
 .)and others, 2010وكانت وترية التحول الدميغرايف �أ�رسع بكثري
يف �إندوني�سيا مقارنة بنيجرييا ،مما نتج عنه زيادة ن�سبة املراهقني
وال�شباب الرا�شدين يف هذا البلد الإفريقي .فا�ستخدمت �إندوني�سيا جزءا
كبريا من �إيراداتها النفطية يف تعليم ال�شباب ،وجنحت يف ا�ستيعاب
�شبابها من خالل فر�ص العمل املنتجة ورفع م�ستوياتهم املعي�شية.
وب�إمكان نيجرييا اال�ستفادة من درا�سة مت�أنية للنموذج الإندوني�سي.
واليوم يوجد يف نيجرييا  32مليون ن�سمة ترتاوح �أعمارهم بني 15
و 24عاما ،و�أكرث من �ضعف هذا العدد دون اخلام�سة ع�رش من عمرهم.
ومتثل هاتان الفئتان موارد وطنية هائلة .فاال�ستثمار يف مهارة ه�ؤالء
ال�شباب و�صحتهم ،ويف ر�أ�س املال املادي ،والبنية التحتية وامل�ؤ�س�سات
التي جتعلهم منتجني� ،سي�ساعد على جناح التنمية يف نيجرييا.
واال�ستثمار يف الفتيات والن�ساء ،مبا يف ذلك ا�ستثمارات ال�صحة
الإجنابية� ،سي�ضيف على الأرجح امليزة الأخرى املتمثلة يف تخفي�ض
معدالت اخل�صوبة وحترير املوارد لال�ستثمار االجتماعي .وعدم �إ�شباع
رغبة ال�شباب يف امل�شاركة يف العمل املثمر من �ش�أنه الت�أثري �سلبا
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على ال�رشعية ال�سيا�سية ،وزيادة م�شاعر الإحباط وت�صعيد ال�رصاعات،
وتثبيط اال�ستثمارات .ونيجرييا ،مثل كثري من البلدان الأخرى ،يجب
�أي�ضا �أن تظل متفهمة لأوجه التفاوت بني الوحدات اجلغرافية والفئات
الدينية والعرقية و�أن تعتمد �سيا�سات للحيلولة دون حتولها �إىل م�صدر
�أكرب لالحتكاك وعدم اال�ستقرار.

التغيري �آت

مع هذا ،فتغري الوزن الدميغرايف لل�شباب �آت ال حمالة ،مما �سيكون له
انعكا�سات مهمة – على م�ستقبلهم وعلى االقت�صاد العاملي.
وال�شباب متواجدون ب�أعداد �أكرب بكثري يف البلدان واملناطق التي
�شهدت حتوال دميغرافيا بطيئا .على �سبيل املثال ،ميثل ال�شباب  %12من
ال�سكان يف البلدان مرتفعة الدخل ويف �أوروبا ،بينما ي�شكلون نحو %20
من ال�سكان يف البلدان منخف�ضة الدخل ويف �إفريقيا .ولكن منو هذه الفئة
العمرية مبعدل �سنوي �رسيع يف املتو�سط منذ �سبعينات القرن املا�ضي،
وهو � ،%1.4سينتهي بال�رضورة يف العقود القادمة -فينخف�ض �إىل �أقل
من  %0.1يف الفرتة بني  2012و.2050
و�أثناء هذه الفرتة� ،ستتقل�ص �أعداد املراهقني وال�شباب الرا�شدين
التي ا�ستمرت يف العقود املا�ضية نظرا لتقا ُزم معدل منوهم ال�ضعيف
ب�سبب بلوغ معدل منو ال�سكان الكلي .%0.73
غري �أن الأرقام العاملية حتجب وراءها تنوعا �أ�سا�سيا كبريا .فت�سجل
�سوازيالند �أعلى ن�سب ال�شباب الذين ترتاوح �أعمارهم بني  15و 24عاما،
حيث ت�صل �إىل  %24.5من جمموع ال�سكان كما �أنها �أعلى مبقدار مرتني
ون�صف تقريبا من ن�سبتهم يف اليابان ( ،)%9.7و�إ�سبانيا و�إيطاليا
( ،)%9.8واليونان (.)%10.1
ويف البلدان مرتفعة الدخل ،ف�أعداد ال�شباب بني  15و 24عاما �إما
تراوح مكانها �أو تتناق�ص بالفعل .وعلى النقي�ض من ذلك ،ازداد عدد
ال�شباب يف مرحلتي املراهقة والر�شد ب�رسعة بالغة اخلطورة يف البلدان
منخف�ضة الدخل ( ،)%2.6والبلدان يف ال�رشيحة الأدنى من فئة الدخل
املتو�سط ( ،)%2.1و�إفريقيا ( .)2.7ولكن هذا االرتفاع �سيبلغ نهايته يف
البلدان منخف�ضة الدخل يف وقت قريب.
ويف ال�سنوات القادمة� ،سيرتاجع معدل زيادة �أعداد ال�شباب الذين
ومنطقة
ترتاوح �أعمارهم بني  15و 24عاما على م�ستوى كل فئة دخل
bloom, 2/9/12
جغرافية .و�سوف ي�صبح املعدل (�أو يزداد) على اجلانب ال�سالب يف بلدان
ال�رشيحة الأعلى من فئة الدخل املتو�سط ويف ثالث مناطق هي �آ�سيا

