صعود
الشباب
ثالثة من الشباب دون سن الثالثين يشكلون مستقبلهم
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عــدد الســكان يف ســن العمــل بســرعة
أكبــر مــن أي شــريحة أخــرى يف
اجملتمــع يف معظــم أنحــاء إفريقيــا
ويف أجــزاء مــن آســيا وأمريــكا الالتينيــة والكاريبــي .ففــي
الهنــد ،جنــد أن أعمــار نصــف الســكان البالــغ عددهــم  1.3مليــار
نســمة تقــل عــن  27ســنة ،ويصــل  1.3مليــون شــاب إىل ســن
العمــل كل شــهر.
ومــن املمكــن أن تكــون شــريحة الســكان الشــابة الكبيــرة
أهــم أصــل يمتلكــه بلــد مــن البلــدان ،حيــث إنهــا تفتــح البــاب
أمــام زيــادة الدخــول واحلــد مــن الفقــر — أو مــا يطلــق عليــه
املكاســب الديمغرافيــة .ولكنهــا يمكــن أن تشــكل أيضــا حتديــات
ملحــة .فالبلــدان التــي تفشــل يف توفيــر فــرص عمــل كافيــة لعــدد
كبيــر مــن الشــباب تكــون عرضــة لعــدم االســتقرار االجتماعــي
والسياســي واالقتصــادي.
ويواجــه الشــباب يف الكثيــر مــن البلــدان التــي تشــهد زيــادة
ســكانية كبيــرة ســوق عمــل شــاقة .ووفقــا لبحــوث صنــدوق النقد
الــدويل ،فــإن حــوايل  %20مــن الشــباب يف متوســط اقتصــادات
األســواق الصاعــدة والناميــة غيــر ملتحقيــن بالدراســة وال
يعملــون .وغالبــا مــا يكــون عمــل الشــباب يف وظائــف بــدوام
جزئــي وذات أجــور منخفضــة وال توفــر أي حمايــة قانونيــة.
ولكــن مــا الــذي يمكــن القيــام بــه؟ لقد حققــت البلدان النامية
تقدمــا هائــا يف معــدالت االلتحــاق باملــدارس يف الســنوات
األخيــرة .ويتمثــل التحــدي اآلن يف كيفيــة حتســين التوافــق بيــن
التعليــم واملهــارات املطلوبــة يف ســوق العمــل اليــوم.
وتعطــي التكنولوجيــا أمــا أيضــا .ففــي حيــن أنهــا ســتحل
علــى األرجــح حمــل بعــض الوظائــف ،يمكــن لهــا أيضــا أن تعــزز

الترابــط وتتيــح إمكانــات لالبتــكار ،ممــا يولــد وظائــف جديــدة
تمنــح ميــزة للشــباب.
ويمكــن للحكومــات أن تبــذل املزيــد لتيســير دخــول الشــباب
إىل ســوق العمــل .فالشــباب يف جميــع أنحــاء العــامل يجــدون
صعوبــة يف بــدء حياتهــم املهنيــة .وتميــل السياســات التــي
تقيــد املرونــة وإمكانيــة التنقــل بيــن القطاعــات — مثــل
قوانيــن حمايــة العمالــة مفرطــة اجلمــود أو احلــد األدنــى لألجــور
املرتفــع بشــكل مبالــغ فيــه — إىل إحلــاق الضــرر بالشــباب
أكثــر مــن العمــال األكبــر ســنا.
وعلــى الرغــم مــن ذلــك ،فــإن الكثيــر مــن أفــراد اجليــل التــايل
يف طريقهــم نحــو االزدهــار .وتعــرض الصفحــات التاليــة نظــرة
ثاقبــة علــى ثالثــة مــن الشــباب الــذي يخوضــون الصعوبــات
اليوميــة التــي تواجههــم وهــم يكســبون عيشــهم بدرجــات
متفاوتــة مــن النجــاح.
دارا شــاه ،تبلــغ مــن العمــر  27عامــا ،شــاركت يف تأســيس
ســتوديو لتصميــم املعلومــات يف نيودلهــي بالهنــد ،وهــو بلــد
تواجــه فيــه رائــدات األعمــال عقبــات ثقافيــة خطيــرة .وعبــد
اإللــه صَفّــي البالــغ مــن العمــر  21عامــا ،فنــان اســتعراضي
طمــوح مــن مدينــة فــاس باملغــرب ،والــذي اشــتغل يف أعمــال
البنــاء وبيــع املنتجــات الفخاريــة قبــل التحاقــه بمركــز للتدريــب
املهنــي علــى أمــل احلصــول علــى عمــل الئــق .وفيــث أويكــو التــي
تبلــغ مــن العمــر  26عامــا ،وهــي رائــدة أعمــال يف أوغنــدا هربــت
مــن األحيــاء الفقيــرة يف كمبــاال لتبــدأ عمــا جتاريــا يحــول
النفايــات البالســتيكية إىل حقائــب يدويــة عصريــة.
