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شامل إفريقيا يف 2030
مقاربات فرصة دميوغرافية جديدة:
هل ستفشل شامل إفريقيا مرة أخرى يف اللحاق بها؟

ترجمات أﺸروبﻌلﻐسﻎ

أصدر املجلس األطليس تقريرا استرشافيا عن شامل إفريقيا يف  2030والتحديات التي تواجهه وماهية
السياسات التي يجب أن تعالج بها دول شامل إفريقيا واالتحاد األورويب مشكالت منطقة قوس األزمات
والطاقة البديلة التي يجب اعتامدها ،وهل تستقبل املنطقة موجات ثورية أخرى مثل الربيع العريب،
يناقش التقرير كل القضايا األمنية والسياسية واالقتصادية وتحديات الهجرات باعتبار شامل إفريقيا معرب
للدول األوربية وكيف يجب ان تقود الحكومات شعوبها لتجاوز املفاجآت التي تعيق االستقرار والتنمية
من أجل مستقبل أفضل.
يرس املركز اإلفريقي لألبحاث ودراسة السياسات أن ينرش التقرير مرتجام إىل العربية عىل حلقات لتكتمل
الفائدة.
بني عامي  1980و  ،2010تضخم عدد الشباب يف دول شامل إفريقيا .بلغت نسبة األشخاص الذين ترتاوح
أعامرهم بني  15و  24عا ًما من إجاميل عدد السكان ذروتها عند  21٪يف عام  ،2005مقارنة باملتوسط
العاملي البالغ  .16٪هذا "التضخم الشبايب" الدميوغرايف فرض ضغوطًا عىل أنظمة التعليم وأسواق العمل يف
هذه البلدان حيث ترك عدد كبري من الشباب املدرسة بحثًا عن عمل.
فرصا تاريخية للبلدان التي متر بها.
يف حني أن هذه املوجات الدميوغرافية تخلق تحديات ،فإنها تقدم ً
أيضا ً
إذا كانت اقتصادات هذه البلدان قادرة عىل خلق وظائف جديدة كافية لشبابها ،فسيكون لديها قوة
عاملة كبرية نسبيًا تدعم عد ًدا صغ ًريا نسبيًا من غري العامل لفرتة من الوقت .هذا ما يسمى بالعائد
الدميوغرايف يحفز املزيد من املدخرات واالستثامر والنمو االقتصادي .يُعتقد أن العائد الدميغرايف جيد
االستدانة قد لعب دو ًرا يف دعم منو اقتصادات رشق آسيا خالل السبعينيات والثامنينيات.
لسوء الحظ ،فشلت اقتصادات شامل إفريقيا يف خلق ما يكفي من الوظائف الالئقة والفرص االقتصادية
خالل تضخم الشباب الذي بلغ ذروته قبل خمسة عرش عا ًما .هم أيضا فشلوا يف تزويد شبابهم باملهارات
واملوارد التي يحتاجونها للوصول إىل الفرص املوجودة بالفعل ،أو املساحة لخلق فرص جديدة خاصة بهم.
أيضا معدالت بطالة الشباب ،حيث بلغ متوسطها  25٪منذ عام
مع ازدياد ضغوط القوى العاملة ،زادت ً
 ،1991أي حوايل ضعف املتوسط العاملي.
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أدى التأخري يف انتقال شباب شامل إفريقيا إىل العمل إىل تأخريات يف أبعاد أخرى من مرحلة البلوغ :تأمني
منزل ،والزواج ،وتكوين أرسة .نظ ًرا لعدم متكنهم من تحقيق أهدافهم وأحالمهم يف الوطن ،أعرب أكرث من
نصف شباب املنطقة عن رغبتهم يف الهجرة ،وهي نسبة عالية وفقًا للمعايري العاملية .عىل الرغم من أن
الكثريين يهاجرون ،وغال ًبا ما يخاطرون بحياتهم يف هذه العملية ،إال أن معظمهم غري قادرين عىل املغادرة.
أولئك الذين يبقون ويفتقرون إىل عمل هادف يصابون بخيبة األمل واإلحباط واالكتئاب  -مام يخلق ظروفًا
مهيأة لالضطرابات االجتامعية .يف عام  ،2010أدى إحباط بائع متجول تونيس وإحراق نفسه إىل اندالع
موجات من االحتجاجات يف جميع أنحاء املنطقة للمطالبة بفرص اقتصادية أفضل واندماج سيايس أكرب .ال
تزال االضطرابات االجتامعية مستمرة حتى يومنا هذا ،حتى يف تونس ،البلد الوحيد يف شامل إفريقيا الذي
انتقل بنجاح إىل الدميقراطية.
بينام أضاعت دول شامل إفريقيا فرصة مثينة ،تأيت فرصة ثانية .سيرضب تضخم أصغر يف عدد الشباب،
يتألف من أطفال املوجة األوىل ،املنطقة بني عامي  2025و  .2040تحتاج دول شامل إفريقيا إىل التحرك
برسعة لجني فوائد هذه املوجة الثانية أو تعاين مرة أخرى من عواقب إهدار إمكانات الشباب واالضطرابات
االجتامعية .هناك شعور إضايف باإللحاح هذه املرة :تعمل األمتتة والرقمنة عىل تغيري عامل العمل .هذه
االتجاهات تبرش مبكافآت اقتصادية عىل سبيل املثال ،زيادة اإلنتاجية والنمو االقتصادي للبلدان التي ميكن
أن تستفيد منها ،وخطر التخلف عن الركب بالنسبة ألولئك الذين ال يستطيعون ذلك.
