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ت

متهيــد

يف إطار السنة الدولية للشباب 2010 - 2011، طلب مكتب شامل أفريقيا للجنة االقتصادية ألفريقيا التابعة لألمم 

املتحدة، برشاكة مع األمانة العامة التحاد املغرب العريب، وبدعم من منظمة األمم املتحدة لرعاية الطفولة )اليونسيف( 

ومنظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة )اليونيسكو(، إنجاز دراسة حول الشباب يف الدول املغاربية الخمس، 

السيام بالنسبة للفئات األكرث هشاشة، بهدف الوصول إىل فهم أفضل ملا يعيشه الشباب و معرفة آمالهم ومساهامتهم 

يف تنمية وبناء املجتمعات التي ينتمون إليها. وتعترب هذه الدراسة أول مبادرة تجمع بني البعد الكمي والنوعي يف 

مقاربتها لتقديم عرض شامل بشأن وضع املراهقني والشباب يف املغرب العريب.

أخد  فقد  الجارية.  واالجتامعية  السياسية  والتحوالت  االحتجاج  حركات  قلب  يف  املنطقة  هذه  الشباب يف  ويوجد 

الشباب يف بلدانهم زمام املبادرة وتعبأ لتحقيق مزيد من الكرامة والعدالة االجتامعية والحريات، بل وأبعد من ذلك، 

أشار كفاح الشباب إىل انبعاث روح املواطنة لديه. وكام أعلن عن ذلك األمني العام لألمم املتحدة، السيد بان يك 

مون، مؤخرا فـ«منذ فجر الربيع العريب، خرج شباب العامل بكامله إىل الشوارع مطالبا مبزيد من إمكانيات املشاركة 

يف الحياة االقتصادية والسياسية«.

وتابع األمني العام كالمه قائال »دعونا ننصت إليهم حتى ال تتسم العقود القادمة بعدم االستقرار و واستالب يقوضان 

آفاق سالم وأمن ورفاهية الجميع«.

الشباب  الدراسة »وضعية  التي قامت عليها هذه  املقاربة  العامل، صدى له يف  النداء، لإلنصات لشباب  ويجد هذا 

ببلدان املغرب العريب«. وانطالقا من استعراض األدبيات، وتحليل البيانات اإلحصائية وإنجاز عدد من اللقاءات مع 

والتشغيل  التعليم/التكوين  لوضع  تشخيصا  الدراسة  تقدم   ، أخرى  وأطراف  املدين  واملجتمع  املؤسساتيني  الفاعلني 

والرتفيه والصحة والهشاشة ومشاركة الشباب، باإلضافة إىل تحليل للسياسات العمومية الخاصة بالشباب، وتقرتح 

مجموعة من التوجهات للعمل يف املستقبل. 

وأكرث من ذلك، تعرب الدراسة، انطالقا من شهادات املراهقني والشباب أنفسهم وبتعابريهم الخاصة، عام يعرتيهم من 

مشاعر السخط، وعن إقبالهم عىل الحياة وعن أملهم يف أن يتم فهمهم واإلنصات إليهم. وتقدم الدراسة لكل الذين 

يهتمون باألجيال الصاعدة نظرة من الداخل عن شباب املغرب العريب.

كريـمة بونـمرة بن سلطان

مديرة املكتب
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امللخ�ص التنفيذي

تقدم هذه الوثيقة تلخيصا لنتائج بحث أنجز بشأن تطبيق حقوق الشباب )الذين يرتاوح عمرهم ما بني 15 و24 

سنة( يف الدول الخمس األعضاء يف »اتحاد املغرب العريب«، وذلك مبناسبة السنة الدولية للشباب 2010 - 2011. 

وقد أنجزت هذه الدراسة، التي تحمل عنوان : »وضعية الشباب ببلدان املغرب العريب«، بطلب من مكتب شامل 

أفريقيا التابع للجنة األمم املتحدة االقتصادية ألفريقيا التابعة برشاكة مع األمانة العامة التحاد املغرب العريب، بدعم 

من منظمة األمم املتحدة لرعاية الطفولة )يونيسيف(، ومنظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة )اليونيسكو(. 

وتهدف الدراسة إىل تفسري الوضعية التي يعيشها الشباب املغاربيون والوقوف عىل آمالهم ومساهمتهم يف تنمية 

مجتمعاتهم وبنائها.

وتشكل هذه الدراسة املبادرة األوىل من نوعها الرامية إىل تقديم تشخيص واسع لوضعية املراهقني والشباب باملغرب 

والصحة،  والرتفيه،  والشغل،  الرتبية،  مواضيع  والنوعية،  الكمية  املقاربة  بني  تجمع  التي  الدراسة،  وتتناول  العريب. 

والهشاشة ومشاركة الشباب، باإلضافة إىل الحوار بني األجيال والسياسات  الخاصة بالشباب يف املنطقة. وتعرب هذه 

الدراسة، والتي أنجزت وفق مقاربة تشاركية انطالقا من شهادات الشباب أنفسهم، عام يحس به الشباب من مشاعر 

السخط، ولكنها تعرب كذلك عن إقبالهم عىل الحياة وأملهم يف أن يتم فهمهم واإلنصات إليهم. ويف الختام، تقرتح 

الدراسة مجموعة من التوجهات لزيادة مشاركة الشباب يف التنمية وضامن متتعهم بحقوقهم عىل وجه أفضل. 

متثل الفئة العمرية دون سن 25 سنة أكرث من نصف سكان دول اتحاد املغرب العريب، يف حني متثل فئة الشباب الذين 

ترتاوح أعامرهم ما بني 15 و24 سنة حوايل خمس السكان. ومن املتوقع أن ترتاجع نسبة الشباب خالل العقد القادم 

يف كل بلدان االتحاد، باستثناء موريتانيا. وميكن أن متثل الزيادة الدميغرافية الحالية للشباب فرصة لتحفيز منو بلدان 

املغرب العريب، رشيطة تنفيذ سياسات مالمئة ومنصفة ومدمجة. 

وتواجه دول املنطقة ضغوطا كبرية يخضع لها نظام الرتبية/التكوين والذي تخصص له استثامرات هائلة. إذ تزايد 
بالجودة  تتصل  أزمة  يعاين من  يزال  التعليمي ال  النظام  لكن  املستويات،  تزايدا كبريا وعىل كل  بالتعليم  االلتحاق 
وغياب اإلنصاف، مام يحد من مردوديته عىل املستويني الداخيل والخارجي. كام يعاين ماليني الشباب من األمية، يف 
حني تبقى سياسات محو األمية والتعليم غري النظامي غري كافية.  ويف مجال التكوين، تبقى أنظمة هذا األخري دون 
الحجم املطلوب، جامدة وضعيفة االرتباط بالنظام التعليمي. كام يهيمن عليها منط التكوين داخل املؤسسة – وهو 
منط أقل مردودية من التكوين بالتداول والتمرس. كام يواجه الشباب غري املتعلم أو ضعيف التعلم صعوبات لولوج 

التكوين املهني، الغري موجه مبا فيه الكفاية لالستجابة لحاجات الرشكات.

ويكمن سبب معدالت بطالة وعطالة الشباب القياسية يف املنطقة يف االرتفاع املتواصل لعدد الباحثني عن العمل 
ألول مرة، وعدم قدرة اقتصاديات املنطقة عىل خلق العدد الكايف من مناصب الشغل الالئق، ويف عدم مالمئة نظام 
الرتبية والتكوين. وتطال البطالة النساء وحاميل الشهادات بشكل خاص. وتبقى الحلول املقدمة لتجاوز أزمة تشغيل 
الشباب غري متناسبة مع حجم التحدي، سواء يف مجال خدمات الوساطة أو جهود دعم إحداث املقاوالت، يف وقت 

يتزايد فيه عدد الشباب املتواجد يف القطاع غري املنظم، مبن فيهم حاميل الشهادت.

ونظرا الرتفاع نسبة الشباب العاطلني، فإن الرتفيه يحتل مكانة أساسية يف حياتهم اليومية. لكن جزءا كبريا منهم يقيض 

وقته بطريقة غري منتجة، يف الحديث بني األصدقاء، واستعامل شبكة اإلنرتنت، والتسكع ومشاهدة التلفاز. كام أن 
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ظاهرة تشكيل مجموعة الرفاق، التي تتألف يف الغالب من الذكور، يف تزايد متواصل. إذ يتبادل الشباب تجاربهم من 

خالل دينامية املجموعة، وينتجون ثقافات خاصة بهم يستعيص فهمها عىل الكبار. والجديد يف األمر هو أن الروابط 

االفرتاضية عرب األنرتنت تنضاف إىل الصداقات القامئة يف الواقع، يف وقت شملت فيه الثورة الرقمية شباب املغرب 

العريب أيضا. كام يعرف مجال األنشطة الثقافية والفنية والرياضية منوا وتطورا، غري أن هذه األنشطة تبقى غري جذابة 

مبا فيه الكفاية، ويعوزها التنوع. 

كام أن هناك أبعادا متعددة لهشاشة املراهقني والشباب. ويتمثل ذلك يف تزايد السلوكيات املحفوفة بالخطر – من 

تدخني واستهالك للمخدرات والكحول واملامرسات الجنسية غري املحمية، ومحاوالت االنتحار -  والرغبة يف الهجرة.  

وتبدو بعض الفئات أكرث تعرضا للمخاطر، والسيام املراهقني املتواجدين يف الشوارع، وذوي اإلعاقة، والذين يتعرضون 

لالستغالل الجنيس، واألفراد يف نزاع مع القانون، واألمهات العازبات، والفتيات الصغريات اللوايت يتعرضن لالستغالل 

والعنف القائم عىل أساس النوع االجتامعي. وإزاء هذه القضايا، لعبت منظامت املجتمع املدين دورا رائدا يف حني 

تأخرت الدول يف إتاحة الخدمات االجتامعية املناسبة، بالرغم من التقدم املحرز، السيام يف مجال الوقاية من داء 

فقدان املناعة املكتسب )السيدا/ اإليدز(.

 كام تبقى الفرص املتاحة للشباب املغاريب للمشاركة يف اتخاذ القرارات فرصا قليلة. وأمام الصعوبات التي يواجهها 

الشباب لتحقيق استقالليتهم، متثل األرسة ملجأ بالنسبة لهم، لكنها متثل كذلك إطارا لتكريس تبعيتهم لها بشكل 

متزايد. ومن جهة أخرى، ويف الوقت الذي متت فيه مأسسة الرتبية عىل املواطنة والحقوق، ال تتم ترجمة ذلك من 

خالل إعداد فضاءات للحوار واملشاركة الفعلية. وقد كان الشباب، علام أنه ضعيف التمثيلية يف الهيآت املنتخبة، يف 

طليعة الحركات االجتامعية باملغرب العريب. إذ يطمح الشباب للدميوقراطية والعدالة االجتامعية، ويرفضون اللعبة 

السياسية التقليدية، مع تفضيل أشكال جديدة لاللتزام كالنضال من خالل الشبكات االجتامعية، واملظاهرات، والتنفيذ 

الراديكالية بالنسبة ألقلية منهم. وبالرغم من ضعف انخراطهم يف الجمعيات، فإن الشباب يؤيد تنمية مجال التطوع.

من  الكثري  وتحد  الطاعة.  وعىل  األب  سلطة  عىل  القامئة  التقليدية  بالرتبية  مطبوعة  األجيال  بني  العالقات  وتبقى 

املحظورات من مجاالت الحوار بني اآلباء واألبناء، والحال أن املراهقني يحتاجون إىل تقاسم تساؤالتهم ومخاوفهم مع 

الكبار واإلطالع عىل املخاطر املحدقة بهم. عالوة عىل ذلك، يضطر الشباب، الذي يطمح يف الزواج وبناء أرسة ليصبح 

راشدا، إىل تأجيل هذا املرشوع لفرتات أطول، بسبب امتداد فرتة الدراسة وهشاشة أوضاعه. كام يؤيد الشباب، الذي 

يوجد يف وضع قطيعة مع أمناط الحياة التقليدية، األرسة النووية، كام يؤكد رغبته يف اختيار رشيكه. 

لقد بقي الشباب لعدة عقود موضوعا منسيا يف السياسات الحكومية يف البلدان املغاربية، والتي كانت محصورة يف 

وضع أهداف واعتامد وسائل محدودة ترتبط بشكل خاص بالرياضة والرتفيه. ومع نهاية عقد األول من القرن الحايل، 

أدركت بعض الحكومات مدى حرية الشباب والخطر املحتمل الذي ميثله ذلك عىل استقرار البلدان املغاربية. وقد 

جاء الربيع العريب ليعمق لديها هذه القناعة بحيث قد يصبح تنفيذ سياسات خاصة بالشباب »متعددة القطاعات« 

أو »مندمجة« من بني األولويات االسرتاتيجيات للحكامة والسياسات االجتامعية باملنطقة.

وينبغي أن تقوم السياسات الجديدة الخاصة بالشباب، والتي يتعني أن تكون أفضل تنسيقا وأكرث إنصافا، عىل التفاعل 

بني القطاعات، و عىل تحليل دقيق للوضع، ومشاركة مستدامة للمراهقني والشباب، وإرادة سياسية قوية مبا فيه 

الكفاية إلصالح أمناط الحكامة وتعبئة وسائل مهمة، السيام لفائدة الفئات األكرث هشاشة. وانطالقا من االستنتاجات 

الرئيسية للدراسة، تربز بعض التوجهات الكربى يف سبع مجاالت رئيسية. 
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تشجيع التشغيل الالئق وروح املبادرة إلنشاء املقاوالت وإيالئها األولوية يف جدول تنفيذ الحكومات، مع تطوير . 1

البحث والدراسات االسترشافية، وتعزيز خدمات الوساطة، ووضع سياسات دينامية وفعالة لتدبري سوق الشغل 

لفائدة الشباب ضعيف التعليم واملحروم، ومواكبة الشباب من لدن أصحاب الرشكات، مع الحرص عىل احرتام 

قانون الشغل يف القطاع الخاص ومكافحة االستغالل ومختلف أشكال التشغيل يف القطاع غري املنظم.

رفع فعالية النظام التعليمي، داخليا وخارجيا، من خالل مكافحة الهدر املدريس، وإنشاء مدارس الفرصة الثانية، . 2

الثانوي، مع تكثيف اإلصالحات من أجل تعليم  التعليم  القروي  الوسط  الفتيات/الفقراء/سكان  وتشجيع ولوج 

ذي جودة، ومراجعة نظم التوجيه، وموامئة عرض التكوين الجامعي واملهني مع متطلبات سوق الشغل، وتطوير 

التكوين التقني والتمرس املهني )التكوين املهني بالتناوب( والتدرج املهني، مع تخليق املؤسسات الرتبوية. 

تعزيز مشاركة املراهقني والشباب عرب تقديم الدعم للجمعيات والشبكات املستقلة، وإرشاكها يف صياغة/تنفيذ/. 3

تتبع-تقييم السياسات، وتشجيع تجديد النخب السياسية، وتنمية روح التطوع، وإنشاء آليات للمشاركة الفعالة 

يف البنيات الرتبوية والرتفيهية، مع توعية الجامعات بحقوقها ومبزايا املشاركة.

توفري خدمات صحية تالئم املراهقني والشباب بإزالة الحواجز القانونية أمام استفادة الجميع من خدمات الصحة . 4

الجنسية واإلنجابية، ووضع برامج مندمجة مالمئة وبلورة برامج للرتبية الجنسية وجعل الترشيع أكرث مرونة يف 

مجال اإلجهاض وضامن تكفل ذي جودة بضحايا العنف الجنيس وتعزيز مكافحة الزواج املبكر، وتطوير خدمات 

الصحة العقلية.

السياسات وتدبري . 5 الشباب يف صياغة  للتفتح واإلبداع مع إرشاك منظامت  إنشاء عرض ترفيهي يعطي األولوية 

فضاءات الرتفيه، وتنمية الرشاكات وإنشاء بنيات تحتية رياضية متنوعة وذات جودة، السيام يف محيط املدن ويف 

العامل القروي، وتشجيع الفتيات عىل مامرسة للرياضة، وتشجيع القراءة واألنشطة اإلبداعية/العروض املبارشة/

أسفار االستكشاف، باإلضافة إىل الرتبية عىل استخدام وسائل اإلعالم وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال.

الطفولة . 6 حامية  سياسات  من  والعالجات  الخدمات  استمرارية  ضامن  خالل  من  اإلنصاف  لتحقيق  السعي 

اىل السياسات الخاصة بالشباب، مع إيالء اهتامم خاص باملراهقني، وتعزيز املقاربة القامئة عىل النوع االجتامعي، 

والحرص عىل متثيلية كل فئات الشباب يف آليات املشاركة، وضامن حامية خاصة للفئات األكرث هشاشة.

النقاش يف وسائل . 7 فتح  املراهقني والشباب، من خالل  التي ترض بحقوق  والثقافية  املعايري االجتامعية  مكافحة 

املعايري  لبعض  السلبية  اآلثار  بشأن  إعالمية  حمالت  وتنظيم  الطابوهات،  حول  املدين  املجتمع  وداخل  اإلعالم 

االجتامعية واملامرسات التمييزية.
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الوقائع والأرقام1

التزال األمية تطال املاليني من الشباب الذين ترتاوح أعامرهم ما بني 15 و24 سنة باملغرب العريب، والسيام يف  §

تصل  باملغرب حيث  السيام  الضحايا،  أول  النساء  وتعترب   .)8%( والجزائر   ،)23%( واملغرب   ،)33%( موريتانيا 

الفجوة بني الجنسني إىل 17 نقطة )اإلناث : %32 ؛ الذكور : %15(، مقابل 7 يف موريتانيا و5 يف الجزائر. ويبقى 

عرض التكوين وإعادة إدماج املقصيني من التعليم ضعيفا يف كل هذه البلدان.

من  § العديد  متناول  عن  بعيدا  يبقى  لكنه  تقدما،  والثانوي(  اإلعدادي  املستوى  )عىل  الثانوي  التعليم  وحقق 

الشباب، والسيام يف موريتانيا واملغرب. ويصل املعدل الخام للتمدرس بهذه املرحلة الدراسية يف البلدين )2009( 

إىل %24 و%58 عىل التوايل، مقابل %90 يف تونس و%96 يف الجزائر. وتعترب الفتيات الفقريات والقرويات أوىل 

املقصيات من التعليم الثانوي بالبلدان املغاربية.

وتضاعف الولوج التعليم العايل مرتني منذ عرش سنوات بالجزائر وتونس، حيث يستفيد منه حوايل ثلث الشباب.  §

كام أنه تزايد باملغرب لكنه ال يشمل إال شابا واحدا من أصل مثانية، يف حني يبقى ضعيفا يف موريتانيا حيث 

العايل بتونس والجزائر،  التعليم  الفتيات األغلبية يف  يستفيد منه أقل من شاب واحد من مجموع 20. ومتثل 

لكنهن أقلية باملغرب وموريتانيا. 

وتسجل منطقة شامل أفريقيا الرقم القيايس العاملي لبطالة الشباب الذين ترتاوح أعامرهم ما بني 15 و24 سنة،  §

إذ سجلت بطالة هذه الفئة سنة 2009 معدال متوسطا بلغ %23,7. وتبلغ معدالت بطالة الشباب يف البلدان 

املغاربية %18 باملغرب و%22 بالجزائر و%29 يف تونس وأكرث من %50 يف موريتانيا.

الضعيف  § التعليمي  املستوى  الشباب ذي  أكرث من  الشهادات  الرجال، وحاميل  أكرث من  النساء  البطالة  وتطال 

أو املنعدم. وبالجزائر، يصل معدل النساء حامالت الشهادات العاطالت )%34( إىل ثالثة أضعاف عدد الرجال 

غري  الشباب  لدى   17% )مقابل   27% إىل  للشهادات  الحامل  الشباب  بطالة  معدل  يصل  وباملغرب،   .)11%(

املتعلم(.

إن تقييم عدد العاطلني ال يكفي لإلحاطة مبدى عطالة الشباب. إن معدل عطالة الشباب، والذي يقدر بنسبة  §

%60 يف املنطقة العربية )الرشق األوسط وشامل أفريقيا(، هو األعىل يف العامل، سواء تعلق األمر بالشباب الذي ال 

يجد عمال أو الذي توقف عن البحث عنه، والذي مل يعد بالتايل ِيؤخذ بالحسبان يف إحصائيات البطالة.

إن قضاء الوقت مع األصدقاء يبقى النشاط الرئييس الذي ميأل به 9 من مجموع 10 من الشباب املغاربيني وقتهم،  §

يف حني تبقى الهوايات األخرى األساسية هي مشاهدة التلفزة واستعامل األنرتنت، الذي تزايد بشكل كبري خالل 

عرش سنوات، والسيام باملغرب حيث انتقل عدد مستخدميه من 0,7 إىل 49 من كل 100 من السكان ما بني 

2000 و2010، ويف تونس حيث انتقل من 2,8 إىل 37. وهذا العدد أقل بالجزائر وليبيا )12,5 و14 عىل التوايل( 

ويبقى ضعيفا مبوريتانيا )3(. 

وتتزايد السلوكيات املحفوفة بالخطر التي تهدد صحة املراهقني والشباب : التدخني، حيث يتقدم سن تدخني  §

السجارة األوىل، واستهالك املخدرات، السيام لدى الفتيان، وتتكاثر العالقات الجنسية غري املحمية، يف حني يبدو 

أن االكتئاب ومحاوالت االنتحار تنترش بشكل متزايد، السيام لدى الفتيات.

1  اللهم إذا ما أشري إىل غري ذلك، فإن املؤرشات باألرقام مستمدة من إصدارات أو مواقع إلكرتونية لنظام األمم املتحدة أو مدعومة بهذا النظام. إذ نادرا ما تتوفر البيانات حول ليبيا.



وتفيد دراسات وطنية ودولية مختلفة أن %40 من الشباب باملغرب العريب يرغبون يف الهجرة. ويلجأ الشباب إىل  §

الهجرة غري القانونية بأعداد أكرب ممن يكربونهم سنا، معرضني أنفسهم، عن علم، للمخاطر املميتة أحيانا لهذه 

املغامرة.

 ويود الشباب، الذي يعولون عىل أرستهم وينالون دعمها حتى سن متقدمة، املشاركة يف األشغال املنزلية، لكنهم  §

قليال ما يشاركون أو ال يشاركون أبدا يف القرارات التي تهم املجموعة أو أوضاعهم الشخصية. ويعاين الشباب 

من قيود تكون أحيانا صارمة تفرض عىل حرياتهم الشخصية، والسيام منهم الفتيات. حيث تعرب حوايل 38% 

النفيس وعراقيل وحواجز تحول دون مامرستهن  التقريع  أو  الرتهيب  باملغرب عن معاناتهن من  الفتيات  من 

لحريتهن، حسب ما جاء يف دراسة وطنية حديثة العهد.

ويكاد الشباب يغيب متاما عن الهيئات املنتخبة وأقل من %10 ينشط يف الجمعيات. لكن ذلك ال مينعهم من  §

مامرسة بعض أشكال النضال السيايس، السيام من خالل الشبكات االجتامعية. و يف يناير وأبريل 2011، خالل 

الربيع العريب، ازداد عدد مستخدمي »فيسبوك« بـ  000 536 شخص بتونس، و 000 590 باملغرب، و000 561 

بالجزائر.

ويف الوقت الذي تطمح فيه أغلب الشباب يف الزواج وتكوين أرسة، ال يفتأ سن الزواج األول يتأخر – مبعدل 9  §

سنوات يف تونس واملغرب، ومبعدل 11 سنة يف الجزائر منذ 50 سنة. حيث أنه أصبح متأخرا بعدة سنوات عن 

السن الذي يرغب الشباب بالزواج فيه.
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1. الـ�شـيـــــــاق 
لتجاوز الصعوبات التي يواجهها املراهقون والشباب لبناء حارضهم ومستقبلهم، اعتمدت األمم املتحدة انطالقا من 

سنة 1995 »برنامج العمل العاملي للشباب حتى سنة 2000 وما بعدها«، والذي يهدف إىل فهم مشاكل الشباب 

بشكل أفضل وتحسني فرصهم يف املشاركة يف املجتمع.

وإلحياء هذه الدينامية، أعلنت األمم املتحدة يف12 غشت 2010 عن السنة العاملية للشباب تحت عنوان »الحوار 

والتفاهم املتبادل«. وهدفت هذه املبادرة إىل توعية الحكومات، ووسائل اإلعالم، ومنظامت املجتمع املدين، ومنظامت 

التعاون الدويل برضورة إرشاك الشباب بشكل أكرب يف التفكري يف السياسات العمومية، وذلك للوقوف بشكل أفضل 

عىل انشغاالت الشباب و تحديد وسائل االستجابة إليها بشكل مشرتك..

وتندرج دراسة »وضعية الشباب ببلدان املغرب العريب« يف هذا اإلطار. وقد أنجزت يف سياق مضطرب بشكل خاص، 

حيث تعرف العديد من دول املنطقة انتفاضات وثورات مل يسبق لها مثيل، يقود الشباب الجزء األكرب منها. وهكذا 

تقدم الدراسة بعض املفاتيح لفهم تذمر الشباب وعزمهم عىل إسامع صوتهم ومطالبتهم بالتغيري.

وميكن الدخول يف عامل الشباب من الوقوف عىل التحديات الهائلة التي سيكون عىل الحكومات واملجتمعات املغاربية 

يف  السيام  األخرية،  العقود  خالل  كاف،  غري  كان  وإن  مهم،  تقدم  تحقيق  تم  وقد  القادمة.  السنوات  خالل  رفعها 

املجال الترشيعي، حيث صادقت الدول عىل أهم االتفاقيات يف مجال حقوق اإلنسان، السيام املتعلقة منها باألطفال 

والشباب، كام عملت عىل موامئة قوانينها الوطنية مع املعايري الدولية. 

ومن جهة أخرى، مكنت االستثامرات املهمة التي همت القطاعات االجتامعية وكذا تحديث االقتصاديات من تحسني 

عيش السكان، وتنفيذ حقوق الشباب السيام يف مجال الرتبية، كام يبدو ذلك من خالل تطور مؤرش التنمية البرشية 

يف دول املنطقة الخمس.

جدول ورسم بياين 1.1. : تطور مؤرش التنمية البرشية 1980 - 2010

2010 2000 1990 1980 مؤرش التنمية البرشية

0,696 0,624 0,551 0,454 الجزائر

0,770 غري متوفر غري متوفر غري متوفر ليبيا

0,579 0,507 0,435 0,364 املغرب

0,453 0,410 0,353 0,332 موريتانيا

0,698 0,630 0,542 0,450 تونس

0,641 0,578 0,516 0,444 متوسط منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا

0,682 0,634 0,594 0,558 املتوسط العاملي

املصدر : تقرير التنمية البرشية 2011، برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ

الشباب تحسنا مهام يف  الحايل من  الجيل  آباء  العقد األخري. ففي حني عرف  تراجعت خالل  التقدم  أن وترية  غري 

مستوى حياتهم وتغريات كبرية يف االستفادة من الخدمات االجتامعية األساسية، عانت األجيال الشابة وبشكل خاص 

من تباطئ وترية التقدم وارتفاع البطالة. 
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كام أن األزمة االقتصادية العاملية التي اندلعت يف 2008 تفاقم هذا الوضع.

ويف غياب سياسات عمومية ناجعة لفائدة الشباب، الذي وصل إىل ذروة ثقله الدميوغرايف، تبدو املوارد متمركزة بني أيدي 

األشخاص األكرب سنا، مام يقوض قدرات الشباب يف االستقالل بذاتهم. وباإلضافة إىل ذلك، يقوي التطور السيايس والفساد، 

وتفاقم الفوارق، والتقدم املحرز يف التعليم، وآثار العوملة، رغبة الشباب يف التغيري. 

وقد تضافرت هذه العنارص الحاسمة املتعددة مع التطور املجتمعي لزعزعة النمط "التقليدي" لتطور الشباب، والذي 

يتسم بتالحق مجموعة من املراحل : نهاية الدراسة والتكوين، دخول سوق الشغل، وتكوين أرسة. لقد تزايدت ضبابية 

معامل االنتقال إىل حياة الراشدين، وازداد انتفاض الشباب عىل أوضاعهم وتفاقم شعورهم بأزمة الهوية، السيام بسبب 

تدهور أوضاعهم، وهشاشة وضعهم االجتامعي، وتفاقم الفوارق بني األجيال باإلضافة إىل أسباب أخرى.

وعالوة عىل ذلك، يعيد شباب اليوم النظر، يف ما يتصل ببناء هويتهم، يف النامذج القامئة التي يتلقونها من األشخاص األكرب 

منهم سنا، السيام اآلباء. وهكذا، باتت تنضاف إىل القيود الخارجية التي تؤجل استقالليتهم، عوامل أكرث اتصاال بحياتهم 

الخاصة وتساؤالت تزعزع مسار دخولهم يف مرحلة الرشد وبناء الهوية، واللتي أصبحت أكرث تعقيدا من السابق.

جدول 2.1. : بعض املعلومات املرجعية حول بلدان اتحاد املغرب العريب الخمس 

تونس موريتانيا املغرب ليبيا الجزائر املؤرش 

10,6 3,5 32,3 6,4 36 السكان )باملاليني(

28,9 19,8 26,3 25,9 26,2 متوسط العمر

67,7 41,7 58,8 78,1 67,1 سكان املدن ) النسبة املئوية(

74,5 58,6 72,2 74,8 73,1 متوسط أمد الحياة

7 281 1 859 4 196 12 637 7 658 الدخل الوطني الخام/للفرد )بالدوالر(

94e 159e 130e 64e 96e الرتتيب حسب مؤرش التنمية البرشية )من مجموع 187(

45e 126e 104e 51e 71e الرتتيب حسب عدم املساواة بني الجنسني )من مجموع 187(

2,6 21,2 2,5 غري متوفر غري متوفر السكان الذين يعيشون بأقل من 1,25 دوالر يف اليوم )النسبة املئوية(

77,6 57,5 56,1 88,9 72,6 معدل محو أمية الكبار

6,2 2,5 5,5 3,9 5,8 النفقات العمومية املخصصة للتعليم )النسبة املئوية من الناتج الداخيل الخام(

3 1,6 1,7 1,9 3,6 النفقات العمومية املخصصة للصحة )النسبة املئوية من الناتج الداخيل الخام(

املصدر : تقرير التنمية البرشية 2011، برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ
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2.  الأهداف واملنهجية

1.2   اأهداف الدرا�شة
يتمثل الهدف الرئييس من هذه الدراسة يف تحسني املعرفة بوضيعة املراهقني والشباب وانتظاراتهم وآفاقهم املستقبلية 

التنمية.  وتقم  يف دول املغرب العريب الخمس – الجزائر، ليبيا، املغرب، موريتانيا، تونس – وإبراز مساهمتهم يف 

الدراسة نظرة عامة محينة ودينامية لواقع هؤالء شباب من فتيات وفتيان، والسيام األكرث هشاشة منهم : القرويون 

والشباب يف وضع هش.  املنظم،  القطاع غري  والعاملون يف  والعاطلون،  املدن،  يعيشون يف محيط  الذين  والشباب 

وتشمل املواضيع الرئيسية للبحث املعتمدة يف إطار هذه الدراسة التعليم، والتكوين، والتشغيل، واإلدماج االقتصادي، 

والرتفيه، والصحة، والهشاشة ومشاركة املراهقني والشباب. 

وتكمن أهداف الدراسة بشكل أدق يف تحديد دور ومكانة املراهقني والشباب يف مسلسل التنمية وتحليله ، باإلضافة 

إىل الرهانات التي ميثلونها بالنسبة ملستقبل مجتمعات املغرب العريب، والفرص املتاحة لهم والقيود التي يواجهونها، 

وكذا الرشوط الرضورية لتحسني وضعهم، باإلضافة إىل التجارب التي من شأنها أن متثل منوذجا يحسن من مشاركة 

املراهقني والشباب، وقدرات األطراف املعنية )من حكومات، وشباب، ومجتمع مدين، وقطاع الخاص، ووسائل إعالم، 

ورشكاء يف التنمية الدولية( وذلك من أجل تشجيع تنفيذ حقوق املراهقني والشباب.

2.2   تعريف م�شطلح ال�شباب
لدراسة وضع الشباب، نحتاج إىل االتفاق حول املعنى الذي يغطيه هذا املفهوم. فغالبا ما يعرف الشباب عىل أنه ميثل 

»املرحلة االنتقالية من الطفولة إىل سن الرشد. وخالل هذه املرحلة، مير األشخاص بعملية التغري الجسدي واالجتامعي 

واالقتصادي وصور التغري األخرى لينتقوا تدريجيا من االعتامد املحدود عىل اآلخرين إىل االستقالل التام«2.

»الشباب هو املرحلة التي نبدأ فيها يف مواجهة بعض املشاكل، ولكنه كذلك الفرتة التي نعيش فيها أشياء رائعة. إنه 

سن االكتشافات.«

تلميذة مغربية يف مستوى الثانوي 

القانوين  السياق االجتامعي-الثقايف واإلطار  بلد آلخر، وتتوقف، يف جزء منها، عىل  املرحلة تختلف من  بيد أن هذه 

واملؤسسايت لكل دولة. وهكذا، ميكن أن يتأثر تعريف الشباب بالعديد من العوامل، كمتوسط السن الذي ينهي فيه 

األطفال دراستهم/تكوينهم أو يصلون فيه إىل السن القانوين الذي يسمح لهم بالعمل، والزواج، والتصويت، وااللتحاق 

بالجيش...

2  تقرير حول التنمية يف العامل 2007.
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وهكذا، فإنه يتم تعريف مرحلة الشباب كمرحة ذات حدود نسبية وغري واضحة، أكرث من كونها سنا دقيقا ومحددا. 

لذلك فمن املنطقي أن تتباين الفئات العمرية التي تدخل يف نطاق فئة الشباب بني مؤسسة وأخرى ـ، كام يظهر 

الجدول التايل ذلك :

الفئة العمرية املعتمدة املؤسسة

15 - 24 سنة الجمعية العامة لألمم املتحدة

10 - 24 سنة منظمة الصحة العاملية

10 - 19 سنة منظمة األمم املتحدة لرعاية الطفولة )اليونيسيف(

15 - 35 سنة االتحاد اإلفريقي

15 - 24 سنة، 15 - 29 سنة، 15 - 35 سنة، 0 - 25 سنة، 12 - 30 سنة... حسب الدول

وطبقا لهذه املرجعيات، تعتمد هذه الدراسة تعريف الجمعية العامة لألمم املتحدة، التي تعترب أن الشباب ميثل 

مرحلة عمرية انتقالية مير من خاللها الشباب الذين ترتاوح أعامرهم ما بني 15 و24 سنة من املراهقة إىل سن الرشد، 

ومن التعلم إىل الحياة العملية، ومن تصور للحياة يحلمون به إىل العامل الواقعي.

وتتوافق، قدر اإلمكان، البيانات املقدمة يف الدراسة مع هذا التعريف، إال يف حالة ما إذا كانت املعلومات الوحيدة 

املتوفرة يف البلدان املعنية بهذه الدراسة تستند إىل معايري أخرى.

3.2  املنهجية
1.3.2  مقاربات منهجية

أنجزت هذه الدراسة طبقا ملقاربة تقوم عىل حقوق اإلنسان ومقاربة النوع االجتامعي، أي مقاربة متنح األسبقية 

الحرتام حقوق الشبان والشابات كام عرفتها االتفاقيات الدولية، وبشكل خاص اتفاقية حقوق الطفل مع الربوتوكولني 

بالحقوق  جهة  من  الخاصني  الدوليني  والعهدين  املرأة،  ضد  التمييز  أشكال  كل  عىل  القضاء  واتفاقية  االختياريني، 

املدنية والسياسية وبالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية من جهة أخرى. كام تم دمج مقاربة النوع االجتامعي 

بطريقة أفقية حتى نأخذ باالعتبار القيود املرتبطة بتشجيع املساواة بني الفتيات والفتيان. 

كام استندت املنهجية املعتمدة إىل مقاربة قامئة عىل اإلنصاف، مع الرتكيز بشكل خاص عىل وضع الشباب املهمش 

التقدم املحرز يف تنفيذ حقوق  التي ترافق  الفوارق املتزايدة  ويف وضعية هشة. ومتكن هذه املقاربة من معالجة 

الشباب يف املغرب العريب.

وقد اعتمد الخرباء بشكل عام، مقاربة تشاركية تقوم عىل التشاور. إذ جعلوا الرشكاء يساهمون يف إنجاز الدراسة ويف 

تنظيمها اللوجيستييك،كام عملوا بشكل خاص علىى استشارة الشباب أنفسهم بشأن كل مواضيع الدراسة.

كام حرص الخرباء عىل األخذ بعني االعتبار وبطريقة متوازنة وجهات النظر املختلفة والخاصة بكل طرف التي تم 

 focus »التعبري عنها يف إطار هذا البحث، خالل املقابالت واللقاءات مع املجموعات التمثلية )املجموعات البؤرية

groups«(.وقد أخضعنا جميع وجهات النظر هذه بدون استثناء إىل املقارنة مع البيانات التي تم تجميعها من خالل 

التحليل اإلحصايئ والتوثيقي.
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2.3.2 املقاربة املنهجية وجمع البيانات

القائم وردود  الوضع  وانتظاراتهم مع  الشباب  مقارنة حقوق  الدراسة من  اعتمدته  الذي  التحليل  إطار  لقد مكن 

املؤسسات املتواجدة قصد تقييم الفوارق التي ينبغي ردمها، وقياس التقدم املحرز واإلكراهات الرئيسية، وتحديد 

أدوار، وقدرات الفاعلني املسؤولني عن تنفيذ حقوق الشباب وأفضل مامرساتهم، وإصدار توصيات خاصة مبجاالت 

العمل ذات األولوية بهدف بناء سياسات متكاملة ومندمجة خاصة بالشباب يف املنطقة.

وقد حرص الخرباء، بناء عىل البيانات املتوفرة، عىل اقرتاح تحليل يربز التفاوتات )حسب السن، والجنس، ومستوى 

الحقوق  من  الشباب  باستفادة  يتعلق  ما  يف  املساواة  عدم  وأوجه  الجغرايف...(  واالنتامء  اإلقامة،  ووسط  العيش، 

والخدمات املتوفرة. بيد أن ندرة املؤرشات املصنفة يف دول أفريقيا الشاملية مل ميكن من تعميق تحليل الفوارق عىل 

النحو املنشود.   

وتقوم االستنتاجات الواردة يف هذا التقرير عىل استعراض لألدبيات، وتحليل للبيانات الكمية يف دول املغرب العريب 

البيانات النوعية التي تم تجميعها يف أربع دول )الجزائر، املغرب، موريتانيا، تونس(  الخمس، باإلضافة إىل تحليل 

انطالقا من 76 مقابلة و 10 لقاءات مع مجموعات متثيلية مركزة  )للمزيد من التفاصيل، املرجو االطالع عىل امللحق(.

وقد أنجزت الدراسة بني شهر يوليوز و شهر نونرب 2011، و امتد عمل البحث والتحري يف أربع دول من بداية شهر 

شتنرب حتى نهاية شهر أكتوبر.

3.3.2 الإكراهات الرئي�شية التي واجهتها الدرا�شة
لقد واجه الخرباء مجموعة من الصعوبات يف إنجاز هذه الدراسة تهم بشكل خاص :

البيانات  § يف  نقص  ليبيا،  يف  واملوحدة  الحديثة  للبيانات  كامال  يكون  يكاد  غياب   : املتوفرة  البيانات  محدودية 

والتقارير املخصصة للمنطقة الفرعية بشامل أفريقيا، يف حني يتوفر عدد مهم من الوثائق الخاصة مبنطقة الرشق 

األوسط وشامل أفريقيا بشكل عام، ندرة البيانات املفصلة حول وضع الشباب يف دول املغرب العريب، ضعف 

البيانات الخاصة بالجزائر بالنسبة لبعض القطاعات.

صعوبة تناول بعض املواضيع املحظورة )الطابوهات( مع الشباب، كالجنس والنزاعات األرسية. §

جدول زمني ووسائل محدودة بالنظر لشساعة مجال الدراسة )خمس دول، وعدد كبري من املواضيع(، والتأخر  §

الحاصل يف بدء الدراسة والتحريات امليدانية.



و�شعية ال�شباب ببلدان املغرب العربي

6

3.  نتائج الدرا�شة

1.3   الثقل الدميوغرايف لل�شباب باملغرب العربي
1.1.3  »الذروة الدميغرافية« لل�شباب، فر�شة... اأم م�شدر للنزاعات

ميثل الشباب دون 25 سنة أكرث من نصف سكان بلدان املغرب العريب يف املتوسط، يف حني متثل الرشيحة العمرية ما 

بني 15 و24 سنة ما يقارب خمس هؤالء الشباب.

ومتثل هذا »زخم« الدميغرايف للشباب، والذي يعزى إىل معدالت الخصوبة املرتفعة التي سادت خالل الفرتة من 1980 

إىل 2000، باإلضافة إىل االنتقال الدميغرايف الذي تالها، فرصة رائعة للنمو متكن اقتصادات املنطقة من االستفادة من 

عدد مهم من األفراد يف قمة قدراتهم اإلنتاجية3، يف حني يبقى األطفال واألشخاص املسنني قلييل العدد نسبيا. 

التحفيزية الرضورية، السيام يف  السياسات  الدول  الدينامية املحمودة ال ميكن أن تتحقق إال إذا نفذت  لكن هذه 

املجاالت الرئيسية كالتعليم/التكوين، والتشغيل، ويف القطاعات االجتامعية كالصحة والرتفيه. 

وعىل خالف ذلك، إذا ما شعر الشباب بالتفقري والتهميش، فيمكنهم أن يكونوا قوة هائلة لزعزعة االستقرار، مام قذ 

يفيض إىل نزاعات وحركات اجتامعية يصعب التحكم فيها. إن انفجار »الربيع العريب« يعزى، بني أمور أخرى، إىل 

تعاظم اإلحساس باإلحباط لدى شباب منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا، مبا يف ذلك املغرب العريب، وهو إحساس 

مرتبط بعنارص متصلة باألنظمة السياسية السائدة، كسوء التدبري والتسلط.

تقدمه  الدميوغرايف و درجة  االنتقال  تاريخ  الشباب حسب  كتلة  أهمية  تختلف  الخمس،  العريب  املغرب  ويف دول 

يف الدولة املعنية.

يف الجزائر، مل يكتمل االنتقال الدميوغرايف بعد، حيث ارتفعت نسبة الفئة العمرية 15 - 24 سنة، ما بني سنتي 1966 

و 2008 بنسبة %37 مقارنة مبجموع السكان، إذ انتقلت من %15,8 إىل %21,8. وقد يتباطأ الرتاجع الذي سجل بعد 

2006 يف املستقبل)انظر الجدول أدناه(  بالنظر لعودة انتعاش الوالدات منذ بضعة سنوات.

جدول 1.3. : تطور بنية الشباب يف الجزائر 1966 - 2008

2008 2006 1998 1987 1977 1966

10,7 11,2 12,0 10,9 10,3 9,0 19 - 15

11,1 11,3 10,0 9,7 8,5 6,8 24 - 20

21,8 22,5 22,0 20,6 18,8 15,8 24 - 15

املصدر : املفوضية العامة للتخطيط واالسترشاف.

ويف 2008، وصل عدد السكان إىل 34,8 مليون نسمة، منهم %50,6 من الرجال و%49,4 من النساء، حسب التوزيع التايل :

%28 من األطفال والشباب املراهقني )0 - 14 سنة( §

%22 من املراهقني والشباب )15 - 24 سنة( §

3  الشباب – ثروة ال تقدر عىل قيمتها الحقيقية : نحو أجندة جديدة يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا«، البنك الدويل، 2007.
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%50 من الكبار )أكرث من 25 سنة(. §

ويف ليبيا، وصل عدد السكان إىل 6,4 مليون شخص يف 2010، منهم مليون إىل مليونني من العامل املهاجرين، الذين 

غادروا البلد اآلن بأعداد كبرية. وميثل الشباب النسبة الكربى من السكان الذين يعيشون أساسا يف املدن )87%(.

وحسب آخر التقديرات، كان عمر %50 من السكان دون 20 سنة يف 20114، وترتاوح أعامر %33,6 ما بني 0 إىل 14 سنة.

وبالرغم من تواصل تزايد سكان ليبيا، فإن عملية االنتقال الدميغرايف جارية. يف 2006، قدر املعدل الخام للوالدات 

بنسبة %26,5، ومعدل الخصوبة بنسبة 3,3 طفل لكل امرأة5، مقابل 7,6 يف 1971.

ويف املغرب، دخل االنتقال الدميوغرايف يف مرحلته األخرية. إذ أصبح معدل الخصوبة ميثل 2,19 طفل لكل امرأة6 فقط، 

أي مبعدل يتجاوز بشكل طفيف عتبة تجدد األجيال )2,1(. 

ويف 2010، كانت الفئة العمرية أقل من 25 سنة متثل %47 من مجموع السكان املقدرين ب 32 مليون نسمة، 

والذين يقطن %58 منهم باملدن7. وهم يتوزعون كالتايل :

%27 من األطفال والشباب املراهقني )0 - 14 سنة( §

%20 من املراهقني والشباب )15 - 24 سنة( §

%53 من البالغني )أكرث من 25 سنة( §

وحسب املصادر الحكومية8، يتمركز أكرث من ربع املغاربة يف املناطق املحيطة باملدن، وما يقارب نصف الشباب الذين 

يقيمون يف الوسط الحرضي ينتمون إىل أرس غري األب، ذو األصل القروي، فيها مكان إقامته.

ويقطن يف موريتانيا السكان األكرث شبابا يف املغرب العريب، حيث يشبه وضعها الوضع يف دول غرب أفريقيا أكرث منه يف 

  ، دول شاملها. وهيال تزال بعيدة عن استكامل االنتقال الدميوغرايف، حيث تضاعف سكانها تقريبا ما بني 1977 و20009

ويبلغ عمر %62 من املوريتانيني اليوم أقل من 25 سنة.

وحسب املكتب الوطني لإلحصائيات، قدر مجموع السكان بـ 3,3 مليون يف 2010، يتوزعون كالتايل : 

%42 من األطفال والشباب املراهقني )0 - 14 سنة( §

%20 من املراهقني والشباب )15 - 24 سنة( §

%38 من البالغني )أكرث من 25 سنة(. §

  P. Gourdin, » Géopolitique de la Libye «, in la revue Géopolitique )18 septembre 2011( ،)2011 4 ب. كوردان، »جيوسياسية ليبيا«،  مجلة جيوبوليتيك )18 شتنرب
http://www.diploweb.com/Geopolitique-de-la-Libye.html.

http://dictionary.sensagent.com/démographie+de+la+libye/fr-fr/#cite_note-CIA-0. 5

6 حسب البحث الوطني الدميغرايف الذي قدمته املفوضية السامية للتخطيط يف 2011.  

http://www.hcp.ma/Taux-d-urbanisation-en-par-annee-1960-2050_a682.html ،7 بيانات املندوبية السامية للتخطيط

8  وزارة الشباب والرياضة

9 حسب إحصايئ 1977 و2000
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الذين  موريتانيا  سكان  نسبة  بلغت   ،2010 سنة  ففي   : األخري  العقد  خالل  السكان  استقرار  وترية  تسارعت  وقد 

يتمركزون يف املناطق الحرضية %53 )مقارنة ب%38 فقط سنة 2000( ، كام كان معدل الشباب القاطنني باملدن أكرب 

)%59(. وهناك ظاهرة بارزة آخرى تتمثل يف كون الشبان أكرث عددا يف الوسط الحرضي من الشابات.

وتعترب تونس البلد الوحيد يف املنطقة الذي أكمل انتقاله الدميوغرايف يف أقل من نصف قرن، بفضل سياسات استباقية 

نفذت منذ االستقالل : من إصالحات قانونية، وتعليم الفتيان والفتيات بأعداد كبرية، والنهوض بوضع املرأة، وإتاحة 

وسائل منع الحمل للنساء مع ترشيع اإلجهاض، وإعطاء قيمة ملكانة الطفل يف الحياة األرسية...

وانتقل معدل الخصوبة من 7,2 طفل لكل امرأة يف 1966 إىل 2,05 يف 2009، أي املعدل الرضوري لتجدد األجيال، 

مع انخفاض املعدل الخام للوالدات إىل %17,7 سنة 2009.

ويف 2011، وصل عدد السكان تونس، حسب التقديرات، إىل 10,7 مليون شخص يعيش ثلثاهم يف الوسط الحرضي. 

ويتوزع السكان بشكل عام عىل النحو التايل :

%24 من األطفال والشباب املراهقني )0 - 14 سنة( §

%19 من املراهقني والشباب )15 - 24 سنة( §

%57 من البالغني )أكرث من 25 سنة(. §

جدول 2.3. : توزيع السكان التونسيني حسب الفئات العمرية )%(

2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 السن

8,1 8,0 8,0 8,1 8,1 8,1 8,1 4 - 0
15,6 15,9 16,4 16,7 17,4 18,1 18,6 14 - 5
9,0 9,4 9,6 10,1 10,5 10,4 10,7 19 - 15
9,9 10,1 10,2 10,4 10,3 10,0 10,2 24 - 20
9,5 9,5 9,5 9,2 9,0 9,0 8,8 29 - 25
8,3 8,1 7,7 7,7 7,6 7,7 7,5 34 - 30
7,0 6,9 7,0 7,0 7,2 7,2 7,2 39 - 35
6,8 6,8 6,9 6,7 6,6 6,6 6,5 44 - 40

15,9 15,5 15,0 14,5 13,8 13,4 13,1 59 - 45
9,9 9,8 9,7 9,6 9,5 9,5 9,3 60 سنة وأكرث

املصدر : املعهد الوطني لإلحصاء.

2.1.3  الآفاق الدميوغرافية

وحسب التوقعات، سيرتاجع الثقل النسبي للمراهقني والشباب الذين ترتاوح أعامرهم ما بني 15 و24 سنة من سكان 

بلدان املغرب العريب الخمس خالل السنوات القادمة، باستثناء موريتانيا.

حسب   ،2025 يف  مليون   45 وإىل   2020 يف  نسمة  مليون   40,56 إىل  السكان  عدد  يصل  أن  يتوقع  الجزائر،  ويف 

التقديرات. وستبلغ الفئة العمرية ما بني 15 و24 سنة 5,95 مليون مراهق وشاب يف 2020، أي %14,7 من مجموع 

السكان، مقارنة ب %21,8 يف 2008.
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ابتداء من سنوات  القوي املسجل  الوالدات  بيد أن هذه الحصة ميكن أن تعود لالرتفاع بعد 2020 بسبب معدل 

2000. فقد ارتفع املعدل الخام للوالدات مبعدل %27 ما بني 2000 و2008، أي من %19,3 إىل %24,5. ويعود 

هذا االرتفاع إىل حد كبري إىل عودة ارتفاع معدل الزواج، الذي سجل نسبة تاريخية تزيد عن%10 يف 2008، مقارنة 

بـ %5,8 سنة 2000.

وباملغرب، وبسبب الرتاجع املتواصل للخصوبة، التي انتقلت من 5,52 طفل لكل امرأة سنة 1982 إىل 2,19 سنة 

2010، تراجع معدل الزيادة الدميوغرافية من 2,36 يف الفرتة 1980 - 1985 إىل 1,09 يف الفرتة 2005 - 2010، حسب 

املندوبية السامية للتخطيط.

ومن اآلن فصاعدا، سيتواصل تراجع الوزن الدميوغرايف للشباب من الفئة العمرية بني 15 و 24 سنة : إذ سينتقل، 

حسب التوقعات، من %20 من مجموع سكان املغرب يف 2010 إىل %16,5 يف 2020.

جدول 3.3. : تطور وزن الفئة العمرية ما بني 15 و24 سنة من مجموع سكان املغرب

النسبة من مجموع السكان عدد الشباب )باملاليني( السنة

20,6 6,16 2004

19,7 6,34 2011

16,5 5,82 2020

املصدر : املندوبية السامية للتخطيط.

وتتميز موريتانيا عن البلدان األخرى. فبالرغم من تراجع الخصوبة منذ 20 سنة، إال أنها ال تزال مرتفعة إىل حد كبري، 

مبعدل 4,7 طفل لكل امرأة يف 200710، مقابل 6,2 خالل الثامنينات من القرن املايض. وهكذا، يزيد الثقل الدميوغرايف 

للشباب بشكل طفيف منذ سنة 2000، ومن غري املتوقع بأن يرتاجع قبل فرتة طويلة. 

الخصوبة،  املعتمدة تقوم عىل استمرار معتدل لرتاجع  الفرضية  الوطني لإلحصاء، فإن  املعهد  ويف تونس، وحسب 

حيث وصل معدل الخصوبة، املقدر بـ 2,05 سنة 2009، إىل 2,01 سنة 2029 ليستقر يف هذا املستوى حتى 2039.

وحسب التوقعات، سيصل عدد السكان إىل 12 مليون يف 2024 و 13 مليون يف 2039. حيث سيرتاجع يف ذلك التاريخ 

الثقل النسبي لألطفال والشباب.

جدول 4.3.  : توقعات منو عدد السكان حسب الفئة العمرية يف أفق 2039

2039 2034 2029 2024 2019 السنة

6,4 6,4 6,0 6,8 7,6 0 - 4 سنة
12,9 13,9 13,7 14,6 14,9 5 - 14 سنة
60,6 61,5 62,6 63,3 64,5 15 - 59 سنة
20,1 18,2 17,7 15,2 13,0 60 سنة وأكرث

املصدر : املعهد الوطني لإلحصاء

10  الدراسة االستقصائية العنقودية املتعددة  املؤرشات(MICS) ، موريتانيا-اليونيسيف، 2007
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2.3 الرتبية والتكوين
ترتبط حظوظ الشباب يف االندماج يف املجتمع والتمكن من تقليص معدل الفقر بالنسبة لألجيال القادمة ارتباطا 

وثيقا باالستفادة من تعليم منصف ومتسم بالجودة من املستوى األويل إىل غاية التعليم العايل.

»ال ميكننا أن نخرج من الفقر دون القضاء عىل الجهل«

شاب موريتاين

منذ االستقالل، شكل منو السكان والحاجة إىل تعليم أعداد كبرية ال تفتأ تتزايد من األطفال والشباب واحدا من أكرب 

التحديات بالنسبة لدول املغرب العريب. إذ تخصص هذه الدول حصة مهمة من مواردها للتنمية لقطاع التعليم، 

وانخرطت بشكل عام يف إصالحات مهمة ابتداء من نهاية التسعينيات. لكن النتائج ليست يف مستوى ما تم إنفاقه.