ويتســم هــؤالء الشــباب بالطمــوح واإلدراك االجتماعــي
وهــم منفتحــون أمــام التغييــر ومل يجلســوا منتظريــن أن تأتــي
الفرصــة إليهــم .وفيمــا يلــي نســتعرض قصصهــم.
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دارا ﺷﺎه ،اﻟﻬﻨﺪ

ﰲ اﻟﻮﻗــﺖ اﳊــﺎﱄ ،ﺗُﺪﻳــﺮ اﻟﻨﺴــﺎء  ٪١٤ﻓﻘــﻂ ﻣــﻦ
اﻷﻋﻤــﺎل اﻟﺘﺠﺎرﻳــﺔ ﰲ اﻟﻬﻨــﺪ .وﻳﻤﺜــﻞ ﻋــﺪم إﻣﻜﺎﻧﻴــﺔ
اﳊﺼــﻮل ﻋﻠــﻰ اﻟﺘﻤﻮﻳــﻞ — اﻟــﺬي ﻳﻌــﺰزه اﻟﺘﺤﻴــﺰ اﻟﺜﻘــﺎﰲ
— ﻋﻘﺒــﺔ رﺋﻴﺴــﻴﺔ أﻣــﺎم راﺋــﺪات اﻷﻋﻤــﺎل .ﻏﻴــﺮ أﻧــﻪ ﻋﻠــﻰ
اﻟﺮﻏــﻢ ﻣــﻦ اﻟﺼﻌــﺎب ،ﲢُﻄــﻢ ﺑﻌــﺾ اﻟﻨﺴــﺎء اﻟﻘﻮاﻟــﺐ
اﻟﻨﻤﻄﻴــﺔ ﻣــﻊ ﺗﻘﺪﻣﻬــﻦ ﰲ ﳎــﺎل ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴــﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣــﺎت.
وﻣــﻦ ﺑﻴــﻦ ﻫــﺆﻻء اﻟﻨﺴــﺎء دارا ﺷــﺎه ،اﻟﺒﺎﻟﻐــﺔ ﻣــﻦ اﻟﻌﻤــﺮ
 ٢٧ﻋﺎﻣــﺎ ،واﻟﺘــﻲ اﺷــﺘﺮﻛﺖ ﰲ ﺗﺄﺳــﻴﺲ ﺷــﺮﻛﺔ Pykih
وﺗﻘــﻮم ﺑــﺪور اﻟﺸــﺮﻳﻚ اﳌﺴــﺆول ﻋــﻦ اﻹدارة ﻟﻠﺸــﺮﻛﺔ اﻟﺘــﻲ
ﺗﻘــﻮم ﺑﺘﺼﻤﻴــﻢ وﺑﻨــﺎء واﺟﻬــﺎت اﻹﻧﺘﺮﻧــﺖ ﻟﻠﻤﺤﺘــﻮى
واﻟﺒﻴﺎﻧــﺎت .وﻫــﻲ ﺗﻘــﻮم ﺑﻜﺜﻴــﺮ ﻣــﻦ اﻷدوار ﰲ ﻳﻮﻣﻬــﺎ
اﻟﻌــﺎدي ،أدوار ﺗﺘــﺮاوح ﻣــﻦ دورﻫــﺎ ﻛﺄم ﻟﺮﺿﻴــﻊ إﱃ دور
رﺋﻴﺴــﺔ ﺷــﺮﻛﺔ ﺟﺪﻳــﺪة ﻣﻌﻨﻴــﺔ ﺑﻌــﺮض اﻟﺒﻴﺎﻧــﺎت وﺗﺼﻤﻴــﻢ
اﻟﺒﺮﳎﻴــﺎت.