إن الفرص املزدوجة  -أحدهام دميوغرايف واآلخر تكنولوجي  -تدعو دول شامل إفريقيا إىل إجراء ثالثة
إصالحات حاسمة:
فك قيود االقتصاد ودعمه ،ومتكني القطاع الخاص من أن يصبح محركًا للنمو وخلق فرص العمل.
•
• إصالح نظام التعليم لتوفري املهارات الالزمة للبقاء واالزدهار وسط الرقمنة واألمتتة والعوملة.
• خلق مساحة للشباب للمشاركة املدنية ،والقدرة عىل التعبري عن املظامل ،والسعي إىل اإلنصاف عن
الظلم.
يتناول هذا الفصل كل من هذه القضايا بدوره ،لكنه أوالً يكشف أسباب فشل اقتصادات شامل إفريقيا يف
خلق وظائف الئقة وإطالق العنان إلمكانات شبابها خالل املوجة الدميوغرافية األولية.
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التحديات الدميوغرافية :فرصة ضائعة
خالل الستينيات والسبعينيات من القرن املايض ،وسعت دول شامل إفريقيا خدمات الصحة العامة
ونجحت يف خفض معدالت وفيات الرضع واألطفال بشكل كبري .ومع ذلك ،كانت األعراف االجتامعية
بطيئة يف التكيف ،وظلت معدالت الخصوبة مرتفعة لبعض الوقت ،حيث استمرت العائالت يف إنجاب
أعداد كبرية من األطفال .أدت الفجوة يف التوقيت بني االنخفاض يف معدالت وفيات الرضع ومعدالت
الخصوبة إىل موجة دميوغرافية كانت تنتقل عرب سكان شامل إفريقيا منذ ذلك الحني .مرت املوجة عرب
الفئة العمرية للشباب بني  1980و  ،2010مام أدى إىل تضخم دميوغرايف للشباب خالل هذه
السنوات ،كان الشباب ميثلون نسبة أكرب من السكان من املعتاد ،مام ضغط أوالً عىل أنظمة التعليم
ثم عىل أسواق العمل حيث ترك عدد كبري من الشباب املدرسة للبحث عن عمل.
لسوء الحظ ،عندما زادت ضغوط القوى العاملة خالل الثامنينيات والتسعينيات ،فشلت اقتصادات
شامل إفريقيا يف خلق وظائف الئقة كافية لشبابها .يف البداية ،اعتمدت اقتصادات شامل إفريقيا عىل
التوظيف الحكومي .يف عام  ،1975استوعب القطاع العام  60٪من املتعلمني الداخلني إىل سوق العمل
يف الجزائر ،و  75٪يف مرص ،و  77٪يف تونس .ومع ذلك ،مع تصاعد الضغوط الدميوغرافية وزيادة
التحصيل العلمي ،استمرت أعداد الشباب الباحثني عن وظائف حكومية يف االرتفاع .يف النهاية ،أثبتت
سياسات التوظيف التي تقودها الدولة أنها غري مستدامة .بحلول عام  ،2010انخفضت نسبة
الوافدين املتعلمني املعينني من قبل القطاع العام إىل  50٪يف الجزائر ،و  25٪يف مرص ،و  32٪يف تونس.
يكفي لتوفري فرص عمل لكل من يريدها .ثم نظرت دول شامل إفريقيا إىل القطاع الخاص لخلق املزيد
من فرص العمل.
خالل الثامنينيات والتسعينيات ،حاولت بلدان شامل إفريقيا إصالح اقتصاداتها والسامح بدور أكرب
للقطاع الخاص ليصبح محركًا للنمو االقتصادي وخلق فرص العمل .ومع ذلك ،أفادت هذه اإلصالحات
إىل حد كبري النخب السياسية التي كانت تسيطر عىل موارد الدولة وتستخدم أدوات الدولة لتوسيع
امتيازاتها .يف الواقع ،سمح التنظيم املفرط للقطاع الخاص للرشكات املرتبطة سياسياً بإمالة امللعب
لصالحها ،وخلق املزيد من الفرص للبحث عن الريع واملحسوبية .وهكذا ،أدت اإلصالحات االقتصادية
إىل خنق النمو وخلق فرص العمل يف القطاع الخاص الرسمي ،مام دفع الشباب إىل الوقوف يف طوابري
للحصول عىل الفرص وإجبار الكثريين عىل شغل وظائف يف االقتصاد غري املنظم  ،بأجور أقل ومزايا
محدودة وفرص أقل للتقدم الوظيفي.
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أدى عدم قدرة اقتصادات شامل إفريقيا عىل خلق فرص عمل كافية إىل ارتفاع معدالت البطالة بني شباب
املنطقة .منذ تسعينيات القرن املايض ،كانت معدالت بطالة الشباب يف منطقة الرشق األوسط وشامل
إفريقيا من بني أعىل املعدالت يف العامل ،حيث تراوحت بني  23٪و  ،27٪بينام تراوح املتوسط العاملي بني
 11٪و  .15٪تشري أحدث األرقام إىل أن معدل البطالة بني الشباب بلغ  39٪يف الجزائر و  35٪يف تونس،
كالهام يف عام  .2017وسجل املغرب ومرص معدالت أقل ،حيث بلغت  22٪يف عام  2016و  19٪يف عام
 ،2019عىل التوايل ،لكن كالهام ال يزال جي ًدا .فوق املتوسط العاملي البالغ  .15٪والجدير بالذكر أن معدل
انخفاضا حا ًدا من  32٪يف عام  .2014ويف املقابل ،ارتفعت املعدالت يف املغرب والجزائر
 19٪يف مرص ميثل
ً
منذ عام  ،2010وظل املعدل يف تونس أعىل من مستويات ما قبل الربيع العريب .يف ليبيا التي دمرها الرصاع،
كان املعدل  49٪يف عام  2012والتقديرات األخرية تضعه أعىل.