وبسبب املردودية الضعيفة الداخلية والخارجية للنظام، والتي تتمثل يف املعدالت العالية للتكرار والهدر املدريس، 

وصعوبات اندماج املتخرجني يف سوق الشغل، فإن التعليم ال يلعب دوره كرافعة اجتامعية ملاليني األطفال والشباب 

الشباب  تسعف  ال  تقريبا  البلدان  كل  الثانية يف  الفرصة  تكوينية  ودورات  املدارس  كفاية  أن عدم  كام  املغاربيني. 

املقصيني لالحتفاظ باألمل للخروج من وضع الهشاشة.

1.2.3  �شعف جناعة الأنظمة التعليمية والولوج غري الكايف للتعليم   

الثانوي

لقد تحقق تقدم مهم خالل العقود األخرية يف مجال التعليم األسايس11. وقد نجحت الدول املغاربية اليوم يف تعميم 

التعليم االبتدايئ والتخلص من الفوارق بني الجنسني بالنسبة لهذا املستوى.

جدول 5.3. : املعدالت الخامة والصافية للتعليم االبتدايئ 2000 و 2009

تونس موريتانيا املغرب ليبيا الجزائر
السنة

الصايف الخام الصايف الخام الصايف الخام الصايف الخام الصايف الخام

96 115 63 86 76 92 غري متوفر 119 92 108 2000

99 108 76 104 90 107 غري متوفر غري متوفر 95 108 2009

املصدر : معهد اليونسكو لإلحصاء

كام أن املنطقة سجلت تزايدا يف معدالت التسجيل يف التعليم الثانوي، ولكن بوترية بطيئة جدا مقارنة بأداء مناطق 
أخرى نامية. فعىل سبيل املثال، رغم أن دول املغرب العريب التحقت بركب دول آسيا الرشقية وأمريكا الالتنية يف 
التعليم  مجال  يف  املنطقتني  بهاتني  مقارنة  واضح  تأخر  من  تعاين  زالت  ال  أنها  إال  االبتدايئ،  التعليم  تعميم  مجال 

الثانوي12. وتعترب معدالت االنتقال من التعليم االبتدايئ إىل الثانوي ضعيفة )ما بني %34 كأصغر معدل مبوريتانيا 

11 حسب تعريف اليونيسكو، يتطلب التعليم األسايس عىل األقل تسع سنوات من التمدرس )دون احتساب التعليم األويل(

12 »الطريق غري املسلوك، إصالح التعليم يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا«، البنك الدويل، 2007
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جدا  املستوى ضعيفا  هذا  يف  التعليم  من  املستفيدين  املراهقني  معدل  يزال  وال  بالجزائر13(  معدل  كأعىل  و91% 

والسيام يف موريتانيا واملغرب14.

جدول 6.3. : املعدل الخام والصايف للتعليم الثانوي، 2000 و2009

تونس موريتانيا املغرب ليبيا الجزائر
السنة

الصايف الخام الصايف الخام الصايف الخام الصايف الخام الصايف الخام

63 76 16 18 30 38 غري متوفر غري متوفر غري متوفر غري متوفر 2000

غري متوفر 90 غري متوفر 24 غري متوفر 58 غري متوفر غري متوفر غري متوفر 96 2009

املصدر : معهد اليونسكو لإلحصاء

وبالرغم من تخصيص أكرث من %5 من الناتج الداخيل الخام بشكل عام و %20 من ميزانيات الدول باملغرب العريب 

للنظم التعليمية، فإنها تبقى ضعيفة الفعالية بسبب عنرصين رئيسيني : ضعف جودتها وعدم قيامها عىل اإلنصاف.

ويظهر ضعف جودة التعليم بشكل خاص يف املعدالت العالية للتكرار والهدر يف كل املستويات، وإنتاج أعداد كبريو 

التعليم يف  التعليمي الضعيف. كام تظهر ضعف جودة  من املراهقني والشباب »نصف األميني« أو ذوي املستوى 

النتائج املخيبة لآلمال التي يتم التوصل إليها يف االختبارات الدولية من قبيل الدورة الثالثة لالختبارات الدولية للعلوم 

فيه  تحصل  الذي  الوقت  ويف  التعليمية.  األنظمة  تحليل  برنامج  أو  الطلبة،  لتقييم  الدويل  وبالرنامج  والرياضيات، 

منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا عىل نتائج مرضية بشكل عام، يبقى شباب بلدان كاملغرب وتونس متأخرون 

عن الركب15.

وحسب بعض التحاليل، تكمن األسباب األساسية لضعف جودة التعليم يف بلدان شامل أفريقيا يف : عدم تشجيع 

للرتبية  األولوية  إعطاء  وعدم  اإلبداع،  من  وحدها  االنتقاد/التحليل  لروح  التقييم  ووسائل  البيداغوجية  املقاربات 

العلمية والتقنية، باإلضافة إىل مشكلة اللغات التي يتم تسيسسها بشكل مفرط – طرح اللغات األم جانبا واستخدام 

اللغة العربية الفصحى واللغات األجنبية )خاصة الفرنسية، التي تدرس يف كل هذه البلدان باستثناء ليبيا( بشكل 

غري منسجم. وهكذا ال يجد الشبان املغاربيون أنفسهم مسلحني بشكل جيد لالندماج يف االقتصاد املعومل للمعرفة، 

واملساهمة يف النمو االقتصادي16.

التي تهم  التقارير الوطنية أو تلك  العديد من  النظام، فقد أبرزته  أما فيام يخص ضعف اإلنصاف الذي يتسم به 

منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا برمتها17، و أفاد البنك الدويل أن التالميذ غري الفقراء والذين يعيشون يف الوسط 

الحرضي يستفيدون من تعليم أحسن عىل املستوى االبتدايئ والثانوي أكرث من الشباب الفقري من الوسط القروي.

السيئ ألعداد  التوزيع  التحتية وسوء حالتها،  البنى  بالعرض من جهة )ضعف  يواجهونها  التي  الصعوبات  وترتبط 

األساتذة، الذين يتغيبون وال يستفيدون مام يكفي من التدريب، والبيداغوجيات غري املناسبة، والربامج الدراسية غري 

13 التقرير العاملي عن الشباب لسنة 2010، األمم املتحدة، 2010

14 البيانات حول التعليم الثانوي مجزئة وال متكن من تقييم وضع هذا املستوى بدقة )السيام بسبب النقص يف البيانات حول املعدالت الصافية(.

15 الشباب - ثروة مهدرة : نحو أجندة جديدة يف منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا ــ التقدم، والتحديات، والطريق إىل األمام، البنك الدويل، 2007

16 ميكن إلصالح التعليم أن ميكن الشباب يف الدول العربية ويساعد عىل بناء التنمية البرشية، اليونسكو/الرتبية للجميع، 2009.

17 مل يتبني من خالل تفحص األدبيات وجود دراسة أو وثيقة مركزة عن النظام التعليمي خاصة بالبلدان املغاربية أو مبنطقة شامل إفريقيا.
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املتكيفة مع املحيط املحيل( وبالطلب من جهة أخرى )نقص املوارد وارتفاع كلفة االستفادة من الفرص، واألفكار 

املسبقة واالنتظارات االجتامعية من الفتيات(.

وعالوة عىل ذلك، مل تنظم دول املنطقة، أو قامت بذلك باحتشام كبري، حمالت واسعة للتعبئة االجتامعية، ومل تتخذ 

إجراءات للحامية االجتامعية – كالتحويالت النقدية املرشوطة – لتحفيز األرس األكرث فقرا وتهميشا ليك ترسل أطفالها، 

وبشكل خاص الفتيات، إىل املدارس اإلعدادية والثانوية.

يف  والسيام  مفرطة،  بأعداد  األمية  من  يعاين  املغاريب  الشباب  اليزال  االستقالل،  عىل  سنة   60 مرور  وبعد  وهكذا، 

موريتانيا واملغرب، وبدرجة أقل يف الجزائر، مام يعرقل النمو الشخيص ويحد من إنتاجيتهم. وأول ضحايا األمية من 

بني الشباب هم النساء، والسيام باملغرب، وإن كان الفارق بني الجنسني قد تقلص بشكل قوي منذ عرشين سنة.

جدول 7.3. : معدل األمية لدى الشباب )15 - 24 سنة(، حسب الجنس، 1985 - 2008

تونس موريتانيا املغرب ليبيا الجزائر

السنة

ام
لع

ل ا
عد

امل

ور
ذك

ث
إنا

ام
لع

ل ا
عد

امل

ور
ذك

ث
إنا

ام
لع

ل ا
عد

امل

ور
ذك

ث
إنا

ام
لع

ل ا
عد

امل

ور
ذك

ث
إنا

ام
لع

ل ا
عد

امل

ور
ذك

ث
إنا

غري متوفر غري متوفر غري متوفر غري متوفر غري متوفر غري متوفر 58 71 46 98 99 96 74 86 62 1994 - 1985

97 98 96 67 71 63 77 85 68 100 100 100 92 94 89 2008 - 2005

املصدر : التقرير العاملي حول الشباب 2010، األمم املتحدة، 2010

يف الجزائر، أولت السلطات العمومية عناية خاصة للتعليم. وتقوم املبادئ18 التي يستند إليها نظام التعليم عىل ضامن 

الحق يف التعليم، وتعميم التعليم اإلجباري لجميع األطفال الذين ترتاوح أعامرهم ما بني 9 و16 سنة منتهية، وضامن 

مجانية التعليم مع الحرص عىل الوصول املتساوي للتعليم والتكوين.

لثالث وزارات منفصلة بعضها عن بعض، مام يؤدي إىل  تابعة  الجزائري من ثالث قطاعات  الرتبية  ويتكون قطاع 

غياب استمرارية  الربامج املدرسة عىل مستوى الثانوي ثم يف الجامعة. ويتبع التعليم االبتدايئ واملتوسط )ما يعادل 

اإلعدادي( والثانوي لوزارة الرتبية الوطنية، يف حني يتبع التعليم العايل لوزارة التعليم العايل والبحث العلمي، وأخريا، 

وزارة  إىل  عمل،  الحصول عىل  إىل  يهدف  ملموس  طابع  ذات  تدريبية  دورات  يقدم  والذي  املهني،  التكوين  يتبع 

التكوين والتعليم املهني.

ويف الوقت الذي مثلت فيه النفقات العمومية املخصصة للرتبية %4,3 من الناتج الداخيل الخام يف 200819، يقدر 

عدد الذين يصل سنهم إىل 6 سنوات وأكرث الذين يرتددون عىل مؤسسة للتعليم العام، والتعليم التقني أو التكوين 

املهني بحوايل 8,5 مليون فرد، حسب آخر إحصاء عام للسكان )2008(. وفيام يتعلق مبستوى التعلم، ترتدد %46 من 

الفئة امللتحقة باملدارس والتي يصل عمرها إىل 6 سنوات وأكرث عىل مؤسسة تعليمية ابتدائية، و%30 تتابع تعليام 

متوسطا، و%14 بالتعليم الثانوي.

18 األمر رقم 35 - 76 بتاريخ 16 أبريل 1976، كام تم تتميمه وتعديله مبجموعة من النصوص األخرى.

 19 بيانات البنك الدويل، النفقات العمومية املخصصة للرتبية )النسبة املئوية من املنتوج الداخيل الخام(،
.http://donnees.banquemondiale.org/indicateur/SE.XPD.TOTL.GD.ZS/countries 
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وإذا كانت نسبة الفتيات أقل من نسبة الفتيان يف التعليم االبتدايئ واإلعدادي، فإن هذا التوجه ينعكس ابتداء من 

التعليم الثانوي. فحاملا تتسجل الفتيات يف املؤسسات املدرسية، فإنهن يتابعن دراستهن أطول ما ميكن إلدراكهن أن 

الحصول عىل شهادة قد ميكنهن من اندماج أفضل يف عامل الشغل. عالوة عىل ذلك، متكنهن املدرسة من تأكيد ذاتهن 

يف الحياة الشخصية ويف املجال العمومي عىل حد سواء. ويبدو الفتيان أقل حرصا عىل قيمة الشهادة ويعولون أكرث 

عىل معارفهم للحصول عىل شغل.

ومكن التقدم الذي أحرزه النظام الرتبوي الجزائري من تعميم التعليم االبتدايئ عىل الجميع تقريبا. حيث أن معدل 

االستمرار حتى السنة األخرية من التعليم االبتدايئ وصل إىل %93 خالل الفرتة 2005 - 2009، حسب اليونسيف20. 

كام تقدمت املعدالت الصافية لاللتحاق بالدراسة يف الثانوي )اإلعدادي والثانوي(، خالل السنوات األخرية حيث تبدو 

وكأنها من بني أعىل املستويات يف املنطقة، بنسبة %65 للفتيان و%68 بالنسبة للفتيات خالل الفرتة 2005 - 2009، 

حسب اليونسيف. 

ومكن إصالح أنجز انطالقا من السنة الدراسية 2003 - 2004 من معالجة بعض الثغرات املرتبطة بعدم تكيف املناهج 

املستويني  تنظيم  إعادة  من  اإلصالح  مكن  ولقد  املؤهلني.  املدرسني  عدد  يف  والعجز  التعليم،  ومنهجيات  والربامج 

التعليم  منذ  والرسم واملوسيقى  والفنية،  العلمية  كالرتبية  اللغات، وإدراج مواد  تعليم  واملتوسط وتعزيز  االبتدايئ 

االبتدايئ. وعالوة عىل ذلك، أصبح االلتحاق بالتعليم األويل إلزاميا ابتداء من السنة الدراسية 2008 - 200921 .

وقد جاء هذا اإلصالح عقب تشخيص للوضع دق ناقوس الخطر يف نهاية القرن العرشين، وألقى الضوء عىل معدالت 

عالية للتكرار )%10 إىل %16( ومعدل قوي لالنقطاع عن الدراسة : كان يغادر حوايل  000 500 تلميذ املدرسة كل 

سنة دون شهادة وال تأهيل، كام كان يغادر الثلث املدرسة قبل استكامل التعليم االبتدايئ22. يف 200523، طال الهدر 

املدريس الفتيان أكرث من الفتيات، السيام ألنهم مل يعودوا يرون يف الدراسة وسيلة للنجاح االجتامعي، نظرا الرتفاع 

معدل البطالة لدى حاميل الشهادات. وأشار ثلث التالميذ الذين ترتاوح أعامرهم ما بني 11 و14 سنة إىل الربامج 

الدراسية غري املالمئة والصعبة كسبب للتوقف عن الدراسة، يف حني أفاد %65 أنهم غادروا املدرسة بسبب النزاعات 

مع املدرسني.

ويف ليبيا، التعليم االبتدايئ مجاين لكل األطفال الذين بلغوا سن الدراسة. ويبقى التعليم إجباريا تضمنه الدولة حتى 

نهاية املستوى اإلعدادي24.

وتعترب البيانات حول الرتبية يف ليبيا نادرة جدا. ويتعلق األمر يف غالب األحيان بتقديرات يستحيل تأكيدها، نظرا 

لغياب دراسات ميدانية موثوقة. عىل سبيل املثال، وحسب وثيقة لألمم املتحدة25، وصل معدل التسجيل بالنسبة 

لتعليم األطفال الذين ترتاوح أعامرهم ما بني 6 و14 سنة إىل %100 يف 2006 )%97 للفتيات مقابل %104 للفتيان(. 

http://www.unicef.org/french/infobycountry/algeria_statistics.html 20

21 إميان بنحركات، النظام الرتبوي الجزائري، مجلة مخترب تحليل املسارات االجتامعية واملؤسساتية، عدد 5، شتنرب 2008
http://www.umc.edu.dz/vf/index.php/production-scientifique-et-pedagogique/revues-de-laboratoires/974-les-cahier-lapsi-nd5 

22 نفس املرجع 

23 املركز الوطني للدراسات والتحليل من أجل التخطيط/ )IQRA(، الهدر املدريس ومحدداته، الجزائر العاصمة، 2005.

24 ينص القانون رقم 90 لسنة 1975 حول التعليم اإلجباري عىل أن التعليم االبتدايئ والتحضريي إجباري بالنسبة لكل الفتيان وكل الفتيات ابتداء من سن السادسة.

25 تقرير وطني مقدم طبقا للفقرة 15أ من ملحق التقرير 5/1 ملجلس حقوق اإلنسان، الجامهريية العربية الليبية الشعبية االشرتاكية العظمى، الجمعية العامة لألمم املتحدة، غشت 
.2010
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ومن جهة أخرى، تقدر منظمة اليونيسكو26 أن املعدل الخام لاللتحاق بالتعليم بلغ %114 بالنسبة للتعليم االبتدايئ 

و %110 بالنسبة للتعليم الثانوي.

جدول8.3. : معدل تسجيل األطفال الذين ترتاوح أعامرهم ما بني 6 و14 سنة يف التعليم األسايس 

املجموع الفتيان الفتيات السنة

91 92 90 1995

100 104 97 2006

املصدر : األمم املتحدة

يف املغرب، يعترب التعليم األولوية الوطنية الرئيسية بعد الوحدة الرتابية، ويخصص له أكرث من %6 من الناتج الداخيل 

الخام. ويف 2009، خصص لوزارة الرتبية والتعليم العايل وتكوين األطر والبحث العلمي %29 من ميزانية الدولة27. 

وبالرغم من ذلك، يجد نظام التعليم صعوبات للخروج من هذه »األزمة املزمنة«28 التي يعاين منها منذ عقود. وعىل 

املستوى الكمي، يبقى أداؤه دون أداء جريانه يف املغرب األوسط – السيام يف التعليم الثانوي – يف حني تحد أزمة 

الجودة، التي تشكل أيضا مبعث قلق بالغ، من مردوديته. 

وعىل إثر اإلصالح الطموح الذي أطلق سنة 2000 باعتامد امليثاق الوطني للرتبية والتكوين، تم تحقيق تقدم مهم 

يف توسيع الوصول إىل كل مستويات التعليم، واالمتصاص الجزيئ للفوارق املتصلة بالنوع االجتامعي وبوسط اإلقامة، 

وكذا تجديد املناهج والكتب املدرسية واعتامد المركزية تدبري نظام التعليم29. لكن، وعىل ضوء التقييم املنجز يف 

302008، تبدو وترية اإلصالح مفرطة يف البطء مام أفىض إىل صياغة الربنامج االستعجايل 2009 -  2012. وهو الربنامج 

الذي يوجد حاليا قيد اإلنجاز.

وال تزال الجهود لتحقيق التقدم يف مجال تعليم األطفال والشباب تصطدم بأربع مشاكل أساسية وهي الولوج غري 

املكتمل وغري املنصف للتعليم األسايس )االبتدايئ + اإلعدادي(، وضعف نجاعة نظام التعليم، وضعف جودة التعليم، 

والعجز الحاصل يف تدبري وتسيري املنظومة التعليمية.

والزال عدد مقلق من األطفال يف سن الدراسة اإلجبارية )6 - 15 سنة( يغادرون املدرسة دومنا اكتساب مستوى 

مناسب من املهارات األساسية. وتعترب معدالت الهدر والتي تصل إىل %5,7 يف التعليم االبتدايئ و %13,6 يف التعليم 

اإلعدادي من بني أعىل املستويات يف املنطقة العربية، ومثة صعوبات يف خفضها السيام  بالنسبة للتعليم الثانوي.

 

جدول 9.3. : معدل التكرار والهدر من التعليم اإلعدادي والثانوي، 2010 - 2011

التعليم الثانوي التأهييل التعليم الثانوي اإلعدادي
النسبة املائوية )النسبة املئوية(

السنة الثالثة السنة الثانية السنة األوىل السنة الثالثة السنة الثانية السنة األوىل

 26 معهد اليونسكو لإلحصاء إحصائيات موجزة عن قطاع التعليم )جميع املستويات( ليبيا، اليونيسكو.
.http://stats.uis.unesco.org/unesco/TableViewer/document.aspx?ReportId=289&IF_Language=fra&BR_Country=4340&BR_Region=40525 

/http://www.finances.gov.ma/portal ،2009 27  بالنسبة لسنة

28  عبارة استعملها صاحب الجاللة امللك محمد السادس يف خطابه حول الرتبية يف 1999.

29  تحليل قطاع الرتبية يف املغرب، منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة )اليونيسكو(، 2010

30  انظر عىل سبيل املثال خالصات تقرير املجلس األعىل للتعليم عن حالة املنظومة الوطنية للرتبية والتكوين وآفاقها، 2008.
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33 12,7 8,8 31,1 7,6 7,6 معدل التكرار

15,4 6,5 5,8 16,6 6,3 8,4 معدل الهدر

املصدر : وزارة الرتبية الوطنية

وبالرغم من التقدم الرسيع الحاصل يف االستفادة من التعليم اإلعدادي والثانوي منذ عرش سنوات، إال أن ذلك يبقى 

غري كاف : إذ وصل املعدل الصايف لاللتحاق باملدارس اإلعدادية، حسب البيانات املحينة لوزارة الرتبية الوطنية، يف 

2010 - 2011، إىل %51، و%27 بالنسبة للمعدل الصايف لاللتحاق بالثانويات. إال أن االستفادة منه تبقى غري منصفة 

إىل حد بعيد حسب مكان اإلقامة. وهكذا، فإن حظوظ املراهق الذي يرتعرع يف وسط حرضي تكون ثالث مرات أكرب 

للدراسة يف اإلعدادي منه إذا كان يعيش يف العامل القروي، حيث يبقى عدد اإلعداديات والخدمات التي متكن من 

تحفيز الرتدد عىل املدارس )الداخليات، والنقل املدريس( غري كافية بشكل كبري. بل األدهى من ذلك، فإن حظوظ 

الشاب الذي يسكن باملدينة تسعة مرات أكرب من حظوظ الشاب القروي للدراسة يف الثانوية.

اإلعدادي،  التعليم  مستوى  عىل  بارزة  تبقى  لكنها  حدة،  أقل  تعد  االجتامعي  النوع  أساس  عىل  الفوارق  أن  كام 

السيام يف القرى.

»فيام يخص الدراسة، ليس لنا مستوى درايس أسايس جيد ألن املدارس العمومية للدولة ال توفره. حيث أن املدرسني 

غري محفزين، وغالبا ما يتغيبون، وُيرضبون طول الوقت ؛ كام أنهم ال يقدمون املعلومات التي نحتاجها للنجاح ألنهم 

يعرفون أنهم سيتقاضون أجرهم أيا كان الحال، سواء اشتغلوا أم ال. ينبغي إجبارهم عىل البذل أكرث، وتقديم الدروس 

املسائية للدعم ودروس و االستدراك. ال ميكننا اكتساب املستوى املطلوب إذا مل نتلق دروسا خصوصية إضافية. كام 

أن بعض املدرسني يدفعون بالتالميذ لتتبع هذه الدروس لديهم ويعاملونهم بشكل تفضييل بعد ذلك. ويطلب آخرون 

وهناك  بالفتيات...  والتحرش  واملحسوبية،  والفساد،  املشاكل،  من  الكثري  هناك  الجيدة.  النقط  منح  مقابل  النقود 

الغش.«

عمر، 02 سنة، طالب يف التكوين املهني، املغرب )سال( 

وعىل مستوى الجودة، يعاين التعليم النظامي من مجموعة من املشاكل املرتبطة بالعجز يف التكوين األسايس واملستمر 

ويف مهنية املدرسني، وكذا تدبريهم السيئ )قصور يف التفتيش، وضعف االنسجام يف التعيينات...(.

وباإلضافة إىل ذلك، فإن مشكل اللغات الشائك يخلق حواجز أمام التعلم للتالميذ واملدرسني عىل حد سواء، مساهام 

يف إنتاج أجيال من »نصف أميني مزدوجي اللغة«. ذلك أن اللغات املتداولة )الدارجة ولهجات األمازيغية والحسانية( 

أنه قد  التعليم االبتدايئ. كام  التي تدرس منذ  الفرنسية  الفصحى املستخدمة يف املدرسة وعن  العربية  بعيدة عن 

ينشأ عن إدراج األمازيغية مؤخرا كلغة جديدة يف النظام التعليمي واعتزام تعميمها31 املزيد من تعقيد عملية التعلم 

املتمدرسني يف  املحظوظة من  األقلية  اللغوية سوى  املشاكل  يعفى من هذه  املغريب. وال  الشباب  لغالبية  بالنسبة 

القطاع الخاص 32 املتميز يف الغالب بجودته. 

31 نص التعديل الدستوري الذي عرفه املغرب سنة 2011 عىل االعرتاف باللغة األمازيغية كلغة رسمية

32 ميثل القطاع الخاص نحو %5 من مجموع قطاع الرتبية.
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»فضال عام ذكرت، هناك مشكل اللغة، ففي القطاع العام نجد أنفسنا مقيدين بضعف مستوانا يف الفرنسية واإلنجليزية 

وأحينا حتى يف اللغة العربية الفصحى التي تعد لغة صعبة جدا. إذ أردت اكتساب مستوى جيد يف اللغة فعليك 

اللجوء إىل القطاع الخاص لكنه مكلف جدا«

هشام، 91 سنة، طالب، املغرب )سال(

نيل  بعد  لكن  العربية،  باللغة  الدروس  تكون  االبتدايئ  التعليم  فخالل  الفرنسية.  اللغة  يف  متينا  مستوى  منلك  »ال 

الباكالوريا يتم تدريس أغلب التخصصات بالفرنسية خاصة يف املجاالت العلمية«

نعيمة، 71 سنة، تلميذة يف الثانوي، املغرب )سال(

من جهة أخرى، يبقى التعليم غري النظامي، الذي يهدف إىل ضامن استفادة املقصيني من الرتبية والتعليم، ضعيف 

االمتداد، إذ ال يستفيد منه إال %6,5 من أصل مليون طفل ما بني 9 و 14 سنة غري املتمدرسني أو املنقطعني عن 

الدراسة، علام أن فقط واحدا من أصل خمس أطفال يتمكن من إكامل الدراسة يف هذا اإلطار33. كام أن التعليم غري 

النظامي نادرا ما ميكن املستفيدين من االندماج يف مسالك التعليم النظامي.

يف املجمل، فإن النقص الصارخ يف مجال التعليم األويل )غري اإلجباري( وعدم ولوج جميع األطفال يف سن التمدرس 

والتغطية  األسايس  التعليم  والثانوي وضعف جودة  االبتدايئ  املستوى  للهدر يف  املرتفعة  والنسبة  االبتدايئ  للتعليم 

الضعيفة لربامج الرتبية غري النظامية لألطفال املرتاوحة أعامرهم ما بني 9 و 16 سنة، كلها عوامل تؤدي مجتمعة 

إىل إعادة إنتاج األمية يف صفوف الشباب باملغرب.

والبنيات  والبرشية  املالية  املوارد  ونقص  املسجلني  عدد  يف  مضطرد  بنمو  التعليم  إشكالية  تتميز  موريتانيا،  يف 

املشكل  وتفاقم  الثانوي،  باملستوى  خصوصا  التعليمية،  للمنظومة  الكبري  والضعف  املردودية  قلة  وكذا  التحتية، 

اللغوي.

باملستوى  املقبلة  السنوات  يف  ر ستستمر  كبرية  التعليمية من ضغوط  املنظومة  تعاين  الدميوغرايف،  النمو  فبفعل 

نسبة %15,8 من مجموع  18 سنة(  ـ   12( املستوى  التمدرس يف هذا  األطفال يف سن  نسبة  بلغت  إذ  الثانوي. 

السكان سنة 2008، وستبلغ %16,5 سنة 201534.

من جهة أخرى، ُتبني التقييامت املتوفرة أن املستوى األسايس ال يسمح إال لنصف التالميذ بتعلم القراءة والكتابة35، 

التعليم  قطاع  يف  الدولة  استثامر  يبقى  وعموما،  للحكومة.  بالنسبة  أولوية  يشكل  ال  الثانوي  املستوى  أن  كام 

ضعيف جدا، حيث مل ميثل إال %18,4 من نفقات سنة 200836.

33 تحليل قطاع الرتبية يف املغرب، منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة )اليونيسكو(، 2010

34 تقرير استعراض قطاع التعليم )RESEN(، موريتانيا،  2010.

35 حسب الدراسة االستقصائية العنقودية املتعددة  املؤرشات (MICS)  2007، يبلغ حتامل تعلم القراءة والكتابة بعد ست سنوات من الدراسة نحو 50%.

36 تقع هذه القيمة دون اإلطار املرجعي ملبادرة  املسار الرسيع  )%20( ودون املتوسط يف الدول اإلفريقية مبستوى ثراء مشابه )25,1%(.
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يف  زيادة  نالحظ  حيث   : التعليمي  النظام  ضمن  األضعف  الثانوي  التعليم  سلك  حصة  تعترب  ذلك،  عىل  عالوة 

حصة  )بقيت  الثاين  الثانوي/املستوى   التعليم  حساب  عىل  العايل  والتعليم  األسايس  للتعليم  املخصصة  امليزانية 

املستوى األول ثابتة(، الذي انتقل من %14,1 سنة 2004 إىل %8,7 سنة 2008.

والفتيات،  والفقراء  القروي  العامل  ساكنة  إقصاء  إىل  يؤدي  مام  اإلنصاف  بعدم  مبوريتانا  التعليمي  النظام  يتصف 

وهو األمر الذي تم الكشف عنه وتحليله بشكل كبري. ذلك أن فرص إكامل املستوى االبتدايئ تبقى ضعيفة بالقرى 

)%22 يف مقابل %54(، وكذا احتامل الولوج إىل السلك األول من التعليم الثانوي )%13  يف القرى مقابل 48% 

بالحوارض(. وتربز هذه االختالفات  بشكل واضح إذا نظرنا إال الولوج إىل السلك الثاين من التعليم الثانوي.

أما إذا ما أخدنا بعني االعتبار مستوى املعيشة، فتبقى فرص إكامل التعليم األسايس أكرب مرتني بالنسبة لألطفال 

املنتمني إىل الخمس األغنى من املجتمع منهم إىل املنتمني إىل الخمس األفقر. وتصل فرص الولوج إىل السلك األول 

ثانوي بالنسبة للمجموعة األوىل إىل %44 مقابل %17 بالنسبة للمجوعة الثانية.

وإذا كانت التفاوتات بني الجنسني غري بارزة، خارج معيار وسط اإلقامة أو مستوى املعيشة، إال أن ذلك ال يعني 

أنها غري موجودة : فاحتامل أن ُيكمل الولد تعليمه األسايس يصل إىل %42، يف حني يصل إىل %34 بالنسبة للفتاة. 

الثاين  للسلك  الفتيات  إمتام  أن فرص  الفوارق. كام  تلك  تعمقت  كلام  التعليمية  املستويات  االرتقاء يف  تم  وكلام 

الفتيات عن الدراسة  العامل األسايس يف انقطاع  الزواج  الثانوي تبقى أقل مبرتني من األوالد. ويعترب  التعليم  من 

الثانوية.

»لقد عشت يف املستوى االبتدايئ تجربة جيدة إىل غاية السنة السادسة، والتي جاءنا فيها أستاذ يسء جدا، كثريا ما 

كان يرضبني. لدرجة أين، رغم معرفتي للجواب الصحيح، مل أكن أجرؤ عىل النطق به. أما يف اإلعدادية، فقد درست 

يف القطاع الخاص، هناك عندما نقول لهم أننا مل نفهم، كان األستاذ يجيبنا بأن ليس هناك أي مشكل. كل هذا جعلنا 

نعاين من عدة مشاكل دراسية.

 فطومة، 42 سنة، املستوى باكالوريا، عاطلة عن العمل، 
موريتانيا )السبخة ـ نواكشوط(.

»هناك كم هائل من املواد واألدنهى أنها ُتدرس بلغتني. وهناك مشكل آخر أيضا هو أن الباكالوريا تشكل عائقا يؤدي 

إىل ارتفاع عدد حاالت الرسوب.«

 عيشته، 22 سنة، مستوى باكالوريا، عاطلة عن العمل، 
مريتانيا )السبخة ـ موريتانيا(

»كان األساتذة كثريو التغيب. وقد كان األمر يعجبنا وقتها وكنا نلهو فيام بيننا. كام أن األساتذة مل يكونوا يرشحوا أي 

يشء. ومل يكن يف مقدورهم إيصال املعارف حتى وإن كانوا عىل دراية بها. ومل نكن نستطيع القول بأننا ال نفهم إما 

من شدة الخوف أو جراء الضجيج الذي كان يسود القسم.«

 أحامدو، 42 سنة، مستوى اإلعدادي، 
بدون عمل ) دار نعيم ـ نواكشوط(

وُيجمع غالبية التالميذ وصناع القرار يف املجال أن قطاع الرتبية، خاصا كان أو عموميا، يعاين من مشاكل يف الجودة 

والبيداغوجية املتبعة والوسائل التعليمية غري مالمئة، وكذا من النقص يف املهنية ويف احرتام أخالقيات املهنة لدى هيئة 



و�شعية ال�شباب ببلدان املغرب العربي

18

التدريس، وضعف البنية التحتية وسوء تجهيزها، إلخ. وخري دليل عىل ذلك هو ضعف نسبة النجاح يف الباكالوريا 

التي ال تتجاوز %20، اليشء الذي يوضح العجز املعريف الذي يعانيه التالميذ الذين متكنوا من الوصول حتى نهاية 

املستوى الثانوي. 

وال شك أن موريتنا تبقى البلد الذي تطرح فيه إشكالية اللغات بشدة، أكرث من غريرها من دول املنطقة. فعىل امتداد 

زمن طويل، كانت املنظومة التعليمية مقسمة بني نظام تعليمي يدرس باللغة الفرنسية يقبل عليه أساسا الشباب 

املوريتانيون الزنوج، ونظام تعليمي يلقن باللغة العربية يقبل عليه بشكل أسايس املوريتانيون من أصل عريب. وقد 

جاء إصالح سنة 1999 ليلغي هذا التقسيم الذي طاملا عمق الفصل بني شباب املجموعتني. وسعى هذا اإلصالح إىل 

توحيد املنظومة التعليمية واملجتمع من خالل إقرار اإلزدواجية اللغة يف التعليم. ومنذ تلك الفرتة، يدرس التالميذ 

وفق نفس النظام، حيث املواد العلمية ُتدرّس بالفرنسية واألدبية باللغة العربية37.

غري أن تطبيق اإلصالح اعرتته مجموعة من االختالالت التي عمقت صعوبات تعليم الشباب. هذه الصعوبات ترجع 

بدرجة كبرية إىل ضعف كفاءات املدرسني، خصوصا اللغوية منها. ويوضح التقييم الذي شمل أساتذة التعليم ألسايس 

سنة 2008، أن من بني 11000 مدرس، فقط 497 يتقنون لغتي التدريس. أما عىل مستوى التعليم الثانوي فهناك عجز 

كبري يف األساتذة املؤهلني للتدريس باللغتني الفرنسية أو العربية معا. لذلك، وحسب املختصني38، تبقى إعادة تأهيل 

املدرسني أولية أولويات برنامج العرشية املقبلة.

يف تونس، شكل التعليم العمومي منذ االستقالل أولوية البالد. وُيخصص للقطاع حوايل %22 من ميزانية الدولة و 
%7 من الناتج الوطني الخام. وكان قانون 1958 قد نص عىل إحداث نظام تعليمي موحد ومختلط ومجاين ويشمل 
الجميع. أما قانون 1991 فقد عزز الحق يف التعليم ونص، من بني ما نص عليه، عىل إجبارية التعليم وفرض عقوبات 
عىل أولياء األمور الذين يسحبون أبنائهم من الدراسة قبل سن 16. نفس القانون يشري يف فصله األول يف الفقرة الثالثة 
إىل الدور الذي تلعبه املدرسة يف »إعداد الناشئة لحياة ال مجال فيها ألي شكل من أشكال التفرقة والتمييز عىل أساس 

الجنس أو األصل االجتامعي أو اللون أو الدين«39.

وبدأت اليوم أعداد املسجلني يف املنظومة التعلمية يف االنخفاض، مام يخفف الضغط عنها، يف وقت ترتفع فيه نسبة 
السابق،  الجيل  من  أطول  الدراسة  يف  سنوات  يقضون  أنهم  كام  متزايد  بشكل  بالتعليم  امللتحق  التونيس  الشباب 
الدراسية  للسنوات  الفتيات  تكرار  نسبة  باتت  تدريجيا. كام  تتالىش  والبنات  البنني  بني  التفاوتات  أن  إىل  باإلضافة 
اإلعدادي  املستوى  الذكور يف كل من  أعداد  أعدادهن  تنخفض بشكل متزايد، ورصن متفوقات دراسيا وتتجاوزت 

والثانوي.

جدول 10.3. : تطور عدد التالميذ يف تونس، حسب الجنس )2001 ـ 2009(

املجموع

الطور األول من التعليم الثانوي الطور األول من التعليم األسايس
السنة

الفتيان الفتيات الفتيان الفتيات

2 341 648 497 945 529 867 688 672 625 164 2002 - 2001

1 976 308 447 369 520 339 524 402 484 198 2010 - 2009

37  كان تالميذة السنة األخرية من التعليم الثانوي لسنة 2010 ـ 2011 أول من يتقدم المتحان الباكالوريا املوحد.

38  تقرير رسمي حول نظام الرتبية الوطنية مبوريتانيا، 2010.

39  قانون عدد 95 لسنة 1991 مؤرخ يف 29 يوليوز 1991 يتعلق بالنظام الرتبوي.
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املصدر : وزارة الرتبية

إن الفتيات والفتيان ال ينظرون إىل املدرسة بنفس الطريقة. فبالنسبة للفتيات، تعترب الدراسة مرادفا للحرية ألنها 

تسمح لهن بالتعرف عىل العامل واإلفالت من رقابة األرسة. بينام يبدو أن الفتيان يجدون صعوبات أكرب يف التكيف 

مع رصامة املنظومة التعليمية ومع مقتضيات االنضباط. وبالنسبة لعدد كبري من التالميذ فيجدون أن املدرسة تشكل 

فرصة للرتويح عن النفس.

"أحسست مبلل شديد خالل هذا الصيف. لكن ملا حل الدخول املدريس كنت سعيدة بااللتقاء بأصدقايئ من جديد. 

أنا أحب الدراسة ألن املدرسة متنحني فرصة التعلم«

حبيبة، 51 سنة، تلميذة، تونس )أريانة(

»لقد أحسست مبلل كبري خالل هذا الصيف، لكن عندما دخلت إىل املدرسة رسعان ما سئمتها ... إضافة إىل ذلك، 

يروقني جدا مضايقة األساتذة. أحيانا، أفعل ذلك عنوة حتى يقوموا بطردي خارج الفصل ألنني أشعر بامللل«

نبيل، 51 سنة، تلميذ، تونس )أريانة(

»لقد تركت الدراسة. كنت فيام مىض أحب املدرسة كثريا، لكني بدأت يف الثانوية أتغيب وأذهب رفقة أصدقايئ إىل 

ألعاب الفيديو. أنا اآلن نادم ألن الحصول عىل عمل يتطلب حدا أدىن من املستوى التعليمي.«

لويت، 71 سنة، تونس )أريانة(.

ومنذ سنة 2002، مكن إصالح املنظومة التعليمية من تحقيق تقدم جد ملموس عىل مستوى ولوج الجميع للتعليم 

االبتدايئ وتحسني معدل التمدرس باملستوى اإلعدادي والثانوي. كام ارتفعت سبة النجاح وتراجعت نسبت الهدر 

املدريس، وتم تجديد الربامج وتحديث مناهج التدريس40.

بالرغم من ذلك، ال زالت ُتطرح بعض املشاكل منها استمرار وجود األمية يف صفوف الشباب بالرغم من انخفاضها 

الكبري، ويعزى ذلك إىل معدالت الهدر الكبرية التي شهدتها السنوات املاضية. 

جدول 11.3. : معدل األمية حسب األعامر يف تونس 2004 ـ 2010

2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 حسب السن

1,2 1,5 1,4 1,4 1,4 1,8 2,3 14 - 10
2,0 2,1 2,2 2,7 2,6 3,3 4,4 19 - 15
4,7 4,9 5,4 6,1 6,2 7,1 8,8 29 - 20

11,6 12,4 13,9 15,1 15,9 17,3 19,7 39 - 30
22,4 23,0 24,0 24,1 24,6 25,1 26,8 49 - 40
33,0 34,3 37,3 39,1 40,7 42,8 45,3 59 - 50
59,9 61,7 64,9 65,8 68,8 71,9 71,3 69 - 60
80,8 82,6 82,6 82,1 84,7 86,2 83,1 70  سنة ما فوق

املصدر : املعهد الوطني لإلحصاء

40 املراهقون والشباب يف تونس : بيانات وتحديات، األمم املتحدة، 2007.
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ويف سنة 2010، أظهرت دراسة وطنية حول الشباب الذين انقطعوا عن الدراسة41 أن %6 منهم رصحوا أنهم مل يلجوا 

املدرسة قط، مع اختالف بحسب وسط اإلقامة ) %10 يف الوسط القروي و %3 يف الوسط الحرضي(. وأظهرت الدراسة 

كذلك أن األمية متس فئة الفتيات بشكل أكرب من الفتيان وبأن األسباب الرئيسية لعدم متدرس الفتيات تكمن يف 

سيادة بعض األحكام السلبية املسبقة عن التعليم وتكلفة التمدرس واملشاكل الصحية وكذا بعد املدارس.

زيادة عىل ذلك، ال زال الهدر ملحوظا عىل املستويني اإلعدادي والثانوي والزال العديد من املراهقني  يواصلون ترك 

مقاعد الدراسة قبل بلوغهم 16 سنة. فخالل 2008 ـ 2009، غادر حوايل %12 من التالميذ املتمدرسني بالسنة األوىل 

الثانوية42. وحسب بحث قامت به وزارة الرتبية43، غادر خالل الفرتة املمتدة من يونيو  والثانية ثانوي املؤسسات 

2010 إىل مارس 2011  حوايل 254000 شاب تفوق أعامرهم 16 سنة الدراسة من غري أن يحصلوا عىل أي شهادة.

ال توجد بيانات كافية عن الهدر املدريس بتونس، إذ مل يحظ مبا يكفي من التحليل عىل اعتبار أن النظام الذي كان قامئا 

بالبالد إىل غاية 14 يناير 2011 كان يحرص عىل التكتم عىل حقيقة الوضع بخصوص هذا الجانب. فحسب الدراسة 

السالفة44، ترجع األسباب الرئيسية النقطاع املراهقني والشباب عن الدراسة إىل عدم الرغبة يف إمتام الدراسة )%45( ؛ 

التكرار لعدة مرات والفشل )%32( ؛ عدم قدرة األرسة عىل تغطية املصاريف )%18( ؛ املشاكل العائلية )%8( وُبعُد 

املدرسة )%7(. هناك عوامل أخرى قد تدفع نحو هذا القرار كانتشار البطالة واإلحساس بالظلم داخل الثانوية أو 

جراء مامرسات مثل »التوصيات« التي يحظى بها بعض الشباب للحصول عىل وظيفة.

»يف الثانوية يجربونك عىل اختيار شعب دون استشارتك«

مراد، 71 سنة، تلميذ بالثانوي، تونس )أريانة(

»يسألنا األساتذة دامئا عن مهنة األب، وعىل هذا األساس يجلسوننا إّما يف األمام أو يف الخلف«

كرمية، 02 سنة، تتابع تكوين مهنيا، تونس )أريانة(

يبدوا أن املراهقني والشباب يفضلون اليوم قيام أخرى غري الدراسة : الربح الرسيع للامل وبطريقة سهلة، والعمل ولو 

دون التوفر عىل أي مؤهل بغية االستهالك واللهو... إلخ. بعضهم  يحلم بالهجرة إىل أوربا، وآخرون، خصوصا األطفال، 

يتخذون من »مناذج« لشخصيات من عامل السياسة والرياضة والفن، نجحت يف حياتها من غري أن تتم درستها، قدوة لهم.

وتبقى التحديات التي تواجهها تونس يف ميدان التعليم متعددة : إذ يتعلق األمر بالرفع من جودة منظومة التعليم 

إثبات، ألن عدة  إىل  بحاجة  املتعلمني  يعد ضعف مستوى  األوىل، مل  للنقطة  بالنسبة  إنصافها وفعالياتها45.  وضامن 

دراسات تقييمية عاملية قد أظهرت ذلك )تيمس، بيسا(. وقد يعزى هذا األمر،إىل اعتامد مقاربة بيداغوجية تقوم عىل 

»الحفظ« أكرث من ارتكازها عىل التفكري. وقد أشار تقرير حديث يف املوضوع46، أن املنظومة التعليمية التونسية بات 

يغلب عليها، منذ إصالح 1991، نزوع نحو الرتكيز عىل حشو ذهن املتعلمني بأكرب قدر ممكن من العلومات ويف كل 

41 سنيم بن عبد الله، بحث وطني حول السلوكات املحفوفة باملخاطر لدى الشباب غري املتمدرسني، تونس العاصة، تونس، الجمعية التونسية ملكافحة السيدا )اإليدز(،  2010.

.2010 Tunis ME 42 وزارة الرتبية، مساهمة وزارة الرتبية يف إعداد التقرير السنوي حول وضعية الشباب

http://transrealisme.org/articles/54/le-dcrochage-scolaire-comment-y-remdier  43

44 سنيم بن عبد الله، بحث وطني حول السلوكات املحفوفة باملخاطر لدى الشباب غري املتمدرسني، تونس العاصة، تونس، الجمعية التونسية ملكافحة السيدا )اإليدز(، 2010.

45  املراهقون والشباب يف تونس : بيانات وتحديات، األمم املتحدة، 2007.

46  وزارة الرتبية، اإلصالح الجديد ملنظومة الرتبية التونسية، برنامج إعادة تأهيل مرشوع »مدرسة الغد« )2002 ـ 2007(.
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املجاالت )النزعة املوسوعية(. ولهذا يتوجب بذل مجهودات جبارة قصد التمكن من مهارات أفقية )عرضانية( كالتحليل 

والرتكيب والبحث عن املعلومة واستثامرها، وكذا تقوية املهارات اللغوية للتالميذ إما يف العربية أو الفرنسية47.

التفاوتات  كثريا من  فإن  الجنسني،  بني  والفوارق  التفاوتات  القضاء عىل  تم  قد  كان  فإذا  اإلنصاف،  أما يف مجال 

الناجمة عن وسط اإلقامة وعىل االنتامء الجهوي ما زالت قامئة. وهكذا تعد العاصمة تونس وضواحيها )تونس 

الكربى( واملناطق الساحلية املناطق األكرث استفادة من املنظمومة التعليمية، بينام تعاين جهات الوسط والجنوب 

من أشكال متعددة من العجز. وأخريا، نالحظ أن فعالية املنظومة تبقى ضعيفة وال تسمح باندماج أفواج الشباب 

املتعلم يف سوق الشغل املهيكل.

ارتفاع ن�شبة الولوج للتعليم العايل لكن مع عدم مالئمة   2.2.3  

العر�ص اجلامعي والتكويني 

لقد عرف الولوج للتعليم العايل ارتفاعا كبريا خالل العقد األخري، خاصة بتونس والجزائر، حيث تضاعف عدد املسجلني 

يف الجامعة. ورغم أن العرض الجامعي عرف تطورا هاما، إال أنه يبقى غري كاف يف كل البلدان، والحال أن عدد الشباب 

الذين يبلغون مستوى الثانوي ويرغبون يف مواصلة تعليمهم يف مستوى أعىل من أجل اكتساب مهنة يف ارتفاع مستمر.

رغم أن الشواهد الجامعية تفقد بريقها يف أعني الشباب – الذين يعتربون أن عالقاتهم الشخصية متثل مؤهال يف نفس قيمة 

تلك الشواهد أو أكرب قيمة إليجاد عمل – فإنهم اليزالوان يقبلون عىل الدورات تكوينية الجامعية واملهنية التي ميكنها أن 

تعزز تقديرهم لذواتهم وتفتح أمامهم آفاق املعرفة وعامل الشغل املهيكل وتيرس انخراطهم يف مجتمع االستهالك. 

غري أن الكتابات والتقارير التي تتناول املوضوع وكذا البيانات النوعية املتوفرة حول التعليم العايل تشري إىل عدم 

مالءمته لحاجيات سوق الشغل، وقد بدأ الشباب يفقدون األمل يف قيمة التعليم واالستحقاق. 

جدول 3. 12. :  املعدالت الخامة للتسجيل يف التعليم العايل موزعة حسب الجنس لسنتي 2000 و2009

تونس موريتانيا املغرب ليبيا الجزائر

السنة
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ل ا
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ذك

ث
إنا
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ل ا
عد
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ث
إنا

ام
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ل ا
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امل

ور
ذك

ث
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ام
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ل ا
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امل

ور
ذك

ث
إنا

17 18 17 5 غري متوفر غري متوفر 9 11 8 46 46 45 14 غري متوفر غري متوفر 2000

34 27 42 4 5 2 13 14 12 غري متوفر غري متوفر غري متوفر 31 25 36 2009

املصدر : معهد اليونيسكو لإلحصاء

رغم أن الشواهد الجامعية أصبحت تفقد بريقها يف أعني الشباب – الذين يعتربون أن عالقاتهم الشخصية متثل مؤهال 

يف نفس قيمة أو أكرب قيمة من تلك الشواهد إليجاد عمل – فإنهم الزالوا مقبلني عىل الدورات تكوينية الجامعية 

واملهنية التي ميكنها أن تعزز تقديرهم لذواتهم وتفتح ألمام آفاق املعرفة وعامل الشغل املهيكل وتيرس انخراطهم يف 

مجتمع االستهالك.

47  وزارة الرتبية، اإلصالح الجديد ملنظومة الرتبية التونسية، برنامج إعادة تأهيل مرشوع »مدرسة الغد« )2002 ـ 2007(.
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أما بالنسبة للتكوين املهني، الذي يحقق اإلندماج يف سوق الشغل أفضل من الجامعة، فال تعطى له القيمة املستحقة 

وُينظر إليه كمجرد فرصة ثانية مفتوحة يف وجه التالميذ ضعاف املستوى أو الفاشلني دراسيا، أكرث مام ُينظر إليه 

كبداية مسار مهني معرتف به اجتامعيا. لكن، ويا للمفارقة، نجد أن تخصصات التكوين ذات األهمية العالية نادرا 

ما تتاح للمراهقني والشباب غري املمدرسني أو الذين غادروا الدراسة بصفة مبكرة.

يف الجزائر : تخصص الدولة نحو %6 من ميزانيتها للتعليم العايل48. ففي سنة 2008، كان لـ 7,5  من الجزائريني الذين 

ترتاوح أعامرهم ما بني 6 سنوات فام فوق مستوى تعليمي عايل – %7,9 يف صفوف النساء و7,1 لدى الرجال49. 

وعىل غرار الرتبية الوطنية، عرف التعليم العاملي جملة من عمليات التقييم سلطت الضوء عىل الصعوبات املتعددة 

التي يجدها الشباب حاميل الشهادات يف اإلندماج يف سوق الشغل وكذا عىل عدم مالءمة الشهادات الجامعية مع 

متطلبات سوق الشغل.

دكتوراه«  ماسرت،  »إجازة،   : لنظام  التدريجي  باإلرساء  ترجمته  إصالحا متت  القطاع  عرف   ،2003 سنة  من  انطالقا 

)LMD(. ومتثل الهدف من هذا اإلصالح يف تشجيع مهنية التعليم الجامعي من أجل جعل الشواهد الجامعية عملية 

ومفضية لالندماج يف سوق الشغل من جهة، وتقليص الهدر وعدد الطلبة الذين يتخلون عن الدراسة الجامعية قبل 

الحصول عن إي شهادة من جهة أخرى50.

غري أن الجامعة الجزائرية مازالت غري قادرة عىل اإلجابة بفعالية عن التحديات األساسية التي تفرضها عليها التطورات 

غري املسبوقة يف مجال العلوم والتكنولوجيات وظاهرة عوملة االقتصاد ومجتمع املعلومات...51. تعاين منظومة التعليم 

العايل من عدة اختالالت سواء عىل املستوى الهيكيل و التنظيمي للمؤسسات أو عىل املستوى البيداغوجي والعلمي 

للدورات تكوينية املتوفرة.  ويرتكز الولوج إىل الجامعة عىل نظام للتوجيه ممركز قد يتسبب يف اإلحساس باإلحباط 

أو الوقوع يف مأزق تعليمي، كام يكشف ذلك املعدل املرتفع للفشل الدرايس واملدة الطويلة التي يقضيها الطلبة 

داخل املؤسسات الجامعية، باإلضافة إىل ذلك، غالبا ما تكون الدورات تكوينية الجامعية املتوفرة غري منسجمة بالقدر 

املطلوب مع مختلف تخصصات الباكالوريا52.

كام يعاين التعليم العايل الجزائري من نقص يف وجود هيئة تدريس مؤهلة بالقدر الكايف. ففي سنة 200753، مل يكن 

عدد أستاذة التعليم العايل أو األساتذة املحارضين سوى 3442 من أصل 23205 أستاذا يدرسون ل647 ألف و371 

طالبا مسجال يف املؤسسات التعليمية الجامعية، مام يؤثر عىل جودة الدروس ويخلق إحساسا باإلحباط يف نفوس 

الطلبة.

48  قانون املالية 2007، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، عدد 82.

49  اإلحصاء العام للسكان 2008

50   أحمد سيمري، إصالح النظام التعلمي الجزائري : حول التمفصل بني التعليم الثانوي ونظام إجازة،ماسرت، دكتوراه )LMD( للتعليم العايل يف مجال الرياضيات، 2009.

51  وزارة التعليم العايل والبحث العلمي، إصالح أمناط التعليم العايل، ملاذا اإلصالح : يوم درايس حول »نظام اإلجازة، املاسرت، والدكتوراه، التجارب واآلفاق« املركز الجامعي سوق 
أهراس، ص 2.

52 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي، إصالح أمناط التعليم العايل، ملاذا اإلصالح : يوم درايس حول »نظام اإلجازة، املاسرت، والدكتوراه، التجارب واآلفاق« املركز الجامعي سوق أهراس، 
ص 2.

53  العمري موساوي نظام التكوين يف مجال تنمية الكفاءات، التجربة الجزائرية، اللجنة الدولية للتعلم مدى الحياة، 2011 
)http://landrypp.free.fr/doc/CMA_FP_Algerie.pdf
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"أذهب إىل الجامعة ملأل الفراغ«

صربي، 42 سنة، طالب، وهران )وهران(

»إن الكلية خدعة ليس إال، سواء دراست بجد أم ال األمران سيان، الوسائل متواضعة، حيث توجد املكتبة عىل سبيل 

املثال يف وضعية مزرية. هناك نقص يف الكتب... املكتبة مكان للنقاش واللقاء ... أنا محبطة ومل أعد أتحمل الظلم 

الواقع بالكلية«

حكيمة، 32 سنة، طالبة، الجزائر العاصمة )الجزائر(

»قلة الجدية بالكلية سواء عىل مستوى اإلدارة أو األساتذة...مل أمتكن من اجتياز أحد االمتحانات بسبب وفاة جدي، 

لكن مل يرد أحد اإلنصات إيل. كل مسؤول يحيليني عىل آخر«.