�إ�ضافة �إىل ذلك كله ،ف�أعداد املراهقني وال�شباب الرا�شدين لن تتجاوز
�أعداد امل�سنني لفرتة �أطول من ذلك (راجع الر�سم البياين .)3
وطبقا لتوقعات �شعبة ال�سكان يف الأمم املتحدة ،فاقرتان تباط�ؤ منو
�أعداد ال�شباب الذين ترتاوح �أعمارهم بني  15و 24عاما مع زيادة �رسعة
منو امل�سنني البالغني  60عاما و�أكرث �سي�ؤدي �إىل تبدل و�ضع الأرقام يف
عام  2026حينما يتجاوز عدد امل�سنني �أعداد ال�شباب .وقد تبدل الو�ضع
بالفعل يف البلدان مرتفعة الدخل ( ،)1990و�أوروبا ( ،)1982و�أمريكا
ال�شمالية ( ،)1987و�أوقيانو�سيا ( .)2011و ُيتوقع حدوث نف�س ال�شيء
يف البلدان يف ال�رشيحة الأعلى من فئة الدخل املتو�سط بحلول مطلع
العقد القادم ،ويف �آ�سيا بعد ذلك بفرتة وجيزة.
وكما �أُ�شري �آنفا ،ت�ضم الهند �أكرب عدد من ال�شباب الذين ترتاوح
�أعمارهم بني  15و 24عاما –  238مليون ن�سمة – و�ستزداد هيمنة
ال�شباب يف العقود القادمة .و ُيعزى ال�سبب يف ذلك �إىل تقل�ص �أعداد
ال�شباب يف ال�صني  -وهي �أكرث بلدان العامل املكتظة بال�سكان اليوم -
الذين ترتاوح �أعمارهم بني  15عاما و 24عاما من  217مليون ن�سمة
يف الوقت احلا�رض �إىل  158مليون ن�سمة يف .2030
وارتفاع �أعداد املراهقني وال�شباب الرا�شدين اليوم ال ير�سل �إ�شارة
bloom,من
� 2/9/12أعداد
على �أي زيادة م�ستقبال .فمن بني الع�رشة بلدان التي ت�ضم �أكرب
ال�شباب الذين ترتاوح �أعمارهم بني  15و 24عاما يف عام ُ ،2012يتوقع
زيادة ال�سكان ال�شباب يف خم�سة منها بحلول عام  2030وانخفا�ض هذه
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و�أمريكا الالتينية و�أوروبا (راجع الر�سمني البيانيني 1و � .)2أما الزيادة
املطردة يف �أعداد ال�شباب بني  15و 24عاما يف الفرتة من 1950
وحتى نهاية  2010ف�سوف تنح�رس وت�ستقر عند  1.26مليار ن�سمة
حوايل عام  .2035ولن توا�صل �أعداد املراهقني وال�شباب الرا�شدين
ارتفاعها �إال يف البلدان منخف�ضة الدخل والبلدان يف ال�رشيحة الأدنى
من فئة الدخل املتو�سط.
ويف ظل هذه التغريات� ،سينتقل تركز املراهقني وال�شباب الرا�شدين
يف العامل ب�صورة حادة يف اجتاه �إفريقيا .ويف الوقت الراهن ،يوجد يف
�إفريقيا  %17.5من �شباب العامل املراهقني والرا�شدين ،بينما يوجد يف
�آ�سيا  .%61.9ولكن بحلول عام ُ ،2050يتوقع منو ح�صة �إفريقيا من
املراهقني وال�شباب الرا�شدين �إىل  ،%31.3بينما ُيتوقع تراجع احل�صة
يف �آ�سيا �إىل .%50.4
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الفئة العمرية يف اخلم�سة الأخرى .وعلى م�ستوى البلدان كلها� ،ست�شهد
�إفريقيا جنوب ال�صحراء ـ النيجر وزامبيا وتنزانيا و�أوغندا ومالوي ـ
�أ�رسع معدالت النمو ال�سكاين لل�شباب الذين ترتاوح �أعمارهم بني  15و24
عاما ،بينما �سيحدث �أكرب تراجع يف معدالت النمو يف البو�سنة والهر�سك
( ،)%2.4-ثم �ألبانيا ومولدوفا ( ،)%2.3-وكوبا (.)%2.2-