ترتفع معدالت البطالة بشكل خاص بني الشابات 82٪ :يف الجزائر ،و  68٪يف ليبيا ،و  52٪يف مرص ،عىل
الرغم من انخفاض معدالت املشاركة يف القوى العاملة .بينام تقل احتاملية انخراط الشابات اقتصاديًا ،فإنه
مبجرد أن يقررن العمل ،فإنهن يكافحن من أجل العثور عىل وظائف مناسبة .إنهم يواجهون تحديات
إضافية يف سوق العمل مبا يف ذلك الحواجز القانونية واملؤسسية أمام التوظيف ،ومامرسات التوظيف
التمييزية ،واألعراف االجتامعية املحافظة التي تحد من الخيارات املهنية والحركة خارج املنزل .عىل الرغم
من خطواتهم امللحوظة يف التحصيل العلمي عىل مدى العقود املاضية ،فإن هذه التطورات مل تُرتجم
بالكامل إىل مكاسب يف سوق العمل ،مام يشري إىل استمرار قلة االستفادة من إمكانات الشابات يف شامل
إفريقيا.
بالنسبة للشباب ،يؤثر التأخري يف دخول سوق العمل عىل قدرتهم عىل تأمني منزل ،والزواج ،وتكوين أرسة
بسبب عدم متكنهم من تحقيق أهدافهم وأحالمهم يف املنزل ،سعى الشباب يف جميع أنحاء املنطقة إىل
الهجرة .وفقًا للباروميرت العريب  ،2018-2019فإن غالبية شباب املنطقة  18إىل  29عا ًما يفكرون يف الهجرة.
أعىل املعدالت يف املغرب  ،70٪تليها تونس والجزائر  ،56٪ومرص  49٪يف ليبيا 31٪ ،فقط من الشباب
يفكرون يف الهجرة ،وهي نسبة منخفضة إىل حد ما عىل الرغم من أن ليبيا استخدمت عائدات النفط
لتوظيف عدد كبري من الشباب ودفع رواتبهم يف القطاع العام.
تاريخياً ،أصيب الشباب الذين مل يتمكنوا من الهجرة بخيبة أمل وإحباط ومعنويات واكتئاب ،مام خلق
ظروفًا مهيأة لالضطرابات االجتامعية .بينام تسمح األنظمة الدميقراطية للناس بالتعبري عن املظامل
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االجتامعية واإلحباطات سلمياً ،والدفع باتجاه التغيري اإليجايب ،استخدمت األنظمة االستبدادية يف املنطقة
أدوات قرسية وقمعية إلبقاء املطالب العامة تحت السيطرة .عىل سبيل املثال ،قمع النظام يف الجزائر
مطالب الشباب بفرص اقتصادية أفضل بعد صدمات أسعار النفط .وباملثل ،استخدمت الحكومة التونسية
عنف الرشطة إلخامد مناشدات الشباب من أجل وضع اقتصادي أكرث عدالً خالل أعامل شغب الخبز يف
منتصف الثامنينيات .ومن ثم ،عندما أرضم البائع املتجول التونيس محمد البوعزيزي النار يف نفسه يف
ديسمرب  ،2010احتجا ًجا عىل وضعه االجتامعي واالقتصادي ،واملعاملة غري العادلة من قبل املسؤولني
املحليني ،كان ذلك مبثابة عامل مساعد.
الحدث الذي أطلق احتجاجات  2010-2011يف تونس وحرض عىل االنتفاضات يف جميع أنحاء املنطقة
العربية .نزل الناس ،ومعظمهم من الشباب ،إىل الشوارع وهم يهتفون يف البداية من أجل ظروف اقتصادية
واجتامعية أفضل؛ عندما قوبلوا بقمع الرشطة ،طالبوا بتغيري النظام.
بالنظر إىل املستقبل ،فإن بلدان شامل إفريقيا لديها فرصة أخرى لالستثامر يف شبابها وجني مثار العائد
الدميغرايف .يقرتب تضخم صغري للشباب  -أطفال املوجة األوىل  -وسيؤثر عىل املنطقة بني عامي  2025و
 2040ما الذي ميكن أن تفعله دول شامل إفريقيا لضامن عدم تفويت إمكانات هذه املوجة؟ يتكون
الطريق إىل األمام من ثالثة مكونات :فك قيود القطاع الخاص ،وإصالح أنظمة التعليم ،وخلق مساحة
للشباب للمشاركة املدنية ،والتظلم ،والسعي إىل اإلنصاف عن الظلم.