سارة، 22 سنة، طالبة، الجزائر العاصمة )الجزائر(

لقد مكنت دراسة أنجزها الخريجون أنفسهم حول مضامني الدراسة ونظام التقييم املعمول بهام ما بني سنتي 1980 

و541995 بجامعة قسطنطينة من الوقوف عىل املالحظات التالية :

محتويات الدراسة يغلب عليها الطابع النظري أكرث من الطابع العميل، بل حتى املضامني النظرية امللقنة غري  §

كافية وال تلبي حاجات الطلبة : هناك العديد من النظريات ال يتم تدريسها، كام أن تلك امللقنة منها غري محينة.

تقترص الدراسة بالجامعة أساسا عىل تنمية قدرات الفهم والحفظ لدى الطلبة، دون االهتامم مبا ميكنهم من  §

التفتح والتطور.

ليس لنظام التقييم هدف تكويني بيداغوجي، إذ يهم أساسا تقييم مدى قدرة الطالب عىل ترديد وإرجاع ما  §

تلقنه من دروس. كام أن التنقيط ال يكون دامئا موضوعيا، ومبدأ االستحقاق ال يشمل جميع الطلبة.  

إن هذه املالحظات، التي مازلت تنسحب عىل واقع الجامعة اليوم، تساهم يف توضيح سبب ضعف تنفيذ األهداف 

املتعلقة بإدماج حملة الشهادات يف سوق الشغل وضامن فعاليتهم وامتالكم للحس العميل. فحسب الدراسة املشار 

إليها، ال توفر الجامعة الجزائرية ما يحتاج إليه االقتصاد الوطني من أطر. 

»أعتقد أن الجامعة ما هي إال مضيعة للوقت«

ماهر، 12 سنة، طالب، وهران )الجزائر(

»كانت تحدوين طموحات كثرية، وكنت أعتقد أن الجامعة ستحقق يل العمل واملال، لكن لدي إحساس أن حيايت 

ذهبت سدى«

سليم، 42 سنة، طالب، وهران )الجزائر(

)حسب  متدرب  ألف   654 تستقبل  مؤسسة   587 عىل  تتوفر  فالبالد  بالجزائر،  املهني  بالتكوين  يتعلق  ما  يف  أما 

التقني واملهني دبلومات وشهادات تأهيل تهم الئحة واسعة من  التكوين  إحصائيات سنة 2008(55. ويوفر قطاع 

54 »تقييم التكوين الجزائري : رأي الخريجني "يف إطار دراسة حول »تدبري التعليم العايل بإفريقيا« من إنجاز جمعية الجامعات اإلفريقية بدعم من وزارة الشؤون الخارجية الهولندية 
)http://www2.aau.org/studyprogram/pdfiles/boubekeur.pdf. والوكالة السويدية للتعاون الدويل يف مجال التنمية

55 موقع الوزير األول للجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية 
http://www.premier-ministre.gov.dz/index.php?option=com_content&task=view&id=243&Itemid=154
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النسبي  الفقدان   : الوقوف عند جملة من االختالالت من قبيل  القطاع مكن من  تقييم هذا  التخصصات. غري أن 

لتخصصات التكوين املهني لقيمتها وإشعاعها، جمود الئحة التخصصات املدرسة، تركز قوي للمتدربني يف عدد قليل 

من التخصصات، ضعف مستوى الدورات تكوينية املتوفرة وتسجيل أداء داخيل وخارجي غري كايف، فضال عن النسبة 

املرتفعة النقطاع املتدربني عن مواصلة التكوين »الهدر« )أزيد من 14 سنة 2005(56.

الدراسة  املنقطعني عن  للشباب  الكبري  العدد  أن  ذلك  املشاكل.  العديد من  بالجزائر  املهني  التكوين  يواجه قطاع 

الوافدين عىل القطاع ؛ وعدم تنفيذ معايري لالنتقاء للولوج إىل التكوين املهني ؛ وفشل تجارب التوجيه املدريس ؛ 

ووجود مشكل عىل مستوى الجسور الداخلية بني مختلف مستويات التكوين وغياب جسور نحو التعليم العايل... 

كلها عوامل تؤثر سلبا عىل فعالية هذا القطاع ومتس مبكانة وصورة التكوين املهني57.

يف ليبيا، بلغت سنة 582002 نسبة التمدرس يف التعليم العايل %53. املعلومات املتوفرة حول هذا البلد قليلة، لكن 

حسب تقرير لألمم املتحدة حول حقوق اإلنسان يف ليبيا59، فقد حققت البالد تقدما كبريا يف مجال التعليم وذلك 

بهدف التوفر عىل املوارد البرشية املؤهلة القادرة عىل املساهمة يف تنمية البالد.

وقد تم، يف إطار برنامج وطني  ُأطِلق سنة 2006، تعزيز البنية التحتية الجامعية، كام تم إيالء اهتامم خاص باألنشطة 

الجامعية املوازية، خاصة األنشطة الرياضية والثقافية وتنظيم ورشات ملكافحة داء السيدا وبرامج للعمل التطوعي. 

وقد بلغ عدد الجامعات سنة 2010، ما مجموعه 14 جامعة توفر دورات تكوينية يف كل مجاالت التخصص وتضم يف 

املجموع 188 كلية للعلوم واآلداب وتكوين األساتذة. وتتوزع هذه الكليات عىل مجموع مناطق البالد60. 

وحسب املصدر ذاته، فقد كانت ليبيا تقدم نفسها، عىل املستوى الدويل، كرائدة يف مجال التعليم وتكافؤ الفرص بني 

الجنسني يف كل مستويات النظام التعليمي. وكانت تشري إىل أن مستوى التعليم تحسن بفضل سياسة إجبارية ومجانية 

التعليم لفائدة الجميع.

أما باملغرب، فإن أحدث البيانات تربز أن نسبة بطالة الشباب مرتفعة أكرث يف صفوف الشباب الذين أنهوا مرحلة التعليم 

الثانوي )%33 يف صفوف الفتيان، %50 ضمن الفتيات(، وأنها أيضا مرتفعة جدا يف صفوف خريجي التعليم العايل : 

%29 يف أوساط الشباب الذكور و%25 يف أوساط الشابات61. وتكشف هذه األرقام، التي تدق ناقوس الخطر، عن فشل 

منظومة الرتبية والتكوين.   

فبعد أن عرفت فرتة ازدهار خالل سنوات الستينيات والسبعينيات، تعاين الجامعة املغربية، عىل غرار املنظومة التعليمية 

ككل، من أزمة نقص يف الجودة. ويعزى هذا التقهقر يف جانب منه إىل االرتفاع الكبري لعدد الطلبة وللتوظيف املتنامي 

http://www.oecd.org/dataoecd/3/48/40568587.pdf  2008 ،اآلفاق االقتصادية بإفريقيا ،)OECD( 56  منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

57 العمري موساوي نظام التكوين يف مجال تنمية الكفاءات، التجربة الجزائرية، اللجنة الدولية للتعلم مدى الحياة، 2011 
http://landrypp.free.fr/doc/CMA_FP_Algerie.pdf

58   معهد اليونسكو لإلحصاء 
http://stats.uis.unesco.org/unesco/TableViewer/document.aspx?ReportId=289&IF_Language=fra&BR_Country=4340&BR_Region=40525

59 التقرير الوطني املقدم طبقا للنقطة 15 )أ( الواردة مبلحق قرار مجلس حقوق اإلنسان رقم 1/5، الجامهريية العربية الليبية الشعبية االشرتاكية العظمى، الجمعية العامة لألمم 
املتحدة، غشت 2010

60 التقرير الوطني املقدم طبقا للنقطة 15 )أ( الواردة مبلحق قرار مجلس حقوق اإلنسان رقم 1/5، الجامهريية العربية الليبية الشعبية االشرتاكية العظمى، الجمعية العامة لألمم 
املتحدة، غشت 2010

61 النهوض باملشاركة والفرص لفائدة الشباب، البنك الدويل، نتائج أولية، 2011
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ألساتذة ذوي مستوى ضعيف ابتداء من الثامنينات. وقد بلغ عدد طلبة املنظومة الجامعية سنة 2009، عىل مستوى 

كل التخصصات، نحو 350 ألف طالب وطالبة، وتخرج من الجامعة أزيد من 42 ألف خريج. يضم القطاع 15 جامعة، 

تضم 320 مؤسسة و6 معاهد للبحث و49 مركزا لدراسات الدكتوراه. من جهة أخرى، يوجد باملغرب 19 حيا جامعيا 

يستقبل نحو 40 ألف طالب، %60 منها فتيات )حسب أرقام وزارة الرتبية الوطنية والتعليم العايل وتكوين األطر والبحث 

العلمي(.   

وتكشف حصيلة أعدها املجلس األعىل للتعليم سنة 2008، أن القطاع يعاين من ضعف األداء الداخليا والخارجي : نسبة 

االنقطاع عن الدراسة الجامعية تبلغ %22، أما نسبة الحصول عىل الشهادة فال تتجاوز %45، يف حني يعرف اإلنتاج العميل  

تراجعا62. وتربز عدم مالءمة التكوين الجامعي لحاجيات االقتصاد جلية يف ضعف نسبة االندماج يف سوق الشغل )خريج 

واحد من أصل أربعة(، إذ يتابع أغلب الشباب دراسات يف مجال العلوم اإلنسانية واالجتامعية ضعيفة املستوى توصلهم 

غالبا إىل الباب املسدود.

من جهة أخرى، ال تساير التخصصات املتوفرة بالجامعة، بالقدر الكايف، حاجيات سوق الشغل التي أفرزتها اإلسرتاتيجيات 

الكربى واألوراش الوطنية يف أفق 2020، خاصة يف مجال السياحة والفالحة والصيد البحري والطاقة الشمسية أو القطاعات 

االجتامعية. وقد أدت رضورة انسجام الجامعة املغربية مع عوملة املعرفة، وهو األمر الذي مل يكن يأخذ بعني االعتبار 

من قبل، إىل إصالح نظام التعليم العايل وفق محاور كربى همت : إعادة تنظيم التكوين الجامعي وفق نظام »إجازة، 

ماسرت، دكتوراه«، وضامن استقاللية الجامعات، وإحداث أقطاب أكرث تنافسية وإقامة جسور مع الفضاء األورويب للمعرفة. 

وأخريا، توجد البنيات التحتية، التي ما تكون غالبا متقادمة، يف طور إعادة التأهيل، كام سيتم رفع الطاقة االستيعابية خالل 

السنوات املقلبة من أجل االستجابة الرتفاع الطلب فضال عن االجتهاد يف توفري منح للطلبة األكرث احتياجا63.      

أما التكوين املهني، املنفصل عن الرتبية الوطنية والتابع لوزارة التشغيل، فيعود أمر تدبريه واإلرشاف عىل الدورات 

تكوينية املهينة التي يوفرها إىل مؤسسة عمومية تحمل اسم »مكتب التكوين املهني وإنعاش الشغل«. إىل جانب 

التكوين املستمر، يتمحور التكوين املهني األسايس حول ثالثة أمناط من التكوين : التكوين داخل مؤسسات التكوين 

مهني  عام  تكوين  بني  )يجمع  بالتمرس  التكوين  بالقطاع(،  التالميذ  عدد  من   78%( الخاصة  أو  العمومية  املهني 

وتكنولوجي داخل مؤسسة التكوين املهني، وتكوين عميل عن طريق مامرسة ميدانية لنشاط مهني( )%7( والتكوين 

بالتدرج )يشمل تكوينا تطبيقيا يتم باملقاولة بنسبة %80 عىل األقل ويتمم بنسبة 10 عىل األقل بتكوين تكمييل 

عام وتكنولوجي مبؤسسة التكوين املهني( )%15(. وتغطي تخصصات التكوين املهني املتوفرة )حوايل 400 تخصص( 

جزءا مهام من الحرف واملهن )خاصة اإلدارة، التدبري، التجارة، الصناعة، الصناعة التقليدية، التكنولوجيات الجديدة(. 

االستقالل، وأزيد من 220000 سنة  بعد  تلميذا  ألف  )أقل من 20  تزايدا مستمرا  بالقطاع  التالميذ  أعداد  وتعرف 

النهائية للدورات تكوينية  النجاح يف االمتحانات  القطاع أن نسبة  التي همت  الدراسات األخرية  2004(. وتكشف 

املهنية تبلغ %85، غري أن نسبة االندماج يف سوق الشغل بالكاد تصل إىل 50%.  

ويعاين هذا القطاع أيضا من العديد من االختالالت منها : الطاقة االستيعابية ال تتجاوز خمس طلبات الولوج للتكوين 

املهني ؛ العرض التكويني غري متوجه بالشكل الكايف لالستجابة لحاجيات املقاولة ؛ غلبة التكوين مبؤسسات التكوين 

املهني عىل األمناط األخرى من التكوين والحال أنها أقل فعالية من التكوين بالتمرس أو التكوين بالتدرج. ينضاف 

62 استجواب أجرته جريدة لوماتان مع أحمد خشيشن، وزير الرتبية الوطنية والتعليم العايل وتكوين األطر والبحث العلمي )16 أكتوبر 2009(

63 استجواب أجرته جريدة لوماتان )Le Matin( مع أحمد خشيشن، وزير الرتبية الوطنية والتعليم العايل وتكوين األطر والبحث العلمي )16 أكتوبر 2009(
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إىل هذا العجز الذي يعاين منه نظام التوجيه يف املستوى الثانوي وعدم ارتباط وانسجام التكوين املهني مع النظام 

التعليمي مام يولد العديد من حاالت الفشل واإلحساس باإلحباط لدى الشباب64.  

ح علينا. بعدما حصلت عىل  »لدينا مشكل يف التوجيه، إذ ليست هناك عالقة بني ما ندرسه يف الثانوية واملهن التي ُتقرترً

شهادة الباكلوريا يف اآلداب والعلوم اإلنسانية، ذهبت إىل مكتب التكوين املهني وإنعاش الشغل إليجاد تكوين ما، 

لكن هناك عدد قليل من التخصصات املوجه لألدبيني، وبالتايل فاملقاعد قليلة جدا. بالنسبة يل، مل أجد سوى تخصص 

وكاالت األسفار رغم أنه مجال ال يستهويني البتة. تابعت الدروس ملدة ستة أشهر قبل أن أتخىل عن التكوين. ومنذ 

سنة ال أفعل شيئا : حاولت اجتياز عدد من املباريات لولوج الدرك املليك أو هيئات أخرى، لكن كانت هناك امتحانات 

باللغة الفرنسية والحال أين ال أملك مستوى جيدا يف هذه اللغة. هذه السنة، أعتزم التسجيل يف كلية االقتصاد.«

محمد، 22 سنة، عاطل، املغرب )مدينة سال(

يسمح  ال  نظام  حبييس  التالميذ  املهني  والتكوين  العام  التكوين  بني  جسور  وجود  عدم  يجعل  أخرى،  جهة  من 

للمتفوقني يف التكوين املهني من ولوج التعليم العايل.

من جهة أخرى، يتسم نظام التكوين بعدم اإلنصاف65، إذ ال يستفيد منه الشباب يف الوسط القروي إال بشكل محدود، 

وهو غري ذي فعالية يف إدماج أو إعادة تأهيل الشباب العاملني يف القطاع غري املهيكل أو املراهقني املنقطعني عن 

الدراسة. صحيح أن هؤالء الشباب املهمشني، خاصة الفتيات، ميلكون إمكانية ارتياد مراكز ملحو األمية و/أو للتكوين 

تابعة للتعاون الوطني أو لوزارة الشباب والرياضة والتي يتم تنشيطها بدعم من منظامت غري حكومية، غري أن هذه 

التخصصات، املتقادمة وذات الجودة الضعيفة، غالبا ما تكون مجرد وسيلة للتخلص منهم.

يف موريتانيا : فقط %4 من الشباب يتابعون دراسات جامعية )%2 يف صفوف الفتاة(. لكن، القطاع عرف منو مهام 

منذ سنة 2004، إذ تزداد أعداد الطلبة بـ%7 ومن املنتظر أو يتجاوز عددهم 20 ألف طالب وطالبة هذه السنة66. يف 

سنة 2011، بلغ عدد الطلبة الحاصلني عىل منحة ملتابعة دراستهم بالخارج نحو 2400، ثلثيهم باملغرب. غري أن النظام 

املعتمد يف منح املنح الدراسية واملرتكز عىل انتقاء الحاصلني عىل أعىل النتائج يشجع هجرة األدمغة.

الكايف لحاجيات  بالقدر  يبقى غري كاف وغري مالئم  الجامعي  التكوين  القطاع، فإن عرض  الذي عرفه  التطور  رغم 
االقتصاد. كام أن قطاع التعليم العايل غري قادر عىل استيعاب الـ6000 حامل لشهادة الباكالوريا الذين ينجحون كل 

سنة، علام أن تلميذا واحد فقط من أصل خمس يحصل عىل الباكالوريا.   

جامعة   : جامعتني  من  وتتكون  الثامنينات،  أواسط  يف  إال  تنشئ  مل  إذ  العهد،  العايل حديثة  التعليم  منظومة  تعد 
والتقنيات،  العلوم  )الطب،  كليات  أربع  تضم  التي  نواكشوط  السنة، وجامعة  أنشئت هذه  التي  اإلسالمية  العلوم 
اللهم معهد موجود بروسو، مختص يف  املهندسني،  لتكوين  أنه ال توجد مدرسة  القانون واالقتصاد(. يذكر  اآلداب، 
ُل اإلطار العمومي للتعليم العايل ستة تخصصات مهنية، ومعهد للمحاسبة واإلدارة،  مِّ تكوين املهندسني الفالحيني. وُيكرً
ومدرسة البوليتكنيك التي فتحت أبوابها هذا العام. أما القطاع الخاص فغري متطور مبا فيه الكفاية وال يخضع إلطار 

تنظيمي67. وتبقى اإلجازة هي أعىل دبلوم متنحه الجامعة. 

64 التعليم باملغرب، تحليل القطاع، اليونيسكو 2010

65 التعليم باملغرب، تحليل القطاع، اليونيسكو 2010

66 مديرية التعليم العايل بوزارة الرتبية الوطنية

67 تم إصدار مرسومني سنة 2011 لتنظيم القطاع لكنها مازاال غري مفعلني
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بجودة  يتعلق  ما  يف  خاصة  التكوين،  بتتبع  الخاصة  البيانات  يف  نقص  من  القطاع  تدبري  يعاين  ذلك،  إىل  باإلضافة 
وكلية  واالقتصادية،  القانونية  العلوم  كلية  من  كل  تستضيف  و  الشهادات.  حملة  وبإدماج  املوجودة  التخصصات 
العايل  التعليم  العظمي من طلبة  الغالبية  للدراسات واألبحاث اإلسالمية  العايل  اآلداب والعلوم اإلنسانية، واملعهد 

)%76 سنة 2008(68. ويعترب هذا الوضع مثريا للقلق بالنظر لقلة مناصب الشغل املتوفرة يف هذه التخصصات خارج 
الوظيفة العمومية.  

وعرف عدد طلبة التكوين التقني واملهني تناميا ملحوظا خالل السنوات األخرية، إذ مر من 1916 شخص سنة 2001 

إىل 4000 سنة 2011 69.   

ويضم هذا القطاع 18 ثانوية للتعليم التقني واملهني ومركزا للتكوين. كام مينح ثالثة أنواع من الشهادات : شهادة 
الكفاءة املهنية  الباكالوريا وشهادة  التقني للشباب الحاصلني عىل مستوى  الباكالوريا، شهادة  العايل لحملة  التقني 
 1500 نحو  منه  ويتخرج  سنة  كل  جديدا  واردا   2000 القطاع  ويستقطب  اإلعدادي.  مرحلة  أنهوا  الذين  للشباب 
مختلف  عىل  بنجاح  واملهنية  التقنية  تكوينية  الدورات  ولوج  مبارات  اجتازوا  الذين  الطلبة  توزيع  ويتم  متخرجا. 
التخصصات حسب رتبهم : إذ مينح االختيار لذوي النتائج العالية أما الباقون فيتم تسجيلهم يف التخصصات املتبقية.  

نون يجدون عمال عند تخرجهم، غري أن %18 منهم  فقط  وًّ وحسب البيانات املتفرقة املتوفرة، فإن نصف الشباب امُلكرً
يزاولون عمال يوافق مؤهالتهم.

وكام يؤكد املسؤولون ذلك، فإن نظام التكوين التقني واملهني، املتسم بطاقته االستيعابية غري الكافية بالنظر لحجم 
الحاجيات يف هذا املجال، ال يستهدف سوى الشباب املتوفرين عىل مستوى تعليمي معني، وال يستفيد منه الشبان 
غري املتعلمني أو من ذوي املستوى التعليمي الضعيف واملرتاوح عددهم ما بني 40 ألف 50 ألف شاب وشابة، والذين 
يصلون كل سنة لسوق الشغل بهدف العمل يف القطاع غري املهيكل غالبا يف ظروف حاطة بالكرامة أو الوقوع يف 

العطالة واالنحراف. 

ولقد تم إحداث املعهد الوطني سنة 2002 لرتقية التكوين التقني واملهني للرفع من مستوى مالمئة العرض التكويني 
مع حاجيات سوق الشغل.  وأنجز املعهد بعض الدراسات لتحقيق فهم أفضل لديناميات وحاجيات سوق الشغل. 
إال أن هذا العمل يبقى صعبا بالنظر لعدم قدرة الحكومة واملقاوالت عىل التحكم يف النمو االقتصادي خاصة بسبب 
التقلبات املناخية والسياسية، والنقص يف قدرات التخطيط وعدم القدرة عىل استباق الحاجيات يف مجال التوظيف. 

وتتجىل عدم املالءمة بني نظام الرتبية والتكوين والحاجيات الفعلية للفاعلني االقتصاديني بشكل خاص يف النسبة 

املرتفعة لبطالة الشباب )انظر أدناه( ، والحال أن بعض القطاعات التي تعرف توسعا مهام من قبيل املناجم )الحديد، 

الذهب...( والبناء واألشغال العمومية ال تجد الكفاءات الالزمة يف السوق الوطني. لذلك تفضل املقاوالت توظيف 

عامل أجانب أو يف بعض األحيان توظيف شباب غري مؤهلني تعمل عىل تكوينهم بنفسها.   

يروم إحداث  تنفيذ مرشوع  الدويل، عىل  البنك  بتعاون مع  املعهد حاليا،  االختالالت، يعمل  تجاوز هذه  من أجل 

دورات تكوينية قصرية مبشاركة املقاوالت. ويشمل هذا املرشوع إحداث إطار للتدرج املهني لفائدة الشباب املقصيني 

من النظام التعليمي. ومن املنتظر أن ميكن هذا املرشوع، الذي سيمول من طرف البنك اإلسالمي للتنمية، من محو 

68   التقرير الرسمي حول الرتبية الوطنية مبوريتانيا، 2010

69 التقرير الرسمي حول الرتبية الوطنية مبوريتانيا، 2010 وبيانات املعهد الوطني لرتقية التكوين التقني واملهني.
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أمية هؤالء الشباب وتكوينهم ومنحهم شهادات كفاءة يف مهن واعدة وذلك بتعاون مع رشكات صغرى يف القطاعني 

النظامي وغري املهيكل. 

رائدا  دورا  لعبت  من  كميونيتي«،  »دولوس  أو  »كاريتاس«  مثل  الحكومية،  غري  املنظامت  بعض  فقط  اليوم،  وإىل 

القروية  باملناطق  املتسولون، شباب  الكتاتيب  )طلبة  واملهمشني  الدراسة  املنقطعني عن  الشباب  تكوين  ميدان  يف 

والحرضية يعيشون الفقر املدقع(.

يف تونس :  يندرج التعليم العايل يف نفس منطق قطاع الرتبية الوطنية : ضامن ولوج جميع التونسيون للمعرفة بفضل 

الدعم االجتامعي الذي توفره الدولة للطلبة الراغبني يف متابعة تعليمهم العايل )منح، مسكن، النقل(. وإذا كانت 

أغلب الكليات قد تم إحداثها عقب االستقالل بتونس العاصمة، فقد تم تدريجيا إحداث مؤسسات جامعية أخرى 

يف مختلف مناطق البالد من أجل تشجيع التنمية الجهوية وامتصاص العدد املتنامي لحملة شهادة الباكالوريا. ومنذ 

قانون سنة 2002 الذي جعل الجامعة قطبا للتنمية الجهوية، عرفت الجامعة التونسية نوعا من الالمركزية : بلغ عدد 

الجامعات العمومية يف موسم 2010 - 2011 ما مجموعه 13 جامعة70 تضم 193 مؤسسة للتعليم العايل والبحث 

العلمي منها 30 مؤسسة تابعة لوزارة التعليم العايل والبحث العلمي ووزارات أخرى71.

يقتيض التسجيل يف الجامعة الحصول عىل شهادة الباكلوريا وال يستوجب أي شكل من أشكال االنتقاء. وقد بلغ عدد 

حاميل شهادة الباكالوريا الجدد  الذي تسجلوا بالجامعة عند الدخول الجامعي ملوسم 2010 - 2011، ما مجموعه 

األجانب(.  والطلبة  الباكالوريا  شهادة  تعادل  شهادة  الحاصلون عىل  التونسيون  الطلبة  فيهم  )مبن  طالب   85 705

التعليم مجاين وتوفر الدولة منحا للطلبة ذوي الدخل املحدود من أجل دمقرطة الولوج للجامعة. هكذا، بلغ عدد 

الطلبة الذين استفادوا من منحة برسم املوسم الجامعي 2010 - 2011، مبن فيهم الطلبة األجانب، 533 98 طالبا، 

من أصل 876 346 طالبا.  

منذ االستقالل، ارتفع عدد الطلبة الجامعيني بشكل كبري جدا، فقد تضاعف بـ 4,5 مرة منذ عرش سنوات، كام ارتفعت 

نسبة الفتيات من %40,5 إىل %61,2. إذ يبدو أن الطالبات »يتشبنث« أكرث بالدراسة، تحدوهن يف ذلك الرغبة يف 

من  متكنهن  الجامعة  فإن  ذلك  إىل  باإلضافة  املادية.  استقالليتهن  شأنها ضامن  من  جامعية  شهادة  عىل  الحصول 

االنفالت من املراقبة العائلية وربط عالقات مع شبكات اجتامعية جديدة.

جدول 3. 13. : تطور أعداد الطلبة بالجامعات العمومية 1960 - 2010

نسبة الفتيات الطلبة السنة

5,0% 2 310 1962 - 1961

61,2% 346 876 2011 - 2010

املصدر : وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

وال يعزى هذا االرتفاع يف عدد الطلبة إىل النمو الدميغرايف فحسب، وإمنا هو نتاج تحسن نسبة التمدرس، وإرساء مقاربة 
الالمركزية يف املجال الجامعي وكذا اإلصالحات التي همت املنظومة التعليمية من قبيل إقرار التعليم اإلجباري إىل غاية 

70 جامعات : تونس، منوبة، تونس املنار، الزيتونة، قرطاج، جندوبة، سوسة، املنستري، القريوان، صفاقس، قفصة، قابس والجامعة االفرتاضية

71 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي، التعليم العايل باألرقام 2010 - 2011
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سن 16 سنة وإلغاء امتحان الولوج للمستوى اإلعدادي. وقد مكنت هذه السياسة من بلوغ  نسبة دراسة يف التعليم العايل 
وصلت برسم موسم 2010 - 2011إىل %37 مقابل %25 قبل عرش سنوات، وهي النسبة األعىل يف منطقة شامل أفريقيا.

ويف سنة 2010، حصل أزيد من 000 86 طالب بالتعليم العايل عىل شهادة جامعية72، لكن العديد منهم انضموا إىل طوابري 
طالبي العمل، ففي سنة 2011 بلغ عدد طالبي العمل من حملة الشهادات 800 217 كام شكلت نسبة البطالة يف صفوف 

النساء ضعف تلك املسجلة بني الرجال )%48 مقابل %24(73. ويبدو أن النساء تعانني من التمييز من طرف املشغلني 
الذين يفضلون توظيف الرجال، معتربين أنهم أقل عرضة للتغيب مقارنة مع النساء )عطلة الوالدة، التغيب عن العمل 

بسبب مرض الطفل...( وكذا أكرث قدرة عىل التنقل لدواعي العمل.

أما بالنسبة للتكوين املهني، فيسعى أساسا إىل توفري املعارف الرضورية ملزوالة حرفة أو مهنة ما والتهيئ لالندماج يف الحياة 
العملية. ويشتمل التكوين املهني عىل التكوين داخل مؤسسات التكوين املهني والتكوين بالتمرس والتكوين بالتدرج 
املهني والتكوين عن بعد. وبخصوص التكوين املستمر فيهدف إىل مالءمة اليد العاملة مع التطورات التكنولوجيات 
والتطورات التي تعرفها املهن وإكساب العاملني كفاءات جديدة. وقد تم يف موسم 2006 - 2007 إحداث 37 مركزا جديدا 

وإعادة تنظيم 48 مركزا من أجل توفري تكوين يعادل 000 64 منصبا )مقابل 000 36 سنة 2003(.

بلغ سنة 2007 عدد مراكز التكوين املهني املعتمدة بتونس 343 مركزا و133 مركزا خاصا. وقد ارتفع عدد الشهادات 
املعتمدة بإيقاع رسيع : حيث تضاعف يف خمس سنوات،  إذ انتقل من 000 15 سنة 2001 إىل 000 31 سنة 2006. غري 

أنه يبقى ضعيفا نسبيا، عىل اعتبار أن غالبية الشباب يفضلون متابعة دراستهم يف التعليم العام74 . من جهة أخرى، يعاين 
قطاع التكوين املهني من الطابع الجامد للربامج وال يرتك إال هامشا ضيقا لألساتذة، كام أنه ال يتم إعداد هؤالء ملهمة 

التدريس، إذ ال يتم تناول البعد املهني يف تكوينهم األسايس75. 

أمام ضعف جودة وفعالية التعليم العايل باملغرب العريب، أضحى العديد من الشباب حملة شهادة الباكالوريا وحملة 
الشهادات الجامعية يحاولون الذهاب إىل الخارج، حافزهم يف ذلك : اكتشاف ثقافات جديدة، الحصول عىل شهادة 
مرموقة، متابعة تكوين رضوري يف بالدهم، تجاوز الفشل، الهروب من توجيه جامعي غري مرغوب فيه، االستفادة من 

امتيازات اإلقامة بالخارج، مامرسة النضال أمام صعوبة مامرسته بالوطن األم....

فعىل سبيل املثال، يقدر عدد الطلبة املغاربيني بفرنسا يف نحو 000 53 برسم سنة 2009 : غالبيتهم يتابع دراسته 

يف مستوى املاجستري)%51(، اإلجازة )%38( أو الدكتوراه )%11(76. ويشكل املغاربة أول جالية للطلبة األجانب يف 

فرنسا، رغم أن نسبتهم تراجعت من %16 سنة 2002 إىل %11 سنة 200977.

ليس الذهاب للدراسة بالخارج ظاهرة جديدة بالبلدان املغاربية. فعرب األزمنة سافر الشباب »طلبا للعلم« بعيدا عن 

بلدانهم، يف الرشق كام يف الغرب. وإذا كانت الوجهات تتغري حسب الفرتات والظرفية فإن الظاهرة مستمرة ال تتغري. 

منذ تكثيف العالقات بني ضفتي البحر األبيض املتوسط ابتداء من القرن 19، تلقى العديد من الشباب املغاربيني، 

72  وزارة التعليم العايل والبحث العلمي، التعليم العايل باألرقام 2010 - 2011

73 املعهد الوطني لإلحصاء، ندوة صحفية حول النتائج األوىل للبحث الوطني حول الشغل سنة 2011، تونس، نونرب 2011

  http://www.oecd.org/ dataoecd/24/38/40571890.pdf  2008 ،74 اآلفاق االقتصادية بإفريفيا، تونس، منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

75  وزارة الرتبية، اإلصالح الجديد للنظام التعليمي التونيس، برنامج لتنفيذ مرشوع »مدرسة الغد« )2002 - 2007(

76 وضعية التعليم العايل والبحث يف فرنسا، 35 مررشا، باريس، وزارة التعليم العايل والبحث، 2011

77 وضعية التعليم العايل والبحث يف فرنسا، 35 مررشا، باريس، وزارة التعليم العايل والبحث، 2011
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السياسية  النخب  تكوين  يف  مهام  دورا  الظاهرة  هذه  لعبت  وقد  الغربية.  الجامعات  يف  تكوينهم  الذكور،  خاصة 

والفكرية يف املغرب العريب. أما اليوم، ويف سياق عاملي تطبعه القيم االقتصادية بقوة، فإن الدول الغربية ترى يف 

التعاون يف مجال التعليم العايل آلية تسويقية تجارية، منطلقة يف ذلك من فكرة مفادها أن نخبة دول الجنوب التي 

تتلقى تكوينها يف دول الشامل من شأنها أن تبدي استعدادا أكرب لتساهم لدى عودتها لبلدانها يف فتح أسواقها الوطنية 

أمام البلدان الغربية.

يقرر بعض الشباب البقاء يف الخارج بعد انتهاء دراستهم، مساهمني يف ذلك يف ما يعرف بظاهرة هجرة األدمغة. 

غري أن العديد من شباب املغرب العريب يفضلون العودة إىل بلدانهم. ورغم مشاكل اإلندماج والتأقلم التي غالبا ما 

ُن بشكل عام من تقوية ثقتهم بأنفسهم وتعزيز هويتهم مام يجعلهم، لدى  كِّ تعرتضهم، فإن مقامهم يف الخارج مُيَ

عودتهم، أقدر عىل الدفاع عن قيم االنفتاح عىل اآلخر وعن إدماج بلدانهم يف محيطها اإلقليمي والعاملي.

3.3  بطالة وعطالة ال�شباب 

م�شتويات قيا�شية لبطالة ال�شباب وعطالة  1.3.3
يواجه الشباب الباحثون عن الشغل باملغرب العريب ظروفا صعبة للغاية، بسبب عدم مالءمة نظام التعليم والتكوين 

ملتطلبات سوق الشغل، باإلضافة إىل التزايد غري املسبوق ألعداد الوافدين الجدد عىل سوق الشغل طلبا للعمل. إذ 

يخضع العرض يف مجال التشغيل لضغوطات كبرية ناجمة عن ارتفاع عدد الساكنة وارتفاع نسبة الشباب واملشاركة 

متزايدة األهمية للمرأة يف الحياة العملية رغم أنها تبقى محدودة مقارنة مع باقي دول العامل.

يف املجمل، سريتفع عدد الساكنة النشيطة78 يف املنطقة العربية )شامل أفريقيا والرشق األوسط( بنسبة %80 ما بني 

سنتي 2000 و202079. وحسب بيانات منظمة العمل الدولية، فإن منطقة شامل أفريقيا ستجل رقام قياسا يف بطالة 

الشباب80.

78 تشمل الساكنة النشيطة مجموع األشخاص يف سن العمل املوجودين يف سوق الشغل. يف املقابل، العاطلون هم األشخاص الذي ال يزاولون أو ال يبحثون عن مزاولة أي نشاط مؤدى 
عنه.

79 حسب تقديرات البنك الدويل

80 حسب تعريف منظمة العمل الدولية فإن البطالة تشمل الشباب الذي يوجدون يف سن العمل والذين يجتهدون يف البحث عن شغل
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جدول 14.3. : املؤرشات األساسية لسوق تشغيل الشباب، سنة 2009  )النسبة املئوية(

نسبة الساكنة الحاصلة عىل منصب عمل  نسبة البطالة يف صفوف الفئة العمرية
املنطقة ما بني 15 و24 سنة

41,4 17,7 االقتصادّيات املتطّورة واالتحاد األورويب

33 20,8 أوروبا الوسطى والجنوبّية الرشقّية ورابطة الدول املستقّلة

54 8,9 رشق آسيا

44 14,7 جنوب رشق آسيا واملحيط الهادي

41,8 10,3 جنوب آسيا

43,9 16,1 أمريكا الالتينية والكرايبي

27,9 23,4 الرشق األوسط

29 23,7 شامل أفريقيا

50,6 11,9 أفريقيا جنوب الصحراء

44,4 13 املتوسط العاملي

 املصدر :  املنظمة الدولية للشغل، النامذج القياسية االقتصادية للتوجهات، أبريل 2010، والتوجهات العاملية لتشغيل الشباب، 2010

تظل  حني  يف  الجامعية،  الشهادات  وحملة  الثانوية  الدراسة  أنهوا  الذي  الشباب  صفوف  يف  بقوة  البطالة  تتفىش 

محدودة نسبيا لدى الشباب ذوي املستوى اإلبتدايئ أو األميني. ويعزى هذا الوضع، باإلضافة إىل كون التعليم ال يلعب 

دوره يف اإلدماج االجتامعي، إىل أن الوظيفة العمومية، التي كانت توفر باملايض فرص عمل للشباب الحاصلني عىل 

تعليم عايل، مل تعد قادرة اليوم عىل استيعابهم.

من  العديد  من  الشابات  تعاين  إذ  الشباب.  نظرائهن  من  أكرث  الشابات  تطال  البطالة  أن  أيضا  املؤرشات  وتكشف 

العوائق التي تحد من ولوجهن إىل الحياة العملية. وحتى عندما يتمكن من الحصول عىل فرصة عمل، فغالبا ما 

يواجهن عقبات أمام تطور مسارهن املهني، كام يحصلن عىل أجور أدىن من الرجال. 

من جهة أخرى، أدت العوملة إىل استقرار رشكات متعددة الجنسيات بالدول املغاربية أو ترحيل بعض من خدماتها 

لهذه الدول، مام ميكن من توفري مناصب شغل ال تحتاج ملؤهالت كربى ومتدنية األجور وغالبا ما تكون موسمية، 

وهو األمر الذي يعمق عدم االستقرار املهني للشباب. أما بالنسبة للقطاع الخاص، فهو ال يوفر فرصا أو آفاقا مهمة 

وال يقبل عليه الشباب نهائيا : بعض املشغلني يوظفون أجراء بدون عقد وال يؤدون تعويضات عن الساعات اإلضافية 

ويرفضون توفري التغطية االجتامعية بالشكل الذي يجب أن تكون عليه81. 

البيانات الكمية بوضوح أن الحصول عىل  هكذا، وأمام ندرة مناصب الشغل املستقرة وذات اآلفاق الواعدة، تربز 

العمل يبقى الهاجس األول للشباب.

جدا يف صفوف  كبري  بشكل  العطالة82  نسبة  ارتفاع  املتوفرة  الدراسات  تربز  البطالة،  عن  وبعيدا  أخرى،  من جهة 

الشباب املغاريب. وتعترب هذه النسبة، التي تقدر بـ%60 يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا83، األعىل يف العامل.

81 بعض املشغلني اليتورعون يف إرغام األجراء عند توظيفهم عىل توقيع استقالة تحمل تاريخا الحقا وذلك لتجنب تحمل التكاليف االجتامعية املرتتبة عن قضاء مدة معنية من العمل. 

82 يعترب الشباب الذي ال يعملون وال يجتهدون يف البحث عن عمل، عاطلني وليسوا يف حالة بطالة

83 الشباب : ورقة رابحة ال تقدر حق قدرها - نحو برنامج عمل جديد للرشق األوسط وشامل إفريقيا، البنك الدويل، 2007.
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وأمام تراجع ثقة الشباب باملنطقة  يف مبدأ الجدارة واالستحقاق، بل وانعدامه يف بعض الدول، يلجأ هؤالء الشباب 

بشكل متزايد للدعم العائيل أو غريه من أجل ولوج الحياة العملية والحصول عىل دخل. كام يلجأ عدد كبري من 

الشباب ملهن صغري قليلة األجر وغري واعدة وبالقطاع غري املهيكل.

يشكل الفراغ وامللل القاسم املشرتك بني عدد كبري من الشباب السيام وأن العرض يف مجال الرتفيه واألنشطة الرياضية 

غالبا ما يكون ضعيف املستوى وغري مالئم النتظاراتهم. وتشري البيانات النوعية املتوفرة أن نسبة كبرية من الشباب 

املغاريب يهدر وقته يف الحديث بني األصدقاء واإلبحار يف األنرتنت ومشاهدة التلفاز أو ببساطة يف عدم فعل أي يشء.    

ويشعر هؤالء الشباب، غري املنتجني وغري املستقلني، بالدونية وبالضيق واألىس، ويحز يف أنفسهم كونهم مجربين عىل 

الرضوخ، أحيانا حتى سن متقدمة، إلرادة األبوين، ولكونهم عالة عىل اآلخرين وال يستطيعون تلمك زمام أمورهم أو 

مساعدة اآلخرين أو تكوين أرسة.

وتشري كل التحاليل إىل أن لعطالة الشباب، فضال عن كونها تشكل خسارة كبرية بالنسبة لالقتصاد، كلفة اجتامعية 

هامة بالنظر لتعميقها لإلقصاء االجتامعي. ذلك أن عدم القدرة عىل إيجاد عمل تولد إحساسا بعدم الجدوى وبالفراغ 

مام قد يؤدي إىل مشاكل نفسية أو إىل العنف أو املخدرات.

يف الجزائر، تضاعف عدد الساكنة النشيطة يف بحر 20 سنة، إذ قدر عددها سنة 2008   بنحو 10,8 مليون شخص، أي 

بنسبة %32 من مجموع الساكنة القاطنة. وشكلت النساء سنة 2008 أقل من %17 من مجموع الساكنة النشيطة 

مقابل %9 سنة 1987. 

بالنسبة للشباب املرتاوحة أعامرهم ما بني 15 و 24 سنة، تبلغ نسبة املشتغلني %28 مع وجود فارق كبري بني الفتيان 

)%47( والفتيات )%9(. وبسبب طول فرتة التكوين الدرايس واملهني، فإن هذه النسبة أقل لدى الشباب ما بني 25 

و34 سنة )58%(.    

جدول 15.3. : معدل النشاط حسب السن والجنس بالجزائر برسم سنة 2008

املجموع اإلناث الذكور الفئة العمرية

28,2 8,9 46,5 ما بني 15 و24 سنة

57,5 23,9 90,8 ما بني 25 و 34 سنة

53,9 16,8 92,4 ما بني 35 و54 سنة

45,9 15,7 75,0 ما بني 15 و60 سنة

9,7 2,0 17,5 60 سنة ما فوق

41,7 14,2 68,9 املجموع

املصدر : الديوان الوطني لإلحصائيات.

ويقدر عدد السكان العاطلني بالجزائر بأزيد من مليون شخص، أي نسبة %10. وتطال البطالة النساء )%19( أكرث 

مام تطال الرجال )%8( وتهم أساسا الشباب النشيطون. ويبلغ معدل بطالة الشباب املرتاوحة أعامرهم ما بني 16 

و 24 سنة نحو %22 –  شاب واحد من أصل خمسة شباب نشطني تقريبا – يف حني يبلغ معدل البطالة يف صفوف 
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الشباب البالغة أعامرهم 24 فام فوق %7. وتعمق البطالة عدم استقاللية الشباب إزاء والديهم وذلك حتى سن 

متقدمة أحيانا.

تبلغ نسبة الشباب العاطلني %46 من مجموعة السكان العاطلني.ويف الجزائر، كام يف باقي بلدان املغرب العريب، غالبا 

ما يتطلب ولوجهم لسوق الشغل فرتة طويلة من االنتظار. ويبدو بشكل عام أن الشباب يعانون من التمييز عىل 

مستوى ولوج سوق الشغل.

من جهة أخرى، تطال البطالة الشباب حملة الشهادات أكقر من غريهم. ففي حني ال يتجاوز معدل البطالة يف صفوف 

السكان الذين ال يتوفرون عىل أي شهادة %7، فإن هذا املعدل  يفوق %21 لدى حملة الشهادات العليا. كام أن 

معدل النساء العاطالت )%34( يفوق بثالثة أضعاف املعدل املسجل يف صفوف الرجال )11%(.

جدول 16.3. :  معدل البطالة بالجزائر حسب السن والجنس لسنة 2008

املجموع اإلناث الذكور الفئة العمرية

21,5 37,4 18,6 ما بني 16 و24 سنة

7,1 15,0 5,4 25 سنة ما فوق

10,0 19,1 8,1 املجموع

 املصدر : الديوان الوطني لإلحصائيات

“ليس لدى مشكل يف عميل. حصلت عىل شهادة الباكالوريا ومل أرغب يف الذهاب إىل الجامعة. وجدت عمال دون 

إضاعة وقتي يف الجامعة ”

مجدي، 22 سنة، الجزائر )وهران(

 “فرص العمل غري متوفرة. والشباب ال يقبلون مبزاولة عمل مرهق. أن تتابع دراسات عليا ليك تصري بائعا بعد ذلك، 

فهذا ما لست مستعدا لفعله”

ماهر، 12 سنة، طالب، الجزائر )وهران(

لقد بات ينظر للجوء إىل العالقات العائلية وغريها أمرا رضوريا يف رحلة بحث العديد من الشباب الجزائري عن عمل 

أو إنشاء مرشوع. هكذا، بات الحصول عىل معلومات ونصائح حول عروض العمل، االستفادة من »توصية«  للحصول 

عىل وظيفة، االعتامد عىل العالقات الشخصية لتجاوز الصعوبات اإلدارية املرتبطة بإنشاء مرشوع، اقرتاض املال من 

أحد األقارب أو من صديق واالستفادة من الدعم العائيل من أجل إحداث مقاولة....مامرسات جاري بها العمل من 

لدن الشباب للولوج للحياة العملية.

يشكل االعتامد عىل الرصيد من العالقات االجتامعية يف البحث عن عمل والحصول عليه، التوجه السائد بني صفوف 

الشباب الجزائري، إذ يسود االعتقاد اليوم أن نجاح الفرد أو فشله يظالن رهينان بشبكة العالقات االجتامعية وليس 

باالستحقاق. ومن النتائج املبارشة لهذه االعتقاد املنترشة فقدان األمل يف التكوين األكادميي واملهني، وغالبا ما تتعرض 

نتائج مباريات التوظيف، سواء يف القطاع العام أو الخاص، لالنتقاد السيام من لدن املرشحني الذين مل يقع عليهم االختيار. 
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“كل أفراد العائلة بعملون يف نفس الرشكة. قبل إحالته عىل التقاعد يحرص األب عىل توظيف كل أبنائه يف الرشكة. 

إنه أمر مخزي, فكل يشء مير عرب الواسطة. مباريات التوظيف ال تصلح ليشء. ليس هناك مساعدة للعاطلني الذين 

أصابهم اإلحباط”.

سليم، 42 سنة، طالب، الجزائر)وهران(

يف الجزائر، يوجد إطار للمساعدة عىل اإلدماج املهني للشباب الذي يشمل عقود قبل-التوظيف، برنامج مناصب 

لهم  ليست  والذين  الشهادات  حملة  من  العاطلني  الشباب  منها  يستفيد  التي  املحلية  للمبادرة  الشغل املأجورة 

شهادات والذين تابعوا تكوينا مهنيا وكذا الذين ليس لهم تكوين أو مؤهل. ويشمل إطار اإلدماج هذا، تشجيعات 

متكن من توظيف الشاب بعد سنة من إبرام العقد من خالل مساهامت للدولة يف األجر الذي يتقاضاه )ترتاوح يف 

املتوسط ما بني 40 و%50( ملدة قد تصل  إىل ثالث سنوات. ويقوم إطار اإلدماج االجتامعي للشباب حملة الشهادات 

املحدث سنة 2008 عىل املنطق ذاته. ومتكن هذا الربامج من توفري أزيد من 000 600. منصب شغل سنويا. ورغم 

الطابع املوسمي لفرص الشغل التي يتم توفريها من خالل هذه الربامج املمولة من ميزانية الدولة، فإن تشكل إسهاما 

كبريا يف محاربة البطالة واإلقصاء. 

يف الجزائر، تم اعتامد القروض الصغرى منذ نهاية سنوات التسعينيات، وتوجد اليوم آلية لدعم الشباب املقاولني 

الراغبني يف خلق مقاوالت صغرى جديدة، تعمل عىل تدبريها الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب وبرنامج ملنح 

القروض الصغرى لدعم أنشطة اقتصادية صغرية املوجودة )التشغيل الذايت، العمل انطالقا من املنزل، نشاطات حرفية 

وخدماتية إلخ...( الذي تقوم بتدبريه »الوكالة الوطنية لتسيري القروض املصغرة«. ومن النقائص التي تعاين منها آليات 

القروض الصغرى، ضعف املواكبة التقنية ألصحاب املقاوالت الصغرى كام أن هذا القطاع مازال بعيدا عن تحقيق 

مستوى التطور والنمو الذين بإمكانه أن يصله.

يف املغرب، يتزايد عدد السكان النشطني سنويا بنحو 130.000 شخص. ووق قدر عدد هذه الفئة من السكان سنة 

2010 بـ 11,5 مليون شخص %52 منهم من سكان املجال الحرضي و %26 منهم نساء.

ويف سنة 2010 بلغ عدد الشباب النشيطني املرتاوحة أعامرهم ما بني 15 و24 سنة نحو 2,3 مليون، وهم ميثلون 20% 

من مجموع الساكنة النشيطة، مقابل %23 سنة 2005. ويعزى هذا االنخفاض، فضال عن األسباب الدميغرافية، إىل 

امتداد فرتة الدراسة وتنامي عدد الشباب الذين تخلوا عن فكرة البحث عن عمل. 

لقد انتقل معدل نشاط الشباب البالغني من العمر ما بني 15 و24 سنة من %43 سنة 2005 إىل %36 سنة 2010. 

وقد هم هذا الرتاجع الذكور )من %60 إىل %53( أكرث من اإلناث )من %23 إىل 19%(.

سنة  إىل 9%   2005 سنة  من 11%  انتقل  إذ  األخرية،  السنوات  عىل  البطالة  معدل  تراجع  الوطني،  املستوى  عىل 

201084، يف حني ارتفع هذا املعدل بشكل طفيف لدى الشباب. وتبلغ نسبة البطالة أقىص درجاتها لدى الفئة العمرية 

املرتاوحة ما بني 15 و24 سنة، إذ سجلت سنة 2010 نسبة %18، وذلك بارتفاع طفيف مقارنة سنة 2005. وتبلغ 

نسبة بطالة الشباب %31 يف املدن مقابل %8 بالوسط القروي. وترتفع لدى الشابات أكرث منها لدى الشباب الذكور.

84  وزاة الشغل والتكوين املهني  
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جدول 17.3. : بطالة الشباب باملغرب حسب املستوى الدرايس سنة 2009 - 2010

الذكور )النسبة املئوية( اإلناث )النسبة املئوية( املستوى الدرايس

14 19 بدون مستوى درايس

17 34 االبتدايئ

27 47 اإلعدادي

34 50 الثانوي

29 25 التعليم العايل
املصدر : البنك الدويل85

إن معدل بطالة الشباب باملغرب غري متناسب مع مستواهم التعليمي، إذ تطال البطالة الشباب حملة الشهادات 

العليا – خاصة الذين تابعوا دراسات عليا عامة يف مجاالت التاريخ والجغرافيا، الدراسات اإلسالمية، األدب العريب...- 

ثالثة أضعاف ما تطال الشباب الذين ال يتوفرون عىل أي مستوى درايس. لكن، من حيث الكم، فإن غالبية الشباب 

العاطل لهم مستوى درايس ضعيف أو ليس لهم مستوى درايس : فقط %5 من الشباب العاطل لهم مستوى درايس 

عايل و%19 لهم مستوى الثانوي. 

الثلث فقط  أن  باملغرب. ذلك  الشباب  بالبطالة ال تكفي لوحدها لإلحاطة بحجم عطالة  املتعلقة  إن اإلحصائيات 

منهم يعملون بينام الشباب املشكلون للثلثني املتبقيني يوجدون يف وضعية عطالة وغالبا ما يغلب عليهم اإلحباط 

وال يبحثون عن عمل. 

»تكون حياة الشباب أحيانا ممتعة وسهلة، لكن تعرتيها أيضا صعوبات جمة يف الدراسة والعمل وكسب املال. إن 

العمل والنجاح حكر عىل أبناء الوزراء واألغنياء املنتمني لعائالت تستفيد لوحدها من كل الخريات.«

يونس، 12 سنة، طالب، املغرب )سال(

»بالنسبة يل، أرى األمور وفق املنطق التايل : أنا أدرس للحصول عىل عمل بعد ذلك، ألين أريد أن أستقل بذايت وأن 

أمتكن من مساعدة من يحتاجون ملساعديت«

لطيفة،32 سنة، طالبة، املغرب )سال(

إن الشباب املغريب عىل وعي تام بالحواجز التي تقلص من حظوظهم يف النجاح املهني. فبعضهم يتحدث عن املستوى 
الدرايس واللغة األجنبية غري الكافيني )ألن أرسهم مل يكن لديها اإلمكانيات املادية لدفع مصاريف مدرسة خاصة( 
والتي توصد أبواب املسالك التكوين املهمة والواعدة يف وجوههم وكذا املستوى املادي الضعيف وشبكة العالقات 

عائالتهم التي ال متكنهم من الحصول عىل »دعم أو توصية« أو »إرشاء أحدهم« من أجل الحصول عىل عمل.

رغم هذه الظروف الصعبة، فإن غالبية الشباب املغاربة، مبن فيهم الفتيات، يرون يف النجاح املهني السبيل لتحقيق 

ذواتهن  لفرض  للزواج ووسيلة  أساسيا  املادي رشطا  االستقالل  الشابات  من  العديد  وترى  وناجح86.  زاهر  مستقبل 
داخل األرسة وإزاء زواج املستقبل. إال أن هذه املالحظة ال تنطبق متاما عىل الوسط القروي، حيث ليس للمراهقات 
تتصور  أنهن حبيساته، يف حني ال  الذي يشعرن  السجن  الخروج من  أمال يف  لديهن  ليس  الدراسة  املنقطعات عن 

الفتيات غري املتعلامت حياتهن خارج وضع ربة البيت.

85  النهوض مبشاركة الشباب والفرص املتاحة لهم، نتائج أولية، البنك الدويل، 2011

86 »الشباب باملغرب، أمناط العيش، اآلراء، القيم والتطلعات«، ملخص نتائج دراسة نوعية أنجزتها وزارة الشباب والرياضة سنة 2010.
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مبادراتها خالل  املغربية  السلطات  املطالب، ضاعفت  ارتفاع عدد  و  الشباب  عطالة  ملشكل  للتصدي  محاولة  ويف 
العقد األخري، أوال من خالل إنشاء هيئات الوساطة. ففي سنة 2001 تم إحداث الوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل و 
الكفاءات التي تتوفر عىل 74 فرعا يف أرجاء البالد و 400 خبري وتسعى لتوفري خدمات لـ 600.000 باحث عن عمل 
مسجلني لديها ) 200.000 منهم منخرط بقوة يف مسار البحث عن عمل(. باإلضافة إىل ذلك و يف سنة 2004 تم 
مأسسة  وكاالت التوظيف الخاصة ) تم منح الرتخيص لـ 27 وكالة لحد اآلن(. و قد تطورت هذه اآلليات مع مرور 
الوقت لكن فعاليتها الزالت محدودة. إذ ال يعرف اسم الوكالة الوطنية سوى %14 من الشباب )4 % يف الوسط 

القروي( وال يلجأ لخدماتها إال  %2 من الشباب العاطلني87.