الريفية واملناطق احل�رضية ،وتلبية توقعات ال�شباب .وبالإ�ضافة �إىل ذلك،
ف�إنها تعني معاجلة الوهن الذي يلحق بالوحدات الأ�رسية  -وذلك جزئيا
من خالل التو�صل �إىل كيفية نقل الوظائف �إىل حيث يعي�ش النا�س ومن
ثم تقليل هجرة �أفراد الأ�رسة الأ�صغر �سنا مدفوعني بدواعي اقت�صادية.
كاف ل�ضمان م�ستقبل مثمر ل�شباب
غري �أن تنفيذ هذه اخلطوات غري ٍ
العامل .فالأمر يقت�ضي توفري فر�ص عمل مالئمة – وتوافر �آليات تت�سم

�إىل �أين ي�سوقنا ذلك كله؟ فكما ر�أينا ،يف �إمكان ال�شباب املبادرة بالدفع
نحو التغيري ،فتتحقق املنفعة لهم ولآخرين غريهم ،ولكن ذلك يعني و�ضع
�أمور كثرية يف ن�صابها يف نواحي عدة.
ورمبا كان �أولها و�أهمها حت�سني التدريب والتعليم (على كافة
امل�ستويات ،من حيث �إمكانية الو�صول �إىل الفر�ص واجلودة) .ولي�س هذا
بالأمر الي�سري ،ولكن من الوا�ضح �أن هناك حاجة �إىل فكر جديد (ورمبا
موارد جديدة) يف كثري من البلدان ،حتى يت�سنى تعليم ال�شباب على نحو
�أ�شمل وبطرق حتقق املنفعة لهم والقت�صاداتهم.
وبرامج اخلدمة الإلزامية �أو الطوعية ـ ما بني اخلدمة الع�سكرية
الوطنية واملنظمات التطوعية مثل فيالق ال�سالم الأمريكية – ميكنها �أن
حتقق التوا�صل االجتماعي بني ال�شباب ،و�أن تغر�س فيهم �شعورا باملجتمع
حولهم ،وتزيد من تقديره للذات ،بينما تك�سبهم املهارات املطلوبة يف
ال�سوق .وتو�سيع نطاق التلمذة املهنية �سيكون مفيدا يف بع�ض احلاالت،
خا�صة الربامج التي ت�ستهدف ال�شباب ولي�س من تزيد �أعمارهم عن 25
�سنة كما يحدث غالبا الآن يف اململكة املتحدة .وزيادة الرتكيز على غر�س
معرفة الأبجديات املالية ،والأبجديات ال�صحية ،ومهارات ريادة الأعمال
�ست�ؤتي على الأرجح ثمارا طيبة.
ومن الأولويات الأخرى توفري بنية حتتية حديثة ميكن االعتماد
عليها ،وتوخي مزيد من احلر�ص يف �ضبط �سيا�سات �سوق العمل ،وزيادة
�إمكانية النفاذ �إىل الأ�سواق املالية ،ومراعاة احلكم الر�شيد الذي يراعي
ق�ضايا ال�شباب ،وتوفري الرعاية ال�صحية ال�شاملة .وهذه النقطة الأخرية
مهمة ،فال�صحة اجليدة عن�رص له نف�س الدرجة من الأهمية كالتعليم
والتدريب يف ال�سماح لل�شباب بتعزيز املهارات التي يحتاجونها لي�صبحوا
من �أع�ضاء املجتمع املنتجني اقت�صاديا .وال�شباب ،ك�سائر الفئات ،يف
حاجة �إىل احل�صول على خدمات الرعاية ال�صحية عالية اجلودة لكي
bloom, 2/9/12
ي�ستفيدوا من �إمكاناتهم.
واال�ستفادة من ديناميكية ال�شباب تعني �أي�ضا معاجلة التحديات
�أمام نوع اجلن�س والدخل ،وتلك التي تفر�ضها �أوجه التفاوت بني املناطق