تحرير إمكانيات القطاع الخاص
يواجه الشباب يف شامل إفريقيا انتقاالً صع ًبا ومحفوفًا باملخاطر من املدرسة إىل العمل .عىل الرغم من أن
القطاع العام ال يوظف عد ًدا كب ًريا من األشخاص كام كان يفعل من قبل ،إال أن األجور األعىل واملزايا األفضل
واألمن الوظيفي دفعت الشباب املتعلم إىل االستمرار يف الوقوف يف طوابري للحصول عىل الوظائف املتاحة .وجد
مسح القيم العاملية لعام  2018أن  66٪من الشباب املرصيني املستجيبني يفضلون العمل يف القطاع العام .نادرا ً
ما تتغري هذه الحصة عام كانت عليه قبل عقد من الزمن عندما قال  65٪من الشباب املرصي نفس اليشء يف
استطالع للرأي أجرته مؤسسة قالوب عام  .2009يقيض الشباب وقتًا يف البحث عن وظائف يف القطاع الخاص
الرسمي ،والذي يوفر أجو ًرا ومزايا وأم ًنا وظيف ًيا الئقًا للموظفني املسجلني ،لكن هذا القطاع صغري نسب ًيا وفشل
يف خلق وظائف جيدة كافية .عالوة عىل ذلك ،تستخدم الرشكات يف القطاع الخاص الرسمي عامالً بعقود مؤقتة.
هؤالء العامل ال يحصلون عىل نفس املستويات من املزايا ويواجهون حالة عمل غري مستقرة وخاصة الشابات،
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عرضة للوقوع يف هذه الفئة غري الرسمية .وجد مسح االنتقال من املدرسة إىل العمل  2013-2014أن  49٪من
املوظفني الذين ترتاوح أعامرهم بني  15و  29عا ًما يف مرص ،و  47٪من نفس املجموعة يف تونس يشغلون
وظائف غري رسمية يف رشكات يف القطاع الرسمي.
تعمل معظم الرشكات يف جميع أنحاء املنطقة يف االقتصاد غري الرسمي .وقد شجع اإلفراط يف التنظيم والرضائب
التعسفية هذه الرشكات عىل أن تظل صغرية وتجنب تسجيل أنشطتها .الرشكات يف القطاع غري الرسمي أقل
جاذبية للعامل الشباب ،ألنها تقدم أقل من حيث األجور واملزايا واألمن الوظيفي والحامية االجتامعية وفرص
التقدم الوظيفي .ومع ذلك ،فإن الشباب غري القادرين عىل تأمني وظائف يف القطاع الرسمي يقبلون مثل هذه
الوظائف .يف مرص ،يعمل  43٪من الشباب العاملني يف رشكات يف القطاع غري الرسمي إجامالً 92٪ ،من املوظفني
الشباب يف مرص إما يعملون يف رشكة تعمل يف القطاع غري الرسمي أو لديهم وظيفة غري رسمية يف رشكة يف
القطاع الرسمي .يف تونس ،يعمل  39٪يف رشكات يف القطاع غري الرسمي ،وتبلغ الحصة اإلجاملية .86٪
يف االقتصادات الديناميكية ،يتم إنشاء معظم الوظائف من خالل إنشاء ومنو الرشكات الصغرية .متيل الرشكات
أيضا إىل توظيف العامل الشباب .يف اقتصادات شامل إفريقيا ،محرك خلق الوظائف مقيد بشدة.
الصغرية ً
الرشكات الكبرية التي يديرها املطلعون املرتبطون سياسياً تستمر وتزدهر ألنها تستطيع االستفادة من عالقاتها
للحصول عىل ميزة غري عادلة عىل الرشكات الجديدة .عىل سبيل املثال ،استغلت الرشكات اململوكة للرئيس
التونيس السابق بن عيل وعائلته سلطتهم لعقود لتجنب رسوم االسترياد والرسوم الجمركية األخرى .ميكن
أيضا تحمل تكاليف توزيع الوظائف عىل األشخاص الذين لديهم صالت ،حتى لو مل يكونوا
للرشكات الكبرية ً
أفضلهم .يؤدي استخدام الواسطة إىل تفاقم عدم املساواة االجتامعية واالقتصادية وميكن أن يؤجج االستياء بني
الشباب املهمشني .تعتقد الغالبية العظمى من الشباب يف املنطقة أن الواسطة رضورية لتأمني العمل.
بدأت دول شامل إفريقيا يف تشجيع الشباب عىل إنشاء أعاملهم التجارية الخاصة .عىل سبيل املثال ،أنشأت
مرص مركز االبتكار التكنولوجي وريادة األعامل ،الذي ينظم األحداث وورش العمل واملسابقات التي تعزز ريادة
األعامل بني الشباب املرصي .يف عام  ،2006بدأ املغرب برنامج مقاولتي مؤسستي ،الذي يهدف إىل إنشاء 30
ألف رشكة صغرية وتوظيف ما بني  60ألف و  90ألف مغريب .رغم أن الحكومات تحاول دعم الرشكات الناشئة
 من خالل إدخال برامج التعليم والتدريب ،وتحسني الوصول إىل التمويل وإقامة الروابط مع سالسل القيمةواألسواق  -ال يزال منو عدد الرشكات مقي ًدا .وبالفعل ،فإن نسبة أرباب العمل كنسبة مئوية من إجاميل العاملة
آخذة يف االنخفاض وال تتجاوز ،عىل سبيل املثال 3٪ ،يف ليبيا .تشمل العوائق التي تحول دون ريادة األعامل
الصعوبات يف الوصول إىل التمويل واإلفراط يف تنظيم بيئة األعامل .يف تصنيف سهولة مامرسة األعامل الذي

يصدره البنك الدويل ،احتلت تونس واملغرب فقط املرتبة األوىل يف النصف األول من االقتصادات يف
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العامل املرتبة الثالثة والخمسون والثامنة والسبعني من بني  190اقتصا ًدا عىل التوايل .وتأيت مرص بعد
ذلك يف املرتبة  .114وتحتل الجزائر وليبيا املركزين بالقرب من القاع برقم  157و  186عىل التوايل.