الكفاءات، برنامجني  التشغيل و  الوطنية إلنعاش  الوكالة  الدولة سنة 2006، دامئا يف إطار  من جهة أخرى أطلقت 

يرميان إىل تعزيز تشغيل الشباب الحاصل عىل شهادات، إذ يستهدف برنامج »إدماج« الشباب الذين ال يتوفرون عىل 

خربة و الذين يوقعون عىل عقد تدريب مؤدى عنه ملدة 24 شهرا مع مقاولة ما، مقابل استفادة هذه األخرية من 

امتيازات رضيبية. و يهدف الربنامج املسمى "تأهيل« إىل إعادة تأهيل الحاصلني عىل شهادة البكالوريا و الحاصلني 

عىل شهادة للتكوين املهني لالستجابة لحاجيات املقاوالت وحاجيات املشاريع املهيكلة الكربى لالقتصاد املغريب.

ونظرا ملا تم الوقوف عليه من عدم كفاية هذه التدابري الستيعاب الضغط املتنامي ألعداد الشباب العاطل، فقد تم 

تعزيز هذه اآلليات يف سنة 2011، وذلك عن طريق تحسني برنامج "إدماج« واقرتاح إمكانيات جديدة  لتداريب 

طويلة األمد مدعومة من قبل الدولة لفائدة املعطلني الشباب. ومن جهة أخرى، ويف وقت يرغب فيه %46 من 

الشباب العمل يف الوظيفة العمومية88، أحيت الدولة سياسة التوظيف »القائم عىل اعتبارات اجتامعية«، بعد سنوات 

من الجهد لقطع الصلة مع هذا النظام املنتج للعجز.

وقد تم وضع آلية جديد تسمى عقد إدماج الشباب حاميل الشهادات تقوم علىى مساهمة الوكالة الوطنية يف متويل 

التداريب موضوع العقود التي تصادق بنفسها عليها.

وأعلنت الدولة عن قرب إحداث نظام لتعويض املعطلني الذين يقدمون مايثب أداءهم للمساهامت ملدة ستة أشهر 

عىل األقل لكن هذه اآللية ال تزال قيد الدراسة.

و يكشف تحليل السياسات العمومية الرامية إىل النهوض بتشغيل الشباب عن وجود تركيز قوي للوسائل واإلمكانيات 

عىل األقلية األكرث تعلام- و التي تعد أيضا األكرث مطالبة بالشغل-، يف حني ال يتم االهتامم بفئة الشباب املعطلني غري 

املتعلمني املحتاجني لالستفادة من تأهيل التقني. و ينطبق نفس اليشء عىل املزارعني و مريب املاشية و الصيادين 

الشباب) و الذين ميثلون خمس الشباب العاملني باملغرب( إذ ال يحصلون إال عىل دعم ضئيل، وذلك رغم ما ميثلونه 

من قوة ابتكار، إال أن مبادراتهم من أجل تحديث القطاع التقليدي الذي يشتغلون فيه تصطدم مع أعراف املجتمع 

الذكوري السائدة يف الوسط القروي. 

87 النهوض مبشاركة الشباب والفرص املتاحة لهم، نتائج أولية، البنك الدويل، 2011

88 النهوض مبشاركة الشباب والفرص املتاحة لهم، نتائج أولية، البنك الدويل، 2011
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يف موريتانيا، ووفقا ألحدث األبحاث89، فقد ارتفعت نسبة السكان النشطني إىل %52 واملستوى اإلجاميل للبطالة إىل 

%31. و تختلف نسبة البطالة حسب وسط اإلقامة ) %31.3 يف املجال الحرضي و%31.1 يف الوسط القروي(90 و كذا 

مستوى املؤهالت91. و يف املجمل، فنسبتها يف صفوف النساء تفوق بكثري نسبتها لدى الرجال، )0.54 الرجال/النساء(.

تطال البطالة الشباب أكرث من غريهم، إذ يقدر أن نصف عدد الشباب بالبالد ال يجد عمال. هكذا، يوجد %67 من 

النساء املرتاوحة أعامرهن بني 15 و 24 سنة و%44 من الرجال من الفئة العمرية ذاتها يف وضعية بطالة. لكن هذه 

النسبة تنخفض مع االنتقال للفئات العمرية األعىل مهام كان الجنس أو وسط اإلقامة.

»بلغت من العمر 52 سنة وال زلت معتمدا عىل والدي، وهذا سبب معانايت«

 مختار، 52 سنة، حامل شهادة عاطل عن العمل، 
موريتانيا، )دار النعيم – نواكشوط(

عىل مستوى دينامية التشغيل، يستقبل سوق الشغل سنويا ما بني 40 و 50 ألف باحث عن شغل جديد، منهم : 

نحو 3000 حاميل شهادات : ما بني 1500 و 1800 من حاميل الشهادات العليا )مبن فيهم الذين تابعوا دراستهم  §

العليا بالخارج( و ما بني 1200 و 1500 من حاميل شهادات التعليم التقني واملهني ؛

2000 تابعوا تعليمهم العايل أو التكوين التقني واملهني دون الحصول عىل شهادة ؛ §

نحو 10 آالف تابعوا تعليمهم الثانوي )غري حاصلني عىل الباكلوريا( ؛ §

20 ألف تابعوا تعليمهم األسايس )حاالت هدر( ؛ §

نحو 5000 مل يلجوا التعليم الحديث قط.  §

من جهة أخرى، يقدر أن االقتصاد املوريتاين يخلق سنويا 25 ألف منصب شغل جديد. إذ يوفر القطاع املهيكل من 

4000 إىل 5000 منصب شغل جديد، منها ما بني 1000 و1500 خاصة بحاميل الشهادات، بينام يستوعب القطاع 

)أغلبهم غري حاصلني عىل  باحث جديد عن عمل  ألف  نحو 20  والقروي(  الحرضي  )باملجالني  املهيكل سنويا  غري 

شهادات(92. ويرتاوح معدل اإلدماج يف القطاع املهيكل إجامال ما بني %41 و%50، بينام يوجد الجزء األكرب من فرص 

اإلدماج يف القطاع غري املهيكل.

ويرى املحللون أن املعدل املرتفع للبطالة يعكس عدم مالءمة نظام التعليم والتكوين لحاجيات سوق الشغل )انظر 

أعاله( كام يعزى لجملة من العوامل االجتامعية واالقتصادية والثقافية :

ارتفاع وترية استقرار السكان، اليشء الذي حمل إىل املدن سكانا تغلب عليهم ثقافة الرتحال غري املتالمئة مع أنواع  §

فرص الشغل التي توفرها األوساط الحرضية ؛

89  البحث الدائم حول ظروف عيش األرس، 2008

90   وزارة التشغيل والتكوين املهني، تقرير تلخييص للدراسات املتعلقة باملؤهالت التي يحتاجها االقتصاد الوطني، دجنرب 2009

91  تقرير استعراض قطاع التعليم )RESEN(، موريتانيا،  2010.

 92 وزارة التشغيل والتكوين املهني، تقرير تلخييص للدراسات املتعلقة باملؤهالت التي يحتاجها االقتصاد الوطني، دجنرب 2009
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املكانة  § ذات  املهن  بني  تقسيم  خلق  عىل  القامئة  االسرتقاق،  عهد  وبقايا  بالبالد  االجتامعية  الرتاتبية  استمرار 

االعتبارية واملهن الوضيعة، وتوجيه العديد من الشباب نحو املهن اليدوية التي ينظر إليها باحتقار وال يجني 

أصحابها إال أجورا هزيلة ؛

ضعف نسبة االحتفاظ بالتالميذ داخل املنظومة الرتبوية أطول مدة ممكنة وتدين جودة النظام التعليمي الذي  §

ينتج أعدادا هائلة من الشباب غري املتعلمني أو ضعيفي املستوى التعليمي ؛

غلبة الطابع غري املهيكل عىل االقتصاد الوطني تجعله غري ذي جاذبية بالنسبة للشباب. هؤالء يقبلون بشكل  §

متزايد عىل القطاع املنظم والحال أنه ال ميلكون املستوى واملؤهالت التي يتطلبها هذا القطاع ؛

صعوبة ظروف العمل وسيادة ثقافة االستغالل، مام يعيق قيام عالقات جيدة بني األجراء واملشغلني ؛ §

ضعف األجور )يبلغ الحد األدىن من األجر الشهري بالقطاع املنظم نحو 100 أورو( يف حني ترتفع كلفة العيش  §

بشكل مستمر ؛

عدم االستقرار السيايس الذي يعيق التنمية االقتصادية للبالد ؛ §

انشار سوء التدبري والرشوة والزبونية، مام يؤدي إىل سيادة ثقافة االغتناء السهل ويرصف الشباب عن البحث  §

عن العمل املنتج.

»يتشكل الشباب يف بلدنا من أربع فئات : الشباب حاميل الشهادات العاطلني ؛ الشباب الذين يريدون متابعة تكوين 

لكنهم اليستطيعون ذلك ؛ الشباب الذين يبحثون عن عمل لكنهم ال يتوفرون عىل مؤهالت والشباب الذين يعملون 

يف القطاع غري املهيكل.«

عصامن، 32 سنة، حالق )دار النعيم - نواكشوط

يعد الشباب من بني الفئات التي تستهدفها وزارة التشغيل، املحدثة سنة 2007. هكذا، ومن أجل تيسري إدماجهم، 

تم سنة 2005 إحداث وكالة وطنية لرتقية تشغيل الشباب. وبلغ عدد الشباب املسجلني بالوكالة نحو سنة 20 ألف 

سنة 2010، أغلبهم من حاميل الشهادات العليا أوحاصلني عىل شهادة الباكالوريا93. غري أن الوكالة تبقى غري معروفة 

بالشكل الكايف من لدن غالبية شباب األحياء كام أن صمعتها تأثرت مؤخرا جراء فضيحة لفواتري املزورة. 

وعىل إثر حصيلتها املخيبة لآلمال، تم تعزيز قدرات الوكالة وتم القيام بتدابري للتطهري اإلداري واملايل وإعادة النظر 

يف مهام الوكالة يف اتجاه تشجيع التشغيل الذايت واملبادرة الفردية. ونفس الحصيلة الهزيلة سجلتها الهيآت املكلفة 

بالتكوين املهني، من قبيل املعهد الوطني للنهوض بالتكوين التقني واملهني املحدث سنة 2003، الذي يضطلع بتدبري 

صندوق يدعى »الصندوق املستقل لرتقية التكوين التقني واملهني« ؛ مراكز التكوين والتدريب املهني، منها مركز 

نواكشوط وتسع مراكز جهوية ؛ ثانويات التكوين التقني واملهني األربعة، التي تختص كل واحدة منها مبجال معني 

)الصناعة، الصيد البحري، الفالحة والتجارة( وأخريا املركز العايل للتعليم التقني املحدث سنة 1980. 

كام يسعى فاعلون يف إطار التعاون الدويل لتيسري اندماج الشباب يف عامل املقاولة. فعىل سبيل املثال، ميول االتحاد 

األورويب مرشوع لإلدماج املنفذ باألحياء الشعبية لنواكشوط من طرف الجمعية الفرنسية ملهني التنمية التضامنية. 

ويقوم هذا املرشوع )عرف تسجيل 4000 شاب( عىل توجيه ومرافقة الشباب يف تحديد مرشوعهم املهني ويف مسار 

بحثهم عن عمل.

 93 وزارة التشغيل و التكوين املهني والتقنيات الجديدة، حصيلة اإلنجازات لغاية 30 يونيو 2010



و�شعية ال�شباب ببلدان املغرب العربي

39

أمام ضعف الهيئات الحديث للوساطة، ال يجد الشباب من سبيل أمامهم سوى اللجوء إىل وسطاء التشغيل، وهي 

مامرسة عرفية تم تبنيها من طرف القانون الوضعي املوريتاين وتقوم عىل طلب خدمات وسيط للحصول عىل عمل 

يف مقاولة ما حتى وإن اقتىض الحال القبول بأجر زهيد جدا وبظروف عمل غري خاضعة للقانون. ويعرتف قانون 

الشغل بالوساطة يف التشغيل، التي تزدهر خاصة يف قطاعات البناء والحراسة والعمل باملنازل، رغم تسببها يف تكريس 

هشاشة اليد العاملة.

يف تونس، انتقل معدل البطالة من %13 سنة 2010 إىل أزيد من %18 سنة 2011، بسبب الصعوبات االقتصادية 

التي تعاين منها البالد منذ سقوط النظام السابق )النزاعات االجتامعية، اإلرضابات، مغادرة بعض املستثمرين األجانب 

للبالد، عودة العامل املهاجرين يف ليبيا إىل البالد...(. وقد أضحى املسار املهني للشباب التونيس اليوم متسام بشكل 

متزايد بالكفاح من أجل الحصول عىل منصب شغل والحفاظ عىل مكانهم يف الحياة العملية.

قدر معدل البطالة سنة 2010 بنحو %29 يف صفوف الشباب املرتاوحة أعامرهم ما بني 15 و19 سنة ويف %30 يف 

الساحلية. ويف سنة  املناطق  تطال  أكرث مام  الداخلية  املناطق  البطالة  العمرية 20–24 سنة. وتطال  الفئة  صفوف 

2008، سجل أعىل معدل لبطالة الشباب ما بني 20 و24 سنة يف جهة الشامل الغريب )%43(. ويجد الشباب التونيس 

صعوبات متزايدة يف تحقيق استقالليتهم وذلك جراء الصعوبات االجتامعية واالقتصادية التي يعانون منها.

جدول 18.3. :  تطور معدل البطالة حسب الفئات العمرية

2010 2009 2008 2007 2006 2005 الفئة العمرية

28,7 33,6 29,6 29,3 27,9 27,7  ما بني 15 و19 سنة

29,7 29,9 27,9 27,3 27,6 28,4  ما بني 20 و24 سنة

24,2 25,7 22,9 21,8 21,1 21,6  ما بني 25 و29 سنة

12,0 11,4 11,6 11,6 11,1 11,6  ما بني 30 و34 سنة

15,9 17,0 14,2 15,2 18,4 18,1  ما بني 35 و59 سنة

3,0 1,2 1,8 2,4 2,2 1,2  سنة فام فوق 60

13,0 13,3 12,4 12,4 12,5 12,9  املجموع

املصدر : املعهد الوطني لإلحصائيات

يكشف تحليل توزيع العاطلني حسب الفئة العمرية أنه منذ سنة 2007 أصبح األشخاص املرتاوحة أعامرهم مابني 25 و 29 سنة 

أكرث عرضة للبطالة. كام يتبني أيضا من بيانات البحث الوطني حول التشغيل لسنة 2010 أن نحو %70 من العاطلني يبلغون أقل 

من 30 سنة. يف سياق مطبوع بشكل متزايد بالتنافسية، أضحى االندماج املهني مسارا طويال ومضنيا.

جدول 19.3. :  تطور توزيع العاطلني حسب الفئة العمرية

2010 2009 2008 2007 2006 2005 الفئة العمرية

9,6 11,5 12,0 13,0 13,3 13,4  ما بني 15 و19 سنة

27,5 26,5 28,5 28,4 28,1 29,0  ما بني 20 و24 سنة

32,6 33,4 32,5 30,0 27,7 27,7  ما بني 25 و29 سنة

15,0 13,1 13,2 13,4 12,8 13,1  ما بني 30 و34 سنة

14,4 15,3 13,4 14,1 17,4 16,5  ما بني 35 و59 سنة

0,9 0,2 0,4 0,9 0,9 0,3  سنة فام فوق 60

املصدر : املعهد الوطني لإلحصاء
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وحسب البحث الوطني حول التشغيل برسم سنة 2010، تطال البطالة بتونس النساء )%27( أكرث مام تطال الرجال 

)%15(.تواجه النساء، الحارضات أكرث من الرجال يف املؤسسات الرتبوية، صعوبات يف اإلندماج يف سوق الشغل، وتدبري 

مسارهم املهني بشكل فعال واالستفادة من الفرص املتاحة عىل قدم املساواة مع الرجال. كام أن معدل بطالة النساء 

املعلن قد يكون أقل مام هو  عليه األمر حقيقة عىل اعتبار أن بعضهن يتخلني عن البحث عن عمل عندما يغلب 

عليهن االعتقاد أن فرصهن يف إيجاد عمل ضعيفة أو عندما تعشن تحت رعاية أحد أعضاء األرسة )األب، الزوج(.

وتكشف أوىل نتائج البحث الوطني حول التشغيل برسم سنة 2011 أن %29 من حاميل الشهادات العليا يوجدون 

يف وضعية من بطالة، يف وقت شهدت فيه تونس خالل السنوات األخرية ارتفاعا رسيعا لعدد الطلبة. كام يربز البحث 

أن فئة التقيني املمتازين هي األكرث ترضرا من البطالة )43%(.

تسيطر عىل الشباب فكرة بأنهم سيجدون صعوبة يف إيجاد عمل. وقد أصبحت مخاوفهم يف هذا الصدد تنترش بشكل 

متنامي. إذ يعتقدون أن الدراسة ال تهيؤهم بالقدر الكايف للحياة العملية وأن مراكمة الشهادات ال تضمن لهم إيجاد 

عمل جيد.

»إن التكوين الذي حصلت عليه يف الجامعة بعيد كل البعد عام نحتاجه إليجاد فرصة عمل«

فؤاد، 62 سنة، عاطل، تونس )صفاقس(

يغلب عىل التكوين بالكلية الطابع األكادميي. مل أقم بأي تدريب طيلة مساري الجامعي. إن البحث عن عمل يتطلب 

جملة من الكفاءات اكتشفت أين ال أملكها«

نجوى، 52 سنة، عاطلة، تونس )صفاقس(

»أنا نادمة عىل ما رصفت من وقت وجهد يف الدراسة، فالشهادة التي حصلت عليها ال تنفع يف يشء، وغري معروفة، 

إذ يف كل مرة عيل أن أرشح نوعية الدراسة التي قمت بها«

مروة، 52 سنة، تونس )صفاقس(

وأمام االرتفاع املستمر لعدد العاطلني، متت سنة 2009 إعادة النظر يف برامج الصندوق الوطني للتشغيل وفق ثالث 

توجهات جديدة تهم : 1( استهداف الفئات األكرث هشاشة، خاصة حملة الشهادات العاطلني ملدة طويلة ؛ 2( ربط 

التكوين باإلدماج يف املقاولة و3( تبسيط املساطر بربامج تشجيع التشغيل.

وقد أسفرت علمية إعادة النظر هذه عن ستة برامج :

تدريب لإلعداد للحياة املهنية )تربصات اإلعداد للحياة املهنية »SIVP«( : يهدف إىل مساعدة املنتفع به عىل  §

اكتساب مهارات مهنية لتيسري إدماجه يف الحياة النشيطة. أما الفئات املعنية بهذا النوع من التدريب فهم طالبو 

الشغل ألول مرة املحرزون عىل شهادة تعليم عال أو عىل شهادة معادلة منذ مّدة ال تقّل عن ستة أشهر. ويتم 

برام عقد التدريب ملدة سنة، وميكن تجديدها يف حاالت استثنائية لكن يف مقاولة أخرى.

عقد إدماج حاميل شهادات التعليم العايل : يهدف إىل متكني املنتفع به من اكتساب مؤهالت مهنية بالّتناوب بني  §

مقاولة خاصة ومؤسسة تكوين عمومي أو خاص وذلك وفقا ملتطلبات منصب شغل تتعهد املؤسسة بانتدابه فيه. 

ويستهدف هذا العقد طالبي الشغل الحاصلون عىل شهادة تعليم عال أو عىل شهادة معادلة والذين تجاوزت 

فرتة بطالتهم الثالث سنوات بداية من حصولهم عىل الّشهادة املعنية.
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عقد التأهيل واإلدماج املهني : يهدف إىل متكني طالب الشغل، غري الحاصل عىل شهادة تعليم عايل، من اكتساب  §

مؤهالت مهنية موافقة ملتطلبات عرض شغل تقدمت به مؤسسة خاصة وتعّذرت االستجابة له لعدم توّفر اليد 

املتحصلني عىل  الشغل غري  العقود طالبي  النوع من  يستهدف هذا  الشغل. هكذا  املطلوبة يف سوق  العاملة 

شهادة تعليم عال والذين ال تستجيب مؤهالتهم األولية لحاجيات املؤسسات والقطاعات.

موافقة  § اكتساب مؤهالت جديدة  من  الشغل  فاقد  إىل متكني  يرمي   : النشيطة  الحياة  يف  اإلدماج  إعادة  عقد 

ملتطّلبات منصب شغل مشخص مسبقا باملقاولة الخاّصة. ويهم عقد إعادة اإلدماج يف الحياة النشيطة العامل 

القارين وغري القارين الذين فقدوا عملهم. 

عقد التشغيل والتضامن : تيسري اندماج مختلف أصناف طالبي الشغل يف الحياة النشيطة ضمن عملّيات خاصة  §

يف إطار تنمية املبادرات الجهوية واملحلية للنهوض بالتشغيل أو يف نطاق مواكبة متغريات ظرفية لسوق الشغل. 

ويشمل هذا العقد  طالبي الشغل من كل الفئات.

برنامج الخدمة املدنية التطوعّية : يهدف برنامج الخدمة املدنية التطوعية إىل متكني حاميل شهادات التعليم  §

العايل طالبي الشغل ألول مرة من قضاء تدريب بصفة تطّوعّية ولنصف الوقت يف نطاق خدمات ذات مصلحة 

عامة قصد اكتساب كفاءات مهنية.

وحتى اآلن، بدا أن ثقة الشباب يف الربامج الرسمية أو القنوات النظامية ضعيفة، ويفضلون يف املقابل طرق أخرى 

أنهم  والعاطلني،  النشطني  بني  من  املستجوبني،  نصف  أفاد   ،201094 سنة  أنجزت  لدراسة  وفقا  عمل.  عىل  للعثور 

يبحثون عن عمل، بيذ أن %21 منهم فقط كانوا مسجلني لدى مكاتب التشغيل، و%15 لجأوا إىل اإلعالنات التي 

تظهر يف وسائل اإلعالم. وكانت الطرق األكرث استخداما تتمثل يف طلب مساعدة اآلباء أو األصدقاء )%62(، واالتصال 

مبارشة باملشغلني )53%(.

2.3.3  �شعف خدمات امل�شاعدة لإن�شاء ال�رشكات

أمام عدم قدرة املقاوالت، سواء يف القطاع املهيكل أو غري املهيكل،عىل توفري العدد الكايف من مناصب الشغل لفائدة 

للشباب الذي يلج كل سنة سوق الشغل، فإن املحللني يؤكدون عىل الحاجة امللحة إىل تحفيز روح املقاولة لدى هؤالء 

وإعطائهم، السيام أكرثهم فقرا، الوسائل الكفيلة بإنشاء مشاريعهم الخاصة.

وتبقى اإلمكانيات املتاحة لحد الساعة لتمكني الشباب من إنشاء مقاوالتهم الخاصة دون االنتظارات بالرغم كون 

الحكومات بدأت يف توفري آليات لدعم خلق املقاوالت وتسهيل استفادة الشباب من القروض الصغرى.

الشباب إىل  املقاوالت إحدى دعامات سياسة تشغيل  النهوض بخلق  الجزائر، وحسب مصادر حكومية، يشكل  يف 

جانب العمل املؤدى عنه. من أجل ذلك تم خلق آليتني اثنتني :

 اآللية األوىل تتمثل يف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب املوجهة للمقاولني الذين ترتاوح أعامرهم بني 19  §

و 35 سنة )40 سنة بالنسبة ملسري مرشوع يوفر ثالثة مناصب عىل األقل(. وقد قدمت هذه اآللية بني سنتي 

1999 و 2004 الدعم لحوايل 80.000 مرشوع ووفرت  220.000 منصب شغل ؛

94  سنيم بن عبد الله، البحث الوطني حول الشباب ما بني 15 و 24 سنة غري املتمدرسني والسلوكات املحفوفة باملخاطر، تونس، الجمعية التونسية ملقاومة األمراض املنقولة 
جنسيا و السيدا، فرع تونس العاصمة، الديوان الوطني لألرسة والعمران البرشي، الصندوق العاملي ملكافحة اإليدز والسل واملالريا، صندوق األمم املتحدة للسكان،  برنامج األمم 

املتحدة ملكافحة اإليدز، 2009.
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آلية القروض الصغرى امُلسرية من طرف الوكالة الوطنية لتسيري القروض الصغرية واملوجهة لفائدة دعم التشغيل  §

الذايت وتنمية املهن الصغرى. وقد قدمت هذه الوكالة قروضا لحوايل  124000 مستفيد بني سنتي 2005 و 2009.

للتأمني عن  الوطني  الصندوق  الشباب، يسريها  ليس مفتوحة يف وجه  أنها  إال  املقاوالت  لدعم  أخرى  آلية  وتوجد 

البطالة، وال يستفيد منها إال األشخاص البالغة أعامرهم بني 35 و 50 سنة والراغبني يف خلق مقاوالت صغرى. وقد 

مولت هذه اآللية خالل الفرتة املمتدة بني 1999 و 2007 حوايل 7600 مرشوع ووفرت 21.000 منصب شغل.

ويشكل ضعف املواكبة التقنية للمستفيدين من القروض الصغرى أحد أوجه محدودية هذه اآللية، كام أن قطاع 

القروض الصغرى مازال يعيدا عن بلوغ مستوى النمو الذي ميكنه أي يصل إليه. 

أنا موهوب يف مجال املعلوميات وسأحدث  الخاص، وأنا مستعد للمخاطرة.  »لدي رغبة كبرية يف إنشاء مرشوعي 

مرشوعا يف هذا القطاع«

شاكر، 52 سنة، طالب، الجزائر )الجزائر العاصمة(

»القروض متنح ملن يتوفر أصال عىل املال. أنا أشعر باليأس. هناك عدد كبري من العوائق. فإذا كان الحصول عىل قرض 

ملبلغ بسيط ممكنا، فإن األمر عندما يتعلق مببالغ كبرية يصبح صعبا للغاية«.

سليم، 42 سنة، طالب، الجزائر )وهران(

»إنهم ينظرون فقط يف ما إذا كان يف مقدورك السداد. وال يلقون باال لفكرة املرشوع«

عيل، 12 سنة، طالب، الجزائر )الجزائر العاصمة(

يف املغرب،  يبدو أن الشباب يهتمون بالعمل املستقل وخلق املقاوالت95 أكرث من نظرائهم يف الدول األخرى باملنطقة96. 

لكنهم يشتكون من صعوبة التمويل التي يعتربونها عائقا ال ميكن تجاوزه، حتى ولو تعلق األمر باقتناء قطعة أرضية.

وحسب دراسة أجريت سنة 200797،  فإن غالبية النساء املتوفرات عىل مشاريع خاصة بهن قمن بتمويلها بأنفسهن 

الذي أبدوا استعدادا لدعمهن. كام يشتيك الشباب من نقص املعلومات املتعلقة  أو دخلن يف رشاكة مع أقاربهن 

بإمكانيات التمويل والدعم يف مجال احتضان وتدبري وتخطيط ومواكبة املشاريع.  

وإليجاد حلول لهذه االنشغاالت، قامت الدولة انطالقا من سنة 2007 بانشاء برنامج »مقاولتي« الذي تسريه الوكالة 

الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءات والذي مينح قرضا بقيمة 250.000 درهم )حوايل 22.000 أورو( لفائدة الشباب 

حاميل املشاريع لقابلة للتطبيق واالستمرار، باإلضافة إىل املواكبة قبل وبعد خلق املرشوع وذلك عن طريق مكتب 

لالستشارة. وقد استقطبت هذه اآللية 000 35 شاب بني سنتي 2007 و 2011، %10 منهم تم اختيارهم ومساعدتهم. 

للتنمية  الجهوية  أو  الوطنية  الوكاالت  أنشطة  يف  يتمثل  املقاول  الشباب  مساعدة  أشكال  من  آخر  شكل  وهناك 

والتعاون الدويل.

أهمية  باتت  لذلك  متواضعا.  املقاوالت  لخلق  املوجهة  املساعدات  هذه  من  املستفيدين  عدد  يبقى  ذلك،  ورغم 

القروض الصغرى تتزايد كبديل لتشجيع مبادرات الشباب خاصة املعوزين منهم. وقد وضعت  الفيدرالية الوطنية 

95 مؤرش »سيالتيك« : أصوات الشباب العريب، سيالتيك-كالوب، أبريل 2011.

96 النهوض مبشاركة الشباب والفرص املتاحة لهم، نتائج أولية، البنك الدويل، ,2011

97 دراسة حول النوع االجتامعي والتشغيل باملغرب. 
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لجمعيات القروض الصغرى مخططا طموحا يروم احتضان مبادرات الشباب ويتوقع بلوغ خمسة ماليني مستفيد يف 

أفق 2012.

هذا وعرف قطاع متويل املشاريع الصغرى منوا مضطردا يف املغرب منذ نهاية سنوات التسعينات  وشهد ازدهارا هائال 

بني سنتي 2004 و 2007، مام جعل املغرب من بني الدول األكرث تطورا يف هذا املجال. فحسب إحصائيات بنك املغرب 

لنهاية سنة 2009، فقد ساعدت 12 جمعية للقروض الصغرى حوايل 925.000 شخص معوز، %64 منهم نساء، عىل 

القيام بأنشطة مدرة للدخل. لكن اتساع عدد املستفيدين وحجم األنشطة أدى سنة 2007  إىل ظهور أزمة خانقة 

القروض الصغرى، وهي  القروض. هذه األزمة أجربت الجمعيات عىل إعادة هيكلة  قطاع  التعرث يف سداد  بسبب 

العملية التي مازالت جارية لحد اليوم.

ويف إطار املبادرة الوطنية للتنمية البرشية التي انطلقت سنة 2005، تم دعم مجموعة من األنشطة املدرة للدخل 

يف القرى واألحياء الفقرية وذلك بغية تحفيز التنمية املحلية وخلق فرص الشغل خاصة بالنسبة للشباب والنساء. أما 

عدد املشاريع التي تم متويلها، فقد بلغت بني سنتي 2005 ـ 2012 أزيد من 3300 مرشوعا، ثلثها لفائدة النساء، 

بغالف مايل بلغ مليار درهم، ساهمت املبادرة الوطنية للتنمية البرشية يف متويل %66 منه. لكن تقييام أجري يف هذا 

الصدد أظهر ضعف استمدامة هذه املشاريع98.

أساسيا يف سياسة  الصغرى محوا محورا  الصغرى وباملقاوالت  املشاريع  بقطاع متويل  النهوض  يشكل  يف موريتانيا، 

امليدانني  اسرتاتيجيتني يف هذين  إعداد  ـ 2008  املمتدة بني 2003  املرحلة  الفقر99. حيث تم خالل  تقليص معدل 

-االسرتاتيجية الوطنية للتمويالت الصغرى واإلسرتاتيجية الوطنية للمقاوالت الصغرى والصغرية جدا.

غري أن عدة عمليات تقييم أظهرت أن هذه االسرتاتيجيات مل ُتّفعل عىل أرض الواق لغياب هياكل املتابعة ولوجود 

مشاكل التمويل، لذلك مل تسمح بتحسني ظروف عيش الشباب األكرث عوزا. أما فيام يتعلق باإلسرتاتيجية الوطنية 

للمقاوالت الصغرى والصغرية جدا  فلم يتحقق منها إال القليل100. أما بالنسبة لقطاع متويل املشاريع الصغرى فقد 

شهد منذ سنة 2010 تطورا كبريا لكن خارج إطار االسرتاتيجية الوطنية للتمويالت الصغرى. من جهتها قامت الدولة 

بتمكني مؤسسات متويل املشاريع الصغرى خطوط قروض من أجل متويل املقاوالت الصغرى والصغرية جدا.

الوسط القروي اهتامما متزايدا بهذا القطاع )تضاعف عدد الزبناء سنة 2010 بـ 3,2 مرات مقارنة مع سنة 2002(. 

لكن، قلة قليلة من مؤسسات متويل املشاريع الصغرى من تستطيع االستمرار : عىل إثر بروز مشاكل مرتبطة بسوء 

والتي  واالدخار  للقرض  شعبيا  51 صندوقا  تضم  التي  واالدخار،  للقرض  الشعبية  الصناديق  شبكة  أوقفت  التسيري 

تغطي كل الرتاب الوطني، القروض سنة 2007 قبل أن تستئنفها بشكل طفيف وذلك ملحاولة إعادة الثقة إىل رشكائها 

ال 163.000 وتصحيح وضعيتها املالية املتأزمة  ذلك أن 46 صندوقا من أصل 51 ال تستطيع تسديد ديونها. من 

جهة أخرى، يصل عدد زبناء مؤسسات التمويالت الصغرى التي أنشأتها الدولة بدعم من منظامت  التعاون الدويل 

98  الحصيلة املشرتكة للدول، املغرب، األمم املتحدة، 2012.

99  اإلطار االسرتاتيجي ملكافحة الفقر ـ 2011 ـ 2015.

100 تقييم تنفيذ االسرتاتيجيات الوطنية للمقاوالت الصغرى والصغرية جدا والتمويالت الصغري 2003 ـ 2008 وتشخيص قطاع التمويالت الصغرى، جمهورية موريتانيا، صندوق األمم 
املتحدة لتنمية رأس املال، غشت 2011.
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)منظمة اليونيسيف، منظمة أكسفام، الصندوق الدويل للتنمية الزراعية )إيفاد(( 150.000 زبون، لكن وضع تلك 

املؤسسات يبقى هشا بالنظر لكون القسط األوفر من مواردها عو عبارة عن مساعدات.

»نتوفر عىل مشاريع صغرية لكن ال نستطيع اخراجها إىل أرض الواقع. حتى إن أردنا بيع الفطائر والحلويات نحتاج 

إىل قليل من املال للبدأ«.

كاديابا، 22 سنة، تتابع تكوينا يف السكريتاريا، موريتاينا )السبخة ـ نواكشوط(

إليهام  املشار  االسرتاتجيتني  إحياء  تم  املايض،  ُحّققت يف  التي  الهزيلة  النتائج  وبالرغم من  التحديات  نظرا ألهمية 

يف غشت 2011 لتغطية املرحلة املمتدة بني 2012 ـ 2016. ومن شأن تنفيذهام أن يكون له وقع إيجايب جدا عىل 

مستقبل الشباب املوريتاين خاصة األشد فقرا.

ووعيا منها  بحجم هذه الرهانات عملت مجموعة من املنظامت غري الحكومية عىل دعم بلورة وإعداد األنشطة 

املدرة للدخل وكذا املقاوالت الصغرى بالقطاع غري املهيكل سواء بالوسط القروي أو الحرضي. فعىل سبيل املثال، 

تعمل الجمعية الوطنية عىل دعم اإلدماج املهني من خالل التشغيل الذايت لشباب الحي الشعبي السبخة )نواكشوط(، 

وتعميم التكنولوجيات الجديدة لإلعالم واالتصال من خالل تركيب »الصناديق متعددة الوسائط«. وتشارك كذلك يف 

مرشوع تنفذه املنظمة غري الحكومية »إنرتناشيونال وورد فيزيون« الرامي إىل تنمية ثقافة املبادرة يف صفوف الشباب 

العاطل والرفع من قدراتهم يف مجال التدبري، وبعد ذلك مواكبتهم يف البحث عن التمويل. 

آليات  االستفادة من عدة  أو إطالق مرشوع صغري  الخاصة  الراغبني يف خلق مقاولتهم  الشباب  بإمكان  تونس،  يف 

وهيئات أحدثت لتمد لهم يد املساعدة، نذكر منها : التدريب للتأقلم عىل خلق املقاولة أو ما يعرف باسم »تربص 

والبنك   ،21/21 للشغل  الوطني  والصندوق  املهني،  والتأهيل  وصندوق اإلدامج  مؤسسة«،  لبعث  وتأهيل  إعداد 

التونيس للتضامن، وبنك متويل املقاوالت الصغرى واملتوسطة... من جهة أخرى، توجد عدة ميكانزمات لترسيع إيقاع 

خلق املقاوالت وتحفيز الشباب العاطل عىل اتخاذ املبادرات الشخصية. كام تم تعزيز  مواكبة املقاولني خالل جميع 

األطوار التي متر منها مشاريعهم. 

ويتعلق األمر بشكل خاص بعدة دورات تكوينية  منها : التكوين عىل الطريقة منوذجّية للبحث الّنشيط عن أفكار 

جديدة للمبادرة  الرامي إىل تنمية القدرات االبداعية واملقاوالتية ؛ تكوين خلق املقاوالت وتكوين املقاولني أو ما 

يعرف باسم برنامج "بعث املؤسسات وتكوين الباعثني" الذي يرتكز عىل التعلم بالتطبيق ؛ وتكوين »أنشئ مقاولتك« 

الرامي إىل تعزيز قدرات حاميل املشاريع خاصة يف مجال التسويق والتسيري ؛ التكوين التكمييل يف التسيري ؛ و«تكوين 

؛  املقاوالت  وتنافسية  التسيري  تقوية  إىل  الرامي  مؤسستك"  يف  أمثل  "ترصف  اسم  يحمل  الذي  املشاريع  أصحاب 

التكوين التكمييل الذي ميكن من تحسني كفاءات املستفيدين لضامن ظروف جيدة إلطالق املرشوع ودعم تطوره.

كذلك تم اقرتاح التدريب للتأقلم عىل خلق املقاولة أو ما يعرف باسم »تربص إعداد وتأهيل لبعث مؤسسة«، لفائدة 

الشباب املسجل يف مكاتب الشغل والعمل املستقل أو يف »فضاء خلق املقاولة«، والذين يرغبون يف خلق مقاولتهم 

فكرة  لتحديد  ملساعدتهم  الصغرية  املقاوالت  أصحاب  املقاولني  ملواكبة  برنامج  وضع  تم  ذلك،  إىل  إضافة  الخاصة. 

املرشوع، وإلعداد دراسة الجدوى وخطة العمل ؛ وتقوية قدراتهم يف التسيري والتكيف يف مجال تسيري املقاوالت يف 

امليادين التقنية الالزمة لخلق مرشوع ما وأشكال أخرى من املساعدة. وكذلك تم وضع عملية »املساعدة قبل وبعد 
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اطالق إطالق املرشوع« املفتوحة يف وجه املقاولني الذي استوقفتهم صعوبات إلطالق مشاريعهم بعد املوافقة مبدئيا 

عىل متويل مرشوعهم أو الراغبني يف تطوير نشاطهم.

إال أن هذه اآلليات مل تكن كافية لتقليص البطالة، حيث تتزايد املخاطر التي تحف خلق املقاولة يوما بعد يوم بسبب 

الوضعية االقتصادية التي متر بها الدولة منذ 14 يناير 2011.

3.3.3  القطاع غري املهيكل : امل�شغل الأول لل�شباب

يعزى ارتفاع نسبة البطالة، خاصة بني الشباب املتعلم، يف جانب منه إىل استقرار البنيات األرسية وقوتها مام يعطيهم 

الوقت الكايف للبحث عن وظيفة مستقرة تتالءم مع مؤهالتهم. ويالحظ وجود هذه الظاهرة أساسا لدى الطبقات 

امليسورة نوعا ما، فيام يضطر الشباب املنتمي إىل العائالت املعوزة إىل القبول بأي عمل وإن كان دون انتظارته.

بالنسبة لهؤالء الشباب املجربين عىل التكفل باحتياجاتهم واحتياجات أرسهم، غالبا ما يشكل القطاع غري املهيكل 

الحل الوحيد أمامهم. وإذا كان املقبلون عىل القطاع هم عموما من الشباب ذوي املستوى التعليمي الضعيف أو 

منعدميه، فإنه يبدو أن حاميل الشهادات أضحوا بدورهم يتوجهون بشكل متزايد لهذا القطاع.  

رغم أهميته االقتصادية والدور الهام الذي يلعبه يف إعالة عدد كبري من األرس، فإن هذا القطاع ال يزال غري متطور 

وغري منظم. فحسب االحصائيات، يوفر القطاع غري املهيكل نحو عمل لكل شخص من أصل شخصني يف شامل أفريقيا 

)دون احتساب قطاع الفالحة(. وهو قطاع غري متجانس ويشمل يف نفس الوقت أنشطة انتاجية لها مؤهالت النمو 

والتحسني التقني وكذا أنشطة تكون خطرية وحاطة بالكرامة يف بعض األحيان. وعىل العموم، يتميز بعدم التنظيم 

والهشاشة وقساوة ظروف االشتغال التي قد تصل حد االستغالل. 

أكرث منها يف  العامل  الشباب  النامية مرتفعة بني فئة  الدول  الفقر يف  العاملية للشغل، فإن نسبة  املنظمة  وحسب 

صفوف البالغني. ففي املغرب العريب، وكام هو الحال يف بلدان أخرى، يعترب العمل يف القطاع غري املهيكل سببا من 

أسباب اإلقصاء االجتامعي والفقر بني الشباب النشيط العامل. كام أنه وبالنظر لكون الحدود التي تفصل بني األنشطة 

املرشوعة وغري املرشوعة تتسم بالضبابية وعدم الوضوح، وأن التهريب واألشكال األخرى للتجارة غري املرشوعة تتطور 

يف املنطقة، فإن القطاع غري املهيكل ميكن أن يؤدي إىل إنتاج سلوكات إجرامية لدى املراهقني والشباب ميكن أن تدفع 

بهم يف بعض الحاالت إىل االنحراف.

يف الجزائر، يبقى القطاع غري املهيكل غري خاضع ملا يكفي من الدراسات بالرغم من أهميته وما يعرفه من منو. إذ 

ميثل، حسب مجموعة من التقديرات، ما بني %37 و%40 من االقتصاد الوطني. ويبدو أنه بسبب التغريات القوية 

وامللحوظة التي يشهدها عامل الشغل وهشاشة ظروف حياة الشباب فإنهم حارضون بقوة يف هذا القطاع. 

يف املغرب، حسب أحدث البيانات، يشتغل %88 من الشباب بدون عقدة عمل101. ويشكل القطاع غري املهيكل أكرب 

خزان للتشغيل خصوصا بالنسبة لذي املستوى التعليمي الضعيف أو املتواضع. هكذا، فإن %46 من الشباب املشتغل 

بالقطاع غري املهكيل مل ميروا قط من املدرسة و %70 ليس لديهم أي مؤهل بالرغم من ذلك كشفت آخر دراسة قام 

101 النهوض باملشاركة والفرص لفائدة الشباب، البنك الدويل، نتائج أولية، 2011
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بها البنك الدويل أن القطاع غري املهيكل ُيشغل %30 من الحاصلني عىل شهادات عليا 102. وتبقى غالبية العامل من 

الرجال إال أن هناك نساء يخاطرن بالعمل يف مهن كعامالت بيوت يتقاضون عنها أجورا هزيلة يف ظروف عمل صعبة. 

املال، باستطاعتك  النقالة. إذا مل تتوفر عىل  الرقمية والهواتف  القرصنة، ونصلح املستقبالت  »نحن نقوم بعمليات 

الذهاب إىل ساحة فسيحة خالية غري بعيدة من هنا قصد جمع قطع الحديد وببيعها بعد ذلك. لكن األمر صعب 

ألن الرشطة ستلقي القبض عليك. لقد اشتغلت يف مجال البناء كعامل زليج )وضع الفسيفساء( يف ورشة كنت أتقاىض 

فيها مبلغ 06 درهم يف اليوم. إىل أن هذا النوع من العمل يحوي مخاطر جمة«.

محمد، 22 سنة، عاطل، املغرب )سال(

يعترب العمل غري املهيكل بالنسبة للمتعلمني مؤقتا بينام هو فرصة ملن ال يتوفرون عىل مستوى تعليمي، إال أن ظروف 

االشتغال فيه محبطة لكال الطرفني. فحسب آخر البيانات التي جمعتها أوريونتال سنة  2008، تحاول نساء كثريات يف 

املنطقة املعروفة مبعدل بطالتها املرتفع103 ، وبالرغم من كل املشاكل، إيجاد موقع قدم لهن يف القطاع غري املهيكل. 

لكن األمر ينتهي بهن إىل الرتاجع هربا من »االستغالل« : حيث يتحدثن عن عرش ساعات عمل أو أكرث يف اليوم، عن 

عدم انتظام األجور أو هزالتها املفرطة، وكذا عن التحرش الجنيس. 

يف موريتانيا، حسب التقديرات، ُيشغل القطاع غري املهيكل ما بني 75 و %80 من السكان النشيطني العاملني، لكنه مل 

ينتج سنة 2007104 سوى %38 من الرثوة الوطنية. ويضم هذا القطاع معظم الشباب العاطل. 

بالرغم من أن قطبا للمقاوالت الصغرية املستدامة بدأ يربز يف مجال الصناعة التقليدية والصيد وتربية املاشية، يشتغل  

غالبية الشباب النشيط، خاصة املراهقني، العاملني يف القطاع غري املهيكل يف أنشطة صغرية يعتاشون بها رغم تعرضهم 

بيع عصري  مثال يف  تتمثل  األنشطة  الصحية...إلخ. هذه  واملخاطر  والحوادث  املعاملة  كالعنف وسوء  كبرية  ألخطار 

الكركديه يف الشارع واملاء ومنتجات أخرى، أو العمل يف البناء والحراسة والبيع املتنقل )الباعة املتجولون( وجمع 

النفايات وتجارات أخرى من هذا القبيل.

يف تونس، كام هو الحال يف بقية دول املغرب العريب، يعيش عدد كبري من الشباب عىل عوائد ضعيفة ويشتغلون يف 

القطاع غري املهيكل يف ظروف صعبة. حيث يستهلون حياتهم املهنية بوظائف ال تتوافق ومؤهالتهم. يف هذا السياق، 

يضطرون »تجربة« عدة تنفيذ بالقطاع غري املهيكل تتسم أحيانا بالهشاشة. وقد تؤدي وضعية االنتظار واكتساب 

التجربة هذه يف بعض األحيان بالشباب إىل اإلصابة بالقلق واإلحباط.

حسب دراسة حديثة حول الشباب غري املتمدرس105،  تبني أن غالبية من وقع عليهم البحث )%51( يشتغلون براتب 

شهري ال يتجاوز 200 دينار تونيس، وهذا راجع إىل تأهيلهم املهني املحدود وإىل التعامل املستغل للمشغلني. وبصفة 

عامة، يدخل الشباب التونيس سوق الشغل إما عن طريق عمل مؤقت أو بدوام جزيئ : عقد محدد املدة، عقد عمل/

102 املرجع نفسه.

103 %18 يف مقابل %9 عىل الصعيد الوطني، حسب البيانات الرسمية لسنة 2010.

104   صويف بوخاري، تحليل وضعية األطفال والنساء يف املنطقة الرشقية، اليونيسيف، 2008.

105 سنيم بن عبد الله، البحث الوطني حول الشباب ما بني 15 و 24 سنة غري املتمدرسني والسلوكات املحفوفة باملخاطر، تونس، الجمعية التونسية ملقاومة األمراض املنقولة جنسيا 
و السيدا )اإليدز(، فرع تونس العاصمة، الديوان الوطني لألرسة والعمران البرشي، الصندوق العاملي ملكافحة اإليدز والسل واملالريا، صندوق األمم املتحدة للسكان،  برنامج األمم 

املتحدة ملكافحة اإليدز، 2010.
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تكوين، عمل  يف إطار التعويض، تدريب ...، اليشء الذي يؤدي إىل تقايض تعويضات هزيلة. وبالنسبة لبعضهم ميكن 

أن يدوم االنتقال نحو االستقرار املهني لسنوات طويلة، مام يؤدي إىل تأخري دخولهم إىل حياة الرشد. 

»لقد مررت بعدة مهن ضقت فيها طعم االستغالل. أرسيت تساعدين ألين ال أستطيع تغطية حاجيايت بالراتب الذي 

أتقاضاه«.

أنيس، 53 سنة، عاطل، تونس )صفاقس(

4.3.3  العطالة وال�شبكات الجتماعية ونق�ص و�شائل ترفيه منا�شبة

أحبائهم(،  )أو  أصدقائهم  مع  والحديث  الخروج  والشباب  املراهقون  يحب  أخرى،  دول  يف  كام  العريب  املغرب  يف 

تجارب  وخوض  والضحك  واملطالعة  الورق  ولعب  االنرتنيت  عرب  واإلبحار  التلفاز  ومشاهدة  املقهى  إىل  والذهاب 

جديدة. إنهم يتوقون كذلك إىل االستامع إىل املوسيقى والنظر إىل الصور، وإىل تنمية أجسداهم وروحهم التنافسية، 

والعمل بأنفسم عىل بلورة أشكال وأفكار جديدة. لذلك تلعب الهوايات والرتفيه دورا حاسام يف تفتحهم ومنوهم 

بشكل منسجم، فهي متثل حجر الزاوية يف حياتهم اليومية.

وبالنظر للعدد الكبري من للشباب العاطل، فغالبا ما يصبح هذا الحيز غري متالئم. ويف هذا السياق، يصبح العرض 

املوفر يف مجال الهوايات والرتفيه تحديا يكتيس أهمية بالغة أكرث مام هو عليه األمر يف املناطق األخرى من العامل. 

ويتعني يف هذا الصدد اعتامد مقاربة نوعية، ذلك أن وجود العرض يف هذا املجال ال يعني بالرضورة فعاليته يف ضامن 

تفتح املراهقني والشباب. 

يف معظم دول املنطقة، وباستثناء موريتانيا حيث املبادرات قليلة جدا ويف بداياتها، عرف عرض األنشطة الثقافية 

للطلب.  ما يكون غري مالئم  غالبا  أنه  إال  الكمي.  املستوى  األخرية عىل  العقود  امتداد  والرياضية تطورا كبريا عىل 

من جهة أخرى، تطور تعاطي الشباب داخل منازلهم إىل وسائل االتصال وتقنيات اإلعالم والتواصل وصناعة الرتفيه 

تطورا كبريا جدا، مام يشجع عىل االستهالك السلبي للمنتجات الثقافية والرتفيهية التي تكون جودتها ومحتوها دون 

املستوى يف بعض األحيان. بشكل عام، ال تحفز وسائل الرتفيه يف دول املغرب العريب بالقدر الكايف عىل الخلق واإلبداع  

لدى الشباب وإغناء ثقافتهم وصحتهم النفسية والجسمية.

وتشري مختلف الدراسات والبيانات املتوفرة إىل أن الوقت الذي ُيقىض مع األصدقاء يبقى وسيلة الرتفيه األساسية 

بالنسبة لحوايل تسعة من أصل عرشة شباب. حيث يلتقون غالبا عند أصدقائهم أو يف الشارع أو يف املقهى للحديث 

واللعب )لعب الورق أو يف قاعات اللعب( أو مامرسة الرياضة، لكن قلام يقومون بأنشطة إبداعية.

عرفت مسلسالت التنشئة االجتامعية يف املغرب العريب  تحوالت عميقة خالل القرن املايض تحت تأثري عدة عوامل 

مثل إعادة تحديد انتامء الفرد إىل بنيات اجتامعية تقليدية كالعائلة الكبرية، وتنويع مسارات الشباب وظاهرة التمدن 

)انتشار املجاالت الحرضية(. ومع استمرارهم يف تقدير الخلية األرسية، ينسج الشباب اليوم، أكرث ممن هم أكرب سنا، 

عالقات يف إطار شبكات اجتامعية خارج إطار األرسة. وميكن أن ُتْنَسَج هذه الصدقات، املبنية عىل االختيار الحر، مع 

الجريان أو يف إطار الحي ولكن أيضا باملدرسة والجامعة ويف نطاق األنشطة الجمعوية أو يف سياق التجنيد يف الجيش 

أو يف العمل  ويف فضاءات أخرى. 
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وعىل غرار ما يجري يف العامل كله، يشعر الشباب بالحاجة إىل االنتامء إىل مجموعات متنوعة. هذا االنتامء يساهم 

بشكل كبري يف تشكيل هويتهم ويدفعم إىل تبني جملة من الخصائص املميزة ملجموعة االنتامء. كام مينح هذا اإلنتامء 

للفرد فرصة بناء ذاته املستقلة وتكوين صورته عن نفسه عن طريق عالقاته مع اآلخرين. وكام يشري مجموعة من 

الباحثني فإن العالقات التي ينسجها املراهق مع نظرائه، فضال عام تفصح عنه من ارتباطت اجتامعية ظاهرة، تلعب 

دورا مهام للغاية يف تطور مساره النفيس يف هذه املرحلة«106.

»الصداقة هي أساس الحياة. وبدون أصدقاء ال طعم للحياة. أنا أبحث عن أن أصدقاء يشبهونني، أصدقاء يشاطرونني 

نفس األذواق والطموحات والتطلعات. أقيض وقتا ممتعا مبعية أصدقايئ وأحدثهم عن مشاكيل. نتحدث فيام بيننا عن 

البطالة وعن األرسة. أنصت إليهم دامئا وأسدي لهم النصائح.«

سليم، 42 سنة، عاطل، الجزائر )وهران(

»ليس لدي الكثري من األصدقاء لكنهم موجودون لإلنصات إيل. تتقاسم معهم أشياء أكرث من األرسة. نحن متحدون يف 

ما بيننا كأصدقاء ألننا نتقاسم نفس الصعوبات واملحن«.

سارة، طالبة، 22 سنة، الجزائر )الجزائر العاصمة(

»أقدس عالقتي مع صديقي، فهو عندي أكرث من أخ، أحيك له كل يشء«
نبيل، 51 سنة، تلميذ يف الثانوية، تونس )أريانة(

»الصداقة مهمة للغاية، ألنها توفر لنا دامئا الرفقة الجميلة، إنني أعيش من خالل تجارب أصدقايئ«

كرمية، 02 سنة، تتابع تكوينا، تونس )أريانة(

تشعر  أنت  ليس هناك حدود،  األصدقاء  مع  لكن  به،  نتفوه  ما  كل  مراقبة  علينا  العائلة  نكون يف صحبة  »عندما 

بالحرية. نستطيع الحديث عن أي يشء، عن الفتيات وعن كل ما يخطر ببالنا. نغني، ونرقص، ونذهب للشاطئ، 

ونعاكس الفتيات ...«
أمني، 02 سنة، يتابع تكوينا مهنيا، املغرب )سال(

وترتكز  الخارجي  العامل  عىل  منفتحة  العريب  املغرب  بشباب  الخاصة  االجتامعية  العالقات  شبكة  أصبحت  لقد 

القواسم املشرتكة خاصة فيام يتعلق باألذواق وأسلوب العيش والهوايات واألنشطة الرتفيهية  بشكل متزايد عىل 

ذواتهم من خالل  تأكيد  العزلة ومتكنهم من  وتحميهم من  باألمان  إحساسا  للشباب  توفر  فهي   ... واالهتاممات 

اختالفهم عن الوالدين.