�ست�شهد �إفريقيا جنوب ال�صحراء – النيجر
وزامبيا وتنزانيا و�أوغندا ومالوي –�أ�رسع
معدالت النمو ال�سكاين لل�شباب الذين ترتاوح
�أعمارهم بني  15عاما و 24عاما.

ما الذي ينبغي عمله؟

بالكفاءة يف تعريف الأ�شخا�ص بتوافر هذه الوظائف – و�ضمان عمق
اندماج ال�شباب يف ن�سيج املجتمع وم�شاركته على �أ�سا�س من امل�ساواة
يف جميع موارده ويف املنافع التي تدرها.
وبالفعل� ،إن الوزن ال�سيا�سي للمراهقني وال�شباب الرا�شدين �آخذ
يف الرتاجع يف البلدان مرتفعة الدخل وب�صورة جزئية يف �أمريكا
الالتينية و�آ�سيا ،كما �أنه �سيزداد وهنا يف كثري من البلدان النامية يف
العقود القادمة مع بدء تقدم �سكانها يف العمر .ولكن لي�س ثمة �شك �أنه
�إذا مت ا�ستثمار مزيد من املوارد من �أجل املراهقني وال�شباب الرا�شدين
على نحو متزامن� ،سيلقى امل�سنون يف جميع البلدان دعما �أف�ضل يف
امل�ستقبل.
و�أخريا ،من ال�رضوري �أن ي�ستمع بالفعل كل من امل�ؤ�س�سات و�صناع
ال�سيا�سات واملجتمع ككل ملا يقوله ال�شباب .وت�ستطيع املجتمعات
واملدن والأقاليم والبلدان �أن ت�ؤ�س�س منتديات بغر�ض اال�ستماع �إىل
�شواغل املراهقني وال�شباب الرا�شدين والتعرف على �أفكارهم واحلفز على
التغيري .وميكن منح ال�شباب �صوتا يف �أجهزة �صنع القرار .ولكي ت�صبح
هذه العمليات جديرة باالهتمام بحق يتعني �أن ي�شارك فيها قطاع
عري�ض حقيقي ميثل هذه الفئة الدميغرافية ،وذلك مثال عن طريق دعوة
الأفراد املمثلني للفقراء �أو لقطاعات املجتمع الأقل حظا يف التعليم.
ف�شمول كل الفئات من �ش�أنه �أن يحقق املنفعة للجميع.
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ديفيد بلوم� ،أ�ستاذ االقت�صاد والدميغرافيا يف ق�سم ال�صحة العاملية
وال�سكان يف كلية هارفارد لل�صحة العامة.
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