حسن ترتيبه العاملي بعد أن
واألهم من ذلك ،باملقارنة مع عقد مىض ،أن املغرب هو الوحيد الذي ّ
كان رقم  .128تراجعت تونس وجميع دول شامل إفريقيا األخرى التي تم تتبعها يف االستطالع يف
الرتتيب.
لالستفادة من املوجة الدميوغرافية القادمة ،يجب عىل البلدان يف شامل إفريقيا إطالق العنان لقدرة
القطاع الخاص عىل النمو واالزدهار وخلق فرص العمل .هذا مهم بشكل مضاعف يف مواجهة زيادة
األمتتة والرقمنة .إلطالق إمكانات قطاعاتها الخاصة ،يجب عىل حكومات شامل إفريقيا إجراء
مجموعة من ثالثة إصالحات تكميلية :متكني التنمية االقتصادية ،وإعادة توجيه مؤسسات الدولة،
وإطالق العنان للقطاع الخاص.
أوالً :تحتاج دول شامل إفريقيا إىل تحويل قطاعاتها العامة من أدوات غري مستجيبة لبريوقراطية
الدولة إىل عوامل متكني للتنمية االقتصادية .يف عام  ،2018صنف  88٪من الشباب املرصيني املشاركني
يف استطالع القيم العاملية أداء الحكومة يف خلق الوظائف عىل أنه سيئ بنسبة  32٪أو سيئ للغاية
 .56٪حصل الباروميرت العريب عىل نتائج مامثلة عرب شامل إفريقيا ،لذلك يحتاج القادة إىل االستجابة
من خالل إعادة توجيه كيفية تصور الدول ومواطنيها لدور الحكومة .يتطلب تحويل التوظيف يف
القطاع العام من استحقاق ومصدر للمنفعة الشخصية إىل خدمة عامة .هذه هي الطريقة الوحيدة
لتغيري مفهوم البريوقراطية كأداة للسيطرة إىل منظم مناسب للقواعد وعامل متكني للمبادرة.
ثان ًيا :يجب عىل القادة توجيه مؤسسات الدولة نحو مشاريع البنية التحتية الكبرية واالبتعاد عن
قطاعات االقتصاد التي من األفضل تركها لفتح املنافسة .تشمل استثامرات البنية التحتية التنقيب عن
النفط والغاز وإنتاجهام ،مثل رشكة سوناطراك الجزائرية؛ مشاريع الطاقة املتجددة ،مثل محطة نور
املغربية للطاقة؛ مشاريع السكك الحديدية واملواصالت العامة ،مثل السكك الحديدية عالية الرسعة
طنجة الدار البيضاء؛ وعمليات الهاتف املحمول والنطاق العريض ،مثل مرشوع الحياة الكرمية يف
فرصا للبحث عن
ريف مرص .ميكن ملثل هذه املشاريع الكبرية أن تستفيد من مشاركة الدولة وتوفر ً
املستأجرين من الداخل ،الذين يجب أن يكتسبوا شيئًا ما من أجل السامح لقطاعات االقتصاد األخرى
بالتطور دون عوائق .يجب أن تستند مثل هذه املشاريع الكبرية الحجم إىل دراسات جدوى سليمة،
واتخاذ قرارات وميزانيات شفافة ،وأنظمة ميكنها مساءلة املنظامت.
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ثالثًا :تحتاج دول شامل إفريقيا إىل االبتعاد عن الرشكات ورجال األعامل ،وخاصة أولئك الذين يعملون يف
القطاعات املوجهة نحو النمو ،والسامح لهم باملساهمة يف النمو االقتصادي وخلق فرص العمل دون تدخل
ال داعي له .بالطبع ،تحتاج الهيئات العامة إىل اإلرشاف عىل أنشطة القطاع الخاص وتنظيم تلك التي ميكن
أن يكون لها تأثري سلبي عىل الصحة العامة والرفاهية .ومع ذلك ،يجب أن تتحول البريوقراطيات من
االضطرار إىل املوافقة عىل كل نشاط إىل السامح للرشكات بالترصف واإلبالغ ببساطة .أدى هذا النظام
املختل الذي يتطلب الحصول عىل موافقات لجميع األنشطة إىل إضعاف النمو االقتصادي وخلق فرص
العمل ألن الرشكات غري الرسمية تقيد منوها لتجنب جذب الكثري من االهتامم .وللمفارقة ،فإن تخفيض
املوافقات يعرتف ببساطة بالواقع .يف الوقت الراهن العمليات البريوقراطية مرهقة وتعسفية لدرجة أن
معظم نشاط القطاع الخاص غري رسمي ،ويتم إجراؤه خارج إرشاف بريوقراطي .لقد فتح هذا النظام الباب
أمام الفساد والكسب غري املرشوع ،والجهل بقواعد الصحة والسالمة العامة الحرجة ،والتجنب الرضيبي
املسترشي.

تعليم الشباب يف العرص الرقمي
مام يعيق االعرتاف بأن التحرض اليوم يؤثر عىل جميع أبعاد العالقات األوروبية املتوسطية ويجب التعامل
معه عىل أنه تح ٍد سيايس عريض.