بينهم  ما  املواضيع ويتناصحون يف  يتحدثون يف كل  أكرب بني أصدقائهم، حيث  العريب بحرية  املغرب  يشعر شباب 

الجنسية  بالصحة  املتعلقة  خاصة  لتساؤالتهم،  إجابات  عن  للبحث  أقرانهم  إىل  يلجئون  البعض.  بعضهم  ويساعد 

واإلنجابية ...وأحيانا دون أن يتحروا ما إذا كانت تلك املعلومات موثوقة أم ال. يف املغرب عىل سبيل املثال، يعترب 

األصدقاء املصدر األول للمعلومات حول البلوغ قبل األساتذة107. أما يف تونس، %95 من األوالد و %82 من البنات 

يرون أن الشاب يتحدث بأريحية عن الجنس مع أصدقائه من نفس الجنس108.

 106 جليل بناين، أالن براكونييه، زمن املراهقني، الدار البيضاء،  دار النرش لو فينيك، 2002.
107 املعارف املتوفرة للشباب، مواقف الشباب ومامرساته إزاء األمراض املنقولة جنسيا والسيدا )اإليدز(، وزارة الصحة/التعاون األملاين، 2007.

108 نبيلة حمزة، أدنان الشعبوين، »املامرسات الجنسية عند الشباب، التمثالت ومصادر املعلومات يف سياق السيدا )اإليدز(«، الطفرات االجتامعية الدميوغرافية لألرسة التونسية، تونس، 
املكتب الوطني لألرسة والسكان.
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لقد تطورت ظاهرت املجموعة )الرفاق( خصوصا يف صفوف املراهقني. وتتكون أساس من أعضاء ينتمون إىل نفس 

الجنس والذين غالبا ما يكونون ذكورا. وبفضل روح ودينامية املجموعة، يؤثر الشباب يف بعضهم البعض ويتبادلون 

خرباتهم. وتخلق هذه الوضعية ثقافات خاصة بالشباب يستعيص عىل الكبار اإلحاطة بها لكنها تساعد الشباب عىل 

النمو والتطور وتجاوز الصعوبات بفضل انتامئهم إىل شبكات اجتامعية خاصة بهم.  

األرسة  إطار  االجتامعية خارج  تنشئتهن  أن  يبدوا  الذكور،  من  أكرث  اإلناث  املامرسة عىل  االجتامعية  للرقابة  ونظرا 

تضل أقل تطورا، خصوصا يف األوساط املحافظة. هذه الوضعية ميكن أن تؤثر سلبا عىل مسار الفتيات إذ تجعلهن 

أكرث انعزاال وأقل تجربة من الذكور ملواجهة صعوبات الحياة اليومية والتحرر من الرقابة التي تفرضها وصاية األرسة 

واالستقالل بذواتهن. بصفة عامة، تعترب حياة النساء االجتامعية أقل غنى من حياة الرجال بالرغم من كون هذه 

الحقيقة تختلف باختالف السن واملستوى التعليمي واالنتامء السوسيو ثقايف واألنشطة املامرسة109. 

الرافضة  املحافظة  األوساط  يف  حارضا  النساء  وعامل  الرجال  عامل  بني  التقليدي  الفصل  يزال  ال  العريب،  املغرب  ويف 

لالختالط، ويشكل هذا الفصل عائقا أمام نشوء روابط صداقة بني الذكور واإلناث. ومع ذلك فقد تحولت الرقابة 

املفروضة من طرف اآلباء حول موضوع االختالط االجتامعي، التي فرضت نفسها طوعا أو كرها، إىل نوع من الرقابة 

الذاتية110. يف تونس، رصحت %42 من الفتيات و %36 من الشباب غري املتمدرسني بأن عالقاتهم تقترص فقط عىل 

نفس الجنس111. ويف موريتانيا، أكدت مجموعة  من البيانات الكمية امليدانية أن الفتيان والفتيات من شباب البيظان 

املتأثرون بالثقافة العربية ال يستطيعون الجهر بعالقات الصداقة التي تجمعهم بالفضاء العام، يف حني تشهد تقبل 
أوسطات الشباب من املوريتان الزنوج هذا النوع من الصداقات.

وهناك ظاهرة جديدة تنترش يف املغرب العريب، أال وهي تنامي الروابط االفرتاضية لدرجة أن بعض الشباب يجيب 
بطريقة تلقائية عندما يوجه له سؤال عن الصداقة بذكر ما ميلك من »أصدقاء عىل الفايسبوك«. فحسب مجموعة من 
البيانات، يفضل شباب املغرب العريب الصداقات االفرتاضية مع شباب من دول غربية وكذا مع مناطق لها نفس االنتامء 

الثقايف : باقي دول العامل العريب بشكل عام أو، بالنسبة لشباب موريتانيا الزنوج، البلدان املجاورة من غرب أفريقيا.

ومتكن العالقات االفرتاضية التي ينسجها الشباب مع شباب دول أخرى من إشباع جزء من فضولهم حول اآلخر. ففي 

سياق ال يتمتع فيه بفرص السفر إال قلة قليلة، تفتح لهم هذه العالقات االفرتاضية نافذة عىل العامل... وبل ومتكن من 

أكرث من ذلك إذا حصل تجاوب مع الطرف اآلخر. فعندما تتقوى صداقات الفايسبوك، ينتهي املطاف بالشباب إىل تبادل 

النصائح وتتعزز الثقة ويتحدثون يف كل يشء كام يفعلون مع أصدقائهم يف العامل الحقيقي. إن الولوج إىل العامل االفرتايض 

يوفر لإلناث امكانية تجاوز منع االختالط الذي يفرضه الوسط، ويربطون عالقات مع الفتيات من غري »أي خطر«. 

»لدي أصدقاء من فرنسا وإيطاليا والواليات املتحدة األمريكية نتحادث دامئا عرب الدردشة اآلنية »الشات«. يف البداية، 

عندما ال نعرف بعضنا البعض بشكل جيد، نتحدث عن اختالفاتنا الثقافية وعن الحياة يف بلداننا. لكن بعد مرور 

الزمن نتحول إىل أصدقاء كجميع األصدقاء ونحدث يف كل يشء.«

نزهة، 12 سنة، تلميذة بالثانوية، املغرب )سال(

109 هندة كافيس، النساء واملدمية، تونس، مركز البحوث والتوثيق واإلعالم، 2000.

110 درة محفوظ-دراوي، عامد ملليتي، بخصوص صعوبة أن تصبح راشدا، من أجل سوسيولوجيا للمراهقني يف تونس، تونس العاصمة، مركز املنشورات الجامعية، 2006.

111 سنيم بن عبد الله، البحث الوطني حول الشباب ما بني 15 و 24 سنة غري املتمدرسني والسلوكات املحفوفة باملخاطر، تونس، الجمعية التونسية ملقاومة األمراض املنقولة جنسيا 
و السيدا )اإليدز(، فرع تونس العاصمة، الديوان الوطني لألرسة والعمران البرشي، الصندوق العاملي ملكافحة اإليدز والسل واملالريا، صندوق األمم املتحدة للسكان،  برنامج األمم 

املتحدة ملكافحة اإليدز، 2010.
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»لدينا أصدقاء ال نعرفهم. فتيان وفتيات يقطنون أوربا وأمريكا والسينغال، ويف كل بلدان العامل. نتبادل األفكار فيام 

بيننا ونكتشف أمناط جديدة للعيش. حتى ولو مل أتحرك من مكاين، إال أين أستطيع معرفة ما يجري هناك. أنا لست 

يف حاجة إىل السفر.«

كاديابا، 22 سنة، تتابع تكوين يف السكريتاريا، موريتانيا )السبخة ـ نواكشوط(

لقد طالت طفرة األنرتنت شباب املغرب العريب أيضا، إذ بابت تستحوذ عىل جزء كبري من وقتهم الفارغ. إذ عىل امتداد 

العرشية األخرية عرف استعامل االنرتنيت يف صفوف األجيال الجديدة تطورا كبريا يف كل دول املغرب العريب لكنه يبقى 

ضعيفا يف الجزائر وليبيا وضعيفا جدا يف موريتانيا. يف هذا البلد هناك عدد كبري من شباب األوساط القروية وكذلك يف 

األحياء الشعبية بالعاصمة مل يسمعوا قط بالفايسبوك وبالتويرت، عىل خالف نظرائهم يف باقي دول املغرب العريب.

أما يف املغرب وتونس، فقد عرف استعامل االنرتنيت انفجارا كبريا يف بحر عرش سنوات ـ خاصة نتيجة للسياسات 

»مقاهي  وتكاثر  التكاليف(  وتخفيض  الشبكات  )تطوير  العنكبوتية  بالشبكة  االرتباط  عىل  املشجعة  العمومية 

االنرتنيت«. وقد أصبح استعامل برامج الدردشة اآلنية وتحميل املوسيقى والصور واللعب املبارش عىل األنرتنت من 

وسائل الرتفيه األساسية بالنسبة للمراهقني والشباب.

يف املغرب، حيث %30 من الشباب يتوفرون عىل جهاز حاسوب112، يأيت استعامل األنرتنت املرتبة الثانية بعد الخرجات 

ولقاءات األصدقاء )يف الواقع(. وتنترش األنرتنت يف الوسط الحرضي أكرث من املجال القروي، وذلك رغم أن برنامج 

»Génie« لتجهيز املدارس العمومية بتكنولوجيات اإلعالم والتواصل وكذا مبادرات أخرى يف دور الشباب والنوادي 

النسوية بدأت متكن من تفتح أبواب فضاءات لالنرتنت لفائدة شباب القرى. أما بتونس فإن الولوج إىل تكنولوجيات 

اإلعالم واالتصال يشهد تسارعا إال أنه يبقى محدودا يف بعض املناطق املهمشة113.

ورغم أننا ال نتوفر عىل تحاليل تتعلق بولوج شباب املغرب العريب إىل املواقع الخطرة وغري املرشوعة، خاصة اإلباحية 

منها ومواقع نرش التطرف،  فإن بعض املؤرشات واملعلومات الواردة بوسائل اإلعالم تشري إىل ولوجهم لها. وتشكل 

التكنولوجيات  استعامل  عىل  آبائهم  وكذا  والشباب  املراهقني  تربية  مجال  أن  خاصة  قلق  مبعث  الوضعية  هذه 

الحديثة مازال غري متطور باملغرب العريب. 

جدول 20.3. : عدد مستعميل االنرتنيت لكل 100 نسمة سنتي 2000 و 2010

2010 2000 الدولة

12,5 0,5 الجزائر

14 0,2 ليبيا

49 0,7 املغرب

3 0,2 موريتانيا

37 2,8 تونس

املصدر : االتحاد الدويل لالتصاالت.

112 كتاب الشباب، وزارة الشبيبة والرياصة، بدعم من برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ، برنامج األمم املتحدة للسكان، اليونيسيف، 2011.

113 املراهقون والشباب بتونس : البيانات والتحديات، األمم املتحدة، 2007.
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ما عدا عن عالقات الصداقة واالنرتنيت، تعترب مشاهدة التلفاز من األنشطة األساسية لشباب املغرب العريب. وقد 

عرفت التلفزة، املتسمة بسهولة الولوج ملضامينها يف الوسط القروي أو الحرضي، دفعة جديد خالل العقد األخري من 

خالل ظهور القنوات الفضائية. وتنترش مشاهدة التلفازة بشكل أكرب لدى شباب القرى نظرا ملحدودية وسائل الرتفيه 

وكذا لدى الفتيات األقل حرية من نظرائهن الذكور. 

يف تونس عىل سبيل املثال، يشغل التلفاز حيزا كبريا : إذ أكرث من نصف عدد الشباب يشاهد التلفاز ثالث ساعات 

عىل األقل يوميا وأكرث من الربع يشاهدها أزيد من خمس ساعات يوميا114. وميكن أن تصبح مشاهدة التلفاز، التي 

تعترب مجاال للتزجية السلبية للوقت بامتياز، مرضة إذا كانت جودة املحتوى مرتدية أو عندما مُترر أفكارا متطرفة أو 

تحث عىل كره اآلخر أو معادية لحقوق املرأة. باملغرب، يعد التلفاز وسيلة الرتفيه األساسية بالنسبة للفتيات يف العامل 

القروي115. ويف موريتانيا تنترش مشاهدة التلفزة بكرث لدى املورتانيات من أصل عريب القابعات طوال الوقت يف البيت، 

واللوايت يقضني بعد زواجهن أوقات فراغهن إما مع الصديقات أو أمام التلفاز.

وتشري األبحاث املتوفرة أيضا إىل ارتفاع إقبال الشباب عىل الرياضة، إذ يتزايد عدد مامريس األنشطة الرياضية خاصة 

يف إطار الدراسة، لكنهم يعتربون أن البنية التحتية والتجهيزات املتاحة للجميع تعاين من الضعف وقلة التنوع. ويرترد 

املنطقة أن  بلدان  الخاصة. ويالحظ يف كل  الرياضية  النوادي  املادية عىل  يتوفرون عىل اإلمكانيات  الذين  الشباب 

عدد الفتيات املامرسات للرياضة قليل باملقارنة مع الذكور ويزداد هذا الوضع حدة يف موريتانيا حيث تعد مامرسة 

الشابات للرياضة مرفوضة اجتامعيا.

من جهة أخرى، يعرف إقبال شباب املغرب العريب عىل القراءة تراجعا ويقترص يف أغلب األحيان عىل االطالع عىل الزوايا  

الذي  الشباب  أعداد  االنتشار. وقليلة كذلك هي  بالجرائد واسعة  املتفرقة  األخبار  أو  الرياضية واالجتامعية واألبراج 

يستطيعون الولوج للتظاهرات الحية واألنشطة اإلبداعية. لكن ضعف جودة أنشطة الرتفيه التي ميارسها الشباب ليس 

وليد اختيارهم بل ناجم عن فقر ومحدودية االمكانيات املتاحة لهم يف هذا املجال. وحسب دراسة أنجزت مؤخرا فإن 

املغاربة البالغني من العمر ما بني 123 و18 سنة يفضلون عزف املوسيقى عىل مطالعة الكتب الهادفة116. 

وبالرغم من تطور وتنامي دور الشباب واملراكز الثقافية، يبقى عرض وسائل الرتفيه غري موزع بشكل جيد يف املنطقة. 

فهو غري متوفر بالوسط القروي ويف بعض املناطق كام يتسم بعدم املالءمة لحاجيات الشباب. يف تونس. تشري البيانات 

إىل ضعف جاذبية دور الشباب ودور الثقافة يف أعني املراهقني والشباب. وبني االستطالع الوطني الثاين أن %2 فقط 

من الشباب يعتربونها أماكن مفضلة لشغل وقت فراغهم. ويبدو أن برنامج »إعادة تأهيل« دور الشباب مل يرفع كثريا 

من جاذبية هذه الفضاءات حيث ال تقوم برمجة األنشطة عىل إرشاك املعنيني.117. يف املغرب، حيث توجد دار شباب 

واحدة لكل  23 ألف شاب وحيث ترتكز خدماتها عىل الحوارض فإن هذه البنيات محدودة الجاذبية أيضا، وذلك 

بالنظر لبعدها عن املستفيدين وإىل املحتوى الذي ُينظر إليه عىل أنه قليل األهمية.118 وقد أطلقت وزارة الشباب 

114 املراهقون والشباب بتونس : البيانات والتحديات، األمم املتحدة، 2007.

115 كتاب الشباب، وزارة الشبيبة والرياصة، بدعم من برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ، برنامج األمم املتحدة للسكان، اليونيسيف، 2011.

116 موقف الشباب باملغرب من الهجرة، ما بني الحداثة والتقاليد، التعاون الوطني/املنطمة الدولية للهجرة/التعاون اإليطايل، 2010.

117 املراهقون والشباب بتونس : البيانات والتحديات، األمم املتحدة، 2007.

118 دعم املشاركة والفرص لفائدة الشباب، البنك الدويل، النتائج التمهيدية، 2011
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والرياضة برنامجا واسعا إلعادة تأهيل وتطوير مراكز القرب السوسيو رياضية بهدف توفري وسائل ترفيه ذات جودة 

عالية لفائدة املراهقني والشباب.

4.3  املخاطر وعوامل اله�شا�شة الرئي�شية
غالبا ما ينظر إىل املراهقة والشباب كمرادف للقوة والصحة الجيدة، إال أنها ميكن أن تؤدي إىل ظروف تفرز سلوكات 

محفوفة بالخطر. يتعلق األمرهنا »بترصفات شاذة« تخرج أحيانا عن الترصفات التي »يقبلها« املجتمع وهي ترصفات 

تعرض أصحابها واآلخرين إىل مخاطر جسدية أو نفسية.

فالشباب معرضون ملخاطر قد تؤثر بشكل أو بآخر عىل وضعيتهم االجتامعية أو محيطهم األرسي أو عوامل أخرى ميكن 

 أي تنتج عنها أشكال من العنف واالستغالل والتهميش. إنهم بحاجة إىل الحامية واملواكبة التي تتالءم وكل حالة عىل حدة.  

املخدرات، التدخني، العالقات اجلن�شية غري املحمية،   1.4.3
وحماولت النتحار... :  ارتفاع ال�شلوكيات املحفوفة باخلطر

املراهقة هي الفرتة التي يشعر فيها املراهق بالرغبة يف تحدي القواعد والقيم التي تلقاها. ويف كثري من األحيان يتطور 

هذا الشعور إىل مجموعة من السلوكيات املحفوفة بالخطر119 مثل التدخني واإلدمان عىل الكحول وتعاطي املخدرات 

والعالقات الجنسية غري املحمية، فضال عن ظهور مشاكل نفسية. ويف املغرب العريب،  يتفاقم هذا النوع من األزمات 

بسبب الفراغ وخيبة األمل املرتبطة باختالالت نظام التعليم/التكوين والبطالة وضعف األنشطة الرتفيهية.

بالخوف  الشعور  لديه  تفاقم  كبرية  املراهق يف عزلة  يعيش  أن  العامل، ميكن  أخرى من  مناطق  الحال يف  وكام هو 

والقلق. فالعيش يف جو من اإلحباط املستمر أو النزاع مع األقارب يؤدي إىل ما يصطلح عليه ب«السلوكيات املحفوفة 

بالخطر مثل : اضطرابات األكل )الرشه املريض، مرض فقدان الشهية(، اإلدمان، إيذاء الذات، العنف ضد اآلخرين، 

محاوالت االنتحار، الخ. والحال أن الطريق ال زال طويال أمام املراهقني واملجتمع للتمكن من التعامل مع املراهقة 

عىل أنها عملية بناءة. فهناك مجموعة من الدراسات التي تم إنجازها مؤخرا يف مجال علم النفس والتي سلطت 

الضوء عىل املظاهر البناءة للمراهقة، والتي تتمثل يف تحقيق الذات خالل مرحلة النضج الجسدي والثقايف وخالل 

تطوير العالقات مع اآلخرين120.

انطالقا من  السلوكيات  املنطقة. ومتتد هذه  بالخطر يف  السلوكيات املحفوفة  ارتفاع  املتوفرة تشري إىل  البيانات  إن 

كون فرتة الشباب متتد ملدة أطول، من جهة، ألن املراهقة تظهر يف وقت مبكر )نتيجة لتحسن التغذية، من بني أمور 

أخرى(، ومن جهة أخرى، لتأخر سن الزواج بصفة كبرية.

الزواج.  إطار  إىل 15 سنة،  عالقات جنسية خارج  التي متتد من 10  الطويلة،  املرحلة  الشباب خالل هذه  يعيش 

اإلصابة  لخطر  املامرسات  هذه  تعرضهم  الجنسية،  بالعالقات  املرتبطة  باملعلومات  والجهل  بالطابوهات  وارتباطا 

باألمراض املنقولة جنسيا ومرض فقدان املناعة املكتسب )السيدا(، والحمل غري املرغوب فيه ومخاطر اإلجهاض. وعىل 

119 يتكون السلوك الخطر من الترصفات التي تعوق تطور ومنو إمكانيات الشخص الشاب، ذكرارً أو أنثى، وقدراته البرشية عالوة عىل عرقلة اندماجه يف املجتمع بنجاح، البنك الدويل، 
دعم الشباب املعرض للخطر، واشنطن، البنك الدويل، 2008.

120 ه. ريديكيز-طوم ه، س.جاكسون، ف. باريو. )تحت إرشاف(، نظرة إىل الوضع الحايل للمراهقني، باريز، النرش الجامعي الفرنيس، 1997.
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الرغم من ندرتها عىل نحو متزايد يف املغرب العريب، ال يزال يشكل الحمل خالل فرتة املراهقة  مصدرا هاما للمشاكل 

الصحية التي تعانيها األمهات واألطفال، خصوصا يف موريتانيا، وبنسبة أقل يف املغرب. 

جدول 21.3. :  الحمل املبكر يف دول اتحاد املغرب العريب الخمسة

تونسموريتانيااملغربليبياالجزائر

7319907الوالدة بالنسبة لكل 1000 امرأة يرتاوح سنها بني 15 و19 سنة

املصدر : حالة السكان يف العامل، 2010. صندوق األمم املتحدة للسكان

وتشري البيانات حول الشباب يف املغرب العريب وفقدان املناعة املكتسب، إىل وجود نسبة قليلة من الشباب املصابني 

بهذا املرض. ولكن الحاالت املرصودة غالبا ما ترتبط بضعف مستوى االطالع الصحيح للشباب عىل طرق انتقال املرض 

وسبل الوقاية منه. ومع ذلك، ووفق دراسة أنجزت سنة 2007121، فإن االنتشار املنخفض ال يدل عىل انخفاض مخاطر 

الوباء. ففي الواقع قد تضاعف عدد الوفيات بسبب )السيدا( بست مرات يف منطقة الرشق األوسط منذ أوائل سنة  

1990، ونصف اإلصابات الجديدة مبرض )السيدا( متس الفئة العمرية بني 15 و24 سنة.

جدول 22.3. :  الشباب وفريوس فقدان املناعة املكتسب )السيدا( يف املغرب العريب

نسبة الشباب الذين يتوفرون عىل معلومات حول مرض السيدا 
)2005 - 2009(

 انتشار املرض لدى الفئة العمرية بني 24 - 15 سنة
)النسبة النسبة املئوية لسنة 2009(

النساء الرجال النساء الرجال

13 غري متوفر 0,1< 0,1 الجزائر

غري متوفر غري متوفر غري متوفر غري متوفر ليبيا

غري متوفر غري متوفر 0.1 0.1 املغرب

5 14 0.3 0.4 موريتانيا

غري متوفر غري متوفر <0,1 <0,1 تونس

املصدر : األطفال والسيدا، التقييم الخامس للوضعية، اليونسيف، 2010

يشكل التعرف عىل سلوكيات ومواقف ومامرسات الشباب يف جميع بلدان اتحاد املغرب العريب أهمية بالغة نظرا 

لكونه وسيلة متكن من توضيح وفهم املخاطر التي تعرتضهم. ومن شأن دراسة ظواهر من مثل تعاطي املخدرات 

والتدخني والكحول بني الشباب وحتى مامرستهم الجنسية وما يخص مجال الصحة اإلنجابية، أن يحمل جوابا ويضع 

الطابوهات  من  الصحة، حدت مجموعة  ففي مجال  الفئة.  لهته  الحامية  توفري  أجل  للعمل من  الكربى  الخطوط 

االجتامعية والدينية، إىل حد اآلن، من جهود الوقاية. وهذا األمر من شأنه أن مينع الشباب من تبني سلوكيات سليمة، 

حيث أن االستمرار يف رفض معالجة مجموعة من القضايا املرتبطة بالحياة الجنسية الخاصة بالشباب مثال بطريقة 

منفتحة، سيستمر يف التأثري عىل صحتهم.

ويف الجزائر، يعترب انتشار داء )السيدا( لدى عموم الساكنة منخفضا، حيث تقدر النسبة بأقل من %1، وترتفع النسبة 

نسبيا لدى السكان ذوي السلوكيات الخطرة : أكرث من %5  يف بعض املواقع التي تم رصدها122. ووفقا لتقرير الدورة 

121 دي يونج، صحة الشباب الجنسية واإلنجابية يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا، مكتب املراجع السكانية، 2007.

122 تحليل عمل قطاع التعليم يف مجال مكافحة مرض نقص املناعة  املكتسب يف الجزائر واملغرب وموريتانيا وتونس، املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة )اإليسيسكو( ومنظمة 
األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة )يونسكو(، 2010.
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االستثنائية للجمعية العامة لألمم املتحدة حول السيدا لسنة 2010، %0.1 من السكان الذين ترتاوح أعامرهم بني 15 و24 

مصابون بفريوس فقدان املناعة املكتسب123.

بالصحة  املرتبطة  بالحقوق  املتمدرسني  والشباب  املراهقني  تحسيس  مجال  يف  والثانويات،  اإلعداديات  برامج  وتركز 

الجنسية واإلنجابية، عىل األمراض املنقولة جنسيا والسيدا من خالل تدريس العلوم الطبيعية وعلوم الحياة. ويتم تناول 

هذه املواضيع خصوصا ابتداء من السنة األوىل متوسط )حيث يرتاوح سن التالميذ 12 سنة( من خالل تسليط الضوء 

عىل التدابري الوقائية يف مجال اإلنجاب واألمراض املنقولة جنسيا وفريوس نقص املناعة وقواعد النظافة124. وتشري دراسة 

انجزت سنة 2007 حول مدى اضطالع الطالب بسبل الوقاية من مرض السيدا125 إىل أن الجميع قد سمع عن املرض وواع 

مبخاطر اإلصابة به. ويبدو أن مستوى معرفة طرق انتقال مرض السيدا أعىل بني التالميذ بالثانويات منه يف املستوى 

املتوسط. ففي حني أن األغلبية تعترب أن الحفاظ عىل عالقة جنسية مع رشيك واحد مخلص وغري مصاب واستعامل العازل 

الطبي أفضل وسيلة للوقاية،  ال زال تالميذ التعليم املتوسط يحملون معلومات خاطئة حول طرق انتقال هذا املرض.

وحسب بعض املصادر126، 9 تالميذ من أصل 10 وثالثة من أصل أربعة يعلمون أن الواقي الذكري وسيلة للوقاية ذات 

استعامل واحد. باإلضافة إىل أن أكرث من ثلث التالميذ عىل دراية بأنواع العدوى املنقولة جنسيا، %16 منهم يشريون إىل 

السيدا، %10 الزهري و%3 فريوس الهربس. ومع ذلك، واحد فقط من كل خمسة تالمذة يعرفون حالتهم املصلية. إن 

الشباب يقيمون عالقات جنسية أكرث من اإلناث، ويرتاوح سن الجنسني خالل أول عالقة جنسية 17 سنة، أو أكرث أو أقل 

بثالث سنوات. ثلث التالميذ فقط استخدموا واقيا ذكريا خالل عالقتهم الجنسية األوىل.

ووفقا لتحقيق127 آخر، يدعو األمر للقلق بشكل أكرب،أشارت نسبة مهمة من التالميذ بني 19 و24 سنة إىل عدم استعامل 

الواقي الذكري خالل عالقاتهم الجنسية، ومعظم الفتيان مل يكونوا عىل علم أن الواقي الذكري يستعمل مرة واحدة وأنه 

يشكل حامية أكيدة ضد داء فقدان املناعة املكتسب. وأكد أغلبية املستجوبني أنهم مل يقوموا أبدا بإجراء االختبار.

»إن التواصل ضعيف داخل األرسة. أنا أتحدث مع والديت، لكننا ال نتحدث أبدا عن الجنس وال حتى مع باقي أفراد 

األرسة.«

 ألفة، 02 سنة، تلميذة، الجزائر )الجزائر العاصمة(.

»إن الصداقة مهمة بالنسبة للشاب، إذ ننتمي لنفس السن، ولنا نفس االنشغاالت، ونتحدث يف كل املواضيع مبا يف 

ذلك الحب والجنس«

وردة، 42 سنة، مساعدة تجارية، الجزائر.

يف الجزائر، أدى التعاطي للمخدرات، خصوصا يف األوساط املدرسية والجامعية، إىل خلق نقاش يف الصحافة بني بعض 

الجمعيات الذين يحذرون من ارتفاع حاد للظاهرة، انطالقا من التحقيقات التي أنجزوها والجهات الرسمية املهتمة 

بهذه القضية.

123 تقرير دورة الجمعية العامة االستثنائية الجزائر، برنامج األمم املتحدة املشرتك ملكافحة السيدا، 2010.

124 التمييز ضد األشخاص املتعايشني  مع فريوس اإليدز يف الجزائر، برنامج األمم املتحدة املشرتك ملكافحة السيدا، اليونسكو، .2010

125 دراسة أنجزت حسب متطلبات الدورية رقم 1048/الكتابة العامة/وزارة الرتبية الوطنية، بتاريخ 11 نونرب 2007 يف »التمييز ضد األشخاص ال مبرمتعايشني مع فريوس اإليدز 
بالجزائر، برنامج األمم املتحدة املشرتك ملكافحة مرض السيدا )اإليدز(، إيدز الجزائر، اليونسكو، 2010. 

126 دراسة حول املعارف واملواقف والسلوكيات لدى الشباب يف الجامعات يف مجال انتقال مرض السيدا : ايدز الجزائر، برنامج األمم املتحدة املشرتك ملكافحة السيدا، 2010.

127  دعم الحصول عىل معلومات حول األمراض املنقولة جنسيا/فريوس نقص املناعة البرشية/السيدا، وتعزيز الفحص الطوعي الحر بني الشباب يف الجامعات، ايدز الجزائر، 2010.
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ووفقا ألرقام وزارة العدل، تعترب فئة الشباب أكرب فئة مستهلكة. فخالل سنة 2006، شكل الشباب بني 18 و24 سنة 

الذين تم عرضهم أمام القايض، 40 % من مستهليك الحشيش والحبوب املهلوسة128. 

وحسب تحقيق برنامج األمم املتحدة ملكافحة السيدا، %9 من التالميذ )أغلبهم ذكور( أعلنوا تعاطيهم للمخدرات، 

حيث ما يقرب الثلث منهم يتعاطون أنواع املخدرات ذات األثر القوي. نصف املتعاطني للمخدرات بالحقن فقط 

قال أنه استخدم أدوات ذات استعامل فردي. وباإلضافة إىل ذلك، ثالثة أرباع التالميذ الذين يستخدمون الحقنات 

املتعددة االستعامل أعلنوا أنهم تبادلوا معداتهم، بغض النظر عن املكان أو الجنس129. 

إن البيانات التي قدمها املكتب الوطني ملكافحة املخدرات واإلدمان أقل إثارة للقلق بكثري. وحسب نفس املكتب، 

ارتفعت نسبة التعاطي للمخدرات عىل املستوى الوطني بنسبة %1.2 ) %1.7 لدى الرجال و%0.7 لدى النساء(. 

والنسبة أكرب بقليل بالنسبة للشباب أي %1.5 لدى الفئة العمرية بني 20 و39 سنة مقابل %1.1 ملن يبلغ عمرهم 40 

سنة فام فوق، %0.9 لدى الشباب بني 16 و 19 سنة و0.1 لدى الفئة العمرية بني 12 و 15 سنة. ويبقى الحشيش 

تبقى  الصيدليات، يف حني  األخرية يف  بيع هذه  يتم  أنه  باعتبار  املستهلكة،  املخدرات  أكرث  املهلوسة من  والحبوب 

معدالت استهالك األفيون والكوكايني والهروين جد منخفضة130.

وباإلضافة إىل ذلك، يظل التدخني شائعا جدا بني الذكور الشباب : %8 من الذكور بني 10 و19 سنة يدخنون بصفة 

مستمرة، وترتفع هذه النسبة بصفة خطرية إىل %43 بالنسبة للشباب بني 20 و24 سنة. الثلثني تقريبا من املدخنني 

لتقليد  يدخنون  سنة  و24   10 بني  والشباب  املراهقني  من  يقرب 40%  وما   .131  16,4 سيجارة يف سن  أول  دخنوا 

أصدقاهم، و%30 ملجرد الرغبة يف تجربتها أو بدافع الفضول و%11 بسبب املشاكل العائلية132.

ومن جهة أخرى، تعترب البيانات املتاحة حول ظاهرة االنتحار يف الجزائر جد نادرة. وحسب مقال نرش مؤخرا133، تبقى 

هذه الظاهرة موجودة إال أن ما يثري القلق أكرث أنها غري مألوفة يف مجتمع مسلم. وميكن تفسري ذلك باملعاناة الناتجة 

عن البطالة وكذلك الشعور بالتهميش بسبب تصاعد مؤرشات الالمساواة االجتامعية. ويشري صاحب املقال إىل أن 

»املجتمع ذو الطبقتني« يطبعه الغنى الفاحش لفئة من املواطنني بفضل عائدات النفط واالبتزاز وتفقري األغلبية  )...( 

بينام يشكل الشباب الضحايا الرئيسيني لذلك«. 

يف املغرب، يشعر نصف الشباب تقريبا أنهم بصحة جيدة، لكن الثلث يظن أن صحته متوسطة أو ضعيفة )البقية 

مل يدلوا برأيهم(134. وعىل الرغم من إحراز تقدم كبري يف العقود األخرية، يحصل الشباب عىل الرعاية الصحية بنسبة 

محدودة نسبيا، وخاصة يف املناطق القروية وبالنسبة للعائالت األكرث فقرا. ونظرا لضعف اندماجهم يف سوق الشغل 

النظامي، يستفيد عدد قليل منهم من التأمني الصحي اإلجباري، الذي تم وضعه سنة 2006.

128 الشباب الجزائريون يف أرقام، املفوضية العامة للتخطيط والتوقع، شعبة تقييم الدراسات االجتامعية، مديرية الدراسات وتحليل تطور املؤرشات االجتامعية ذات الصلة، 2009.

129 دراسة حول معارف ومواقف وسلوكيات الشباب يف الجامعة يف مجال انتقال مرض السيدا : تقييم القرب، ايدز الجزائر، برنامج األمم املتحدة ملكافحة السيدا، 2010.

 130 سعيد مراد، "الجزائر : اسرتاتيجيات مكافحة املخدرات واإلدمان"
http://www.lce-algerie.com/actualite/2-algerie/102-algerie-strategies-de-lutte-contre-la-drogue-et-la-toxicomanie.html 

131 الشباب الجزائري يف أرقام، املفوضية العامة للتخطيط والتوقع، قسم تقييم الدراسات، مديرية الدراسات وتحليل املؤرشات االجتامعية ذات الصلة، 2009.

132 املرشوع العريب لصحة األرسة 2002.

133  حسني مرايحي، »هل هناك سياسة خاصة بالشباب يف الجزائر؟ مجلة العلوم اإلنسانية العدد 32، دجنرب 2009، الرابط :
http://revue.umc.edu.dz/index.php/component/attachments/download/294 

134  نتائج التشخيص، تطوير إسرتاتيجية وطنية متكاملة للشباب يف أفق سنة 2020، وزارة الشبيبة والرياضة، 2010.
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 وبعيدا عن هذه التعميامت، يشري الشباب املغاربة إىل أنهم يشعرون بقلق كبري من السلوكيات الخطرية املتزايدة 

التي تظهر يف محيطهم. وحسب بحث قامت به كتابة الدولة للشباب سنة 2001، ترتبط املشاكل الصحية الرئيسية، 

التي حددها الشباب أنفسهم، يف التدخني والكحول واملخدرات، التي تعترب نتيجية ملشاكل نفسية ولحاالت االكتئاب.

التي يعانيها الشباب بعد الدراسة والتشغيل، هي املخدرات والعنف واالنحراف والهجرة  الثالثة الكربى  “املشكلة 

الرسية. ويرفض الشباب الذين يتعاطون املخدرات املجتمع ألنه ال يوفر لهم مكانا وألنهم يجدون صعوبة يف االندماج 

فيه. وبالتايل يتوجهون ألمور تساعدهم عىل فرض شخصيتهم. بالنسبة للبعض، يتوجهون للهيب هوب والفيسبوك 

ورفض الدين والبعض اآلخر املخدرات والعنف والتعصب...”

يوسف، 02 سنة، تقني يف مرحلة التكوين، املغرب)سال(.

حسب البيانات التي قدمتها وزارة الصحة سنة 1352003، %90 من مستهليك املخدرات يقل سنهم عن 25 سنة.  بدأ 

معظمهم )%70( يف التعاطي لها بني 15 و18 سنة. غري أن البعض اآلخر )أطفال الشوارع واألطفال املشغلني( بدؤوا 

باستنشاق الغراء أو مادة )الدوليو( السامة يف سن الثامنة. ومن أكرث املخدرات استعامال نجد الحشيش ومشتقاته 

)%19 من الشباب يقولون أنهم تعاطوا له136(، الكحول، ثم املخدرات القوية التأثري )القرقويب، الكوكايني والهروين(، 

التي ال تستخدم  كثريا غري أنها يف تطور مستمر- %3 من الشباب استهلكوها سنة 1372010. ومع ذلك، يبقى التعاطي 

للمخدرات ظاهرة اجتامعية يتم تجاهلها بصفة كبرية يف املغرب138.

يعترب التدخني ظاهرة واسعة االنتشار يف أوساط الشباب، الذين يبدوا أنهم يجهلون مخاطرها. ووفقا لبحث تم انجازه 

يف أوساط املدرسة ملن يبلغ متوسط عمرهم 18 سنة، %21 من الشباب يدخنون و%95 من املدخنني ذكور. يبدوا أن 

الوضع يزداد سوءا مع مرور الوقت ألنه وفقا لبيانات سنة 2010139، %16 من الذين ترتاوح أعامرهم بني 13 إىل 15 

سنة يدخنون ويبلغ متوسط عمرهم خالل تعاطيهم ألول سيجارة 11 سنة فقط.

يف ما يخص العالقات الجنسية، تبني أحدث البيانات )1402007( أن ثلثي الشباب )بني 15 و 24 سنة( ربطوا عالقات 

حب و%43 أقاموا عالقات جنسية، سواء كانت سطحية أو كاملة. ويبلغ متوسط العمر عند إقامة أول عالقة جنسية 

16.5 بالنسبة للرجال و18 بالنسبة للبنات وتبقى السلوكيات الخطرية شائعة، كام يدل عىل ذلك االنتشار الواسع 

لألمراض املنقولة جنسيا.

من جهة أخرى، وعىل الرغم من زيادة استخدام وسائل منع الحمل والواقي الذكري، يبقى %1 من الشباب معرضني 

للحمل غري املرغوب فيه141. وبسبب املحيط االجتامعي والواقع الترشيعي، يؤدي هذا النوع من األحداث إىل مآيس 

أرسية تهدد حياة النساء وصحتهم البدنية والنفسية. فتجريم اإلجهاض ووصم األمهات العازبات يؤدي إىل اللجوء 

135  وزارة الصحة، مديرية السكان،  أيام للتفكري : مع الشباب من أجل إسرتاتيجية متكاملة يف مجال الصحة والرتبية«

136  نتائج التشخيص، تطوير إسرتاتيجية وطنية متكاملة للشباب يف أفق 2020، وزارة الشبيبة والرياضة، 2010.

137  نفس املرجع 

138  تحليل وضعية األطفال باملغرب، اليونيسيف، 2007.

139  املصدر : برنامج الصحة الخاص بالشباب، وزارة الصحة .

140  املعارف املتوفرة للشباب، مواقف الشباب ومامرساته إزاء األمراض املنقولة جنسيا والسيدا )اإليدز(، وزارة الصحة/التعاون األملاين، 2007.

141  املعارف املتوفرة للشباب، مواقف الشباب ومامرساته إزاء األمراض املنقولة جنسيا والسيدا )اإليدز(، وزارة الصحة/التعاون األملاين، 2007.
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إىل اإلجهاض الرسي مام ينتج عنه وفاة العديد من الفتيات الصغريات142 باإلضافة إىل حاالت االكتئاب التي ميكن أن 

تصل إىل حالة االنتحار والتخيل عن األطفال، والسيام يف األوساط األكرث فقرا.

وباإلضافة إىل ذلك، ذكر ثلثي الشباب الذكور سنة 2007 أنهم ربطوا عىل األقل عالقة جنسية واحدة مع من يعملن 

يف الدعارة، لكن الثلث فقط )1 من 5 أشخاص يف الوسط القروي( استعملوا الواقي الذكري143 بصفة منتظمة. ويف 

املجموع، شاب واحد تقريبا من أصل اثنني مل يسبق له أبدا أن استخدموا الواقي الذكري. وحسب دراسة حديثة 

نرشتها جريدة االيكونوميست144، تحسن الوضع بشكل ملحوظ عىل مدى السنوات األربع املاضية، باعتبار أن الشباب 

الواقي  ويستعملون  األخرى(  املنقولة جنسيا  لألمراض  بالنسبة  أقل  بنسبة  )ولكن  السيدا  أكرث مبرض  اضطالع  عىل 

بشكل أكرب.

الدعارة  املكتسب، خصوصا بسبب  املناعة  لفقدان  األكرث عرضة  الفئة  الشباب هم  أن  الصحة  العاملون يف  ويؤكد 

وتعاطي املخدرات بالحقن. وتقدر نسبة انتشار هذا املرض عند الشباب  ب%0.1، لكن هذه البيانات ليست قوية 

نظرا لندرة املعلومات حول فئة القارصين145. وتشري الوثائق املتوفرة إىل أن الفئة بني 15 و24 سنة متثل %11 من 

األشخاص املتعايشني مع فريوس نقص املناعة وأن الشابات أكرث عرضة مبرتني من الشباب146. خالل سنة 2007، 54% 

من الشباب فقط كانوا واعني بأن الشخص ميكن أن يقلل من خطر العدوى من خالل استعامل الواقي خالل العالقة 

الجنسية147  وأقل من %5 سبق أن أجروا اختبار الكشف. أما األمراض املنقولة جنسيا فتظل غري معروفة إىل حد كبري 

من طرف الشباب148 : %14 يعرفون مرض الزهري، %12 مرض السيالن بالنسبة للرجال، %7 مرض  السيالن لدى 

النساء و%4 مرض التهاب الكبد.

منذ سنة 2007، تم بذل جهود مهمة من طرف وزارة الصحة ورشكائها يف سبيل تعزيز جهود الوقاية املوجهة خاصة 

إىل املراهقني والشباب.  كام تم إطالق مبادرات عديدة من طرف مجموعة من القطاعات الحكومية واإلعالم ومئات 

من  مرشد(  و5000  إمام   7000( الدينيني  املرشدين  تكوين  تم  كام  والتنموية149.  املحلية  الحكومية  غري  املنظامت 

للساكنة األكرث هشاشة محدودة جدا، خصوصا  املوجهة  الجهود  تبقى  الوقاية. ومع ذلك،  الناس بسبل  إبالغ  أجل 

تلك املوجهة لألطفال والشباب يف الشوارع وضحايا شبكات الجرمية واالستغالل الجنيس والعاملني يف مجال الدعارة 

والشواذ جنسيا واملتعاطني للمخدرات بالحقن. وبنفس الشكل، يبقى الدعم النفيس واالجتامعي املوجه لألشخاص 

املتعايشني مع مرض السيدا غري كاف150.

142 %13 من وفيات األمهات يف املغرب ميكن أن يعزى إىل اإلجهاض الرسي، وفقا للجمعية املغربية ملكافحة اإلجهاض الرسي، والتي تدعو إىل ترشيع اإلجهاض.

143 نفس املرجع

144 الشباب سنة 2011، وثائق االيكونوميست.

145 يف املغرب، مينع إجراء االختبار للشباب دون سن 18 عاما يف غياب موافقة الوالدين. ملعالجة نقص البيانات، تم إطالق دراسة لجرد سلوكيات األطفال والشباب املعرضني للخطر 
ووضع إسرتاتيجية للوقاية ومكافحة املرض لفائدة هذه الفئة من السكان.

146 »الوضع الوبايئ وفقدان املناعة املكتسب يف املغرب«، مديرية  علم األوبئة ومكافحة األمراض بوزارة الصحة/ الربنامج الوطني ملكافحة األمراض املنقولة جنسيا / السيدا مايو 2011.

147 املعارف املتوفرة للشباب، مواقف الشباب ومامرساته إزاء األمراض املنقولة جنسيا والسيدا )اإليدز(، وزارة الصحة/التعاون األملاين، 2007.

148 دراسة وطنية قامئة عىل تعدد املؤرشات وصحة الشباب 2006 - 2007، النتائج الرئيسية األولية، وزارة الصحة، استقصاءات املؤرشات املتعددة، اليونيسيف-صندوق األمم متحدة 
للسكان.

149 مالحظة إىل السيدة الوزيرة«، Sidaction 2010، جمعية مغربية ملحاربة السيدا، 2010.

150 تنفيذ إعالن االلتزام بشأن فريوس فقدان املناعة املكتسب، التقرير الوطني 2010، وزارة الصحة، 2010.



و�شعية ال�شباب ببلدان املغرب العربي

58

وبصفة عامة، مل تويل وزارة الصحة اهتامما متزايدا بصحة املراهقني والشباب حتى سنة 2004. وبعد مشاورات مكثفة 

الشباب« بدعم من صندوق األمم املتحدة  القطاعات »الشباب من أجل  املتعدد  الربنامج  الشباب، تم إطالق  مع 

للسكان، من خالل إرشاك قطاع الصحة والتعليم والشباب. وقد توجت خصوصا بخلق فضاءات صحية للشباب من 

طرف وزارة الصحة، وذلك فقط يف املدن الكربى. وخالل سنة 2011، بلغ عدد هذه الفضاءات إىل 25 مركز، وذلك 

الجنسية  الصحة  مجال  ذلك  يف  مبا  سنة،  و24   12 بني  للشباب  واالجتامعية  النفسية  التنمية  يف  املساهمة  بهدف 

واإلنجابية، من خالل تقديم الخدمات الصحية واالستامع والتوجيه وتقديم املعلومات ذات الصلة.

و أنشأت وزارة الرتبية الوطنية بدورها يف املؤسسات املدرسية أندية صحية يتم تنشيطها من طرف الرتبويني. وتعمل 

هذه األندية عىل إدراج دروس حول الصحة اإلنجابية يف الربامج. ومن جانبها، قامت وزارة الشباب والرياضة بتكوين 

منشطي دار الشباب والدور النسائية يف مجال صحة املراهقني كام أرشفت عىل مجموعة من األنشطة )مكتبة، مكان 

للمعلومات وفضاء للمعلوميات( يف بعض هذه املؤسسات.

ومع ذلك، تبقى املوارد املعبأة غري كافية لتحقيق الحقوق اإلنجابية الخاصة بالشباب. فالتنسيق بني الوزارات ضعيف 

باعتبار أن هذه الفضاءات غري معروفة وال تستجيب بالشكل الكايف الحتياجات الشباب يف مجال العناية و االستامع 

والرتبية الصحية151. وفضال عن ذلك، ال مينع بيع السجائر للقارصين كام أن القدرات يف مجال العالج من اإلدمان جد 

ضعيفة )هناك فقط ثالثة مراكز عىل املستوى الوطني، واحد منها ليس مجانيا(.

وأخريا، تبقى ظاهرة االنتحار من بني الطابوهات يف املغرب. واعتبارا لغياب إحصائيات ودراسات حول املوضوع، يبقى 

من املستحيل الوقوف عىل عدد حاالت االنتحار أو محاوالت االنتحار. وعموما، ال زالت السلطات العمومية تتجاهل 

بشكل كبري حق الشباب يف الصحة النفسية والعقلية. فعدد املهنيني املتخصصني- يف طب علم نفس الطفل، وعلامء 

النفس...ال تتالءم واحتياجات املراهقني والشباب. وعىل سبيل الذكر، يتوفر املغرب عىل 350 طبيب نفيس، يتمركزون 

يف املدن الكربى، وهم مخصصون ل32 مليون من السكان.

  ، إن الصحة الشبابية يف موريتانيا موثقة بشكل ضعيف. فوفقا لبحث عن طريق املؤرشات املتعددة أنجز سنة 2007

تقوم املرأة املوريتانية الشابة بسلوكيات خطرية اتجاه طفلها األول يف مجال الصحة اإلنجابية. فرغم أنهم يجرون 

استشارات طبية قبل الوالدة ويلجؤون للوالدة مبساعدة الطبيب أكرث من النساء األكرب سنا، إال أنهم ال يعرفون وال 

يستخدمون بالشكل الكايف وسائل منع الحمل. وتعترب هذه النتيجة مثرية للقلق، يف الوقت الذي تساعد فيه وسائل 

منع الحمل لدى املراهقني عىل محاربة الوالدات يف وقت مبكر يف سياق ال زال يعترب فيه الزواج املبكر، رغم تراجعه، 

واقعا اجتامعيا ال ميكن قبوله : سنة 2007، %13 من النساء بني 15 و24 سنة تزوجوا قبل سن 15215 سنة وربع 

الفتيات بني 15 و19 سنة كانوا متزوجني. وباإلضافة إىل ذلك، %35 من النساء الشابات بني 20 و24 سنة تزوجوا قبل 

سن 18.

151 تقييم مراكز الصحة املخصصة للشباب، وزارة الصحة، 2010.

152  إال أن %28 من النساء بني 29 - 45 تزوجوا قبل سن 15 سنة )استقصاءات متعددة املؤرشات 2007(.
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كام ميثل استمرار ختان البنات خطرا جديا آخر يتهدد الشابات153. ففي حني أن %70 من املوريتانيات تعرضن للختان 

)%68 بني 15 و24 سنة( 154، يبقى عدد الفتيات اللوايت يعارضن هذه املامرسة ضئيال : أقل من %40 من الذين ترتاوح 

أعامرهم بني 15 و24 سنة هم ضد ختان البنات، وهي نفس النسبة يف ما يخص الفئة األكرب سنا.

ويبقى انتشار فقدان املناعة املكتسب أعىل مقارنة بدول املغرب العريب األخرى، ب%0.6 عىل الصعيد الوطني. ووفقا 

للبيانات الرسمية، يعترب الشباب أقل عرضة للمرض من األشخاص األكرب سنا كام تعترب اإلناث أكرث إصابة من الذكور. 

إن الفئة العمرية من 15 إىل 19 سنة تعرف بشكل أقل طرق العدوى والوقاية من املرض155. وأكرث من شاب موريتاين 

واحد من نفس الفئة العمرية عىل 10 مل يسمع قط مبرض فقدان املناعة املكتسب وواحد من ثالثة أشخاص تقريبا 

ال يعرفون أي نوع من طرق الوقاية. وتعترب املعلومات حول األمراض املنقولة جنسيا أقل شيوعا لدى الشباب، بينام 

أفاد رشكاء نظام األمم املتحدة أن مستويات االنتشار مثرية للقلق. 

“كل الشباب ميارسون الجنس. بالنسبة لنا، هو أمر شائع جدا ويبدأ يف وقت مبكر مع أو بدون حامية. الواقي الذكري 

ليس مكلفا، فثالث واقيات ذكرية تكلف 001 أوقية )حوايل 03 سنتا(. غري أنها تعرض يف السوق تحت الشمس وهو 

ما يفقدها جودتها. باإلضافة إىل ذلك، هناك بعض الفتيات اللوايت ال يحبذن استعامله. ويعترب الوضع يف القرى أسوء، 

ذلك أن الناس غري واعني باملخاطر وال يستعملون الواقي الذكري”

 مختار، 52 سنة، حاصل عىل شهادة وعاطل عن العمل،
 موريتانيا )دار النعيم، نواكشوط(.

بالنسبة للموريتانيني، يشكل التدخني الخطر الرئييس الذي يتسبب يف األمراض غري املعدية156. ويف املتوسط، %18 من 

الشباب بني 15 و24 سنة يدخنون يوميا. وتبلغ هذه النسبة الثلث بالنسبة للرجال )مقابل %5 لدى النساء(. ويدخن 

الشباب بصفة متزايدة يف سن مبكرة اعتبارا أن متوسط العمر خالل تدخني أول سيجارة هو 22 سنة بالنسبة للذين 

ترتاوح سنهم بني 55 و64 سنة، مقابل 15 بالنسبة للجيل الحايل.

ويقلق مهنيو الصحة كذلك إزاء ارتفاع التعاطي للمخدرات157، باعتبار أن موريتانيا تحولت ملعرب للمخدرات. كام 

يشريون كذلك إىل مشاكل التغذية : ففي حني أن أفقر الشباب يعانون من نقص التغذية، %19 من الشابات اللوايت 

ال يتعدى سنهن 24 سنة يعانون من زيادة الوزن و%14 يعانون من السمنة املفرطة. وال زالت ترتبط مشاكل السمنة 

هنا باستمرار تسمني الفتيات158 واألعراف االجتامعية املناهضة للنحافة ومامرسة الرياضة من قبل النساء.

وبشكل عام، تبقى استثامرات الدولة يف مجال الصحة، خصوصا لفائدة املراهقني والشباب، بعيدة عن تلبية احتياجات هذه 

الفئة، يف حني أن حصة اإلنفاق املخصصة للرعاية الصحية ترتاوح بني %4 و%11 من امليزانية الوطنية حسب السنوات159.

153 يبقى الختان عملية مؤملة مع مضاعفات فورية مثل اآلالم املربحة والصدمة واحتباس البول وتقرح اآلفة التناسلية واألنسجة املجاورة. وتشمل املضاعفات األخرى تعفن الدم، 
والعقم، والوالدة املتعرسة وحتى املوت.

154 التحقيق للمجموعات املتعددة املؤرشات، اليونيسيف، موريتانيا، 2007.

155 التحقيق للمجموعات املتعددة املؤرشات، اليونيسيف، موريتانيا، 2007.

156 تحقيق STEPS، الجمهورية اإلسالمية املوريتانية/وزارة الصحة/منظمة الصحة العاملية، 2007.

157 ال توجد أي بيانات كمية حول هذا املوضوع.

158 %11 من الفتيات بني 15 و19 سنة تعرضن للتسمني )%28 بالنسبة املوريتانيات من أصل علريب (، حسب أحدث البيانات حول هذا املوضوع

159 الخطة الوطنية للتنمية الصحية 2012 - 2020، وزارة الصحة، 2011.
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املرأة  ضد  التمييز  أشكال  جميع  عىل  القضاء  واتفاقية  الطفل  حقوق  اتفاقية  يف  طرف  كدولة  بالتزاماتها  وللوفاء 

)سيداو(، أطلقت موريتانيا بعض اإلصالحات الترشيعية من أجل تعزيز حقوق املراهقني والنساء، خاصة من خالل 

سن قانون جديد لألرسة سنة 2001، الذي يحدد سن الزواج يف 18 سنة بالنسبة للجنسني، وغريها من املقتضيات. 

ومع ذلك، مل يتم تنفيذ هذا القانون كام أننا نشهد استمرار الزواج املبكر والقرسي وفقا لألعراف التقليدية. ناهيك 

أن القانون ال يعاقب عىل ختان البنات.