وﰲ ﻣﻌــﺮض اﻧﺘﻘﺎﻟﻬــﺎ ﻣــﺎ ﺑﻴــﻦ اﻷﺳــﺮة وأﻋﻤﺎﻟﻬــﺎ
اﻟﺘﺠﺎرﻳــﺔ ،ﺗﺸــﻌﺮ ﺷــﺎه ﺑﺎﻟﻘﻠــﻖ ﰲ ﺑﻌــﺾ اﻷﺣﻴــﺎن ﻣــﻦ
أن ﻳﺮاﻫــﺎ اﻟﻨــﺎس إﻣــﺎ ﺑﻮﺻﻔﻬــﺎ أﻣــﺎ ﺳــﻴﺌﺔ أو ﺳــﻴﺪة ﻏﻴــﺮ
ﻣﻠﺘﺰﻣــﺔ ﺑﻌﻤﻠﻬــﺎ ﻋﻠــﻰ اﻟﻨﺤــﻮ اﻟــﻜﺎﰲ .ﻓﻬــﻲ ﺗﻘــﻮل إﻧــﻪ
ﻳﺘﻮﻗــﻊ ﻣــﻦ اﻟﻨﺴــﺎء اﻟﻬﻨﺪﻳــﺎت ﺗﻜﻮﻳــﻦ أﺳــﺮ وﻟﻴــﺲ ﺷــﺮﻛﺎت
— وﻻ ﺳــﻴﻤﺎ ﺷــﺮﻛﺎت ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴــﺎ.
وﻗــﺪ ﺗﻌﻠﻤــﺖ اﻟﻜﺜﻴــﺮ .وﺗﻘــﻮل »ﺗﻐﻴــﺮت آﻓﺎﻗــﻲ ﺑﻌــﺪ أن
أﺻﺒﺤــﺖ أﻣــﺎ ،ﻓﻘــﺪ أﺻﺒﺤــﺖ اﻧﻈــﺮ اﻵن إﱃ اﻷﺷــﻴﺎء ﻣــﻦ
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ﺣــﻮﱄ وأﺳــﺄل ﻧﻔﺴــﻲ ،ﻫــﻞ أرﻳــﺪ أن ﺗﻤــﺮ اﺑﻨﺘــﻲ ﺑﻨﻔــﺲ
اﶈــﻦ اﻟﺘــﻲ أواﺟﻬﻬــﺎ؟ وإن ﱂ ﻳﻜــﻦ اﻷﻣــﺮ ﻛﺬﻟــﻚ ،ﻓﻤــﺎ
اﻟــﺬي ﻳﻤﻜــﻦ أن أﻓﻌﻠــﻪ اﻵن ﻷﺑــﺪأ ﰲ ﺗﻐﻴﻴــﺮ اﻷﻣــﻮر؟«
وﺷــﺎه ﻋﻀــﻮ ﰲ ﻣﺒــﺎدرة  Global Shapersاﻟﺘــﻲ
ﻳﺪﻋﻤﻬــﺎ اﳌﻨﺘــﺪى اﻻﻗﺘﺼــﺎدي اﻟﻌﺎﳌــﻲ ،وﺗــﺮى أن
ﻫﻨــﺎك ﺣﺎﺟــﺔ إﱃ اﻟﺘﻮﻗــﻒ ﻋــﻦ اﻻﺣﺘﻔــﺎء ﺑﺎﻟﺸــﺨﺼﻴﺎت
اﻟﻌﺎﻣــﺔ اﳌﻨﺘﻤﻴــﺔ �ــﺎﱄ اﻟﺮﻳﺎﺿــﺔ واﻟﺘﺮﻓﻴــﻪ واﻟﺒــﺪء ﰲ
اﻻﺣﺘﻔــﺎء ﺑﺎﻷﺷــﺨﺎص اﻟﺬﻳــﻦ ﻳﺨﻠﻘــﻮن ﻓــﺮص اﻟﻌﻤــﻞ
وﻳﺤﻘﻘــﻮن اﺧﺘﻼﻓــﺎ ﺣﻘﻴﻘﻴــﺎ ﻛﺒﻴــﺮا.