خالل الستينيات والسبعينيات من القرن املايض ،استثمرت حكومات شامل إفريقيا بكثافة يف بناء املدارس
وزيادة االلتحاق عىل جميع املستويات .ارتفع التحصيل التعليمي ،من حيث معدالت إمتام املرحلة
اإلعدادية ،من  9.2٪يف أوائل السبعينيات إىل  73٪بحلول منتصف العقد األول من القرن الحادي
والعرشين يف الجزائر؛  11٪إىل  47٪يف املغرب؛ و  35٪إىل  78٪يف مرص .يف عام  ،2008أنفقت حكومتا
تونس واملغرب عىل التعليم كحصة من الناتج املحيل اإلجاميل أكرث من املتوسط العاملي؛ أنفقت الجزائر
ومرص أقل من املتوسط العاملي ،ولكن أكرث من البلدان ذات الدخل املتوسط األدىن .كانت نتيجة هذه
السنوات من االستثامر زيادة ملحوظة يف متوسط سنوات الدراسة لألشخاص الذين تزيد أعامرهم عن
خمسة عرش عا ًما ،كام أحرزت بلدان شامل إفريقيا تقدماً يف سد فجوة التعليم بني الجنسني .يف عام ،1970
كان متوسط سنوات الدراسة للنساء يف منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا  40٪فقط من الرجال.
انخفاضا
أيضا
ً
بحلول عام  ،2010كانت  - 88٪ال تزال متأخرة ،لكنها تحسنت كث ًريا .أظهرت هذه البلدان ً
يف عدم تكافؤ الفرص من حيث االلتحاق باملدرسة عىل الدوام .ومع ذلك ،تباينت التقدم يف املساواة بني
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الجنسني يف التعليم :ففي تونس ،كانت نسبة اإلناث  66٪من الطالب املسجلني يف الجامعات
الحكومية خالل العام الدرايس  ،2018-2019تليها الجزائر وليبيا بنسبة 64٪؛ يف املغرب ومرص،
انعكست نسبة التحاق اإلناث بنسبة  39٪و  36٪عىل التوايل.
عىل الرغم من التقدم يف التحصيل التعليمي ،فإن املنطقة متخلفة من حيث جودة التعليم .داخل
الدول ،تختلف الجودة بني املناطق الحرضية والريفية ،واملناطق املركزية واملهمشة .أدت معدالت
االلتحاق املرتفعة ،والضغوط الدميوغرافية ،والبريوقراطية املفرطة للنظام إىل انخفاض جودة التعليم
بشكل عام ،مع ما يرتتب عىل ذلك من عواقب سلبية عىل نتائج سوق العمل .ركزت املدارس يف
املنطقة عىل نقل املعرفة ،والحفظ عن ظهر قلب ،ومنح الدرجات العلمية ،مع إيالء اهتامم أقل
لتطوير التفكري النقدي وحل املشكالت والعمل الجامعي ،عىل الرغم من أن هذه املهارات ذات صلة
متزايدة يف عامل رقمي.
أرست األبحاث أنه مثة روابط بني جودة التعليم واإلنجاز الفردي ،مثل األرباح ،وكذلك النتائج عىل
مستوى الدولة ،مثل اإلنتاجية والتقدم االجتامعي واالقتصادي .ينعكس تدهور جودة التعليم من
خالل الدرجات املنخفضة يف االختبارات املوحدة الدولية .يف عام  ،2015كانت نسبة الطالب الذين
حققوا معايري الكفاءة يف االختبارات الدولية املوحدة ،مثل االتجاهات يف دراسات الرياضيات والعلوم
 TIMSSالتابعة للجمعية الدولية لتقييم التحصيل الرتبوي  ،IEAيف الجزائر ومرص واملغرب وتونس
كانت باستمرار أقل من املتوسطات العاملية ،يجادل جواد صالحي أصفهاين  2016بأن جميع دول
الرشق األوسط وشامل إفريقيا املشاركة يف  TIMSSلعام  2011لديها درجات منخفضة نظ ًرا
ملستويات الدخل واإلنفاق عىل التعليم ،مقارن ًة بالدول األخرى .باإلضافة إىل ذلك ،أدى عدم وجود
مدخالت من القطاع الخاص يف املناهج املهنية إىل ضعف املهارات التقنية وعدم التطابق الكبري مع
سوق العمل.
إن العجز يف تطوير املهارات األساسية بني الطالب له آثار مهمة عىل قدرتهم عىل النجاح يف عامل
رقمي .ال تستخدم أنظمة التعليم العام يف شامل إفريقيا الرقمنة والتكنولوجيا بشكل كامل يف
التدريس والتعلم .يف حني أن استخدام التكنولوجيا يف املدرسة ميكن أن يعزز مشاركة الطالب
وتعاونهم ،وتعليم املهارات األساسية لهذا العقد وما بعده ،فإن دول شامل إفريقيا مل تدمج هذه
األدوات بالكامل يف أنظمتها التعليمية .الوصول إىل اإلنرتنت ،عىل سبيل املثال ،غري كاف؛ بني عامي
 2001و  ،2019كان  79٪فقط من املدارس االبتدائية يف املغرب ،و  49٪يف تونس ،و  48٪يف مرص
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لديهم إمكانية الوصول .يف حني أن اإلنفاق عىل التعليم كنسبة مئوية من الناتج املحيل اإلجاميل يف
تونس أعىل من املتوسطات يف منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا واملتوسطات العاملية ،فإن معظم هذا
اإلنفاق يغطي األجور ،وليس عىل مدخالت التعليم الحديثة .يبلغ الشباب يف جميع أنحاء املنطقة عن
مستويات منخفضة من الرضا عن أنظمة التعليم الخاصة بهم؛ يف أحدث مسح للباروميرت العريب ،كان أقل
من  30٪من سكان شامل إفريقيا الذين ترتاوح أعامرهم بني  18و  29عا ًما راضني.