تم  األخرية، حيث  السنوات  املبادرات خالل  تم إطالق مجموعة من  املناعة  الوقاية من فريوس فقدان  ويف مجال 

تنظيم العديد من الحمالت الوقائية التي القت نجاحا داخل املؤسسات التعليمية وخصوصا عىل املستوى املحيل، من 

خالل شبكة واسعة من جمعيات الشباب وتحسيس املرشدين الدينيني. وقد تم دعم هذه املبادرات من طرف رشكاء 

التعاون الدويل. حيث ساهمت يف تعزيز قدرات املجتمع املدين وتكوين املربيني النظراء. وقد برزت جمعية املربني 

 : لألمراض  الفقرية واملهمشة واملعرضة بشكل خاص  الشباب  فئات  املتميز مع   النظراء بشكل خاص بفضل عملها 

ممتهنات الجنس، الرجال الذين لهم عالقات جنسية مع الرجال، ومستهليك املخدرات بالحقن.

ويف تونس، حوايل ثالثة أرباع الشباب يعتربون أنهم يف حالة صحية جيدة160. ومع ذلك، وفقا للبحث الوطني حول 

صحة املراهقني املتمدرسني161، معظم التالميذ )%57( أعلنوا أنهم عاشوا صعوبات خالل فرتة املراهقة. وتم التعبري 

عن هذه املشاكل من طرف اإلناث )%62( أكرث من الذكور. وقد مثلت التحوالت الفسيولوجية مصدرا مهام للقلق 

بالنسبة ل)%42( من املستجوبني : %53 بالنسبة لإلناث و%30 بالنسبة للذكور. ويبدو أن وضعية اإلناث أكرث سوءا 

من الذكور إزاء التغريات التي تطرأ عىل أجسامهم، ففي كثري من األحيان يصابون بأعراض االكتئاب : ثلثهم يعانون 

من هذه األعراض مقابل %18 بالنسبة للذكور.

وحسب دراسة أقيمت حول التالميذ162، تصاب هذه الفئة بصعوبات نفسية : %13 من األشخاص املستجوبني يقولون 

أنهم يعيشون صعوبات نفسية بصفة مستمرة و%49 بصفة متقطعة. فقط الثلث من التالميذ يعتربون أنهم يف صحة 

نفسية جيدة. وحتى يف هذه الحالة تبقى الشابات أكرث ترضرا من الرجال.  

وتولد الصعوبات التي يعاين منها املراهقون والشباب عىل حد سواء، سواء يف ما يتعلق بالتغيريات الجسامنية أو 

املشاعر والعواطف، ردود فعل متطرفة، حيث ميكن لبعض املراهقني والشباب أن يعربوا عن عواطفهم من خالل 

الحرق أو الجرح أو بطريقة أخرى. وميثل جرح الذات حاليا الشكل األكرث شيوعا بني الشباب واملراهقني من أجل 

إيذاء أنفسهم.

ويف تونس، تعترب هذه الظاهرة أقل نسبة، إن مل نقل أنها غري موجودة، وهذا ال يعني أبدا أنها هامشية. وللتوضيح، 

يف إطار البحث الوطني حول السلوكيات الخطرية لدى الشباب غري املتمدرسني يف تونس163، أكرث من %7 من أفراد 

العينة أعربوا أنهم آذوا أنفسهم خالل 12 شهرا املاضية، مع وجود تفاوت بني البنات )%9( واألوالد )%6(. ويبدوا أن 

العنف الذي يقومون به ضد أنفسهم يأيت جراء املشاكل واألزمات املرتبطة بقلة االهتامم والدعم.

160 املشاورة الوطنية الثالثة، املرصد الوطني للشباب، 2005، البحث الوطني حول الشباب بني 15 و19 سنة، املعهد الوطني للصحة العمومية، اليونيسيف، 2005. 

161  دراسة وطنية حول صحة املراهقني املتمدرسني، تونس العاصمة، مديرية الطب املدريس والجامعي، 2004.

162 م.بيالجوزا و م.ن رمضان. الطلبة، مسارهم الدرايس والحيايت، مركز النرش الجامعي، 1999، »املراهقون والشباب، بيانات وتحديات«، تونس. األمم املتحدة، 2007

163 سنيم بن عبد الله، البحث الوطني حول السلوكيات املحفوفة بالخطر للشباب غري املتمدرسني يف تونس، األمراض املنقولة جنسيا/السيدا، تونس 2010. 
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وحسب دراسة حول االنتحار أقيمت حول 80 تلميذ وطالب بني 13 و23 سنة خالل مدة ممتدة لعدة سنوات )من 

2004  - 2005 إىل 2006 - 2007( 164، يعترب االنتحار ومحاوالت االنتحار أكرث شيوعا بني الشباب واملراهقني التونسيني. 

وال يعترب السلوك االنتحاري بالرضورة وراثيا أو مرتبطا باختالالت عقلية/نفسية ولكنه يكون نتيجة ملجموعة من 

العوامل االجتامعية والعائلية والشخصية. فمن بني 80 فردا الذين أقيمت حولهم الدراسة، 9 انتحروا و%28، أساسا 

بنات، حاولوا االنتحار جامعيا، وتراوح عددهم بني 2 و7 أفراد. 

جدول 3. 23. :  يقدم بيانات البحث حول انتحار الشباب يف تونس

السبب املكان الوسيلة التاريخ املحافظة السن الجنس

غري محدد غري محدد الشنق 13/04/2005 قبايل 17 ذكر

غري محدد غري محدد األدوية 06/04/2005 قفصة 18 أنثى

نزاع عائيل البيت الشنق 03/01/2006 سيدي بوزيد 18 ذكر

نزاع عائيل الثانوية الحذف من النافذة 29/04/2006 صفاقس 20 أنثى

خطوبة قرسية املنزل مبيد سام 04/04/2006 نابل 19 أنثى

غري محدد البيت الشنق 16/04/2006 نابل 16 ذكر

مجهول مجهول الفوسفاط العضوي مجهول سوس 17 أنثى

نزاع عائيل البيت الشنق 12/11/2006 سيدي بوزيد 16 ذكر

نزاع عائيل البيت الشنق 16/02/2007 بني عروس 16 أنثى

املصدر : بحث حول االنتحار لدى الشباب واملراهقني بتونس، تونس 2007، اليونيسيف

تتبعهم حاولوا  تم  الذين  الطالب  من   3.7% ،1998165 سنة  وقدم  سابقا حول 450 طالب  أجري  تحقيق  وحسب 

االنتحار مرة واحدة عىل األقل، بشكل متكرر يصل إىل %53. وكانت محاوالت االنتحار أكرث ارتفاعا بالنسبة لإلناث 

)15 فتاة مقابل ولدين(. وكان األفراد األكرث ضعفا أمام االنتحار هم الطالب غري الراضني عن توجههم الدرايس أو 

الذين فشلوا. كام برز أن الفقر السوسيو-اقتصادي عامل مهم،  فالطالب املحرومون والذين يستفيدون من املنح 

الدراسية هم املرجحون أكرث من غريهم ملحاولة االنتحار.

أكرب  عرف  الذي  السلوك  هو  تونس  يف  للشباب  الجنيس  السلوك  يكون  أن  املرجح  من  السابقة،  باألجيال  مقارنة 

اختالل166. فبالنسبة للعديد من الشباب األعزب، من النساء والرجال، مل يعد االمتناع عن الجنس اختيارا واردا بشكل 

كبري، بسبب التحرر الجنيس إىل حد بالنسبة للرجال والنساء واملثليني167.

فبينام يعترب النشاط الجنيس قبل الزواج حارضا يف حياة العديد من الشباب التونسيني، يشعر الكثري منهم بالحاجة 

إىل مناقشة ذلك. ووفقا لتقرير املرشوع العريب لصحة األرسة )PAPFAM( تم إنجازه سنة 2001، أغلبية الفتيات 

)%55( والفتيان )%67( يقولون أنهم يولون أهمية كبرية لهذا املوضوع168. فالعالقات الجنسية تبدأ يف بعد األحيان 

164 بحث حول االنتحار لدى الشباب واملراهقني يف تونس العاصمة، 2007، اليونيسيف

165 ك. مرنيش، و.مليك، ج. خياري، ن. بركالله، م.حمروين، ز.الهاشمي، محاوالت االنتحار يف أوساط الطلبة. دراسة شملت 450 طالبا، الندوة الوطنية الخامسة حول الصحة املدرسية 
والجامعية، تونس، 1998.

166 املراهقون والشباب، بيانات وتحديات، تونس، األمم املتحدة، 2007.

167 البحث الوطني حول صحة املراهقني املتمدرسني، تونس، مديرية الطب املدريس والجامعي، 2004

168 أهم نتائج بحث صندوق األمم املتحدة للسكان، تونس، املكتب الوطني لألرسة والسكان )غري مؤرخ( 
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يف سن مبكرة بالنسبة للمراهقني والشباب 169وتنطوي عىل مخاطر معينة مثل األمراض املنقولة جنسيا، والحمل غري 

املرغوب فيه واإلجهاض، الخ...

ويقدر متوسط عمر املراهقني املتمدرسني خالل أول اتصال جنيس بني 16.4 بالنسبة للفتيات و17.4 بالنسبة للفتيان170 

ويظن أكرث من ثالثة أرباعهم أن الشباب يف سنهم سبق لهم أن ربطوا عالقات جنسية.

وحسب البحث الوطني حول السلوكيات الخطرية لدى الشباب غري املتمدرسني171، %36 من أفراد العينة يقولون 

أنهم كانوا يربطون عالقات جنسية : هذه النسبة أعىل يف املناطق الحرضية )%43( منها يف الوسط القروي )27%( 

ويف الفئة العمرية من 20 إىل 24 سنة )%42( والفئة العمرية بني 15 و19 سنة )%24(. ويعرتف )%53( من الذكور 

أنهم أقاموا عالقات جنسية بسهولة أكرب من الفتيات )%14(. ووفقا للمصدر ذاته، فإن متوسط العمر عند أول اتصال 

جنيس لدى الشباب غري املتمدرسني النشطني جنسيا يصل 17.3 سنة. واحد من عرشة أشخاص أقاموا عالقة جنسية 

قبل سن 15 سنة. يف ما يخص الواقي الذكري، %70 من أفراد العينة النشيطني جنسيا مل يستعملوه أبدا، بينام تظهر 

البيانات التي تم استجامعها أن %61 من الشباب غري املتمدرسني يعتربون أن الواقي وسيلة من شأنها حاميتهم من 

األمراض املنقولة جنسيا172.

عىل عرشة  فقط  واحد  مراهق  املتمدرسني،  املراهقني  حول صحة  أجري  وطني  لبحث  وفقا  املقارنة،  سبيل  وعىل 

بالنسبة  الحمل  موانع  من  آخر  نوع  )أو  الذكري  الواقي  دامئا  يستخدمون  النشيطني جنسيا  الشباب  أن  يعتقدون 

للفتيات( و%22 يظنون أن الفتيات النشيطات جنسيا ال يستعملون أيا من وسائل منع الحمل173.

إن ما يعرفه الشباب حول األمراض املنقولة جنسيا ال يزال غري كاف.  ففي الوسط املدريس، %4 من الشباب أشاروا إىل 

نوعني من األمراض األخرى املنقولة جنسيا باإلضافة إىل السيدا، التي أشار إليها جل التالميذ )رغم أن معارفهم حول 

وسائل الوقاية منها تبقى مجزأة(174. عند املراهقني والشباب غري املتمدرسني، %14 من املستجوبني يقولون أنهم ال 

يعرفون فريوس نقص املناعة واألمراض ذات الصلة وأقل ب%2 ذكروا أنهم أجروا اختبار الكشف175.

“الزال الحديث عن الجنس محظورا يف املجتمع. ال نتكلم عنه تقريبا داخل األرسة. ويف املدرسة يتم التطرق إليه 

بطريقة سطحية.

جميلة، 22 سنة، طالبة، تونس

حددت دراستان، تم نرشهام سنة 2005 حول تعاطي املخدرات لدى املراهقني والشباب176، أن 10 إىل %13 من 

الشباب يتعاطون املخدرات. وقد أظهر البحث حول تالميذ الثانويات يف املدينة أن %23 من الذكور )%23( معنيون 

169 »يف كل بقاع العامل، يصل الشباب إىل سن البلوغ يف سن أصغر ويتزوجون أكرب سنا. ويبدو أن العالقات الجنسية قبل الزواج يف تزايد«. األمم املتحدة، التقرير العاملي حول الشباب 
2005، نيويورك، األمم املتحدة، 2005.

170 البحث الوطني حول صحة املراهقني املتمدرسني، تونس، مديرية الطب املدريس والجامعي، 2004

171 سنبم بن عبد الله، البحث الوطني حول السلوكيات املحفوفة بالخطر لدى الشباب غري املتمدرسني يف تونس،  األمراض املنقولة جنسيا/السيدا، تونس، 2010.

172 سنبم بن عبد الله، البحث الوطني حول السلوكيات املحفوفة بالخطر لدى الشباب غري املتمدرسني يف تونس، األمراض املنقولة جنسيا/السيدا، تونس، 2010.

173 البحث الوطني حول صحة املراهقني املتمدرسني، تونس، مديرية الطب املدريس والجامعي، 2004

174 املراهقون والشباب، البيانات والتحديات، تونس، األمم املتحدة، 2007.

175 سنبم بن عبد الله، البحث الوطني حول السلوكيات املحفوفة بالخطر لدى الشباب غري املتمدرسني يف تونس، الجمعية التونسية ملكافحة السيدا )اإليدز(، األمراض املنقولة جنسيا/

السيدا، تونس، 2010

176 راضية عمراين، سارة الرايس، »عوامل املخاطرة املرتبطة باستهالك املخدرات يف الوسط املدريس بتونس«، )دراسة حول الفئة العمرية 12 - 24 سنة(، األرسة والسكان، العدد 4 - 5، 



و�شعية ال�شباب ببلدان املغرب العربي

63

أكرث بكثري من اإلناث )%3( وأن املتعاطني من أعىل وأسفل السلم االجتامعي، أي من عائالت ميسورة وأخرى بدون 

دخل. وحسب التقرير الوطني حول السلوكيات الخطرية لدى الشباب غري متمدرسني177، فاملخدرات األكرث استهالكا 

هي بالرتتيب : الحشيش والحبوب املهلوسة والغراء أو مادة ذهان األحذية، بالنسبة لعدد قليل من األوالد والهريوين 

والكوكايني.

ووفقا للبحث الوطني الذي أنجز سنة 2005 حول الشباب الذين ترتاوح أعامرهم بني 15 و19 سنة178، %8 من الشباب 

يستهلكون الكحول )%15 من الذكور و0.3 من اإلناث(. وبالنسبة للمراهقني يف املدرسة179، واحد من كل خمسة استهلكوا 

الكحول عىل األقل مرة واحدة. ويعترب األوالد معنيني خمس مرات أكرث من البنات. أكرث من ثالثة أرباع املستهلكني من 

األوالد كانوا يف حالة سكر مرة واحدة عىل األقل )مقابل %22 من البنات( و%42 أكرث من مرة )مقابل %9 بالنسبة 

للبنات(. بالنسبة للشباب غري املتمدرسني، %21 من أفراد العينة قالوا أنهم يرشبون الكحول، والثلث منهم يستهلكونه 

يوميا. وهذه الظاهرة تخص األوالد أكرث بعرشة أضعاف أي )%41( مقابل )%4( بالنسبة للفتيات180.

وأظهر بحث املرصد الوطني للشباب حول االنحراف181  أن استهالك الكحول يرافق األوقات املمتعة التي يقضيها 

الشباب مع أصدقائهم، بينام يرتبط ذلك بالنسبة للفتيات بالجنس والدعارة. ووفقا للمستجوبني فالكحول يشجع 

عىل سلك السلوكيات الخطرية.

ويف ما يخص التدخني، %36 من املراهقني املتمدرسني دخنوا عىل األقل سيجارة واحدة يف حياتهم. وكام هو الحال 

بالنسبة للبالغني، يجذب هذا النوع من اإلدمان األوالد أكرث من البنات : فاألوالد دخنوا بنسبة %56،  أما البنات 

فبنسبة %18. ويبلغ متوسط العمر عند تدخني أول سيجارة 13 سنة ونصف بالنسبة للذكور و13 سنة بالنسبة لإلناث 

املتمدرسني، 35%  والشباب غري  للمراهقني  وبالنسبة  البحث182.  بني 10 دخنوا خالل  واحد من  مراهق  وأكرث من 

يدخنون السجائر )%55 بالنسبة لألوالد و%8 بالنسبة لإلناث(. ويبلغ متوسط العمر عند أول سيجارة 15 سنة183.

اإغراء الهجرة وخماطرها  2.4.3
ميثل الشباب جزءا كبريا جدا من املهاجرين يف العامل، ويف كثري من األحيان نسبة كبرية من أولئك الذين يعودون 

إىل الوطن. وتضم تدفقات املهاجرين القادمني من الدول النامية تقريبا ثلث املراهقني والشباب بني 12 و24 سنة، 

والنصف بني 12 و29 سنة184.

دجنرب 2005،  املكتب الوطني لألرسة والسكان و املعهد الوطني للصحة العمومية، دراسة حول السلوكيات املحفوفة بالخطر، 2005 )دراسة أنجزت حول الفئة العمرية 15 - 24 سنة(، 
يف »املراهقون والشباب«، بيانات وتحديات،  تونس، األمم املتحدة، 2007.

177 سنبم بن عبد الله، البحث الوطني حول السلوكيات املحفوفة بالخطر لدى الشباب غري املتمدرسني يف تونس، الجمعية التونسية ملكافحة السيدا )اإليدز(، األمراض املنقولة جنسيا/
السيدا، تونس، 2010.

178 املراهقون والشباب، بيانات وتحديات، األمم املتحدة، 2007.

179 البحث الوطني حول صحة املرهقني املتمدرسني، تونس،  مديرية الطب املدريس والجامعي، 2004، ص.123.

180 سنبم بن عبد الله، البحث الوطني حول السلوكيات املحفوفة بالخطر لدى الشباب غري املتمدرسني يف تونس، الجمعية التونسية ملكافحة السيدا )اإليدز(، األمراض املنقولة جنسيا/
السيدا، تونس، 2010.

181 عادل بن نارص، وعيدي بن أحمد، سنيم بن عبد الله، الظواهر السلوكية الجديدة لدى الشباب، تونس، املرصد الوطني للشباب، 2006. 

182البحث الوطني حول صحة املراهقني املتمدرسني، تونس، مديرية الطب املدريس والجامعي، 2004، ص..120

183 سنبم بن عبد الله، البحث الوطني حول السلوكيات املحفوفة بالخطر لدى الشباب غري املتمدرسني يف تونس، الجمعية التونسية ملكافحة السيدا )اإليدز(، األمراض املنقولة جنسيا/
السيدا، تونس، 2010.

184 التقرير الدويل حول الشباب 2007، األمم املتحدة



و�شعية ال�شباب ببلدان املغرب العربي

64

إن االرتفاع الدميغرايف للشباب بدول اتحاد املغرب العريب، فضال عن عوامل داخلية أخرى )األزمة السياسية والبطالة 

وإقصاء الشباب بجنوب البحر األبيض املتوسط( وعوامل خارجية )األزمة املالية وارتفاع نسبة البطالة و كره األجانب 

تحكم  التي  الرئيسية  التحديات  إحدى  بالهجرة  املرتبطة  التدفقات  التحكم يف  قد جعل مسألة  الشامل(   يف دول 

العالقات بني ضفتي املتوسط.

وتعترب ظاهرة الهجرة يف املغرب العريب إحدى الظواهر القدمية التي سمحت ألجيال من الشباب املحرومني )القرويني 

خصوصا(، ولجزء من حاميل الشواهد، الهروب من الفقر والجمود. وباستثناء ليبيا، التي كانت تشكل بلدا للهجرة 

حتى سقوط النظام مؤخرا، شهدت بلدان املغرب العريب هجرة جزء من شبابها لالستقرار يف الخارج، يف أوربا وأمريكا 

الشاملية وبلدان عربية أخرى.

واليوم، يف حني تغلق من جديد الحدود األوربية والتي تعد الوجهة الرئيسية للمهاجرين من دول املغرب العريب- ال 

تتم االستجابة بالشكل الكايف لطلبات الشباب للهجرة الرشعية. ومن أجل تحقيق مرشوع الرحيل والهجرة، يكونون 

أكرث عرضة من الكبار للهجرة غري الرشعية، مجازفني مبالهم وحياتهم185 وأن يصبحوا ضحايا شبكات االتجار بالبرش، أو 

أن يتم استغاللهم من طرف شبكات املتاجرة. وكام تشري املنظامت الدولية، يشكل القارصون غري املرافقني وضحايا 

سوء املعاملة فئة الشباب املهاجر األكرث هشاشة والذين يلزم توفري حامية خاصة لهم. 

غري أن رغبة الشباب املغاريب ال تتأثر ال بردود الرفض من طرف أوربا وال مخاطر الهجرة غري الرشعية. ومتثل هذه 

الرغبة يف مغادرة الوطن، الحارضة بقوة يف خطابهم، من  جهة، أزمة يف الهوية وحاجة للهروب من الفقر املتعدد 

األبعاد والرغبة يف التحكم يف املصري والبحث عن املستقبل. وتتغذى هذه األفكار من مناذج الشباب الذين »نجحوا 

اجتامعيا« يف الخارج، يف بعض األحيان برسعة كبرية، فضال عن الرغبة يف السفر واالكتشاف. وغالبا ما تكون صورة بلد 

املهجر مثالية وال تعكس أبدا صعوبات العيش السائدة هناك فعال.

ويف الجزائر، حسب بحث أجري سنة 2002، ما يقرب %37 من الشباب بني 15 و29 سنة )%44 من الشباب الذكور 

و%29 من اإلناث( ينوون الهجرة للعثور عىل الشغل، واالستفادة من التكوين وتحسني مستوى املعيشة. وهي ظاهرة 

اجتامعية حقيقية يتشاركها الشباب سواء من املناطق الحرضية أو املناطق القروية186.

“هنا ال يوجد مستقبل، هناك فراغ. الهجرة هي الحل. يف أوربا ميكن أن أجد يل مكانا لدي كفاءات وأحلم أن أحقق 

أحالمي”

سليم، 42 سنة، طالب. الجزائر، وهران.

“ يف الجزائر، هناك أزمة حقيقية للشغل، ولهذا السبب يلجئ الشباب للهجرة الرسية رغم كل ما تحمله من مخاطر”

عمر، 42 سنة، طالب وهران.

“أنا أعيش بدون مستقبل، الشهادات ال تساوي شيئا هنا. ال أستطيع العثور عىل ما أريد، فكل األبواب مغلقة. وعيل 

الرحيل إذا أردت أن أحقق حلمي”

ماهر، 12 سنة، طالبة، الجزائر وهران

185 عىل سبيل املثال، حسب جمعية حقوق اإلنسان Andalucia، حوايل 1200 شخص دفعوا حياتهم مقابل محاوالت الهجرة انطالقا من السواحل املغربية سنة 2006

186 أوروميد، دراسة حول السياسات املوجهة للشباب بدول البحر األبيض املتوسط، ترصيد تحليل الدراسات، ماريل لو روا. التاريخ غري محدد.  
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يف املغرب، تعترب الهجرة مرشوعا واعدا يف مخيلة جزء كبري من الشباب. حوايل ثالثة ماليني ونصف من املغاربة يعيشون 

بالخارج ويساهمون، من خالل تحويالتهم املالية، يف ما يقرب %10 من الناتج الوطني اإلجاميل، مام يساعد الكثري من 

األرس الفقرية عىل العيش. وعند عودتهم إىل املغرب من أجل قضاء العطلة، يشكلون بالنسبة للعديد من الشباب رمزا 

للنجاح والحداثة، رغم أنه وراء هذه الصورة التي تعكس الرفاه املادي تختبئ الكثري من التضحيات واإلحباطات.

ووفقا لدراسة حديثة حول مواقف الشباب املغريب من الهجرة187، %44 من الشباب بني 12 و 18 سنة يعربون عن 

رغبة جامحة يف تحقيق ذلك188- وهي فكرة شائعة لدى الشباب النشيطني أكرث من املراهقني املتمدرسني. وتضيف 

الدراسة أن هذه الرغبة يف الهجرة التي يعرب عنها الشباب هي بدون شك أكرب، ذلك أنه عندما طرح السؤال بطريقة 

غري مبارشة )»إىل أي حد مييل أصدقاؤك للهجرة؟«( أشار الشباب إىل أن %59 من أصدقائهم لديهم رغبة كبرية يف 

الرحيل. وتتمثل الوجهات املفضلة للهجرة بالرتتيب يف فرنسا وإيطاليا والواليات املتحدة وإسبانيا.

لقد صار الشباب واعني بالعقبات التي ال ميكن التغلب عليها بنحو متزايد والتي متنعهم من تحقيق أحالمهم. وهكذا، 

يرى %33 من الشباب أن هناك حظوظا قوية للهجرة فعال. وتعترب الثقة يف تحقيق هذا املرشوع أكرث شيوعا لدى 

األوالد منها لدى البنات وتزداد مع التقدم يف سن الشباب.

إذا كانت األجيال السابقة كانت تسعى إىل تلبية االحتياجات املادية، يبدوا أن طموحات الشباب اليوم أكرث تعقيدا. 

بالنسبة لهم، الهجرة ليست فقط وسيلة لكسب املال ولكن أيضا، ورمبا قبل كل يشء، فرصة لتحقيق الذات من خالل 

االستفادة من التكوين واكتساب مهارات أفضل، من خالل السفر بحرية دومنا التنكر للثقافة األصلية189.

املغرب ال منلك مستقبال”. عائلة. هنا يف  تكوين  ويتمكن من  يعود ويف حوزته سيارة  الخارج  إىل  يهاجر   “إن من 

أكرث”. وفرص  جديدة  وتجارب  مريحة،  حياة  عىل  الحصول  ميكنك  أوربا   “يف 

“هناك يحصلون عىل تعويض عىل البطالة”

ترصيحات بعض الشباب املغريب بني 21 و22 سنة.

وباإلضافة إىل ذلك، ال تعني الرغبة يف الهجرة بالرضورة أن الشباب املعنيني يعانون من الهشاشة واإلقصاء يف بلدانهم، 

ذلك أن الفئات التي أبدت رغبتها القوية يف الهجرة تضم يف نفس الوقت الشباب املتمدرسني والراضني عىل حياتهم 

يف املغرب، من جهة، والشباب غري املتمدرسني واملحرومني واليائسني، من جهة أخرى.

هذه الفئة األخرية من الشباب هي بال شك أكرث تعرضا ملخاطر الهجرة الرسية، كام تظهرها البيانات حول األطفال 

الهجرة  مبخاطر  واعون  الشباب  هؤالء   ،1912008 سنة  أجريت  دراسة  وحسب  اململكة190.  يف  النشيطني  واملراهقني 

الرسية )حريك(192 غري أن ذلك ال يحد من رغبتهم يف تحقيق ذلك. وأشاروا خصوصا إىل خطر املوت خالل السفر، 

187 مواقف الشباب باملغرب اتجاه الهجرة : بني األصالة واملعارصة، التعاون الوطني-املنظمة الدولية للهجرة، دجنرب 2010.

188 بالنسبة إىل %19 من الشباب املتبقي، تعترب هذه الرغبة متوسطة وبالنسبة ل%37، ضعيفة.

189 حسب الدراسة سالفة الذكر، يعتقد أغلب الشبان أن الهجرة ال متثل تهديدا لهويتهم الثقافية.

190 الوجه الجديد للهجرة. القارصون غري املرافقون. تحليل عرب وطني لظاهرة هجرة القارصين املغاربة إىل إسبانيا، اليونسيف، 2005.

191 صويف بوخاري، تحليل وضع األطفال والنساء يف منطقة املغرب الرشقي، اليونسيف، 2008.

192 من اللغة الدارجة املغربية »حرڭ« . عبور متخفي للحدود.
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و«خطر القبض عليهم من قبل الرشطة« و«املعاناة من الوحدة يف الخارج واالفتقار لألمان النفيس«، واملعاناة من 

القمع والعيش هناك يف الفقر »دون التمكن من العمل أو حتى التنقل بحرية«.  

إن مصادر املتاجرة باملغرب نادرة، إال أن دراسة نوعية حديثة193 أظهرت أن الشابات والرجال والقارصين غري املرافقني 

الخليج، والرشق  أساسا يف دول  استغاللهم  ليتم  املتاجرة  يد شبكات  األحيان يف  للهجرة يقعون يف بعض  املرشحني 

األوسط وأوربا. ويتعلق األمر خصوصا بالشباب الذين يتم استغاللهم يف الشغل والشابات اللوايت يتم استغاللهن يف 

الدعارة والعمل كخادمات يف البيوت داخل بلدان املهجر. كام متت اإلشارة إىل حاالت القارصين غري املرافقني الذين 

يستغلون من طرف شبكات املتاجرة باملخدرات.

باعتبارها  موريتانيا  إىل  ينظرون  الباحثني  فمعظم  الكايف.  بالشكل  موثق  الهجرة غري  يعترب موضوع  موريتانيا،  ويف 

الرشقية  وأفريقيا  الساحلية  الفرعية  املنطقة  من  قادمني  أوربا،  إىل  للهجرة  املرشحون  يتوافد  حيث  عبور  منطقة 

والوسطى.

الساكنة. معظم  يعادل %8 من  بالخارج، أي ما  يقيمون  التقديرات194، 250000 موريتاين  ومع ذلك وفقا ألحدث 

هؤالء املهاجرين )حوايل %60( يعيشون يف دول رشق أفريقيا وآخرون يعيشون يف دول الخليج واألقلية فقط يف أوربا، 

خصوصا يف فرنسا. ويبدوا أن أمريكا الشاملية والصني قد صارت وجهة جديدة لألجيال الصاعدة. وترتبط األسباب 

البلدان  )مع  ودينية  ثقافية  ولروابط  الشغل  عن  والبحث  بالفقر  الخارج  يف  االستقرار  إىل  املوريتانيني  تدفع  التي 

اإلفريقية األخرى والخليج( أو النفي ألسباب سياسية.

إن البيانات النوعية التي تم استجامعها تؤكد أن بعض الشباب يعتربون الهجرة كخيار للهروب من ارتفاع معدالت 

البطالة،  وتكاليف املعيشة وعودة التوترات الطائفية. ويبدو أنهم يحبذون بشكل كبري الهجرة الرشعية واستبعاد 

الهجرة الرسية عن طريق البحر، الذي يعتربونها خطرية جدا. وللذكر فالظروف التي تدفع لخوض مغامرة الهجرة 

الرسية ومخاطرها غري موثقة يف موريتانيا.

ويف تونس، %41 كانوا يأملون الهجرة سنة 2000، الذكور )%53( والبنات )%30(195. ووفقا للبحث الوطني حول 

صحة املراهقني املتمدرسني، %34 منهم يرغبون يف الهجرة بعد مرحلة الثانوية. وهنا أيضا يعترب األوالد الذين يرغبون 

يرغبون يف  املتمدرس، 26%  الشباب غري  تقرير حول  البنات )%44 مقابل %25(196. وحسب  أكرث من  الرحيل  يف 

الرحيل إىل الخارج )%38 بالنسبة لألوالد مقابل %11 بالنسبة للفتيات(197. كام أكدوا أنهم يبحثون عن فرص أفضل 

للشغل واالنفتاح عىل ثقافات أخرى. وحسب مصادر أخرى، يفرس الشباب رغبتهم هاته يف عدم توفر »مستقبل 

مضمون« يف بلدانهم198. وتعترب الرغبة يف الهجرة بالنسبة للشباب مثرية للقلق يف ظل غياب مستقبل مؤمن يف تونس، 

وذلك بسبب مشاكل التوفر عىل العمل بهدف الحصول عىل مستوى معييش الئق والتمتع باملواطنة.

193 االتجار الدويل يف البرش، الوضع الراهن وتحليل تعامل املغرب مع الظاهرة، املغرب، املنظمة الدولية للهجرة، 2009

 194 هجرة املوريتانيني وتوجهاتها الحديثة، التجمع من أجل البحوث التطبيقية بشأن الهجرات الدولية، 2009
195 املشاورة الثانية للشباب، 2000 - 2001، تحليل نتائج االستجوابات، تونس، وزارة الشباب والطفولة والرياضة. 

196 البحث الوطني حول صحة املراهقني املتمدرسني، تونس، مديرية الطب املدريس والجامعي، 2004

197 سنبم بن عبد الله، البحث الوطني حول الشباب ما بني 15 و24 سنة غري املتمدرس والسلوكيات املحفوفة بالخطر، تونس، الجمعية التونسية ملكافحة األمراض املنقولة جنسيا/
السيدا )اإليدز(، فرع تونس العاصمة، الديوان الوطني لألرسة والعمران البرشي، الصندوق العاملي ملكافحة اإليدز والسل واملالريا، صندوق األمم املتحدة للسكان،  برنامج األمم 

املتحدة ملكافحة اإليدز 2010.

198املراهقون والشباب، بيانات وتحديات، األمم املتحدة، 2007
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يتبادلون  الشباب حيث  يناقشها  التي  الرئيسية  املواضيع  أحد  األحياء،  بعض  )الحريك(، يف  الرسية  الهجرة  وتعترب 

أطراف الحديث عن الوسيط الذي يساعدهم عىل الهجرة واألسعار التي يحددها هذا األخري والتي تختلف حسب 

فرتات السنة وأماكن االنطالق واملكان والساعة املالمئة للرحيل، والسلوك الذي يجب تبنيه يف حالة تدخل حراس 

متمدرسني  غري  الشباب  من  الوصول...وحوايل 7%  عند  احرتامها  الواجب  والقواعد  األوربية،  أو  الوطنية  السواحل 

يقولون أنهم حاولوا الهجرة بطريقة غري رشعية، %9 بالنسبة لألوالد و%5 بالنسبة للبنات199.

بعض الشباب يكررون محاوالتهم اليائسة يف الهجرة ويظلون زبناء مخلصني للمهربني، الذين يغتنون عىل حسايهم. 

وحسب فوزي مالح الذي حكا تجربته يف مجال الهجرة الرسية من خالل كتابته لرواية حول املوضوع : يجب أن 

يتمتع املرشحون للهجرة يف البداية بصحة جيدة، وأن يكونوا ماهرين يف السباحة وأن يتوفروا عىل مبلغ مايل من 

عن  الخطر  اقرتاب  عند  يتوانوا،  ال  الذين  املهربني،  من  يحذروا  وأن  مختلفة،  بلغات  يتحدثوا  وأن  القوية،  العملة 

التخلص منهم كبضاعة برشية يف عرض البحر200. وخالل سنة 2011، تحولت محاوالت عديدة للهجرة الرسية من 

السواحل التونسية والليبية إىل مأساة، ذلك أن غرق املهاجرين الرسيني الشباب يتزايد بصفة مستمرة201، ويف كثري من 

األحيان يالقي ذلك المباالة من طرف الجميع.

3.4.3  ال�شباب الأكرث ه�شا�شة : بني الفقر والتهمي�ص والعنف

الفقر وضعف التعليم والتشغيل املبكر ومختلف أنواع العنف، التفكك العائيل والنزاعات األرسية هي من بني أهم 

عوامل وضعية الهشاشة التي يعاين منها الشباب والتي تطبع غالبا حياتهم منذ الطفولة. اليأس والسلوكيات الخطرية 

واللقاءات السيئة التي تحدث خالل فرتة املراهقة ميكن أن تؤدي إىل العنف والتعرض النتهاكات خطرية لحقوقهم أو 

أن تدفعهم الرتكاب تنفيذ العنف والتنفيذ اإلجرامية األخرى.

إن فئات املراهقني والشباب األكرث هشاشة، هي من بني فئات أخرى، املراهقون غري املتمدرسون والشباب يف الشوارع 

املناعة املكتسب  القانون والفئات املعرضة لفقدان  والشباب ضحايا االستغالل والشباب واملراهقون يف خالف مع 

وذوي االحتياجات الخاصة واألمهات العازبات والفتيات/النساء ضحايا العنف القائم عىل النوع. وبالتايل إن هؤالء 

الشباب واملراهقني بحاجة إىل مرافقة ورعاية قوية وخاصة، السيام حني يعيشون يف وسط عائيل مضطرب ويف وسط 

سوسيو-اقتصادي هش ومحيط سوسيو-ثقايف قائم عىل اإلقصاء.

اعتامد  النقص يف  الضوء عىل  األكرث هشاشة  للشباب  املوجهة  الخدمات  الدراسة حول  بيانات  ومن جهتها، تسلط 

اآلليات املناسبة والتنسيق بني مختلف الفئات الفاعلة، وعدم إرشاك املراهقني والشباب يف تحضري وتنفيذ وتقييم 

باملراهقني  املرتبطة  البيانات  وضعف  التدخل  مجال  يف  الشباب  فئات  تنوع  مراعاة  وضعف  والربامج،  السياسات 

والشباب األكرث ضعفا وتهميشا202...

199 سنبم بن عبد الله، البحث الوطني حول الشباب ما بني 15 و24 سنة غري املتمدرس والسلوكيات املحفوفة بالخطر، تونس، الجمعية التونسية ملكافحة األمراض املنقولة جنسيا/
السيدا )اإليدز(، فرع تونس العاصمة، الديوان الوطني لألرسة والعمران البرشي، الصندوق العاملي ملكافحة اإليدز والسل واملالريا، صندوق األمم املتحدة للسكان،  برنامج األمم 

املتحدة ملكافحة اإليدز 2009.

200 فوزي مالح، املهاجرون الرسيون يف منطقة البحر األبيض املتوسط،

201 تتلخص ثورة 14 يناير وجو الفخر الرائع الذي خلقته لدى الشعب التونيس يف كلمتني : الكرامة والحرية. وهام إحساسان قويان حال محل ما كان سائدا يف النظام السابق من خوف 
وانعدام اآلفاق املستقبلية يف ظل نظام اقتصادي تهيمن عليه الطغمة الحاكمة وال يستفيد منها إال بعض األشخصاص. إن هذه الثورة متثل بالنسبة لآلالف من الشباب التونيس إمكانية 

تحقيق حلم لطاملا تم خنقه أال وهو : الذهاب للبحث عن آفاق أفضل يف الضفة األخرى من املتوسط«. لجنة الحركات املشرتكة ملساعدة امُلبَعدين.

202 جامعة الدول العربية، التقرير السنوى حول الشباب العرىب : الحالة املعرفية للمنتج البحثى حول الشباب العرىب، القاهرة، جامعة الدول العربيية، 2005 : يسلط هذا التقرير 
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العقد املايض دورا رائدا يف هذا املجال، من خالل املساهمة يف كرس جدار  ومع ذلك، لعب املجتمع املدين خالل 

الصمت الذي يحيط بوضعية الفتيات والفتيان األكرث تهميشا. كام نفذت العديد من الجمعيات، بدعم من الرشكاء 

الوطنيني والدوليني، مجموعة من املبادرات الرامية إىل إخراجهم من بوتقة الفقر املدقع وتفادي أخطر التهديدات 

التي تحيط بهم. واستنادا إىل املعايري الدولية يف مجال حقوق اإلنسان، كان من الرضوري تعزيزها ومؤسستها من أجل 

ضامن تكافؤ الفرص واحرتام حقوق اإلنسان األساسية.

الشباب الذي ال يستفيد من التأطري 

أمام قابليتهم للقيام بسلوكيات خطرية، يبدوا من الرضوري إيالء أهمية خاصة للشباب املتمدرسني وغري املتمدرسني 

أو الذين أكملوا دراستهم والذين مل يعودوا يستفيدون من الخدمات الصحية املدرسية والجامعية. يبدوا أن االستفادة 
من البنيات التعليمية/الرتبوية باتت تكتيس أهمية كبرية ألنها تسمح للفرد باالستفادة من الحد األدىن من اإلرشاف  
والتتبع واكتساب بعض املهارات الحياتية وتطوير القدرات وتسهيل االندماج داخل املجتمع. فحني ال تقوم املدرسة 

بوظائف التأطري، يتعرض الشباب املهمشون إىل اإلقصاء، خصوصا إذا كان هناك عوامل أخرى، مثل الفقر والتفكك 

األرسي. فاألطفال يف الشوارع، عىل سبيل املثال، هم يف األغلب أشخاص غري متمدرسني ومعظمهم أميون.

املراهقون والشباب يف الشارع

يف السنوات األخرية، تزايدت ظاهرة األطفال والشباب يف الشارع. ومن بعض أسباب هذه الظاهرة التي تم تحديدها، 

ميكن أن نذكر انقطاع األطفال والشباب عن النظام املؤسسايت )املؤسسات التعليمية ودور  الشباب والثقافة والنوادي 

والجمعيات(، ارتفاع تشغيل األطفال يف املدن الكربى وحقائق خاصة مثل األطفال طالب املدارس القرآنية يف موريتانيا.

كام يلتحق املراهقون يف الشارع غالبا بالعصابات التي يعتربونها شكال من أشكال التنظيم االجتامعي القادر عىل 

حاميتهم من الخوف واملخاطر املحدقة والبؤس. ويشتيك أغلب هؤالء املراهقون والشباب من مشاكل صحية خطرية، 

مثل سوء التغذية وانتشار األمراض املنقولة جنسيا، مبا يف ذلك فقدان املناعة املكتسب والحمل املبكر وعدم االستفادة 

من الخدمات الصحية. فهم معرضون بصفة كبرية للتعاطي للمخدرات واالستغالل الجنيس. ويطور املجتمع املدين، 

يف حدود إمكانياته، مجموعة من املبادرات املحدودة لفائدة األطفال واملراهقني يف الشارع. ومع ذلك، فإنه يبدوا أن 

هذه الظاهرة تكرب وتثري سخط الكثري من الشباب اآلخرين الذين يتأسفون عىل عدم قدرة الدول عىل إخراج مواطنيها 

األكرث ضعفا من الفقر املدقع.

الشباب ضحايا التشغيل

يساهم تدين مستوى التعليم وغياب التأهيل املهني والتفكك األرسي والفقر، وآثار العبودية يف حالة موريتانيا، يف 

االستغالل االقتصادي للشباب باملغرب العريب. ويبدأ االستغالل يف الغالب منذ الطفولة، ويف بعض األحيان منذ سن 

جد مبكرة. فهناك العديد من املراهقني الذين ميارسون مهنا هامشية يف الشوارع وأماكن غري مالمئة، وغالبا يف ظروف 

ال تستويف أبسط قواعد الصحة وال حتى الحق يف الحصول عىل أجر عادل. وهذا هو الحال خاصة بالنسبة للمراهقني 

الذين يشتغلون يف حرف الصناعة التقليدية والقطاع غري املهيكل، حيث يتعرضون ملخاطر متعددة.

الضوء عىل رضورة إنتاج معطيات إحصائيات بشكل منتظم يف كل امليادين املتعلقة بالشباب منها املجاالت املهمة والحساسة كالسلوك الجنيس والسيدا واملواقف من املشاركة يف الحياة 
السياسية.
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كام أصبحت ظاهرة تشغيل »الخادمات الصغريات«، التي تتم غالبا يف الرس من قبل العائالت املشغلة، موضع اهتامم 

من طرف منظامت الدفاع عن حقوق اإلنسان. ويقدر عدد الفتيات الخادمات بعرشات اآلالف يف دول املغرب العريب. 

هن يف معظم الوقت ضحايا العنف املتعدد األوجه : العقاب البدين واالغتصاب والتحرش الجنيس واالتهامات بالرسقة 

واالمتناع عن دفع األجرة..وتعترب وضعية الشباب ضحايا االستغالل الجنيس موثقا بشكل يسء جدا وموضوعا يستحق 

اهتامما خاصا.

املراهقون والشباب يف خالف مع القانون

إن السلوكيات املعادية للمجتمع لدى الشباب ظاهرة خاصة بالذكور يف املقام األول. كام تظهر عالمات االكتئاب 

لدى املنحرفني بصفة أكرب منها لدى باقي الشباب، والتي تتمثل أساسا يف قلة الثقة يف النفس، الحزن والقلق والشعور 

بالوحدة واإلحباط، الخ. وقد سلطت العديد من الدراسات، يف كل من دول الشامل والجنوب، الضوء عىل دور األرسة 

السلوكيات  هذه  تطوير  يف  العوامل  من  مجموعة  التقاء  ويساعد  واملنحرف.  العدواين  للسلوك  »مهدا«  باعتبارها 

مثل الفقر والبطالة والعنف والنزاع بني الوالدين والطالق والزواج مرة أخرى واإلدمان عىل الكحول...يف األرسة. إن 

املراهقني والشباب »املعادون للمجتمع« غالبا ما يكونوا قد تلقوا تربية قاسية وغري مالمئة أو حاالت أخرى، خصوصا 

هجر األب لألرسة.

وعالوة عىل ذلك، يف بعض الحاالت، يساهم لجوء الشباب إىل االنحراف واالنتامء إىل العصابات، إىل الشعور بنوع 

الشاب  يجد  حينام  الحالة حرجة  وتصبح  عدوانية.  و  عقالنية  غري  قرارات  اتخاذ  إىل  تؤدي  قد  التي  الحصانة  من 

نفسه خاضعا لزعيم عصابة يفرض قانونه ويدفع هذا األخري إىل تبني السلوك اإلجرامي. وغالبا ما يرتبط التعاطي 

للمخدرات بالجرائم التي يرتكبها الشباب. إن األصدقاء املنحرفني ال يوفرون فقط فرصا للقيام بالجرمية ولكن أيضا 

يقدمون الدعم املادي الالزم للتعبري عن السلوك اإلجرامي.

وتجدر اإلشارة إىل أن الرعاية املوجهة للمراهقني يف خالف مع القانون يف املغرب العريب ال تستجيب إال نادرا للمعايري 

الدولية، التي تويص خصوصا بتطوير بدائل لالحتجاز ووسائل إعادة التأهيل. وتساعد هذه الوضعية، من بني أمور 

أخرى، إىل ارتفاع حاالت العود لدى الشباب املنحرفني.

»ال يتم تخصيص املساعدة للشباب العاطلني اليائسني. فالشاب العاطل مجرب عىل الرسقة من أجل الحصول عىل املال. 

وهناك من يتوجهون نحو الدعارة من أجل كسب املال«

سليم، 42 سنة، طالب، الجزائر.

الفئات السكانيىة الرئيسيىة

تطلق "الفئات السكانيىة" عىل املجموعات التي، وعىل الرغم من دورها يف ديناميات انتقال مرض فقدان املناعة 

املكتسب يف سياق معني، تشكل رشكاء رضوريني للتصدي الفعال النتشار السيدا203. فالساكنة األساسية تشمل العاملني 

والعامالت يف الدعارة ومن يتعاطون املخدرات بالحقن. 

203 إن األوصاف »الفئات املعرضة للخطر« أو تعبري »الفئات املعرضة لخطر شديد« ال يفيدان املعنى املراد بشكل دقيق، ألنهام يفرتضان وجود الخطر داخل هذه املجموعات، والحال 
أن كل املجموعات يف املجتمع مرتابطة يف ما بيتها. وميكنها أيضا أن تعطي إحساس األمان ألشخاص ال ينتمون ألفراد هذه املجموعة. عموما ليس االنتامء ملجموعة ما هو الذي يشكل 

مصدرا للخطر لإلصابة وإمنا السلوك.      
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فعالية  بالسيدا، تحد من  املرتبطة  والتمييز  الوصم  أشكال  زالت مختلف  املبذولة، ال  املجهودات  الرغم من  وعىل 

اإلجراءات املنفذة يف إطار مكافحة هذا املرض. فمكافحة السيدا لن تكون فعالة إال إذا تم ضامن تتبع ومواكبة أفضل 

لهذه الفئة من خالل الحد من الوصم والتمييز الذي تواجهه. إن تجنب النقاش حول الدعارة وتعاطي املخدرات 

يزيد من ضعف هذه الفئة.

إن قضية امتهان الدعارة من طرف املراهقني والشباب )سواء كانت دامئة أو مؤقتة( ظاهرة يف غاية الخطورة عىل 

الرغم من قلة البيانات حولها، حيث أن هناك العديد من األصوات التي تتعاىل من أجل لفت االنتباه إىل تفاقم هذه 

الظاهرة. ومن بني العوامل الرئيسية التي تتسبب يف دخول الشباب لعامل الدعارة نجد هناك تأثري األشخاص األكرب سنا 

والحاجة إىل املال وخصوصا، بالنسبة للفتيات، الطالق ورفض األرسة واالغتصاب أو التعرض لالعتداء الجنيس خالل 

مرحلة الطفولة.

الشباب ذوي االحتياجات الخاصة

 إن الشباب ذوي االحتياجات الخاصة يرتعرعون يف وسط غري مالئم ال يسمح لهم بتنمية استقالليتهم وفرض ذاتهم. 

أقل  الخاصة  االحتياجات  ذوي  واملراهقني  األطفال  نسبة متدرس  وأن  والتمييز، خصوصا  اإلقصاء  من  يعانون  إنهم 

من املتوسط )ثالث مرات أقل يف املغرب، عىل سبيل املثال، حسب البحث الوطني لسنة 2005(. فضال عن ذلك، 

تواجه هذه الفئة عدم إمكانية الحصول عىل الشغل سواء بسبب وضعيتهم أو بسبب أشكال التمييز. كام تزيد عدم 

استفادتهم من الخدمات والقدرة عىل التنقل )الفضاء الحرضي ووسائل التنقل وعدم تكيفها مع احتياجات األشخاص 

الذين يعانون إعاقة جسدية( من ضعفهم.

ويعاين الشباب ذوي االحتياجات الخاصة، بسبب هذا النقص يف القدرة عىل االستقالل بذاتهم وعدم مامرسة حقهم 

يف املواطنة وبسبب نظرة التنقيص التي تالحقهم، مجموعة من الصعوبات التي تحد من جهودهم يف الدفاع عن 

حقوقهم. فهم ينغلقون عىل أنفسهم وبالتايل تضعف ثقتهم يف ذاتهم. إنه ملن الصعب تحقيق مشاركة فعالة للشباب 

ذوي االحتياجات الخاصة، خصوصا يف سياقات اجتامعية واقتصادية هشة وغري مستقرة. 

األمهات العازبات

إن رفض األرسة والفقر واإلقصاء هي من النقاط املشرتكة بني األمهات العازبات وأبنائهن يف املغرب العريب. فالشعور 

بالضعف واليأس يطبع وضعيتهم، حيث تنقل وسائل اإلعالم يف بعض األحيان حاالت انتحار بسبب هذا املوضوع. 

فمعظم األمهات يعيشون يف فقر مدقع ولديهم شعور بعدم وجود بدائل للعمل غري الدعارة لضامن العيش وتربية 

أبنائهن.

إن البيانات حول األمهات العازبات ال تزال مجزأة كام يتم التقليل بشكل كبري من اإلحصائيات الرسمية ويتم كذلك 

تسييس هذه الظاهرة والتسرت عليها من قبل املجتمعات والدول املتدينة. إال أن دراسة تم انجازها باملغرب سنة 2010 

من قبل جمعية إنصاف، كشفت النقاب عن الوضعية الحقيقية وحالة الظلم الذي تعاين منه األمهات العازبات. كام 

أنها تشري إىل أن 83 امرأة تضع يوميا مولودها خارج إطار الزواج يف اململكة. 27.000 من األمهات العازبات اللوايت تم 

إحصاءهن هن يف األغلب شابات أو صغريات يف السن : %61 أقل من 26 سنة و%32 بني 15 و20 سنة. وتكون هذه 

النساء اللوايت يعانني من  اإلقصاء والتهميش فريسة للشبكات واألشخاص الذين يقومون باستغاللهن. 
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ال زال القانون يف دول املغرب العريب يجرم النساء ملامرسة الجنس خارج إطار الزواج. وتؤدي هذه العالقات املرتبطة 

باالغتصاب أو إستغالل الثقة )الوعد بالزواج(، بالخصوص إىل زيادة حاالت اإلجهاض الرسي ووفيات األمهات، فضال 

عن التخيل عن األطفال الذين يتم اعتبارهم )غري رشعيني(. وأمام هذا الوضع، تحاول مجموعة من جمعيات الدفاع 

العازبات وأبنائهن غري أن معظمهن يبقى محكوما عليه  عن حقوق اإلنسان منذ سنوات، إسامع حقوق األمهات 

بالعيش يف وضعية هشاشة كبرية.

الفتيات/النساء ضحايا العنف

يف املجتمعات املغاربية األبوية، ال يزال العنف القائم عىل النوع منترشا ومقبوال اجتامعيا. ففي حني نجد أن هذا 

العنف منترش جدا، تبقى البيانات واألبحاث حوله نادرة. ويشري البحث األخري الذي أنجز باملغرب سنة 2011 من 

طرف املندوبية السامية للتخطيط أن الشابات يف املناطق الحرضية هم الضحايا الرئيسيون للعنف القائم عىل النوع. 

وتعترب املتزوجات الشابات من 18 إىل 24 سنة األكرث عرضة لخطر العنف الجسدي، ويزداد الوضع سوءا إذا كانت 

الفتاة قد تزوجت دون رغبتها. أما بالنسبة للتلميذات والطالبات، فإنهن من الفئات األكرث عرضة للعنف الجنيس 

خصوصا يف األماكن العامة ومؤسسات التعليم والتكوين.

ويف الجزائر، حيث قانون األرسة ال يتوافق مع حقوق النساء كام هي متعارف عليها عامليا، تسلط جمعيات الدفاع عن 

حقوق اإلنسان الضوء عىل ضعف تعبئة السلطات لدعم النساء ضحايا العنف الجنيس واالعتداء من طرف أزواجهن. 

ووفقا للبحث الذي أجري سنة 2006 من قبل املكتب الوطني لإلحصائيات، حوايل ثلثي النساء، مبا يف ذلك الشابات، 

يعتربن أن العنف الزوجي أمر مربر ويتعاملون معه بسطحية.  وحسب منظامت الدفاع عن حقوق اإلنسان، تفضل 

النساء املعنفات عدم اإلدالء بالعنف الذي يتعرضون له خوفا من أن يتم الرمي بهن يف الشارع أو التعرض النتقام 

أشد. يف حالة موريتانيا الخاصة، يعترب ختان اإلناث والزواج املبكر والقرسي شكال إضافيا للعنف القائم عىل النوع 

وميارس عىل نطاق واسع ومقبول، بينام تبقى وضعية النساء، خصوصا الشابات، األكرث هشاشة.

5.3  م�شاركة ال�شباب
كام تشري العديد من املنشورات، تعترب استفادة الشباب من املواطنة الكاملة رشطا أساسيا الندماجهم يف املجتمعات 

املغاربية. ففي كل مكان، بطريقة سلمية أو عنيفة، افرتاضية أو حقيقية، يعرب الشباب عن وجودهم واحتياجاتهم 

امللحة. فهذه الفئة تطالب أن ينظر إليها يف كل مكان وأن يعرتف بها وأن يتم ضامن استقالليتها من أجل املشاركة 

الكاملة يف الحياة العامة واالقتصادية لدول املنطقة.