وﺗﺴــﻌﻰ ﺷــﺎه ،ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﺷــﺮﻛﺔ  Pykihإﱃ ﻧﻘــﻞ
اﻟﺒﻴﺎﻧــﺎت واﻷدﻟــﺔ واﻟﺒﺤــﻮث ﻣــﻦ ﻣﺴــﺘﻮدﻋﺎت اﻟﻔﻜــﺮ
واﻷوﺳــﺎط اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴــﺔ وإﺗﺎﺣﺘﻬــﺎ ﻟﻌﺎﻣــﺔ اﻟﻨــﺎس —
وﻫــﻮ ﻫــﺪف ﺗــﺮى أﻧــﻪ ﺣﻴــﻮي ﻟﻠﻐﺎﻳــﺔ ﰲ ﻫــﺬا اﻟﻌﺼــﺮ اﻟــﺬي
ﻳﺸــﻬﺪ اﻧﺨﻔــﺎض اﻟﺜﻘــﺔ ﰲ وﺳــﺎﺋﻞ اﻹﻋــﻼم اﻟﺴــﺎﺋﺪة.
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ﺻﻮرة وﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﻦ إﻋﺪاد ﺳﺎﻫﻴﺒﺔ ﺷﺎوداري ،ﻧﻴﻮ
دﻟﻬﻲ ،اﻟﻬﻨﺪ
 -١دارا ﺷﺎه
 -٢ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻣﻮﻇﻔﺔ ﺷﺎﺑﺔ ﰲ ﺷﺮﻛﺔ Pykih
 -٣اﻟﺴﻴﺮ ﺑﺠﻮار ﺳﻮق ﻣﻴﺪان ﻧﻬﺮو
 -٤ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻴﻮم :ﳑﺎرﺳﺔ اﻟﻴﻮﻏﺎ ﻣﻦ اﺑﻨﺘﻬﺎ ﺳﺎﺑﻲ
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عبد اإلله صَفّي ،املغرب
منــذ أن تــرك املدرســة قبــل ثــاث ســنوات ،ظــل
عبــد اإللــه صَفّــي يبحــث عــن هــدف يف احليــاة .وكانــت
خياراتــه حمــدودة نظــرا لعــدم حصولــه علــى شــهادة .وقــد
حــاول ابــن مدينــة فــاس العمــل يف جمــاالت خمتلفــة،
فعمــل يف جمــال البنــاء وبيــع املنتجــات الفخاريــة ويف
أعمــال أخــرى مؤقتــة.
وبنــاء علــى اقتــراح مــن أحــد املدرســين ،ســجل
اســمه لاللتحــاق بالدراســة يف مدرســة مــوالي علــي
الشــريف ،وهــي مركــز يف فــاس يوفــر مهــارات التأهيــل
املهنــي مــع تركيــز خــاص علــى الفنــون االســتعراضية.
وتقــوم املدرســة بتعليــم املهــارات التقنيــة ،مثــل برجمــة
احلاســوب وتصميــم عــروض الصــوت والضــوء ،إىل
جانــب التمثيــل والرقــص احلديــث.
واجنــذب صَفّــي فــورا لــدورات الفنــون االســتعراضية
التــي يقدمهــا املركــز .ويقــول «لقــد وجــدت لهــا صــدى
يف نفســي» .ومصــدر إلهامــه هــو رشــيد وحمــان ،أحــد
مدربيــه باملركــز وهــو أيضــا مــن كبــار مقدمــي العــروض
الشــباب يف املغــرب.
وأحيانــا مــا يفكــر صَفّــي يف الســفر إىل اخلــارج،
شــأنه يف ذلــك شــأن إخوتــه األربعــة العاطليــن .فالبطالــة
بيــن الشــباب يف املغــرب تبلــغ أكثــر مــن  ،%25ويتســاءل

38

التمويل والتنمية |مارس ٢٠٢٠

مــن هــم علــى أعتــاب مرحلــة البلــوغ ،منطقيــا ،عمــا إذا
كانــت اآلفــاق أفضــل يف أماكــن أخــرى.
ومــن املشــاكل التــي كثيــرا مــا يشــار إليهــا بشــأن
النظــام التعليمــي يف املغــرب هــي عــدم التوافــق بيــن مــا
يدرِّســه مــن مهــارات وبيــن تلــك التــي حتتــاج إليهــا ســوق
العمــل .وللحــد مــن أوجــه عــدم التوافــق هــذه ،اعتمــد البلــد
بشــكل متزايــد علــى تمديــد نظــام التدريــب املهنــي ،ممــا
أدى إىل انتشــار مراكــز مثــل املركــز الــذي التحــق بــه عبــد
اإللــه .ويزيــد عــدد املتدربيــن املهنييــن يف املغــرب عــن
متوســط بلــدان املنطقــة.