أظهرت جائحة  ، COVID-19التي أثرت عىل التعلم يف جميع أنحاء العامل ،أهمية الرقمنة والتعليم عرب
اإلنرتنت كجوانب حيوية للتعليم والتعلم .ومع ذلك ،مل يكن لدى بعض دول املنطقة بنية تحتية ومنصات
مناسبة للتحول إىل التدريس والتعلم عرب اإلنرتنت .واستمر إغالق املدارس بسبب الوباء أكرث من ثالثني
أسبوعا يف املغرب وتونس ونحو خمسني أسبوعا يف ليبيا .وكبديل لذلك ،بثت ليبيا واملغرب دروسا عىل
قنوات التلفزيون الوطنية.
يستدعي مستقبل التعليم يف املنطقة قفزة نوعية من طرق التدريس التقليدية إىل أساليب جديدة لتطوير
مهارات وكفاءات محو األمية الرقمية .وهذا يعني دمج تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف جميع
مستويات التعليم ،واعتامد محو األمية املعلوماتية يف املناهج الدراسية ،ودمج األدوات املفتوحة واملرنة
والتكنولوجيا املساعدة ،وإنشاء منصات متنقلة وعرب اإلنرتنت مع وصول عادل لجميع الطالب .أخ ًريا ،حان
الوقت إلصالح هام يف حوكمة املؤسسات التعليمية العامة لضامن الشفافية واملساءلة ،ولتعزيز الرشاكة
والتعاون بني املؤسسات العامة والقطاع الخاص.
يُع ُّد إصالح نظام التعليم الخطوة األوىل يف إصالح سوق العمل التي ال تستطيع استيعاب مجموعات من
خريجي املدارس الحكومية .باإلضافة إىل عدم التوافق بني التعليم واحتياجات السوق ،هناك حاجة إىل
املزيد من اإلرشاد األكادميي واملهني الفعال والتواصل ،وبرامج سد الفجوة التي تربط املدارس الثانوية
والجامعات بالقطاع الخاص .باإلضافة إىل ذلك ،يجب أن تقدم مكاتب التوظيف خدمة أكرث تركي ًزا عىل
املستخدم للباحثني عن عمل وكيانات التوظيف عىل ح ٍد سواء .كام يجب دمج الرقمنة والتكنولوجيا يف
مناهج البحث عن الوظائف لتحسني كفاءة التكلفة وتوسيع الخيارات .األهم من ذلك ،أن التوجيه املهني
ميكن أن يعزز توقعات أكرث واقعية حول فرص الدخول واألجور .ميكن ملثل هذه اإلرشادات أن تقلل من
طول عمليات البحث عن الوظائف ،وتحد من الرغبة يف انتظار الفرصة "املناسبة" التي قد ال تتحقق أب ًدا.
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املشاركة السياسية واملشاركة املدنية :نحو إدماج حقيقي للشباب
تعد املواطنة الفاعلة واملشاركة املدنية من املكونات الرئيسية لالنتقال الصحي إىل مرحلة البلوغ ،وتساهم
يف التنمية الشخصية وزيادة التامسك االجتامعي .وعىل العكس من ذلك ،فإن االفتقار إىل األماكن
واملؤسسات التي تسهل مثل هذه املشاركة قد يؤدي إىل تهميش الشباب ومينعهم من تحقيق االندماج
الكامل يف مجتمعاتهم .يف مثل هذه الحاالت ،قد يطور الشباب هويات وطنية ضعيفة ومستويات
منخفضة من الوالء ،مام قد يزيد من خطر التامهي مع الجامعات املتطرفة غري الحكومية.
تتشكل املشاركة املدنية والسياسية من خالل قنوات مثل املشاركة االنتخابية ،والعضوية يف املنظامت
املجتمعية ،والعمل التطوعي من خالل البيئات االجتامعية واالقتصادية والسياسية املحيطة .كان
لالنتفاضات العربية عام  ،2011عىل سبيل املثال ،تأثري كبري عىل وعي الشباب السيايس .ارتفع إقبال
الشباب عىل التصويت يف االنتخابات الربملانية ،وفقًا للباروميرت العريب  ،2011-2013بنسبة  36نقطة مئوية
يف تونس ،و  31نقطة يف مرص ،و  9نقاط يف الجزائر .ومع ذلك ،فقد تراجعت مشاركتهم االنتخابية يف
السنوات الالحقة ،حيث انخفض متوسط اإلقبال اإلقليمي من حوايل  57٪يف  2013إىل أقل من  20٪يف
. 2018-2019
يعكس فك االرتباط السيايس هذا اإلحباط بسبب االفتقار إىل التغيري الذي حدث بعد عقد من االنتفاضات
واستمرار اإلقصاء االجتامعي واالقتصادي للشباب .باإلضافة إىل ذلك ،فإن شباب شامل إفريقيا ممثلون
ناقصا ،وغائبون تقري ًبا ،يف املنظامت السياسية وصنع القرار والهيئات الترشيعية ،ألن القواعد
متثيالً ً
واإلجراءات ال تفضل دمجهم .عىل سبيل املثال ،تبدأ األهلية ملقاعد الربملان الوطني بخمسة وعرشين عا ًما
يف الجزائر ومرص وليبيا .ومع ذلك ،فإن الشباب الذين ترتاوح أعامرهم بني  25و  35عا ًما ميثلون  3.6٪فقط
أيضا إىل تدين الثقة يف املؤسسات
من الربملان املنتخب لعام  2015يف مرص ،عىل سبيل املثال .ويشري الشباب ً
العامة وانخفاض مستويات الحرية املتصورة .يف  ،2018-2019أفاد حوايل  50٪من شباب املنطقة بأنهم ال
يثقون يف حكوماتهم مجلس الوزراء .باإلضافة إىل ذلك ،يف جميع البلدان الخمسة ،أبلغ الشباب عن
مستويات منخفضة ومتناقصة من حريات التعبري املضمونة من  67٪يف  2013إىل  40٪يف 2018-2019
واملشاركة يف االحتجاجات السلمية من  58٪إىل  31٪يف نفس السنوات . .تعمل دول شامل إفريقيا عىل
تقييد حرية التعبري واملحتوى عىل اإلنرتنت بشكل متزايد ،وهي وسيلة متثل مساحة رئيسية للمشاركة بني
الشباب .ال يوجد أي منها إنرتنت تم تصنيفه عىل أنه "مجاين" من قبل منظمة فريدوم هاوس .تُصنف مرص
اآلن من بني أكرث الدول تقيي ًدا يف العامل بعد إقرار قانون الجرائم اإللكرتونية يف عام  2018والذي يسمح،
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من بني أمور أخرى ،للسلطات بحظر املواقع التي تعترب تهدي ًدا لألمن القومي واالقتصادي ،ويتطلب من
مقدمي خدمات اإلنرتنت حفظ املعلومات الشخصية وتقدميها للجهات األمنية.