للتعرف عىل  الفرصة  املغاريب  للشباب  أعطت  الجديدة  اإلعالم  املعلومات ووسائل  لتكنولوجيا  والولوج  العوملة  إن 

والربوز يف  والتنظيم  والتواصل  األخرى  الدول  واقع  واكتشاف  الرسمية،  اإلعالم  تنرشها وسائل  ال  التي  املستجدات 

الحياة العامة. فبينام ال يستطيع أحد تجاهلهم، تبقى العائالت فضال عن املؤسسات مدعوة إىل القطع مع املامرسات 

القدمية. ويف الواقع،  حتى اآلن ليس للشباب الحق يف املشاركة يف اتخاذ القرارات التي تخصهم. 
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1.5.3  غياب ال�شتقاللية و�شعف امل�شاركة يف القرارات الأ�رشية
التي  الرغم من إعادة تحديد هياكلها وأدوارها والتزاماتها  العريب، تحتفظ األرسة مبعظم وظائفها، عىل  يف املغرب 

تخرتق أكرث فأكرث العالقات األرسية والعالقات االجتامعية يف املجال الخاص. وبالرغم من أن الشباب يعيشون هذه 

التحوالت إال أنهم يفضلون الحياة الزوجية واألقارب واألشقاء وزواج األقارب وتعزيز العالقات بني األجيال.

وتلعب األرسة دورا هاما يف وصول الشباب لوضعية وأدوار الراشدين. ويؤكد تقرير حول املراهقة العربية عىل أهمية 

هذه املؤسسة يف حياة الشباب204. »تبقى األرسة دامئا بالنسبة للفرد جزءا أساسيا من الحياة. ففي كنفها يقوم بأول 

تجربة لبناء هويته«205. ومتثل األرسة ملجأ يف سياق يتسم باالضطرابات واألحداث املشوشة، وسياق اقتصادي يتزايد 

فيه الشعور بعدم األمان.

وعىل الرغم من أن خلية الزواج أصبحت البنية املهيمنة بالنسبة لهم، يظل الشباب متعلقني بالقيم األرسية األوسع. 

وبالنسبة ملعظمهم، تشكل األرسة قيمة كبرية وفضاء آمنا.  وتضفي الصعوبات التي يواجهها الشباب لالستقرار يف 

الحياة، من جهة، الرشعية عىل الرعاية التي توفرها لهم عائالتهم، ومن جهة أخرى، عىل موافقتهم عىل دعم األرسة. 

»عندما مير نظام التعليم من أزمة حادة وتغلق أبواب التشغيل ويتجمد الحراك االجتامعي يتم التعامل مع األرسة، 

املهمشة نسبيا، من جديد عىل أنها »مؤسسة لإلدماج206«. فالتضامن األرسي بني األجيال يقلص الفجوة املتزايدة بني 

الشباب والكبار.

يعتمد الشباب أكرث عىل التضامن العائيل ويحذرون من املؤسسات »الحديثة«. فثقتهم يف العائلة أكرب من النقابات 

واألحزاب السياسية ومنظامت الشباب وحتى املدرسة والجامعات207...

يف تونس عىل سبيل املثال، تشري ثالث مشاورات وطنية حول الشباب يف 1996 و2000 و2005 أن األرسة تشكل قيمة 

»آمنة« يلوذ إليها الشباب. فهي تعترب املجموعة األوىل لالنتامء من طرف 9 شباب من بني عرشة وثالثة األرباع راضون 

عىل ذلك208.

204 مركز املرأة العربية للتكوين والبحث، الفتاة العربية املراهقة ؛ الواقع واآلفاق، تونس، مركز »كوثر«، 2003

205 بنسالم ليليا، األرس والتغريات االجتامعية بتونس، تونس العاصمة، مركز املنشورات الجامعية، 2009.

206  بناين الرشايبي مونية، الشباب باملغرب، خاضع وثائر، منشورات لوفينيك، 1995.

207 لحبيب ط.، بن سليم ل.، مملوك ز.، زعيم ه، الشباب التونيس، تأويالت وتوصيات انطالقا من البحث الوطني حول الشباب، املنجز سنة 1996 )مل يتم طبعه(.

208 املرصد الوطني للشباب، اللقاء التشاوري الوطني الثالث حول الشباب، 2005.



و�شعية ال�شباب ببلدان املغرب العربي

73

يشعرون برضا كبري

يشعرون بصفة متوسطة بالرضا

ال يشعرون أبدا بالرضا2%

76%

22%

2%

شعور الشباب )51-52 سنة( وهم يف كنف العائلة

املصدر : املرصد الوطني للشباب

إن قبول الشباب لوضعية الخضوع للوالدين تحد من النزاعات، وذلك يف سياق يشجع عىل احرتام الكبار. ورغم صعود 

النزعة الفردية، ميتثل أغلب الشباب لتعليامت العائلة. وبعيدا عن التفكري يف التمرد، يستطيع الشباب إثبات ذاتهم 

من خالل اعتامد اسرتاتيجيات التفاوض وااللتفاف. وبالتايل يبقى عدد الشباب التونسيني الذين يدخلون يف رصاع 

مع آبائهم قليال209. وباملثل يف املغرب، يصف أغلب الشباب تربيتهم عىل أنها "تقليدية"، أي أنها قامئة عىل االحرتام 

املطلق وغري املرشوط للكبار )اآلباء واإلخوة الكبار(، والطاعة دون مناقشة والتي تعترب القاعدة210.  "نحن مضطرون 

لطاعتهم ألننا نعيش عندهم". يقول شاب مغريب.

يف الواقع، يتعرض الشباب الذين يستفيدون من دعم أرسهم إىل تبعية متزايدة211. ويف ظل التعاون األرسي، يفقدون 

استقالليتهم مقابل الدعم املادي الذي يحصلون عليه. فالدعم املادي الذي يقدمه اآلباء يسمح لهم بالتحكم فيهم 

ويف جزء من مصريهم212 ويبقون يف الوضع التقليدي للطفل.

بشكل عام، إن الشباب املرتبطني بأرسهم يشاركون يف األنشطة األرسية وحتى، إن كان ممكنا، يعملون عىل تقديم 

مساهمة مالية. ووفقا لبحث أجري باملغرب سنة 2132007، أكرث من 8 شباب من بني 10 أشاروا أنهم ينخرطون طوعا 

العمل عىل أساس  تقسيم  للصغار...(. كام يسود  املدريس  والدعم  والتسوق  والتصليح  )التنظيف  اليومية  املهام  يف 

الجنس حيث تساهم الفتيات مرتني أكرث من األوالد ويقومون تقريبا بجميع التنفيذ املنزلية.

209 اللقاء التشاوري الوطني الثاين حول الشباب 2000 - 2001، أهم نتائج االستبيان، تونس، وزارة الشباب والطفولة والرياضة، ص 15.

210 كتاب الشباب، وزارة الشباب والرياضة، 2011.

211 بناين الرشايبي مونية، الشباب باملغرب، خاضع وثائر، منشورات لوفينيك، 1995، ص 175.

212 ديشو جون هوغوز، »هل يعمق الدعم العائيل الفوارق ؟«،املجتمعات املعارصة، 17، 1994، ص 88 - 89.

213 بحث ميداين حول تحليل وضعية مشاركة املراهقني والشباب يف مختلف آليات املشاركة، صندوق األمم املتحدة للسكان/اليونيسيف، 2007.
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ويعترب هؤالء الشباب أن مؤسسة األرسة شكل من أشكال تعزيز التضامن ووسيلة لتعزيز ثقتهم بأنفسهم حيث أنهم 

ليسوا عبئا فقط. لكن هذه املؤسسة العائلية ال تعطيهم الحق يف املشاركة يف القرارات التي تخص الجامعة أو حتى 

وضعهم الشخيص. 

“مرت سنوات وأنا أطلب من والدي أن أغري الثانوية. أدرس يف مؤسسة تبعد نصف ساعة عن البيت بينام هناك 

ثانوية أخرى يدرس فيها أصدقايئ. لكن والداي يرفضان ألنهام يظنان أنني إن درست مع أصدقايئ لن تكون مردوديتي 

أتغيب عن  أن  يتمكنوا من مراقبتي وأستطيع  بعيدة لن  أنني يف مدرسة  العكس، مبا  الدراسية جيدة. ولكن عىل 

الدروس وأن أفعل ما يحلوا يل”.

حسن، 71 سنة، تلميذ بالثانوية، املغرب، سال

»قال يل والدي يوما : إذا مل تقم بكل صلواتك كام ينبغي، لن تأكل أبدا عىل مائديت. إال أنني اليوم أقوم بصلوايت 

بشكل صحيح«

يوسف 12 سنة طالب املغرب سال

»بعد سن البلوغ، يجب تغطية الرأس واحرتام مجموعة من القواعد يف اللباس، حبث مينع علينا أن نلبس الرساويل 

والتنورات القصرية«

دمبا، 32 سنة، عاطلة، موريتانيا )سبخا، نواكشوط(

»هنا يتخذ اآلباء القرارات وبعد ذلك يطلعون أبنائهم عليها. يف بعض العائالت يكون لألوالد فرصة النقاش. اآلباء 

املتعلمون يفهمون بشكل أفضل أبنائهم. أما بالنسبة للذين يتبعون العادات، فكأن األمر يتعلق بنظام عسكري!. 

وعىل خالف ذلك، ال ميكن مناقشة موضوع الزواج أبدا بل يجب عليك أن تقبل اختيار عائلتك«.

أمينتو، 82 سنة، مطلقة. موريتانيا )دار النعيم، نواكشوط(

وتظهر البيانات التي تم رصدها من الواقع أن معظم الشباب ميتثلون لتعليامت اآلباء يف مجال اللباس ووقت الخروج 

والدخول والهوايات واملامرسات الدينية. وقد عرب بعض الشباب الذين متت مقابلتهم يف إطار هذه الدراسة عن اليأس 

الذي يعانونه خصوصا يف ما يتعلق بقرار األب بوقف متدرس األبناء أو تقرير توجهم املهني.

يف األرس املتعلمة يف املناطق الحرضية، يبدوا أن الشباب لهم قدرة أكرب عىل الحوار والتفاوض من األوساط الفقرية 

والقروية. إن القدرة عىل التفاوض يف القرارات األبوية متر غالبا عرب التحدث مع األم التي تتدخل بعد ذلك مع األقارب 

الذكور )األب واألعامم واإلخوة(. وفضال عن ذلك، تتعرض الفتيات لرقابة أبوية صارمة أكرث من األوالد يف ما يخص 

الخروج وقواعد اللباس.

وباإلضافة إىل ذلك، عىل الرغم من رفض الزواج املرتب من قبل جميع الشباب، إال أنها تبقى قاعدة بالنسبة ألقلية 

منهم وحتى بالنسبة ألغلب الفتيات يف موريتانيا. فبالرغم من أن التحالفات تستجيب يف أغلب األحيان السرتاتجيات 

النسب، نادرا ما يتم التشاور مع النساء حول اختيار الزوج. وهكذا، حسب بيانات تعود لسنة 2000، أكرث من ثلثي 

املوريتانيات املتزوجات، األرامل أو املطلقات مرتبطون بأزواج تربطهم بهم عالقة قرابة مبارشة214.

214 إعادة تفعيل السياسة الوطنية لألرسة، كتابة الدولة حول وضعية النساء، 2006.
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2.5.3   غياب احلوار وامل�شاركة يف املوؤ�ش�شات الرتبوية 
يظهر تاريخ املغرب العريب أن املؤسسات التعليمية لعبت لعدة عقود دورا مهام يف توعية األجيال الشابة يف ما يخص 

الشؤون العامة وتكوين الطبقات االجتامعية. كام شكلت الجامعة منذ فرتة طويلة فضاء للحوار ومناقشة املشاريع 

االجتامعية القامئة.

يف الوقت الحارض، يتحسن مستوى تعليم الشباب باستمرار إال أنه يبدو أن هذه الدينامية قلت يف املدارس والكليات. 

وعىل الرغم من أنه تم إدراج الرتبية عىل املواطنة وحقوق اإلنسان يف الربامج الدراسية215 بدول املغرب العريب إال أنه 

ال يبدوا أن املؤسسات الرتبوية قد حرضت بطريقة فعالة املراهقني والشباب ليكونوا مواطنني فعالني.

اليوم ال تلعب دورا يف إدماج األطفال والشباب ملناقشة األفكار واتخاذ  إن شهادات الطالب تشري إىل أن املدرسة 

التي تدرج  الدول  الحياة املدرسية والجامعية. وبالتأكيد، يف  الكايف يف تسيري  أنها ال ترشكهم بالشكل  القرارات كام 

حقوق اإلنسان والقيم الكونية يف الكتب املدرسية تسمح لهؤالء باكتشافها إال أنهم، ولضعف املامرسة، ال يعتربون أن 

لها آثارا عملية أو إيجابية. فتلقني املواطنة، إن كان ذلك متاحا، ال يزال نظريا ومجردا ومنفصال عن الواقع.

وحسب تقرير حول املراهقني العرب، ال يويل املسؤولون األهمية الكافية لنوعية العالقات بني الطالب واملعلمني أو 

اإلدارة216. فاملؤسسات املدرسية والجامعية ال تبايل مبكانة الحوار يف تدبري الرصاعات داخل املدرسة كام أنها مل تحدث 

آليات للمشاركة الفعلية والعملية التي تسمح للشباب باملساهمة يف تسيري املؤسسات.

»يف الكلية يتعاملون معنا كأننا أطفال. فاملدرسون ال يستمعون إلينا وال يحرتمون آرائنا وليس هناك أي نوع من 

أشكال إرشاك الطالب يف اتخاذ القرارات يف ما يخص دراستهم«.

حكيمة، 32 سنة، طالبة، الجزائر العاصمة، الجزائر

اإلنسان  حقوق  ثقافة  تنمية  خالل  من  االبتدائية،  منذ  الدراسية  الربامج  يف  الطفل  حقوق  إدراج  تم  املغرب،  يف 

واملساهمة يف تنميتها لدى املراهقني. إال أن الواقع الذي يعيشونه يف املدارس ال يتامىش مع املعارف املكتسبة. وعىل 

سبيل املثال، تشري مجموعة من األطفال إىل أن املدرسني الذين يعلمونهم حقهم يف الحامية ال يتوانوا يف معاقبتهم 

داخل الفصول الدراسية217.

وباإلضافة إىل ذلك، تم بذل جهود كبرية منذ اعتامد امليثاق الوطني للتعليم والتكوين لسنة 2000 من أجل إعطاء 

الطابع املؤسسايت لآلليات التشاركية داخل املدارس218 : األندية املدرسية، ومجالس اإلدارة ومندويب األقسام والتعاونيات 

والفرق الرياضية والفرق املرسحية وخاليا االستامع...

سنة 2007، تعرف أكرث من نصف املراهقني عىل واحد من هذه اآلليات219. فهم يذكرون يف غالب األحيان النوادي 

املدرسية، التي يتم تنشيطها خارج أوقات الدراسة. هذه األندية تنال استحسان الطالب وتدور حول مواضيع مختلفة 

215 باستثناء ليبيا ألن الدراسة مل تتمكن من الحصول عىل معطيات نوعية عن النظام التعليمي بهذا البلد.  

216 مركز املرأة العربية للتكوين والبحث، الفتاة العربية املراهقة ؛ الواقع واآلفاق، تونس، مركز »كوثر«، 2003. 

  217

218 مدرسة االحرتام : اإلصالح واملشاركة واالبتكار يف املنظومة التعليمية املغربية، يونسيف، 2010.

219 بحث ميداين حول تحليل وضعية مشاركة املراهقني والشباب يف مختلف آليات املشارمة، صندوق األمم املتحدة للسكان/اليونيسيف، 2007.
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: العلوم والتقنيات والصحة والبيئة وحقوق اإلنسان واملواطنة، الخ. غري أن هذه األندية معممة تقريبا عىل جميع 

املدارس والكليات عىل الورق فقط، فالبعض منها يف الواقع يعمل وبشكل منتظم يف تنظيم األنشطة كام أنها غري 

مجهزة بالشكل الكايف الذي يسمح لها بخلق دينامية حقيقية للعمل الجامعي أو بناء مرشوع مشرتك. وغالبا ما تكون 

ضعيفة التجهيز، ويتوقف حسن سريها عىل رغبة األسادذة الذين ينشطونها عىل أساس طوعي، ووقتهم املحدود. 

يف ما يخص متثيلية التالميذ داخل اإلدارة املدرسية )مجالس اإلدارة، مجالس األقسام( فتبقى غري معروفة من قبل 

الطالب : فقط واحد من بني مثانية طالب سنة 2007 عرفوا أنها موجودة، بينام من املفروض أن يتم اختيار ممثيل 

التالميذ من طرف أوليائهم. وحني تكون هذه اآلليات متوفرة فعال، يتم النظر إليها عىل أنها رسمية بحتة وليس لها 

أثر حقيقي عىل مشاركة الطالب يف اإلدارة الفعالة للمؤسسة. 

وأخريا تم وضع آليات محددة لحامية فئات الشباب األكرث ضعفا يف بعض أكادمييات اململكة من خالل خلية االستامع 

والتتبع من أجل محاربة الهذر املدريس. وهنا أيضا يجب العمل عىل ضامن فعالية أكرب لهذه اآلليات.

وعىل العموم، تعترب اآلليات التشاركية املوجودة انتقائية أو نخبوية من طرف الشباب أنفسهم : بدال من تشجيع 

إدماج ومشاركة التالميذ يف وضعية صعبة يتم انتقاء التلميذ األفضل واألكرث انضباطا220. حاليا يتم بدل مجموعة من 

املجهودات من أجل ضامن املساواة وفعالية هذه اآلليات، يف إطار املخطط االستعجايل للتعليم لسنة 2009 - 2012.

البيانات  التعليمية. وحسب  املؤسسات  يف  والشباب  املراهقني  مشاركة  موضوع  بحث  أي  يتناول  ال  موريتانيا،  يف 

املتوفرة، ال تضم الكتب املدرسية الرتبية عىل املواطنة، باستثناء بعض التجارب الرمزية التي تتوخى إرشاك التالميذ 

يف إدارة املؤسسات، خصوصا من خالل تعيني مندويب األقسام. كام أن هناك غيابا للتعاونيات املدرسية واألندية حول 

حقوق اإلنسان واملواطنة يف مرحلة الثانوية221.

يف تونس، تحتل العالقات بني اإلدارة واملدرسني املرتبة األوىل يف ما يتعلق بالصعوبات التي عرب عنها املراهقون يف 

حياتهم اليومية. فحوايل ربع الشباب يشتكون من ضعف الحوار داخل املؤسسات املدرسية. ويعترب الوضع أكرث إثارة 

للقلق بالنسبة للفتيان )%39( بالنسبة للفتيات )13%(222.

جدول 24.3. :   الصعوبات التي عرب عنها املراهقون يف تونس )النسبة املئوية(، 2004

املجموع أنثى ذكر الصعوبات

24.5 12,9 39.3 مشاكل يف العالقة مع اإلدارة 

18.1 23,0 11.8 مشاكل عاطفية

16.6 18.6 14,0 مشاكل أخرى

10.8 16.5 3.5 املشاكل العائلية

6.9 9,0 4.4 مشاكل فردية مرتبطة بالصحة واملدرسني

6.6 7.5 5.6 ظروف العيش

6.3 4.1 9.1 مشاكل مادية مرتبطة بالتعليم

5.9 3.2 9.4 طلب املساعدة والدعم الخاص

4.2 5.3 2.9 الصدمة من االمتحانات

املصدر : مديرية الصحة املدرسية والجامعية

220 نفس املرجع

221 تحليل وضعية األطفال والنساء مبوريتانيا، اليونيسيف، 2010. 

222 البحث الوطني حول صحة املراهقني غري املتمدرسني، تونس، مديرية الطب املدريس والجامعي، 2004. 
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3.5.3  رف�ص اللعبة ال�شيا�شية التقليدية وبروز اأ�شكال جديدة 
للم�شاركة 

يف املخيلة الجامعية، يثري استثامر الشباب يف الحياة العامة الخوف ألنهم غالبا ما يكونون يف طليعة التوترات ويف قلب 

الثورات. ويف دول الشامل كام يف دول الجنوب، يجسد الشباب الفئة التي تطعن وتنتقد املؤسسات وترفض التسويات 

حتى وإن كانت بعض الجامعات تنمي سلوكيات محافظة.

يؤكد  حيث  املعارصة.  املجتمعات  يف  متزايدا  اهتامما  تثري  للشباب  بالنسبة  واملواطنة  املشاركة  مسألة  بدأت  لقد 

املدافعون عن الحكامة الجيدة عىل رضورة إرشاك املجموعات وجمعيات الشباب يف اتخاذ القرارات والعمل عىل 

تعزيز استقالليتهم. غري أنه يبدو أن الشباب ميرون من أزمة حقيقية يف املواطنة223 و يرفضون االنخراط يف السياسة.

مشاركة الشباب يف الحياة السياسية

احتل الشباب مكانة الطليعة يف الساحة العامة خالل »الربيع العريب«224. من خالل التزامهم وقدرتهم التنظيمية، 

تطلعهم  عن  فيه  يعربون  كانوا  الذي  الوقت  يف  والفساد  للديكتاتورية  رفضهم  عن  التعبري  منهم  الكثري  استطاع 

للدميقراطية والعدالة االجتامعية.

فبعد أن كانوا يوصفون بالسلبية وعدم االهتامم بالسياسة، برز الشباب بكل من تونس وليبيا كمحرك للثورات وكانوا 

من بني رموزها األكرث شهرة. يف املغرب، ساهم شباب 20 فرباير، من خالل مطالبهم واحتجاجاتهم، يف إعادة إطالق 

عملية اإلصالحات السياسية التي توجت باعتامد دستور جديد. يف موريتانيا، أسمع شباب 25 فرباير، بنسبة ضعيفة 

جدا، صوتهم املنادي بالدميقراطية وتكافؤ الفرص لكافة املواطنني.

»هذه السنة سخرت نفيس للثورة. شاركت يف عدة مظاهرات واعتصامات. ولهذا فشلت يف البكالوريا. ولكن هذه 

املرة أريد أن أنجح. أعتقد أنني أعطيت بالشكل الكايف، واآلن ال يهمني من الذي سيحكم... أظن أنهم صاروا يخافون. 

ألنهم يعلمون أنه ميكن للناس أن ترجع يف أي لحظة للتظاهر يف الشوارع...إذا ما ساءت األمور مرة أخرى، سأناضل 

من جديد...«

مراد، 81 سنة تلميذ، تونس )أريانة(

"نظرا إلعاقتي، شاركت يف الثورة من خالل الفيسبوك، وقد سمح يل ذلك بالبقاء عىل تواصل مع اآلخرين ومع العامل. 

أنني فخورة مبا  الفيسبوك. أشعر أن مساهمتي كانت متواضعة إال  للفيديوهات عرب  شاركت من خالل مشاركتي 

قمت به«.

نيلة )مقعدة(، 52 سنة، مدربة متخصصة تونس، )أريانة(

»لقد ناضلت من أجل الثورة حتى قبل 41 يناير ألنني كنت محبطة. مل يكن لدينا ما نأكله يف حني أن اآلخرين كانوا 

يرسقون ويغتنون« 

نبيل، 51 سنة، تلميذ، تونس »أريانة«

 223 بيري بروشون، »شباب أقل تسييسا، لكن أكرث احتجاجا«، أوليف يجاالن وبرينار رودي، قيم الشباب، التوجهات يف فرنسا منذ 20 سنة، باريز، الرماتان، 2001.
224 يتعلق األمر با النتفاضات الشعبية التي طالت العديد من دول منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا، منها تونس وليبيا يف املغرب العريب.
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»مل تحصل حركتنا عىل كل املطالب لكنها غريت مجرى األمور. لقد كرسنا طابو اإلصالحات الدستورية، كام كرسنا 

الخوف من االحتجاج ألسباب سياسية. وأظهرنا عىل أننا قادرون عىل تحقيق ذلك بطريقة سلمية، وأثرنا عىل الحركات 

االجتامعية من خالل تعزيز ثقافة االحتجاج. كام أننا كرسنا طابو قدسية امللكية. اآلن الكل يتحدث عن رشعية املخزن 

مبا يف ذلك الدواوير النائية«

شاب من حركة 02 فرباير، املغرب،) الرباط(

»بفضل حركتنا، انضم إلينا خالل االحتجاج ضد اإلقصاء املوريتانيون السود. هنا ال ميتلك كبار السن مرشوعا مجتمعيا 

كام أن السياسيني ال يهتمون إال باملصالح. إال أن العديد من الشبان فهموا أن مستقبل البالد يبنى مبشاركة الجميع 

وبدون إقصاء«

ناشط من تنسيقية 52 فرباير

يدل  ما  أهناك  بالسياسة.  يهتمون  العريب ال  العامل  الشباب يف  أن  إىل تكذيب فكرة  الراهنة  األحداث  أدت  وهكذا 

عىل الدميقراطية أكرث من املطالبة بالدميقراطية واإلنصاف واحرتام الحريات؟. إن ما يرفضه الشباب يف الواقع ليس 

»السياسة« يف حد ذاتها ولكن السياسة عىل النحو الذي هي عليه يف بلدانهم والتي متارس من قبل األحزاب والربملان 

واالنتخابات ورؤساء الدول املحاطني بنخبة مهيمنة ال تتمتع برشعية دميقراطية225.

ففي حني تزيد وضعيتهم سوءا، يتكون لديهم االنطباع بأنه ال يتم أخدهم بعني االعتبار من طرف الطبقة السياسية، 

املكونة أساسا من أشخاص متقدمني يف السن يف حني أن ساكنة املنطقة هم من الشباب. إنهم يجمعون تقريبا عىل 

إدانة احتكار املناصب من قبل الشيوخ ويدينون ضعف املبادرات الرامية إىل تجديد الطبقة السياسية.

»إن الشاب الجزائري ميكن أن يبدع. لديه أفكار كام أنه إنسان خالق. غري أنه ال يتم استغالل هذه اإلمكانيات كام 

يجب. فاملسؤولون كبار يف السن وغري قادرين عىل فهم الشباب«

كوثر، 22 سنة، مساعدة مبيعات، الجزائر العاصمة

»عىل مستوى اإلدارة، يهيمن كبار السن عىل أغلب املناصب، فاملسؤولون غري قادرين عىل التفكري محل الشباب. 

التكنلوجيات الجديدة...وقد حالفهم حظ كبري يف  املسؤولون ال يتحملون مسؤوليتهم وفضال عن ذلك ال يواكبون 

حياتهم«

سارة، 22 سنة، طالبة، )الجزائر العاصمة(

»إن الشباب هم محرك املجتمع، لكن ال يتم تقدير هذه الطاقة. إذا نظرنا للسن املتوسط للمسؤولني فيمكننا أن 

نقول أن البلد ال ميكن أن يسري فقط من طرف الكبار يف السن«. 

شاكر، 52 سنة، تلميذ، )الجزائر العاصمة(

يف تونس، أشار %6.5 من الشباب إىل أنهم كانوا ينتمون لحزب سيايس سنة 2262005 - علام أنه يف ذلك الوقت، كان 

التجمع الدستوري الدميقراطي )RCD، الذي تم حله اآلن(، يهيمن عىل الساحة ويشكل الحزب الوحيد يف املشهد 

السيايس. لكن هؤالء الشباب أنفسهم من طالبوا بتعزيز املامرسة الدميقراطية )%64( والحريات األساسية )%60(. وتشري 

225 مركز املرأة العربية للتكوين والبحث، الفتاة العربية املراهقة ؛ الواقع واآلفاق، تونس، مركز »كوثر«، 2003، ص 33. 

226 اللقاء التشاوري الثالث حول الشباب، 2005، تونس، املرصد الوطني للشباب، 2006. 
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البيانات النوعية إىل أن الشباب التونيس ال زال حذرا من اللعبة السياسية يف عملية التحول الدميقراطي. لقد تسجلوا يف 

اللوائح االنتخابية بنسبة أقل من املتوسط   قبل االنتخابات يف 23 أكتوبر 2011، النتخاب أعضاء املجلس التأسييس.

»أنا متشامئة حول مستقبل تونس. أشعر بالقلق إزاء األغلبية الصامتة. مل يتسجل الشباب بنسبة كبرية يف اللوائح 

السياسية  ... فاألحزاب  السياسية  األحزاب  االنتقالية وال يف  الحكومة  نثق يف  التأسييس. فنحن ال  املجلس  النتخاب 

تطمح إىل السلطة، ويكتفون بتقديم الوعود. وغالبا ما يتم تجاهل الشباب عىل الرغم من أنهم كانوا يف الصفوف 

األوىل خالل الثورة. وضحوا بحياتهم من أجل تونس«

نبيلة )12 عاما( طالبة، تونس )نابل(

»أتسائل عن السبب الذي جعل الشباب ال يقدمون عىل التسجيل يف االنتخابات التأسيسية... رمبا ألنهم مل يعرفوا 

انتخابات حقيقية من قبل. فلمدة 23 عاما، كانت االنتخابات مبثابة مرسحية«.

طارق )22 سنة( طالب، وتونس )نابل(

»آمل أن تكون األحزاب السياسية ذات مصداقية. ولكن، أنا ال أثق بهم. فلدي شكويك.«

هشام، 22 سنة، طالب، تونس )نابل(

يف املغرب، حيث كانت مشاركة الشباب السياسية موضوع العديد من الدراسات التي تم إجراؤها مؤخرا227، أقر 

نصف عدد املستجوبني أنه مل يسبق لهم أن صوتوا البتة، كام أنهم ينظرون بسلبية لألحزاب السياسية والسياسيني 

وثقافتهم يف هذا املجال محدودة للغاية، حيث مل تتمكن سوى أقلية من الشباب من ذكر أسامء أكرث من ثالثة أحزاب 

عن  ومنفصلة  متهالكة  السياسية  األحزاب  أن  الشباب  ويعتقد هؤالء  والحكومة.  الربملان  دور  يجهلون  ومعظمهم 

واقعهم وقياداتها طاعنة يف السن وأنها تسري مبنطق الزبونية والزمالة وال مكان لألجيال الصاعدة داخلها.

وال يفهم الشباب املغريب لغة رجال السياسة »املعقدة«، خصوصا عندما يتحدثون إىل وسائل اإلعالم، ويعتقدون أن 

البحث عن املصالح الشخصية هو دافع السياسيني الوحيد، كام ينتقد هؤالء الشباب املنتخبني املحليني بالخصوص 

ويربطونهم بعدم الكفاءة والتعسف يف استعامل السلطة والوعود الكاذبة.

»بدأت وأنا يف سن العرشين حينام التقيت بصديق يف جمعية دعاين ملرافقته لحضور اجتامعات أحد األحزاب. أخذت 

بطاقة العضوية يف شبيبة الحزب واحتفظت بها لثالث سنوات. كنا نلتقي مرة يف الشهر مبقر الفرع املحيل بسال، وكان 

بإمكاننا حضور املؤمتر الوطني، لكن القدامى ال يدعونك تشتغل وال يفتحون أمامك املجال لتصبح إطارا بالحزب، 

لتظل حبيس شبيبة الحزب. هذا هو مشوارك ومصريك داخل الحزب. ورغم ذلك فأنا لست نادما عىل هذه التجربة، 

ألنها سمحت يل بالتعرف عىل خبايا اللعبة السياسية.«

عادل )52 سنة( طالب يف علم االجتامع، املغرب )سال(

 »الشباب ال يهتمون بالسياسة ألنها ال تغري واقعهم يف أي يشء.«

صابر، 81 سنة، طالب، الجزائر )وهران(

 227 كتاب الشباب، وزارة الشبيبة والرياضة، الرباط، 2011 ؛ الشباب يف املغرب، أمناط الحياة واآلراء والقيم والتطلعات، ملخص لنتائج دراسة نوعية أجريت يف سنة 2010 من قبل 
وزارة الشبيبة والرياضة ؛ بحث حول تحليل وضعية مشاركة املراهقني والشباب يف مختلف آليات املشاركة، الربنامج  املشرتك الشباب من أجل الشباب، اليونيسف وصندوق األمم 

املتحدة لإلسكان 2007.
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»أنا يف العرشين من العمر. عشت يف ظل نظام يكرث من الوعود الكاذبة. اليوم، من املهم التصويت. نحن بحاجة 

لتطوير الحياة املجتمعية. يف البلدان املتقدمة، يلعب املجتمع املدين دورا هاما للغاية. من الرضوري رفع مستوى 

الوعي يف أوساط الشباب.«

أمرية )02 سنة( طالبة، وتونس )نابل(

ويف موريتانيا، وفقا للبيانات النوعية، تعترب متثيلية الشباب يف األحزاب السياسية ضعيفة جدا، كام أن الشباب مرتاب 

من عامل السياسة وال يظهر أي رغبة يف االنتامء ألي حزب أو حركة مهيكلة عىل اإلطالق.

بالنسبة لهؤالء الشباب، تعد السياسة موردا أكرث منها التزاما : العثور عىل وظيفة أو الحصول عىل منفعة ما إذا كانت 

األرسة تعرف شخص ميكن االعتامد عليه يف هذا اإلطار أو تحقيق مكاسب مالية عند التمكن من بيع األصوات بأعىل 

سعر خالل االنتخابات أو التعاقد مع املرشحني للمساهمة يف الحملة االنتخابية يف األحياء.

وقد أجمع الشباب املستجوبون، حتى وإن عربوا عن بعض االهتامم بالشأن السيايس ومناقشة األفكار، عىل أن الطبقة 

السياسية ال متثلهم.

ولإلشارة، مل تؤدي خيبة أمل الشباب املوريتاين واستياؤهم، إىل ظهور حركة احتجاجية جامعية، مثل ما عليه الحال 

يف باقي الدول العربية األخرى، عىل الرغم من مبادرة حركة 25 فرباير.

“السياسة تعمي املال فحسب. نصوت ملن يدفع أكرث.”

مختار )52 سنة( خريج عاطل عن العمل، موريتانيا )نواكشوط، دار النعيم(

»أحب السياسة، ومناقشة مثل هذه املواضيع. ولكن هنا يف موريتانيا الساسة ليسوا وطنيني. اليشء الوحيد الذي 

يهمهم هو محافظهم. إنهم ال يهتمون بأمر الشعب.«

دميبا )32 سنة( عاطلة عن العمل، موريتانيا )نواكشوط، سبخة(

ووفقا لتقرير صادر عن جامعة الدول العربية، فإن الشباب شبه مغيب أو مغيب متاما باملجالس املنتخبة يف الدول 

العربية228. ومرد أزمة متثيلية الشباب هذه يعود جزئيا إىل حقيقة أن الكثري من الشباب مييلون إىل تعزيز شبكاتهم 

الخاصة، مثل العائلة والحي واألصدقاء والشبكات االجتامعية، حيث يشعرون بأمان واعرتاف أكرث.

ويثبت الواقع بوضوح أن الشباب يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا، وال سيام يف شامل أفريقيا، مييلون إىل 

استثامر وقتهم أكرث يف الشبكات االجتامعية باعتبارها أداة للنضال السيايس، لدرجة أن هذه الشبكات أصبحت تعترب 

اليوم واحدة من أهم مجاالت التعبري واملشاركة السياسية للشباب.

جدول 25.3. :   نسبة مستخدمي الفيسبوك يف أبريل 2011

تونس موريتانيا املغرب ليبيا الجزائر البلد

22 2 10 4 5 %

املصدر : تقرير اإلعالم االجتامعي يف العامل العريب 2011.

 228 جامعة الدول العربية، انشغاالت الشباب العريب، التقرير السنوي 2005، القاهرة، جامعة الدول العربية، 2005.
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األشهر  يف  العربية  الدول  معظم  يف  كبري  بشكل  الفيسبوك230  مستخدمي  عدد  زاد  مؤخرا229،  صدر  لتقرير  ووفقا 

األوىل من سنة 2011، وال سيام يف البلدان التي شهدت حركات احتجاجية، اليشء الذي لعب دورا رئيسيا يف تعبئة 

املتظاهرين. وقد ارتفع عدد مستخدمي الفيسبوك ما بني شهري يناير وأبريل ليصل إىل 000 536  شخص يف تونس 

)%5 من مجموع السكان(، 000 590 شخص يف املغرب )%2,2( و000 561 شخص يف الجزائر )1,6%(.

مشاركة الشباب يف العمل الجمعوي

يبدو أن الشباب أكرث توجها نحو العمل التطوعي واملواطن عىل عكس األنشطة التي تنظمها األحزاب السياسية. وإذ يبدي 

الشباب اهتامما كبريا مبسألة العدالة االجتامعية، التي تعترب إحدى مطالبهم الرئيسية، وينخرط أكرث يف عمل الجمعيات 

املحلية وجمعيات األحياء، فإن نسبة مشاركته يف األنشطة الجمعوية تبقى ضعيفة وال تتجاوز بشكل عام  10%231.

ويف الجزائر يبدو انضامم الشباب إىل الهياكل الجمعوية محتشام، عىل الرغم من تطور الحركة الجمعوية عىل مدى 

السنوات العرش املاضية. فقطاع الجمعيات الشبابية غري مهيكل بالشكل الالزم ويعاين من نقص املوارد والدعم مام 

يفرض خلق روابط جديدة مع الدولة ومع الشبكات الجمعوية بالخارج. ومنذ أحداث التسعينات املروعة، تحاول 

األدوات  توفرها عىل  دون  ومعنوية  نفسية  اضطرابات  يعانون من  الذين  والشباب  املراهقني  الجمعيات مساعدة 

واملوارد الالزمة لتقديم مساعدات فعالة يف هذا اإلطار. وباإلضافة إىل ذلك، فقد بدأت شبكات جمعيات شبابية يف 

تنظيم نفسها عىل املستوى املحيل والجهوي من أجل الرشوع يف إنجاز مشاريع ملموسة ومولدة للدخل.

ويف املغرب، ساهمت املبادرات امللكية يف تنمية املجتمع املدين وتطوير املقاربة التشاركية، خاصة بعد إطالق املبادرة 

الوطنية للتنمية البرشية يف سنة 2005، وهي مبادرة مهمة تهدف إىل مكافحة الفقر واإلقصاء من خالل مضاعفة 

عدد املشاريع املحلية باملناطق األكرث فقرا، وذلك، جزئيا، من خالل تنمية الوسط الجمعوي الذي يساهم يف مامرسة 

السلطة232، خاصة داخل املناطق التي يكون فيها التواجد والعمل الحكومي ضعيفني.

وقد ساهمت هذه املبادرة يف إحداث آالف املنظامت غري الحكومية ويف تعزيز عمل بعض الشبكات القامئة. وعىل 

الرغم من أن هذه الهياكل تواجه مشاكل داخلية يف الغالب وتعاين من ضعف االستقاللية ومحدودية التأثري بسبب 

عدم كفاية املوارده، فإنها خلقت دينامية وزخام دفع اآلالف من الشباب العاطل أو غري النشيط يف الغالب، من 

القروية والتعليم والتكوين  املناطق  املياه يف  : تدبري  الجمعوي يف مختلف املجاالت  العمل  الجنسني، لالنخراط يف 

)التدريب( ومحو األمية وخلق األنشطة املدرة للدخل وحامية الطفل ومحاربة العنف ضد النساء...

وباإلضافة إىل املنظامت املعرتف بها رسميا من قبل الدولة، تؤدي العديد من املنظامت غري الحكومية وجمعيات 

األحياء دورا هاما يف تأطري الشباب وتقرتح عليهم يف الغالب أنشطة تشجعهم عىل املشاركة والتعبري بحرية. وقد 

تضاعف عدد هذه الجمعيات التي يؤطرها الشباب وتعمل من أجل الشباب يف األحياء »الحساسة« بعد التفجريات 

التي شهدتها مدينة الدار البيضاء يف سنة 2003233. كام تعمل بعض التجارب عىل دعم بناء الشبكات وهيئات متثيل 

229 »الحركات املدنية : تأثري فيسبوك وتويرت، تقرير اإلعالم االجتامعي يف العلم العريب، كلية ديب لإلدارة الحكومية، 2011.

230 يف منطقة الرشق األوسط وشامل افريقيا، %70 من مستخدمي فيسبوك شباب تقل أعامرهم عن 30 سنة، وال متثل النساء سوى 30%.

231 يف الدول املتقدمة، يعترب معدل مشاركة الشباب عامة يف الجمعيات أكرب بكثري : بحيث يصل يف السويد )بالنسبة للفئة العمرية ما بني 18 و29 سنة( إىل %91، و%44 بإيطاليا، 
و%37 بفرنسا )انظر فالريي بييك، »مشاركة الشباب، نظرة عن الوضع يف ست دول«، دار النرش أكورا، نقاشات حول موضوع الشباب، 42، 2007.

232 بياتريس هيبو، »حركة 20 فرباير، املخزن و مناهضة السياسة«، العلوم السياسية، املركز الوطني للبحوث العلمية. 

233 دراسة حول سياسيات الشباب يف الدول الرشيكة املتوسطية، جمع املخصات الدراسات. ماريل لوروا، أوروميد، املعهد الوطني للشباب والرتبية الشعبية.
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إحداث مجالس جامعية  إىل  باإلضافة  - 18 سنة( يف سنة 2000،   10( الطفل  برملان  مثال  تأسس  الشباب. وهكذا 

خاصة باألطفال والشباب التي متت محاولة تنفيذها منذ سنة بدعم من منظمة اليونيسيف وصندوق األمم املتحدة 

للسكان ومشاريع التعاون الثنايئ )كندا والواليات املتحدة األمريكية( لدعم بناء الشبكات ومشاركة الشباب. وتعتمد 

الجمعيات غري الهادفة للربح عىل شبكة واسعة من املتطوعني الذي يتم تكوينهم )تدريبهم( داخليا، أو عىل شباب 

أو  أجر  أي  يتقاضون  الذي ال  الفاعلني،  للنهوض مبهنية هؤالء  الغالب. وميكن  فاعلني مقابل تعويضات ضعيفة يف 

يتقاضون أجورا ضعيفة، باإلضافة إىل كون ذلك أحد أبرز التحديات التي قد تحد من فعالية اإلجراءات املتخذة، تعزيز 

األنشطة االجتامعية واملشاركة املواطنة للشباب بشكل كبري.

وكام أظهر بحث أجري يف سنة 2007234، يعرف الشباب املغريب الجمعيات أكرث من األحزاب واملؤسسات السياسية 

ويعترب أنشطتها إيجابية. ومع ذلك، ال تتجاوز نسبة املنخرطني منهم )خاصة الذكور( %8، وفقا ألحدث البيانات235.

ويف موريتانيا، حصل تغيري أيضا يف اتجاه تطوير جمعيات الشباب بعد املسلسل االنتقايل الذي بدأ يف سنة 2005 

وبعد انقالب 2008، حيث تأسس برملان األطفال سنة 2006 وتم يف السنة ذاتها، مببادرة من وزارة الثقافة والشباب 

والرياضة ودعم منظومة األمم املتحدة، خلق شبكة وطنية واسعة للشباب )RENAJ( من أجل وضع إطار مشرتك 

ألولويات الشباب وتنسيق أنشطتهم )انظر بعده : الجزء املتعلق باملامرسات الجيدة(.

يف تونس، أكد اللقاء الوطني التشاوري الثالث للشباب سنة 2005 ضعف انخراط الشباب يف منظامت املجتمع املدين 

الوطني حول  البحث  بيانات  النتيجة  وتعزز هذه   .9%236 نسبته حوايل  تتجاوز  ال  بحيث  والنقابات(،  )الجمعيات 

صحة املراهقني املتمدرسني237، يف حني تشري بيانات دراسة أخرى تتعلق بالشباب غري املتمدرسني أن %4 منهم فقط 

منخرطون يف منظامت املجتمع املدين، وهو ما قد يدفع للقول بأن معدل مشاركة الشباب وانخراطهم يف منظامت 

املدين من  املجتمع  انخراطا يف  أكرث  التونسيون  الشبان  أن  تبني  وقد  الهشاشة. هذا  مع  ينخفض  املدين238  املجتمع 

الشابات كام أن نسبة املشاركة تنخفض مع التقدم يف السن239. وعىل الرغم من ضعف انخراط الشباب يف  الجمعيات، 

أكد أكرث من نصف الشباب املستجوب يف سنة 2005 انخراطهم يف تطوير العمل التطوعي )55%(.

جدول 3. 26. : نسبة مشاركة الشباب يف تونس )%(

النسبة املئوية الهيئة

0,5 املجلس البلدي

6,5 حزب سيايس

0,8 منظمة وطنية 

1,4 نوع آخر من الجمعيات

0,6 نقابة

1,7 ناد خاص

234 بحث نشيط حول تحليل وضعية مشاركة املراهقني والشباب مبختلف آليات املشاركة، الربنامج املشرتك للشباب، اليونيسيف وصندوق األمم املتحدة لإلسكان، 2007.

235 كتاب الشباب، وزارة الشبيبة والرياضة، الرباط، 2011.

236 املرصد الوطني للشباب، االستشارة الشبابية الثالثة، 2005، تونس العاصمة، املرصد الوطني للشباب، 2006

237 دراسة وطنية حول صحة املراهقني املتمدرسني، تونس العاصمة، مديرية الطب املدريس والجامعي، 2004

238 سنيم بن عبد الله، البحث الوطني حول الشباب مابني 15 - 24 سنة غري املتمدرسني والسلوكات املحفوفة باملخاطر، تونس العاصمة، الجمعية التونسية ملقاومة األمراض املنقولة 
جنسيا والسيدا - فرع تونس، املكتب الوطني للتكوين املهني، الصندوق العاملي ملكافحة اإليدز والسل واملالريا، وصندوق األمم املتحدة للسكان، وبرنامج األمم املتحدة ملحاربة السيدا، 

.2010

239  الدراسة الوطنية حول صحة املراهقني املتمدرسني، تونس العاصمة، مديرية الطب املدريس والجامعي، 2004.
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2,0 جمعية للشباب

1,2 جمعية ثقافية 

3,0 جمعية رياضية 

2,0 ناد مدريس

1,4 ناد جامعي

0,3 أخرى

املصدر : املرصد الوطني للشباب.

الذين  الشباب  أن عددا  كبريا من  السيايس والديني، بحيث  للنضال  أن تشكل مجاال  املنطقة  للجمعيات يف  ميكن 

تؤطرهم حركات جمعوية يعبئون للمشاركة يف املظاهرات، خاصة املنظمة يف إطار التضامن مع الشعب الفلسطيني. 

ويف املغرب، فاملعارضة األكرث تطرفا متارسها جمعية )العدل إحسان( ذات مرجعية إسالمية تتوفر عىل شبكات باألحياء 

تغطي البلد بأكمله  وتضم عددا كبريا من املناضلني الشباب.

العامل  أنحاء  الشأن يف جميع  العريب كام هو  املغرب  بالهوية يف  املرتبطة  الشباب واملشاكل  استغالل هشاشة  ميكن 

الستدراجهم من قبل حركات متطرفة قادرة عىل تعبأتهم، خاصة أن من شأن اقرتاح االنخراط يف الحياة املجتمعية 

وتحقيق مرشوع مشرتك تسهيل استدراج شباب ضعيف أو مهمش أو يعاين من ويالت الرصاعات الداخلية العنيفة. 

وهكذا تواصل الحركات األصولية وضبابية الجمعيات الخريية التي تدور يف فلكها جذب الكثري من الشباب، خاصة أنها 

تعمل يف الغالب بالقرب من الفئات املحرومة.

وألن هؤالء الشباب يعانون من اإلحباط واالستياء ميكنهم، تحت تأثري زعامء يتمتعون بكاريزما، االنجرار إىل ارتكاب 

أفعال عنيفة ضد املواطنني والحكام واملحكومني الذين يعتربونهم مسلمني ضعفاء العقيدة أو كفارا أو مرتدين حتى. 

وكام يتبني من خالل األنباء، فإن خطر اإلرهاب ما زال قامئا يف بلدان املغرب العريب، وهي منطقة ليست محصنة ضد 

مخاطر زعزعة االستقرار السيايس املتصلة باألصولية. ويف هذا السياق، تطرح مسألة العالقة بني الدين والسياسة ويحتدم 

النقاش بشأنها يف املجتمع، مبا يف ذلك بني الشباب. وتعكس التجربتان الحديثتان بتونس وليبيا بعد سقوط األنظمة 

الشمولية، صعوبة خلق دول مدنية يكون مقبوال فيها الفصل بني الدين والسياسة، الذي يضمن مامرسة الحريات.

بالنظر إىل الوضع الراهن، تظهر الحاجة امللحة والرضورية إىل التواصل والتعبئة والتأطري لتشجيع مشاركة الشباب يف 

السياسة والعمل املدين لرتسيخ املسار الدميقراطية القائم وتحويل طاقة التحدي إىل قوة بناءة. ومن شأن اإلخفاق يف هذا 

األمر أن يؤدي بالشباب إىل إثارة حلقات جديدة من عدم االستقرار أو التطرف، بالنسبة للبعض، واللجوء إىل العنف.

6.3  العالقات بني الأجيال وظروف النتقال اإىل �شن الر�شد
1.6.3  ف�شاءات احلوار والطابوهات )املحرمات( والعالقات بني الأجيال

يبدو أن مفهوم »احرتام« األكرب سنا يف املجتمعات املغاربية يستند يف جملة أمور عىل الصمت وغياب الحوار، بحيث 

ال يسمح بالتداول سوى يف عدد قليل من املواضيع بني اآلباء وأبنائهم، مثل التمدرس أو الدراسة أو الرياضة أو الدين. 
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الحديث بشأنها داخل األرسة، مثل الحب  الطبوهات املحظور  الشباب من  التي تهم  العديد من املواضيع  وتبقى 

و«املعاكسة« والنشاط الجنيس أو السياسة حتى... ويتلخص موقف الوالدين تجاه هذه القضايا الشائكة يف إنكارها 

التهرب املستمر  ببساطة وكأن عدم التحدث بشأنها سيستأصل »رضرها«. وبالنسبة للشباب فإن غياب الحوار أو 

عالمة من عالمات الالمباالة أو حتى اإلهامل240.

من جهة،  باالحرتام  التظاهر  و/أو  االحرتام   : السلوكية  االزدواجية  من  نوع  تطوير  إىل  بالشباب  األمر  ويؤدي هذا 

والقيام، خفية، مبامرسات تعترب »غري أخالقية« أو »غري رشعية« أو »مخزية«.... وبالنسبة للكثري من الشباب، يبدو 

التزام الصمت وعدم التعبري عن النفس والرقابة الذاتية وعدم الكشف عن الخصوصية... حال أساسيا لتجنب إغاظة 

من حوله وتحمل عواقب ذلك.

»ال يوجد حوار داخل األرسة وإن وجد فهو يخضع للرقابة. ال نتحدث عن كل يشء.«

ألفة، 02 سنة، طالبة، الجزائر )وهران(

»ليس هناك تواصل داخل األرسة يف الدول املغاربية. ال أنظر يف وجه أيب عندما أتحدث إليه. هذا أمر غري مقبول. 

اآلباء ال يستمعون إىل أبنائهم. إذا أعطاين أحد والدي أمرا، أنفذه. أنا مقتنع بأنه ال ينتج عن غياب التواصل سوى 

األمور السلبية.«

عمر )42 سنة( طالب، الجزائر )وهران(

»أنا طبيعي داخل األرسة. ليس لدي أية مشاكل مع والدي. أتحدث معهام بخصوص 07% من حيايت، لكن ذلك ال 

يشمل حيايت العاطفية والجنسية. أشعر بالخجل. ال أستطيع التحدث عن ذلك معهام.«

املهدي، 81 سنة، طالب، الجزائر )وهران(

»يف الثقافة املغربية، هناك خطوط حمراء كثرية، بحيث يعترب الحديث مع الوالدين يف العديد من املواضيع من الطابوهات، 

خاصة الحياة الجنسية. ال أستطيع أن أخرب أيب مبا أفعله مع صديقايت أو حتى بأن أخربه بأن لدي صديقات.«

يوسف )12 سنة(، طالب، املغرب )سال(

»نتحدث عن كل يشء يف البيت إال ما يرتبط بالقلب. نتحدث عن السياسة ونفقات األرسة. ال أتحدث مع والديت بهذا 

الشأن. أنا أعلم أنها لن تقبل ذلك.«

كرمية )02 سنة( يف إطار التكوين )التدريب(، تونس )أريانة(

يف تونس، أظهر البحث الوطني حول صحة املراهقني املتمدرسني أن %63 من األباء )واألمهات( املستجوبني قالوا إنهم 

أعدوا أطفالهم ملا ينتظرهم يف سن البلوغ. وبالنسبة ل %73 من اآلباء واألمهات، مرت تحوالت األطفال الجسدية 

املراهقة كانت صعبة،  بأن فرتة  البحث )57%(  الذين شملهم  املراهقني  أفاد غالبية  بشكل طبيعي241. ومع ذلك، 

خاصة بني صفوف الفتيات )%61( باملقارنة مع الفتيان )%51(242. ال ينظر املراهقون وآبائهم بنفس الطريقة إىل 

ما يرتتب عن التحوالت الجسدية عند البلوغ، وهو ما يبني أن اآلباء ال يشعرون دامئا مبعاناة أبنائهم أو تخوفاتهم 

 240 جليل بناين، أالن براكونيي، زمن املراهقني، الدار البيضاء، دار النرش لوفينيك، 2002.
241 البحث الوطني حول صحة املراهقني املتمدرسني، تونس العاصمة، إدارة الطب املدريس والجامعي، 2004.

242 نفس املرجع
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بخصوص ما يطرأ عىل أجسادهم ورمبا يكونون غائبني عند الشعور بالوحدة أو القلق الذي يعاين منه أبنائهم يف سن 

املراهقة. وتجدر اإلشارة يف هذا اإلطار إىل أن الجهل بظاهرة البلوغ يصبح، يف الحاالت القصوى، مصدرا لإلزعاج يؤثر 

عىل سلوكات الشاب.

“هناك رصاع دائم مع والدي، فهام ال يتقبالنني كام أنا. يجدانني متصنعا وهذا األمر يؤملني. أعاين من جراء ذلك. ال 

أستطيع أن أتكلم معهام. أمتنى أن يفهامنني.أود أن أقول لهام : “اقبالين كام أنا”. هناك حب داخل األرسة ولكن ليس 

بالشكل الذي أريد. أجد نفيس مضطرا إىل الكذب عندما أخرج. غياب التواصل يخلق الكذب”.

صابر، 81 سنة، طالب، الجزائر )وهران(

يف املغرب، وفقا لبحث أجري يف سنة 2007 )مذكور أعاله(، شاب واحد فقط من أصل ستة قال إن والديه يعتربان 

مصدرا للمعلومات يف ما يخص سن البلوغ243.