وبالنســبة لصَفّــي شــخصيا ،فقــد ثبــت أن هــذا املركــز
منق ـذٌ للحيــاة .فهــو يــرى أن مركــز التأهيــل املهنــي
يوفــر توجيهــات أكثــر قيمــة بشــأن املهــارات الالزمــة
للمســتقبل مقارنــة باملــدارس التقليديــة .ويقــول «إننــي
أجــد شــغفي ومهنتــي علــى الســواء».
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صورة وتقرير من إعداد عمر شنايف ،فاس ،املغرب
 -1صَفّي وهو يؤدي دور البطولة يف عمل درامي
 -2أثناء عمله غير املتفرغ يف بيع املنتجات الفخارية
 -3مستمتعا بوجبة الكسكس التقليدية يف يوم اجلمعة باملركز
 -4أثناء تعلم البرجمة
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1

فيث أويكو ،أوغندا
نشــأت فيــث أويكــو البالغــة مــن العمــر  26عامــا
يف حــي فقيــر يف كمبــاال ،وكان عليهــا أن تتعامــل
مــع الفيضانــات الروتينيــة الناجمــة عــن القمامــة
البالســتيكية التــي جرفتهــا األمطــار يف قنــوات امليــاه
واخلنــادق علــى جوانــب الطريــق .وغرســت هــذه التجربــة
فيهــا نفــورا عميقــا مــن التلــوث ،ممــا مهــد الطريــق
لدعوتهــا يف املســتقبل.
ويف عــام  ،2016بعــد أن تركــت اجلامعــة يف عامهــا
الثالــث ،كانــت أويكــو بحاجــة إىل إيجــاد طريقــة إلعالــة
نفســها .ويشــكل األشــخاص الذين تقل أعمارهم عن 30
عامــا  %75مــن ســكان أوغنــدا ،والكثيــر منهــم عاطلــون
عــن العمــل .والوضــع يف هــذا اجملتمــع الذكــوري أشــد
وطــأة علــى النســاء ،حيــث تزيــد صعوبــة حصولهــن علــى
عمــل قابــل لالســتمرار بمقــدار ثالثــة أضعــاف مقارنــة
بالرجــال.
ورفضــت أويكــو أن تظــل رقمــا إحصائيــا ،فقــررت
االنضمــام إىل أكاديميــة االبتــكار االجتماعــي ،وهــي
منظمــة تعمــل مــع األيتــام الســابقين والالجئيــن
والشــباب احملروميــن اآلخريــن إلنشــاء مشــروعات
اجتماعيــة .والتقــت هنــاك بآخريــن يحلمــون نفــس
حلمهــا بالتغلــب علــى مشــكلة النفايــات البالســتيكية يف
أوغنــدا.
وقامــت باالشــتراك مــع ميمــا راشــيل ،وهــي الجئــة
مــن جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة ،ونالوييما شــاميم،
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بتأســيس شــركة  ،Reform Africaوهــي جمموعــة
إلعــادة تدويــر البالســتيك تعمــل علــى جمــع النفايــات
البالســتيكية وحتويلهــا إىل حقائــب جميلــة.
وهــن يجلبــن النفايــات البالســتيكية مباشــرة مــن
مدافــن النفايــات ونقــاط التجميــع احمليطــة بكمبــاال.
ويقــوم العاملــون بتســليم هــذه املــواد إىل نقطــة التجميــع
الرئيســية حيــث يتــم فــرز األكيــاس البالســتيكية
وتنظيفهــا وتعليقهــا علــى حبــال الغســيل حتــى جتــف.
وتُرسَــل هــذه املــواد بعــد ذلــك إىل اخلياطيــن الذيــن
يعاجلونهــا بالضغــط احلــراري لتكويــن املــادة املتينــة
التــي يتــم تصميمهــا يف شــكل حقائــب يــد وحقائــب ظهــر
ملو نــة.
يقولــون إنــه ال يمكنــك أن تصنــع شــيئا جيــدا مــن
أشــياء رديئــة؛ لكــن أويكــو جنحــت أن تفعــل مــا هــو
أفضــل.
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صورة وتقرير من إعداد جومبا مارتن يف كمباال،
أوغندا
 -1فيث أويكو
 -2هارييت أتيمانغو تُعلق البالستيك املغسول لتجفيفه
 -3مقلــب النفايــات يف كاتوكــي ،حيــث تُلقــى النفايــات بشــكل غيــر
قانــوين
 -4حقيبة  MEMAاملقاومة للمياه
 -5كيسيتو دانييل يقوم بحياكة حقيبة
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