أيضا مبعدالت منخفضة من املشاركة االجتامعية ،وينعكس ذلك من حيث
يتمتع شباب شامل إفريقيا ً
العضوية يف املنظامت واملجموعات والنوادي املدنية .أقل من  10٪من الشباب التونيس الذين ترتاوح
أعامرهم بني  18و  29عا ًما كانوا أعضاء يف منظمة مدنية يف  .2018-2019معدالت املشاركة املدنية
منخفضة يف جميع أنحاء املنطقة ،حيث تصل إىل  33٪فقط يف املغرب .ميكن تفسري املعدالت جزئ ًيا من
خالل املستويات املنخفضة نسب ًيا للحرية املتصورة لالنضامم إىل مثل هذه الجمعيات واملنظامت ،حيث
بلغ متوسطها  48٪لشباب املنطقة يف  .2018-2019هناك عدد قليل من األماكن واملؤسسات املالمئة
للشباب ،ونقص الوعي باألماكن املوجودة .قد يُرتجم االفتقار إىل فرص املشاركة املدنية واملشاركة السياسية
إىل عجز مستقبيل يف املهارات والوعي واملعرفة التنظيمية للمشاركة السياسية الرسمية.
يجب عىل دول شامل إفريقيا توفري مساحة أكرب لشبابها لالنخراط اجتامعيا واملشاركة السياسية .يجب أن
يتم ذلك أوالً وقبل كل يشء بإزالة الحواجز التي تحول دون املشاركة ،مثل مطالبة الشباب بالتقدم
للحصول عىل تصاريح لتشكيل نوادي اجتامعية أو التجمع يف احتجاج سلمي .هذه التصاريح واملوافقات،
مثل تلك املطلوبة للمشاركة االقتصادية ،تعمل بشكل أسايس كوسيلة للتهميش واإلقصاء .يجب عىل دول
أيضا توفري منصات للشباب للتعبري عن مظاملهم املرشوعة والسعي إىل اإلنصاف دون
شامل إفريقيا ً
التعرض لالضطهاد أو اعتبارهم أعداء للدولة .أخ ًريا ،يتطلب املزيد من اإلدماج االجتامعي والسيايس
تغيريات يف البيئة االجتامعية والسياسية ،ومؤسسات أكرث شموالً  ،وتنمية قدرات الشباب الذاتية عىل
املشاركة.

استنتاج
تضخام دميوغراف ًيا للشباب خلق ضغوطًا وفرصة تاريخية
قبل عقدين من الزمن ،شهدت بلدان شامل إفريقيا
ً
فرصا اقتصادية أو مساحة اجتامعية  -سياسية
لتحقيق منو اقتصادي أرسع .لسوء الحظ ،مل تخلق هذه البلدان ً
كافية لجني الفوائد الوطنية لهذه الهبة الدميوغرافية .ونتيجة لذلك ،ابتليت املنطقة بالهجرة الخارجية
واالضطرابات االجتامعية املستمرة عىل مدى العقد املايض.
لدى دول شامل إفريقيا فرصة ثانية للحصول عىل هدية دميوغرافية مع تضخم أصغر يف عدد الشباب الذي
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سيحدث بني عامي  2025و  .2040هل ستتحرك هذه الدول برسعة لالستثامر يف شبابها وجني مثار هذا التضخم
أم ستعاين من االضطرابات االجتامعية املستمرة؟ املخاطر أكرب هذه املرة :تأيت املوجة الثانية يف وقت األمتتة
الرسيعة والرقمنة التي تغري عامل العمل .تبرش هذه االتجاهات التكنولوجية العاملية مبكافآت اقتصادية كبرية
للبلدان التي ميكنها تسخريها ،وخطر التخلف عن الركب ألولئك الذين ال يستطيعون ذلك .لجني فوائد املوجة
الدميوغرافية القادمة والثورة الرقمية املستمرة ،يجب عىل دول شامل إفريقيا السامح للقطاعات الخاصة بالنمو
وخلق فرص العمل؛ يجب عليهم تحويل مدارسهم وجامعاتهم لتزويد الشباب باملهارات التي يحتاجونها
لالزدهار يف هذا العقد وما بعده؛ وعليهم خلق مساحة للشباب للمشاركة اجتامعيا وسياسيا.
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