تعترب الحياة الجنسية من الطابوهات يف جميع البلدان املغاربية، بحيث إن األرسة املغاربية بشكل عام ال تناقش 

مواضيع ترتبط بحياة أبنائه العاطفية والجنسية. وإن كان بعض اآلباء واألمهات الذين ينتمون إىل الطبقات الحرضية 

الرثية قد باتوا يتحدثون عن الجنس مع أبنائهم املراهقني بهدف حاميتهم من املخاطر )األمراض املعدية املنتقلة 

جنسيا-السيدا )األيدز(، الحمل غري املرغوب فيه...(، فإن غالبية اآلباء يواصلون التزام الصمت بخصوص هذا املوضوع، 

رغم أن هذه املشكلة ميكن أن تؤدي إىل انعدام الشفافية وثقة األبناء الذين يشعرون بأنهم مجربون عىل الكذب 

للتخلص من رقابة األرسة يف املسائل املرتبطة بالحياة الجنسية.

يف تونس، وفقا لدراسة املرشوع العريب لصحة األرسة، يعتقد املستجوبون الذكور أن الشباب الذين يتحدثون بحرية 

عن حياتهم الجنسية مع ذويهم ال ميثلون سوى %1.5 مع األباء و%3.7 مع األمهات و%2,1 مع األخوات و%8.5 مع 

اإلخوة الذكور244. أما بالنسبة للفتيات، فإن األمهات واألخوات يعتربن مصدرا مهام للمعلومات املرتبطة بالصحة الجنسية 

واإلنجاب، وذلك بنسب ال تتجاوز %8.9 و %6.4، عىل التوايل245. وقد أظهر البحث الوطني حول الشباب غري املتمدرس 

والسلوكات املحفوفة باملخاطر يف تونس أن الشباب الذين يتجرؤون عىل الحديث عن الحياة الجنسية مع أرسهم ال 

ميثلون سوى أقلية ضئيلة، بحيث قال %0.6 منهم إنهم يثريون هذا املوضوع مع آبائهم و%5.1 مع أمهاتهم246.

تختلف مشاكل التواصل بني األجيال حسب الجنس، بحيث يجد اآلباء صعوبات أكرب من تلك التي يواجهنها األمهات 

يف التواصل مع األبناء. ويبدو أن األم يف تونس، عىل سبيل املثال، مستعدة وأكرث قابلية للتحاور )%68( ليأيت اآلباء يف 

املرتبة الثانية )%47( ثم اإلخوة واألخوات )%42( ثم أبناء العم أو الخال )%41( ثم الخاالت والعامت واألعامم واألخوال 

واألجداد )%28(. ومع ذلك، أشار %16 من املراهقني أنهم ال يستطيعون التحدث مع أي فرد من أفراد عائالتهم247.

243 معارف ومواقف وسلوكات الشباب إزاء األمراض املنقولة جنسيا والسيدا، وزارة الصحة والوكالة األملانية للتعاون التقني، 2007.

244 نبيلة حمزة، أدنني الشعبوين، »املامرسات الجنسية عند الشباب، التمثالت ومصادر املعلومة يف سياق السيدا/اإليدزا«،  تحت إرشاف نبيلة حمزة، يف »التحوالت السوسيو دميغرافية 
لألرسة التونسية«، تونس العاصة، الديوان الوطني لألرسة والعمران البرشي، 2006.

245 نبيلة حمزة، أدنني الشعبوين، »املامرسات الجنسية عند الشباب، التمثالت ومصادر املعلومة يف سياق السيدا/اإليدزا«،  تحت إرشاف نبيلة حمزة، يف »التحوالت السوسيو دميغرافية 
لألرسة التونسية«، تونس العاصة، الديوان الوطني لألرسة والعمران البرشي، 2006.

246 سنيم بن عبد الله، الدراسة الوطنية للشباب مابني 15 - 24 سنة غري املتمدرسني والسلوكات املحفوفة باملخاطر، تونس العاصمة، الجمعية التونسية ملقاومة األمراض املنقولة 
جنسيا والسيدا فرع تونس، املكتب الوطني للتكوين املهني، الصندوق العاملي ملكافحة اإليدز والسل واملالريا وصندوق السكان وبرنامج األمم املتحدة ملحاربة السيدا، 2010.

247 بحث وطني حول صحة املراهقني املتمدرسني، تونس العاصمة، إدارة الطب املدريس والجامعي، 2004. 
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»يف عائلتي، أتواصل بشكل أفضل مع والديت. تلقيت تربية صارمة جدا خاصة من قبل والدي. ال أتوصل كثريا معه. 

املؤسف أنه ليس هناك كثري مودة يف عائلتي. أيب ال يعرب عن حبه يل رغم أنني أعلم أنه يحبني.«

سارة، 22 سنة، طالبة، الجزائر )الجزائر العاصمة(

»األب عندنا منغلق جدا. ميكن لالبن أن يحرض له الشاي لكن العالقة تقف هناك. إذا كنت يف حاجة للحديث معه 

بخصوص شأن ما فالبد لك من املرور عرب األم أو األخت البكر التي تفاتحه يف األمر.«

محمد )42 سنة(،عامل يف القطاع غري املهيكل، موريتانيا )نواكشوط، دار النعيم(

»أتحدث عن كل يشء مع والديت، حتى بشأن أموري العاطفية، ألنها دامئا يف املنزل عىل عكس والدي. أمي مصدر حامية 

بالنسبة يل وأشعر أنني قريب منها. أما مع والدي، فهناك احرتام لكن ليس من املمكن التحدث معه عن كل يشء.«

مراد، 81 سنة، طالب، تونس )أريانة(

يف سياق يتسم بعد املساواة بني الجنسني والرتدد إزاء مسألة متكني املرأة، تواصل املراهقات واملراهقني بناء شخصياتهم 

باالنخراط يف مسلسل تنشئة اجتامعية جندرية للغاية. يف الواقع، ال تتعامل آليات التنشئة االجتامعية املتاحة داخل األرسة 

بنفس الطريقة دامئا. ففي كثري من األحيان، يفضل الذكور عن اإلناث اللوايت تتم مراقبتهم ويتم اإلفراط يف »حاميتهن«. 

ولهذا يبدو أن الفتيات يواجهن صعوبات أكرب يف االنفصال عن األرسة التي ال ترتك لهن مساحات كبرية من أجل التحرر.

»ليس هناك اعرتاف سوى باالبن البكر داخل األرسة يف الجزائر. التنشئة والرتبية يختلفان بني البنات والبنني. أنا مثال 

أتوفر عىل حرية أقل بكثري من إخويت.«

ألفة، 02 سنة، طالبة، الجزائر )الجزائر العاصمة(

2.6.3  الرغبة يف تكوين اأ�رشة وتاأخري �شن الزواج 

يبقى الزواج يف املغرب العريب حدثا كبريا وال يزال ينظر إليه عىل أنه شكل من أشكال النجاح االجتامعي بالنسبة 

للشباب وأرسهم عىل حد سواء، بحيث يعترب منط الحياة الوحيد املعقول لكل شخص بالغ يف مجتمع يحظر أي شكل 

آخر من أشكال العالقات الزوجية.

يحتفظ الزواج إذن بدوره بوصفها طقس عبور يؤدي باملجموعة إىل قبول الشاب املتزوج يف عامل الكبار. ويعترب الزواج 

يف السياق العريب اإلسالمي رشطا أساسيا للحياة الزوجية ووالدة األطفال، بحيث إنه الشكل الوحيد املرشوع اجتامعيا 

والالزم دينيا وقانونيا لتأسيس األرسة.

ومن أجل احرتام القيم واملعايري االجتامعية، ال يلجأ سوى عدد قليل من الشباب إىل شكل آخر من العالقات الزوجية 

التي طاملا  الرسمية،  الزوجية غري  والعالقات  املعارشة  تناقش مسألة  الصحافة  بدأت  فقد  الرسمية. ومع ذلك،  غري 

اعتربت من الطبوهات، خاصة يف املغرب، حيث شهدت هذه املسألة تطورا منذ اعتامد مدونة األرسة التي أقرت أن 

تسجيل األطفال يف الحالة املدنية يتم بناء عىل ترصيح أحد الوالدين، حسب تحقيق صحفي حديث248. ومع ذلك 

يبقى هذا النوع من السلوك نادرا ويقترص عىل عدد قليل من املراكز الحرضية الكربى مثل الدار البيضاء ومراكش.

248 شباب 2011 : الطابوهات بالنسبة لهم، غضبهم وآمالهم، وثائق جريدة اإليكونوميست، 2011.
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التهميش والضغط ألن  الزواج أو املطلقون إىل  الذين يتأخرون يف  السياق املغاريب، غالبا ما يتعرض األشخاص  ويف 

»تأخري الزواج كثريا، ألي سبب كان، يصبح بالرضورة مشكلة عائلية ويؤدي، يف بعض الحاالت، إىل ذهان الزواج.«249 

وتخول املعايري االجتامعية لآلباء واألقارب واألصدقاء والجريان... التدخل لحث الفرد عىل الزواج من خالل تقديم 

أشكال مختلفة من املساعدة، كام يصبح تزويج األبناء، تدريجيا، شغال شاغال لآلباء واألمهات.

اليوم كام األمس، يعترب الزواج وتأسيس أرسة من التطلعات الرئيسية بالنسبة للشباب املغاريب، وإن كان عدد كبري 

منهم، خالفا آلبائهم، يرجحون املرشوع إىل وقت الحق. وال يفرس تأخري سن الزواج الذي متت مالحظته يف جميع 

بلدان املنطقة مبدة التعليم والتكوين املهني والولوج املتأخر إىل سوق الشغل وعدم االستقرار فقط...250 بل يفرس 

أيضا بالقطع مع منط الحياة التقليدي وبروز النزعة الفردية بني صفوف الشباب. ورغم أن الشباب يؤمن بنموذج 

األرسة النووية، يبدو لهم يف أغلب األحيان من املستحيل الزواج قبل التحرر من وصاية األرسة، بحيث أصبح التوفر 

عىل عمل مدر للدخل وسكن خاص من األساسيات، خاصة يف املدن.

ويحاول الشباب التفاوض من أجل اختيار الزوج، حتى لو كانت الزيجات يف الكثري من األحيان نتيجة لحل وسط بني 

خياراتهم وخيارات آبائهم وأمهاتهم251. كام أن متكني املرأة، وإن مل يكتمل، يساهم بشكل كبري يف تطور العقليات، 

بحيث تعرب الفتيات يف الغالب عن الرغبة يف العمل واالستقالل ويرفضن النموذج التقليدي، الذي يفرض، من بني 

جملة أمور، العيش مع أم الزوج أو بني األرسة املمتدة.

ويعترب املغرب مثاال يوضح هذا األمر، حيث ارتفع متوسط العمر عند الزواج األول من 24 سنة بالنسبة للرجال و17 

بالنسبة للنساء يف 1960 إىل 31 سنة بالنسبة للرجال و27 سنة بالنسبة للنساء يف 2010.

جدول 27.3. : تطور متوسط العمر عند الزواج األول يف املغرب )1960 - 2010(

املجال القروي املجال الحرضي املجال الحرضي والقروي
السنة

النساء الرجال النساء الرجال النساء الرجال

17,2 23,8 17,5 24,4 17,5 24,0 1960

18,7 24,8 20,9 26,5 19,6 25,5 1971

20,8 24,8 23,8 28,5 22,2 27,1 1982

24,2 28,3 26,9 31,2 25,8 30,0 1994

25,5 29,5 27,1 32,2 26,3 31,2 2004

25,6 30,0 27,4 32,5 26,6 31,4 2010

املصدر : املندوبية السامية للتخطيط.

ووفقا للبيانات النوعية التي تم تجميعها من قبل وزارة الشباب والرياضة252، فإن الشباب يرغبون يف الزواج يف سن 

أصغر من السن الحقيقي للزواج، مام يدل عىل أنهم يضطرون اىل تأخري هذه الحظة املهمة يف حياتهم إىل وقت 

الحق، بحيث تبني أن السن الذي يرغب الشباب املغريب فيه بالزواج يرتاوح يف الواقع ما بني 22 و27 سنة بالنسبة 

للفتيات وبني 28 و30 سنة بالنسبة للفتيان.

249 مصطفى بوتفنوشت، »أسباب أزمة الزواج يف الجزائر«، مركز كوثر، 1، 1996.

250 ليليا بنسامل، األرس والتغريات االجتامعية يف تونس، تونس العاصمة، مركز النرش الجامعي، 2009.

251 ليليا بنسامل  وترييز لوكوه، تحوالت يف الزواج واألرسة، السكان والتنمية يف تونس، الطفرة، تونس العاصمة، دار النرش سرييس، 2001.

 252 الشباب يف املغرب، أسلوب العيش واألراء والقيم التطلعات، ملخص نتائج دراسة نوعية أجرتها وزارة الشبيبة والرياضة يف سنة 2010. 
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ولكن الدراسة تبني أيضا أن معظم الشباب املغاربة ال ينوون االلتزام بنموذج األرسة الذي عاشته األجيال السابقة، 

بحيث إن غالبيتهم يرفضون فكرة الزواج املدبر وتعتربون أن العالقة بني الزوجني يجب أن تقوم عىل أساس املساواة 

والحوار. وتريد غالبية الفتيات، عند التخطيط ملستقبلهن كزوجات، أن يكون لهن نشاط مهني وأن يكن مستقالت 

ماليا. وتنطبق هذه الخالصات عىل املناطق الحرضية أكرث من املناطق القروية حيث ال خيار للفتاة بهذه املناطق 

سوء أن تكون زوجة وأما.

»بالنسبة يل، املسألة األوىل التي يجب إيجاد حل لها هي مسألة التكوين الجيد من أجل العثور عىل عمل، أما األمور 

األخرى فسأفكر فيها يف ما بعد. وبالنسبة للزواج، فسوف أختار رجال اجتامعيا ومسؤوال ال يرغب، قبل كل يشء، يف 

العيش مع والدته. وإن استرشت أفراد األرسة فالخيار سيكون خياري والقرار سيكون قراري.«

لطيفة )32 سنة( طالبة، املغرب )سال(

»أهم يشء بالنسبة يل هو الحصول عىل الدبلوم والعمل. الزواج يأيت بعد ذلك. فال ميكن اليوم االعتامد سوى عىل النفس.«

نجالء، 32 سنة، طالبة، تونس )نابل(

»الزواج هو آخر مرشوع أفكر فيه! ال ميكنك التفكري يف الزواج وأنت عاطل عن العمل. أنا ال أريد أن أحذو حذو 

والدي الذين تزوجا يف سن مبكرة وأنجبا العديد من األطفال ليجدا نفسيهام دون يشء يذكر.«

أمادو )22 سنة( عاطل عن العمل، موريتانيا )نواكشوط، دار النعيم(

يف موريتانيا ال يزال الزواج املدبر يشكل القاعدة وإن كان يتم خرق هذه القاعدة بشكل متزايد. ووفقا للدراسة 

الدميغرافية والصحية يف موريتانيا 2000 - 2001253، تتزوج النساء يف سن مبكرة وغالبا مع رجال يكربونهن سنا، بحيث 

تصل نسبة النساء اللوايت تزوجن ما بني سن 15 و19 إىل الربع تقريبا )%24( وأكرث من نصفهن )%51( تزوجن ما 

بني سن 20 و 24. ومع ذلك، فقد ارتفع سن الزواج من 16 سنة بالنسبة لنساء األجيال السابقة )اللوايت يرتاوح سنهن 

ما بني 40 - 44 سنة( إىل 19 سنة بالنسبة للنساء اللوايت يبلغن 25 - 29 سنة. أما الرجال، الذين يبلغ متوسط عمر 

الزواج عندهم 27 سنة بالنسبة للزواج األول، فيتزوجون يف سن متأخرة.

بحيث  واملستلب،  املبكر  للزواج  التقليدي  النموذج  مع  القطع  يرغبون يف  الشباب  أن  إىل  النوعية  البيانات  وتشري 

باتت الفتيات/النساء، وال سيام يف املناطق الحرضية، يشجنب الزيجات التي تجربهن عىل قطع دراستهن والتخيل عن 

نشاطهن املهني كام أضحني يرفضن بشكل متزايد تأثري العائلة عىل حياتهن الزوجية والعنف األرسي، مام يساهم يف 

رفع معدالت الطالق.

»سن الشباب سن رائعة. ميكنك القيام بأي يشء يف هذا السن وميكنك اكتشاف األشياء والتعلم. ولكن هذا األمر ال 

ينطبق عيل، فعندما تتزوجني، ال ميكنك متابعة الدراسة وال العمل. يقولون لك إنك لن تصبح ال وزيرة وال رئيسة وإن 

أفضل يشء بالنسبة لك هو البقاء يف املنزل. أخذين زوجي إىل منطقة قروية وأرادين أن أبقى هناك، وعندما رفضت 

طلقني.«

خديجتو )82 سنة(، تزوجت يف سن 81 وطلقت يف 32 من العمر، أم لطفلني، موريتانيا )نواكشوط، دار النعيم(

253 املكتب الوطني لإلحصاء املكتب االستشاري ORC Macro، الدراسة الدميغرافية والصحية  يف موريتانيا 2000 - 2001، 2001.
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»يف الوقت الحارض، تتسبب أرسة الزوج يف العديد من حاالت الطالق. يجب أن تقدم الكثري لهؤالء. إذا مل تشرتي 

أمتارا كافية من الثوب )xaw(، ميكنك التعرض لإلهانة، ويعتربونك فتاة سيئة. ومن ناحية أخرى، يخربك زوجك بأنك 

ال تستطيعني متابعة الدراسة. الرجال ال يحرتمون النساء. 08% من الزواج سلبية.«

كديابة، 22 سنة، يف إطار التكوين- السكرتارية، موريتانيا )نواكشوط، سبخة(

يف تونس، كام يف غريها من البلدان املغاربيةي، يواصل سن الزواج األول ارتفاعه، حيث وصل يف 2009 إىل28 سنة 

بالنسبة للنساء و34 سنة بالنسبة للرجال، كام توضح البيانات املتوفرة أن فارق السن بني الزوجني قد انخفض بشكل 

ملحوظ خالل العقود األوىل من االستقالل ليستقر خالل العقد املايض يف حوايل خمس سنوات.

جدول 3 .28 . : تطور متوسط السن بالنسبة للزواج األول يف تونس )1956 - 2009(

الرجال النساء التاريخ

26,3 19,5 1956
27,0 20,9 1966
27,1 21,6 1975
28,8 23,4 1984
29,4 24,5 1994
30,8 25,7 2000
33,1 27,1 2006
33,7 27,6 2007
33,7 27,8 2008
33,8 28,0 2009

املصدر : املعهد الوطني لإلحصاء

العمر عند الزواج األول االرتفاع الذي سجلته اإلحصاءات األخرية، بحيث ارتفع سن  ويف الجزائر، يواصل متوسط   

الزواج األول عند الرجال من 28 سنة يف 1987 إىل 31 سنة يف 1998 ثم إىل 33 سنة يف 2008، وهو نفس التوجه الذي 

تم تسجيله عند النساء اللوايت ارتفع متوسط   سن زواجهن األول بأكرث من 5 سنوات خالل 20 سنة، حيث انتقل من 

24 سنة يف 1987 إىل 29 سنة يف 2008.

جدول 29.3. : تطور متوسط السن بالنسبة للزواج األول يف الجزائر )1987 - 2008(

2008 1998 1987 الجنس

33,0 31,3 27,7 الذكور

29,3 27,6 23,7 اإلناث

املصدر : املكتب الوطني لإلحصائيات 

»وجدت عمل بعد االنتهاء من الدراسة. ليس هناك أي طلب جدي للزواج. أعيش مع والدي وال أخرج. ليس هناك 

يشء ميكن القيام به. أعمل خالل األسبوع وأقيض عطلة نهاية األسبوع يف املنزل. ليس هناك أمكنة للتعارف حتى.«

وردة )42 سنة(، مساعدة مبيعات، الجزائر )الجزائر العاصمة(

»من الصعب الزواج اليوم. ال العمل وال السكن متوفران. هناك آباء ال يزالون يعيشون مع آبائهم.«

عيل، 12 سنة، طالب، الجزائر )الجزائر العاصمة(
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تعترب والدة الطفل األول يف املتخيل الجامعي بالدول املغاربية تكريسا للعالقة الزوجية، التي تكون أكرث عرضة للتمزق 

يف حالة عدم قدرة الزوجني عىل اإلنجاب. وتجدر اإلشارة هنا إىل أن العقم يظل بالنسبة لألزواج تجربة مريرة يف 

غالب األحيان كام أن عدد األزواج الذين يعيشون بدون أطفال يبقى قليال.

ال ميكن تصور اختيار عدم إنجاب األطفال يف الحياة عند الشباب. وبالنسبة للرجال، يحتل نقل االسم إىل ذريتهم 

مكانة ودورا مهام يف نجاح الزواج، كام أن إنجاب الطفل األول يسمح بوصول الشباب بشكل نهايئ إىل مرحلة البلوغ، 

مع تحمل هؤالء الشباب للمسؤولية وعىل اعتبار أنهم أصبحوا آباء هم أنفسهم. 

7.3  ال�شيا�شات اخلا�شة بال�شباب باملغرب العربي
وأصبح  عقود  مدى  عىل  واالجتامعي  االقتصادي  االندماج  نقص  من  املغاربية  الدول  يف  والشباب  املراهقون  عاىن 

وضعهم غري مستقر للغاية يف السنوات األخرية، كام أنه مل يتم إدراجهم يف الئحة أولويات التنمية سوى مؤخرا.

والسياسية يف  االقتصادية  التنمية  رئيسيا ملستقبل  تحديا  اليوم  يعتربون  أضحوا  أصواتهم،  الشباب  أسمع  أن  وبعد 

املنطقة. ويف الوقت الذي بدأت دول غرب املغرب العريب، خاصة املغرب، تعي رضورة تجديد مقاربة التعامل مع 

الشباب، يبدو أن دول أخرى ال تزال منخرطة بشكل ضعيف يف هذه الدينامية.

1.7.3   ال�شيا�شات متعددة القطاعات اخلا�شة بال�شباب : وعي متاأخر 
وتعبئة الدول

ظل الشباب عىل مدى عقود خارج أولويات السياسات العمومية يف املغرب العريب. ورغم وزن هذه الفئة الدميوغرايف 

وإمكاناتها وبالرغم من ارتفاع معدل البطالة بني صفوفها وتزايد السلوكات املحفوفة باملخاطر وارتفاع العنف واللجوء 

املتزايد للهجرة غري الرشعية، مل تعترب الحكومات وال املنظامت الدولية أنه من الرضوري إعادة توجيه مواردها يف 

اتجاه تنفيذ حقوق الشباب واالستجابة النتظاراتهم. كام ميكن مالحظة أن أيا من األهداف اإلمنائية الثامنية يستهدف 

الشباب عىل وجه التحديد وأن برامج التعاون التي تستهدف هذه الفئة العمرية حديثة وقليلة.

الذي يشكلونه  املحتمل  الشباب والتهديد  الحكومات  تأخذ بعض  الثالثة حتى  األلفية  بداية  انتظار  وهكذا وجب 

عىل استقرار الدول املغاربية بعني الحسبان، وهو اليشء الذي جاء الربيع العريب إلقناعهم به ليصبح وضع سياسات 

والسياسات  الحكامة  مجال  يف  االسرتاتيجية  األولويات  أحد  بالشباب  خاصة  »مندمجة«  أو  القطاعات«  »متعددة 

االجتامعية يف املنطقة.

مل تتجاوز السياسات املتعلقة بالشباب يف الدول املغاربية، منذ أمد، وضع أهداف معينة محدودة، مبا يف ذلك تلك 

موارد  تتوفر سوى عىل  امللفات  املسؤولة عن هذه  القطاعات  تكن  مل  والرتفيه، كام  الرياضة  إىل  بالولوج  املرتبطة 

بني  التنسيق  وضعف  القطاعية  املقاربة  واعتامد  بالشباب  متعلقة  سياسات  وضع  تعقد  أعاق  وقد  جدا.  ضعيفة 

الوزارات اعتامد سياسات مندمجة ومتكاملة وتشاركية، رغم أنها رضورية لضامن فعالية العمل يف هذا املجال.

إىل إطالق  ابتداء من سنة 2008،  الشباب،  األبعاد ملسألة  اعتامد رؤية شمولية متعددة  أدى  فقد  املغرب،  أما يف 

مسلسل لوضع اسرتاتيجية تشاركية ومندمجة تتعلق بالشباب، وهو املرشوع الذي أنيط بوزارة الشباب والرياضة، 
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التي كانت تقترص عىل لعب دورها التقليدي كمرشف عىل األنشطة الرياضية ودور الشباب، ولقي دعم مختلف 

الجهات املعنية بقضية الشباب. وقد لعبت بعض الوكاالت الدولية مثل صندوق األمم املتحدة للسكان وصندوق 

األمم املتحدة للطفولة، رشكاء برنامج مشرتك خاص بالشباب يقوم عىل مقاربة تشاركية، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنايئ 

دورا هاما من حيث الرتافع وتقديم الدعم التقني إلعداد هذه االسرتاتيجية.

ويعترب اليوم مسلسل وضع هذه االسرتاتيجية، التي كان هدفها يتلخص يف وضع إطار للتخطيط التشاريك والربمجة 

بعده،  الشباب)انظر  الشباب، مامرسة فضىل يف مجال وضع سياسات  لفائدة  القطاعية  األنشطة  املندمجة لجميع 

املامرسات الجيدة(. وبفضل هذه املقاربة، مل يعد الشباب يعترب »قطاعا« وإمنا ساكنة تتطلب تعبئة متضافرة ومنسقة 

مجموعات  من  بدءا  املدين،  املجتمع  ومنظامت  الدولة  مؤسسات  مثل  املحتملني  الفاعلني  من  واسعة  ملجموعة 

وجمعيات الشباب، والرشكاء من القطاع الخاص.

واستنادا إىل نتائج مختلف مراحل العمل، التي امتدت عىل مدى ما يقرب السنتني وبلغت أوجها يف لقاء الشباب 

املنعقد يف شهر ماي 2011، تم صقل االسرتاتيجية الوطنية املندمجة للشباب »شبابنا« وتقدميها للرأي العام يف شهر 

شتنرب 2011. وتتمحور هذه االسرتاتيجية حول خمسة محاور رئيسية254، تنقسم إىل 25 إجراء و50 نشاطا:

أفضل  § بشكل  للشباب  املوجه  العمل  توجيه  يستهدف  ترشيعي  إطار  وضع   : الشباب  لفائدة  الحكامة  تعزيز 

واعتامد سن مختلف املستفيدين يف التوزيع وتوحيد جهود مختلف الوزارات واملتدخلني وضامن تعزيز متثيلية 

الشباب واملرأة يف املكاتب املسرية بالهيئات املعنية ؛

§  : املجاالت  للشباب يف مختلف  توفري خدمات مندمجة  مناسبة، مبا يف ذلك  بنية  التحتية وتوفري  البنية  تعزيز 

والدين  والصحة  والسياحة  والثقافة،  والرتفيه  املقاوالت  وإنشاء  والشغل  الشخصية  والتنمية  والتكوين  التعليم 

واملواطنة والقيم والسياسة واآلفات االجتامعية والحوار بني األجيال والحياة اليومية ؛

تعزيز مهنية املتدخلني يف مجال الشباب وإعادة هيكلة محتوى التكوين ؛ §

وفيدراليات  § املحلية  والسلطات  الجمعوي  والعمل  للشباب  االستشاري  املجلس  مع  ذلك  مبا يف  إقامة رشاكات 

الشباب واعتامد بطاقة الشباب لضامن استفادتهم من امتياز الحصول عىل الخدمات بتكلفة منخفضة ؛

تعزيز املوارد املالية وتنويع أساليب التمويل. §

وإن كان مسلسل وضع هذه االسرتاتيجية يعترب اليوم مامرسة فضىل )انظر بعده(، فإنه ليس غاية يف حد ذاته. ووفقا 

آلراء الفاعلني، ال تزال هناك ثالثة تحديات رئيسية، ترتبط أوالها باملحافظة عىل الدينامية التشاركية واستدامتها من 

أجل تعزيز ولوج الشباب إىل مراكز صنع القرار ومتكينهم، مبا يف ذلك الفئات األكرث هشاشة. ويتعلق التحدي الثاين 

بتدبري هذه االسرتاتيجية، التي تتطلب بطبيعتها البني قطاعية، ترسيع إصالح الحكامة، خاصة يف مجال الالمركزية 

والالمتركز، وتضافر جهود مصالح الدولة، أما التحدي الثالث فريتبط بالحاجة إىل توفري التمويل واالستثامرات املهمة 

وكذا امليزانية املستجيبة للشباب لتحقيق النتائج املرجوة.

يف موريتانيا، اعتمدت الحكومة سياسة وطنية للشباب والرتفيه والرياضة يف 2011، تم إعدادها وفق مقاربة تشاركية. 

وكان مسلسل للتشاور مع الشباب قد انطلق يف 2005 ولكنه توقف نتيجة للتغريات السياسية التي شهدها البلد يف 

2008، ليتم إحياء املسلسل من جديد يف شهر دجنرب من السنة نفسها مع تنظيم منتدى الشباب يف نواكشوط من 

254 »االسرتاتيجية الوطنية املندمجة للشباب«، عرض باوربوينت، وزارة الشبيبة والرياضة، شتنرب 2011.
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قبل وزارة الثقافة والشباب والرياضة، وهو املنتدى الذي كان فضاء اللتقاء 700 شاب من مختلف أنحاء البالد من 

أجل تحديد محاور االسرتاتيجية لهذه السياسة.

املحاور  حول   ،2011 يوليوز  شهر  يف  تعميمها  تم  التي  والرياضة،  والرتفيه  للشباب  الوطنية  السياسة  وتتمحور 

االسرتاتيجية ملجاالت السياسة الثالث :

الشباب : مشاركة الشباب يف تطوير األنشطة الثقافية والرياضية واالجتامعية والرتبوية والنهوض بها وتقوية روح  §

املقاولة وتعزيز االندماج االجتامعي وتطوير آليات الحامية من االنحراف والوقاية منها وتعزيز ثقافة السالم ؛

الرتفيه : تحديد اإلطار القانوين الذي ينظم هذا القطاع وتكوين األطر وتنويع األنشطة الرتفيهية وتعزيزها وإنشاء  §

البنية التحتية املناسبة واملجهزة ؛

الرياضة : إعادة النظر يف القوانني واألنظمة القامئة، وإعادة االعتباء للرتبية البدنية والرياضية باملدارس والجامعات  §

وبناء املرافق الرياضية يف جميع الواليات وتعزيز الهياكل اإلدارية وهياكل الجمعيات.

وقد تم تكليف وزارة الثقافة والشباب والرياضة باإلرشاف عىل تنفيذ هذه السياسة بدعم من لجنة بني وزارية يرتأسها 

أمني عام الرئاسة املوريتانية. وتقدر تكلفة تنفيذ السياسة ملدة خمس سنوات مببلغ 50 مليار أوقية )حوايل 176 مليون 

دوالر( وينبغي تعبئة معظم املوارد من املنظامت الدولية. ولإلشارة، فقد وافقت الحكومة يف يوليوز 2011، عىل قرار 

لتكريس %1 من اإليرادات الجمركية لتمويل املنظامت الشبابية املنخرطة يف تنفيذ هذه السياسة الوطنية.

أنها  إال  لها،  وفقا  السياسة  إعداد هذه  تم  التي  التشاركية  باملقاربة  التنمية  الشباب ورشكاء  وقد رحبت منظامت 

تؤكد عىل الضعف الشديد لقدرات الوزارة املعنية، عىل اعتبار أنها من بني الوزارات األضعف. ويف هذا اإلطار، تذكر 

هذه الفعاليات بأن األولوية التي أعطيت يف املايض للشباب كانت قد أدت إىل بلورة اسرتاتيجيتني وطنيتني، لكن 

دون تحقيق أية انجازات ملموسة. وباإلضافة إىل ذلك، يشدد الرشكاء عىل الحاجة إىل إحداث آليات للتنسيق بني 

القطاعات، وهو األمر الذي مل يتم تفعيله إىل حد الساعة. وأما يف البلدان املغاربية األخرى، فالتدبري السيايس ملسألة 

الشباب املتعددة األبعاد يبدو ضعيفا.

رفقة  تقوم  الحكومة  أن  رغم  الشباب،  تستهدف  مندمجة  اسرتاتيجية  حاليا  متتلك  ال  للمسؤولني،  وفقا  فالجزائر، 

إىل  وتفتقد  مجزأة  تبقى  املبادرات  هذه  لكن  والشباب،  املراهقني  لفائدة  اإلجراءات  من  العديد  باتخاذ  رشكاؤها 

التنسيق. وألن الحكومة الجزائرية تويل اهتامما متزايدا بهذه املسألة، فقد أجريت مشاورات لوضع اسرتاتيجية بني 

قطاعية للشباب بحلول 2014، وفقا للمعلومات املتاحة.

ويف تونس، فقد تم بذل عدة جهود لتعزيز جمع البيانات واملعلومات عن الشباب، خاصة من قبل املرصد الوطني 

للشباب الذي سهر عىل عدة أنشطة وبحوث حول مختلف فئات الشباب. ويتوفر املرصد، من جملة أمور، عىل خربة 

يف استخدام البيانات اإلحصائية حول الشباب وإنتاجها وعرضها ويدل تنظيم عدة مشاورات وطنية حول الشباب عىل 

رغبة هذه املؤسسة يف تعزيز الجهود التي تبذلها الحكومة من أجل فهم أفضل لتطلعات الشباب.

وقد تم يف تونس سنة 2009 إعداد إسرتاتيجية وطنية للشباب 2009 - 2014، تستهدف تعزيز مواكبة مجموعات 

التي تبذلها الجهات الحكومية وغري الحكومية يف املجال. وتحدد هذه االسرتاتيجية عدة  الشباب وفعالية الجهود 
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أولويات مثل انخراط الشباب يف التنمية وتكنولوجيا املعلومات والتواصل والصحة والسلوكيات واملشاركة، ولكن مل 

تتم حتى اآلن املصادقة عىل هذه االسرتاتيجية.

2.7.3   بع�ص اأمثلة عن املمار�شات اجليدة

 الجزائر : املثقفني النظراء، آلية رئيسية ملكافحة فريوس نقص املناعة البرشية والسيدا
يف أوساط الشباب

متت يف السنوات األخرية عوملة مكافحة السيدا من خالل تضافر جهود العديد من الفاعلني واملنظامت غري الحكومية، 

الوطنية والدولية. وقد تم يف الجزائر، منذ تاريخ اإلعالن عن أول حالة إصابة بفريوس نقص املناعة البرشية سنة 

1985، حتى نهاية 2009، تسجيل 5209 إصابة وتعترب وضعية اإلصابة بالوباء مستقرة حاليا، مع وجود خطر التحول 

إىل وباء مركز.

ويف هذا اإلطار، وضعت الجزائر، التي انضمت إىل جميع اآلليات الدولية يف مجال مكافحة السيدا، سياسة متعددة 

أحد  الوباء  مكافحة  وتعترب  اآلن.  سنة   20 من  ألكرث  السيدا  ومحاربة  جنسيا  املنقولة  األمراض  ملكافحة  القطاعات 

أولويات الصحة العامة التي تلتزم الحكومة بتنفيذها وتتميز مبشاركة فعالة للقطاعات الحكومية وجمعيات املجتمع 

املدين، مبا يف ذلك األشخاص املتعايشني مع فريوس نقص املناعة البرشية.

ويعتمد تدخل الفاعلني يف مكافحة السيدا يف الجزائر، مبا فيها املنظامت غري الحكومية، عىل أساس مقاربة التثقيف 

املعلومات بني  النظراء وتعيينهم، إىل تسهيل قبول ونرش  املثقفني  بالنظري، وهي مقاربة تهدف، من خالل تكوين 

األفراد الذي يرتددون يف طلبها من مهنيي الصحة العاملني يف مجال الخدمات املتخصصة وذلك لعدة أسباب من 

أبرزها ضيق الوقت ورفض الذهاب إىل املستشفى والتهميش...

وقد تم تطوير مفهوم التثقيف بالنظري لتمكني الشباب من التعلم من قبل شباب مثلهم. وتتجىل ميزة هذه املقاربة 

يف تفاعل األفراد الذين عاشوا تجارب مامثلة، أفراد من نفس الجيل ويستعملون نفس اللغة ورمبا ينتمون إل ن فس 

املجموعة... خاصة أن الشباب يفضلون التبادل فيام بينهم. وهكذا يشعرون براحة أكرث من خالل التعلم من شباب 

يشرتكون معهم يف تجارب مامثلة، ويواجهون نفس املشاكل الصحية، مبا يف ذلك املشاكل املرتبطة بالحياة الجنسية.

إن انخراط املجتمع املدين يف مكافحة فريوس نقص املناعة البرشية والسيدا أضحى اآلن أمر ال محيدة عنه، بحيث 

أن انخراط الجمعيات يتيح لها لعب دورها كامال يف التنبيه والرصد، باإلضافة إىل دورها كحلقة وصل بني الحكومة 

والفئات الهشة. وتساهم العديد من الجمعيات يف الجزائر، مثل ايدز الجزائر وجمعية أنيس وجمعية الحامية ضد 

السيدا واملؤسسة الوطنية للنهوض بالصحة وتطوير البحث وجمعية التضامن من أجل مكافحة االيدز، يف السيطرة 

عىل معدل انتشار فريوس نقص املناعة البرشية، خاصة بفضل برامج القرب التي تطورها لفائدة األشخاص الذين 

يعيشون يف غالب األحيان تحت خطر اإلصابة، خاصة عاميل/ات الجنس والرجال الذين ميارسون الجنس مع الرجال.

الذكرية وتوعية األشخاص  الكتيبات واملنشورات والواقيات  بتوزيع  النظراء  املثقفني  يتم دعم عمل  فإنه  ولإلشارة، 

برضورة التوجه إىل مراكز االستقبال لتمكينهم من الحصول عىل املعلومات الخاصة بالوقاية من األمراض املنقولة 

جنسيا والسيدا واالستفادة من خدمات الوقاية األخرى.
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املغرب : منوذج يف مجال إعداد اسرتاتيجيات الشباب بشكل تشاريك 

)انظر أعاله(، وفق مقاربة  التي اعتمد يف شتنرب 2011  املندمجة للشباب »شبابنا،  الوطنية  تم إعداد االسرتاتيجية 

تشاركية تعترب اليوم مامرسة فضىل يف مجال الحكامة باملنطقة. وقد بدأ مسلسل إعداد هذه االسرتاتيجية من خالل 

تشكيل فريق عمل ميثل ثالثني إدارة حكومية وفاعلني آخرين، من أجل إجراء بحث معمق حول الشباب واالنتظارات 

التي تحظى لديهم باألولوية.

ويف هذا اإلطار متت مراجعة الربامج القامئة واإلجراءات املتخذة لصالح الشباب املغريب كام متت دراسة املامرسات 

الجيدة يف الخارج، باإلضافة إىل تنظيم عدة منتديات يف جميع مناطق البالد من أجل االلتقاء بالشباب وتجميع آرائهم 

وأفكارهم.

وقد شارك يف هذه املنتديات الجهوية أكرث من 4000 مراهق وشاب من الجنسني، ترتاوح أعامرهم بني 8 و24 سنة. 

ومبوازاة ذلك، أعدت وزارة الشباب والرياضة دراسة موسعة255 حول أمناط عيش الشباب وآرائهم وقيمهم وتطلعاتهم، 

عىل أساس مقاربة النوع. وقد شملت الدراسة كذلك بعض الفئات الهشة مثل الشباب غري املتمدرس والشباب القروي.

وأدت هذه املبادرات، التي امتدت ألكرث من سنتني، لعقد املناظرة الوطنية األوىل للشباب يف 23 - 24 ماي 2011 

يف مدينة بوزنيقة256، التي انعقدت يف خضم الربيع العريب وحركة االحتجاج الشبابية التي قادتها حركة 20 فرباير، 

وشكلت الخطوة األوىل يف مسار إعداد االسرتاتيجية الوطنية املندمجة للشباب، عىل أساس ورشات عمل تشاركية.

ويف املجموع، حرض أكرث من 800 شاب النتخاب 50 ممثل مكلفني بالتفاوض مع حوايل 20 وزيرا ومسؤوال رفيع 

املستوى. ووفق وزارة الشباب والرياضة، فإن %60 من ممثيل الشباب كانوا ينتمون إىل جمعيات املجتمع املدين 

و%20 إىل أحزاب سياسية و%20 إىل مؤسسات تعليمية. وقد بلغت نسبة النساء %57 من مجموع املمثلني.

املواجهة ضد أعضاء  الشباب موقف  تبنى  املناظرة يف جو مشحون، حيث  املتوفرة، فقد مرت  الشهادات  وحسب 

الشباب  إحباط  عكست  التي  اللفظية،  التجاوزات  بعض  من  الرغم  وعىل  هائال.  عليهم ضغطا  ومارسوا  الحكومة 

وحامستهم املعهودة، استمر الحوار ومل يسدل عنه الستار إال مع حلول منتصف ليلة الرابع والعرشين من ماي 2011. 

ويف النهاية ساهمت هذه املناظرة يف خلق فضاء حقيقي للنقاش ومشاركة الشباب ويف امتصاص بعض من غضبهم257.

الدولة  أولتها  التي  األولوية  عىل  تشكلها  كانت  التي  السياسية  املخاطر  رغم  املناظرة  فعاليات  مواصلة  دلت  وقد 

يوليوز 2011 مع  أعىل مستوى يف شهر  عنها عىل  املعرب  األولوية  تأكيد هذه  تم  الشباب. وقد  إىل قطاع  املغربية 

اعتامد الدستور املغريب الجديد، الذي نص عىل إحداث مجلس استشاري للشباب والعمل الجمعوي، مدعو للمشاركة 

بفعالية يف تنفيذ وتتبع تنفيذ هذه االسرتاتيجية.

255 الشباب يف املغرب، منط العيش، واألراء، والقيم، والتطلعات، ملخص نتائج دراسة أجرتها وزارة الشيببة والرياضة يف سنة 2010، الرباط.

256 مدينة شاطئية تقع بني الدار البيضاء والرباط.

257 كيسانيت تيزار وصويف بوخاري، تقييم برنامج اليونيسيف حول املراهقني : عوامل التغيري اإليجايب – دراسة حالة املغرب، تقرير مؤقت، كارتيني أنرتناسيونال، 2011.
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موريتانيا : تعزيز منظامت الشباب من أجل الحوار املجتمعي واملشاركة يف التنمية

الحكومة ورشكائها، وخاصة  قبل  الشبابية من  والهياكل  الجمعيات  لتعبئة  األخرية، بذل جهد هام  السنوات  تم يف 

يف سياق التعاون مع منظومة األمم املتحدة وبدعم، منذ 2009، من برنامج الوقاية من الرصاعات وتعزيز الوحدة 

الوطنية، املمول من قبل صندوق تحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية.

وقد أدى االنسحاب التدريجي للدولة منذ مثانينات القرن املايض إىل ظهور العديد من الجمعيات الخاصة بالشباب، 

الرتفيهية. وقد كان هؤالء  الشغل واألنشطة  انعدام فرص  الذي يفرضه  امللل  الراغب يف اإلفالت من  رجاال ونساء، 

املشاركة  أجل  والتنظيم من  والتجهيز  التكوين  إىل  بحاجة  األحيان،  كثري من  واعدة يف  ملبادرات  الحاملني  الشباب 

الفعالة يف تنمية مجتمعهم.

وانطالقا من القاعدة وباعتامد مبدأ الالمركزية - الشبكة األوىل للشباب ظهرت يف بوغي مبنطقة براكنة – قامت عدة 

منظامت للتعاون الدويل بدعم مسار تحسيس الشباب وتكوينهم واإلرشاف عليهم، مام أدى إىل إحداث شبكة واسعة 

للمنظامت الشبابية. وهكذا تم يف سنة 2006 إحداث الشبكة الوطنية لجمعيات الشباب التي تضم اآلن 13 شبكة 

إقليمية تتكون هي نفسها من 53 شبكة، ليصل مجمو،ع الجمعيات التابعة للشبكة إىل 567 جمعية متثل مختلف 

املجموعات السكانية يف البلد.

وقد استفادت الجمعيات املشكلة للشبكة من التكوين يف مجال تكنولوجيا املعلومات والتنمية الشخصية والقيادة 

والتسيري واملرافعة وغريها من املجاالت، كام تم تكوين حوايل 300 مثقف نظري يف مجال الوقاية من فريوس فقدان 

 ،2011 التوترات يف  إحياء  من  الرغم  وعىل  الحكومية.  السلطات  مع  بتعاون  السيدا  من  والوقاية  البرشية  املناعة 

ساهمت الشبكة يف تعزيز الحوار البني-مجتمعي من خالل تنظيم املهرجانات وقوافل املواطنة وأنشطة املصلحة 

العامة، كام شاركت شبكة نواكشوط عىل سبيل املثال يف حمالت للوقاية من املالريا وساهمت يف تنظيف ما يقرب 

من 200 مدرسة يف املدينة.

هذا وميكن يف املستقبل للمنظامت الشبابية دعم إنشاء مبادرة جديدة إلحداث وحدة الوطنية مدنية لتعزيز مشاركة 

الشباب وتحقيق التناسق الوطني، كام ينبغي لها أيضا أن تساهم يف تنفيذ السياسة املرتبطة بالشباب الذي اعتمدت يف 

يوليوز 2011. وتطالب الشبكة الوطنية لجمعيات الشباب، مع متسكها باستقالليتها، بالحق يف املشاركة الكاملة والفعالة 

للشباب يف إدارة بيئتهم االجتامعية والسياسية وباعتبارها مخاطبا للحكومة، عوض أن تكون منفذ من درجة ثانية.

تم  التي  األولوية  العمل ذات  األنشطة يف مجاالت  لتنفيذ  الشبكة خطة عمل  بعد عملية تشاور واسعة، وضعت 

قدرات  بناء   )2( التنمية،  يف  ومشاركتهم  العملية  الحياة  يف  وإدماجهم  الشباب  بوضعية  النهوض   )1(  : تحديدها 

الشباب و)3( تطوير أنشطة للتوعية والتحسيس، خاصة يف مجال الصحة واألمراض املنتقلة جنسيا والسيدا والبيئة. 

وترغب الشبكة يف كرس عزلتها وبناء عالقات مع منظامت الشباب بالدول املغاربية األخرى.

تونس : الصحة الجنسية واإلنجابية للمراهقني والشباب كأولوية وطنية

أصبحت الصحة الجنسية واإلنجابية تعترب من املجاالت ذات األولوية، سواء يف دول الشامل أو الجنوب، مام يشكل 

تحديا للقطاعني العام والخاص. ويف الواقع تؤثر الصحة الجنسية واإلنجابية عىل حياة الرجال والنساء منذ الحمل مرورا 

بالوالدة وحتى سن الشيخوخة، كام أنها ترتبط بالحق يف الحياة والصحة وتسمح بالوقاية من األمراض ومعالجتها.
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رشعت تونس منذ ستينات القرن املايض يف سياسة تحديد النسل يف سنة 1964، حيث تم إحداث وكالة حكومية 

لهذا الغرض هي املكتب الوطني لتنظيم األرسة والسكان لتنفيذ الربنامج الوطني لتنظيم األرسة، الذي بات يعترب 

أولوية وطنية.

وانطالقا من غشت 1984، توسعت صالحيات املكتب وأصبح يسمى باملكتب الوطني لألرسة والسكان. وتتجىل إحدى 

إنجازات املكتب يف إدراج املراهقني والشباب ضمن الفئات املستهدفة لربنامجه العام. وقد تم وضع برنامج لدعم 

الصحة الجنسية واإلنجابية لفائدة املراهقني والشباب كام وضع املكتب اسرتاتيجية تتمحور حول عدة مبادئ رئيسية 

التعليمي وتكوين  النظام  الجنسية يف  الرتبية  إدماج  أو حتى  الشباب  الخدمات والرشاكة وتعبئة  تنظيم  بينها  من 

املوظفني.

وقد واصل املكتب تطوير اسرتاتيجيته من خالل خلق فضاءات مناسبة للتشاور خاصة بالشباب. وتتواجد اليوم حوايل 

عرشة »فضاءات ألصدقاء الشباب« بعرش مندوبيات صحية، كام أن فضاءات أخرى هي يف طور اإلعداد. هذا ويوفر 

املكتب للمراهقني والشباب غري املتزوجني من الفئة العمرية ما بني 15 و29 سنة، مجموعة من الخدمات يف مجال 

املعلومات والتعليم والنصيحة بخصوص مخاطر العالقات الجنسية بدون وقاية والوقاية من األمراض املنقولة جنسيا 

والحمل غري املرغوب فيه واألماكن املحتملة الستقبالهم يف الحاالت الصعبة والحقوق والتزامات يف مجال الصحة 

الجنسية واإلنجابية، وما إىل ذلك.

وتقدم هذه الفضاءات أيضا خدمات طبية ونفسية واجتامعية خاصة بالشباب، متوفرة ومجانية ورسيعة ورسية. 

هذه  وتشمل  أخصايئ.  إىل  االقتضاء  عند  الشاب  ويحال  طبية،  وشبه  طبية  كوادر  الطبية  الخدمات  عىل  ويرشف 

الخدمات األمراض التي تؤثر عىل األعضاء التناسلية مبا يف ذلك األمراض املنقولة جنسيا، واضطرابات البلوغ واضطرابات 

الدورة الشهرية باإلضافة إىل الكشف باملوجات فوق الصوتية واختبارات الدم والبول وفحص الهرمونات والفحص 

قبل الزواج.

الجنسني يف  والشباب من كال  للمراهقني  املشورة  املكتب زرع وحدات لالستامع وتقديم  فإن  إىل ذلك،  وباإلضافة 

املندوبيات اإلقليمية بهدف توعية الشباب يف مجال السلوك الجنيس واإلنجايب. ومن الخدمات املقدمة يف هذا اإلطار 

: )1( االستامع إىل هموم ومشاكل الشباب ومحاولة فهمها، )2( تزويد الشباب مبعلومات دقيقة ومناسبة من أجل 

تبني سلوكات جنسية وإنجابية صحية، )3( توعية الشباب باألخطار املختلفة واملخاطر التي ميكن أن تؤثر سلبا عىل 

سلوكهم الجنيس والتناسيل التي قد يتعرضون لها، )4( مساعدة املراهقني عىل التغلب عىل الصعوبات الناجمة عن 

التغريات التي تتعلق بهذه املرحلة من حياتهم والتدخل، عند االقتضاء، مع األرسة ويف املدرسة، ملواجهة التحديات 

وتجنب اآلثار السلبية )العقد النفسية( أو اجتامعية )اإلجرام( و)5( إحالة الشباب عىل الهياكل املؤهلة ذات الصلة 

عند االقتضاء.

3.7.3  نحو فعالية اأكرب لل�شيا�شات اخلا�شة بال�شباب
يف السياق املغاريب الحايل، يبدو أن إعداد سياسات جديدة للشباب وتنفيذها، بتنسيق أفضل وأكرث إنصافا، أصبح 

رضورة أساسية. وكام تقرتح التوجهات االسرتاتيجية املبينة أدناه، ينبغي أن تستند هذه السياسات إىل تحليل دقيق 

للوضع وللمشاركة املستدامة للشباب واإلرادة السياسية القوية مبا يكفي إلصالح طرق الحكامة وتعبئة موارد كبرية، 

وخاصة بالنسبة للمراهقني والشباب األكرث هشاشة.
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التكامل والتنسيق بني القطاعات ملواكبة أفضل للشباب

أصبحت الرشاكة يف مجال التنمية بعدا أساسيا يف تحديد السياسات والربامج وتنفيذها وتقييمها، كام أن هناك حاجة 

يف معالجة القضايا املتصلة بالتنمية البرشية ومواكبة الفئات االجتامعية مثل الشباب للتنسيق والتعاون بني مختلف 

الفاعلني من أجل االستغالل األمثل للموارد.

الفاعلني  يتطلبان مقاربة مندمجة وتنسيق مستدام بني مختلف  األبعاد  الشباب وطابعها متعدد  عرضانية مسألة 

املعنيني، خاصة الحكومات ومنظامت الشباب وغريها من منظامت املجتمع املدين والقطاع الخاص والرشكاء الدوليني. 

ومن أجل فعالية أكرب، يجب أن يتم اإلرشاف عىل سياسات الشباب وعىل آليات تنسيقها عىل أعىل مستوى داخل 

هياكل الدولة. وعىل املستوى العميل، ميكن للفضاءات متعددة الوظائف والخدمات النوعية املقدمة للشباب أن 

تكون فعالة ومثمرة.

وينبغي أيضا تشبيك الرشكاء الوطنيني والدوليني املنخرطني يف تنفيذ األنشطة التي تستهدف الشباب، لتشجيع التفكري 

يف أفضل املامرسات وتبادل املعلومات والخربات.

قواعد بيانات قوية لدعم تطوير وتتبع السياسات

واسرتاتيجيات  وتصورات  مامرسات  لدراسة  أساسية  أدوات  اإلحصائية  واملؤرشات  والكمية  النوعية  البيانات  تعترب 

السياسات  تطوير  لدعم  منهجي  بشكل  استغاللها  ويجب  املجتمع  وتطورات  تغريات  ورصد  االجتامعيني  الفاعلني 

لتخطيط  املراهقني والشباب وتحليلها ونرشها مسألة رضورية  املعلومات حول وضع  والربامج. وهكذا، فإن جمع 

سياسة الشباب وتتبعها وتقييمها. وينبغي لها أن توفر معلومات تفصيلية عن املراهقني والشباب وفقا ملعايري مثل 

السن والجنس والهشاشة.

إال  متفاوتة،  بدرجات  املجاالت،  مختلف  يف  الشباب  عن  إحصائية  معلومات  عىل  بالفعل  املغاربية  الدول  وتتوفر 

األحيان نظرا  أنها ال تستغل يف كثري من  يتم تحديثها بشكل كاف، كام  البيانات وال  يتم تجزئة هذه  ما  أنه غالبا 

لتنوع مصادرها وتفرقها. ولهذا يتبني أن بناء قواعد بيانات قوية حول الشباب وتحديثها بشكل دوري )سنويا إذا 

أمكن( وإنشاء آليات لجمع املعلومات وتحليلها ونرشها مسألة ال محيدة عنها لدعم تطوير السياسات وضامن تتبع 

التدخالت وتقييمها.

ورغم أننا نتوفر اليوم عىل معلومات حول جوانب وضعية الشباب التي يغطيها النظام اإلحصايئ الوطني، إال أن هناك 

ثغرات كبرية يجب سدها لفهم القضايا التي تتطلب مقاربة نوعية مثل الهشاشة ومشاركة الشباب واملواطنة وصنع 

القرار والعالقات بني األجيال والسلوكات املحفوفة باملخاطر... وتحليلها والرد عليها. ولذلك ينبغي وضع مؤرشات 

جديدة حول »الرفاهية الحقيقية« للمراهقني والشباب وتحديثها وينبغي أن تصنف كل املؤرشات التي يتم تجميعها 

حسب الجنس ومكان اإلقامة واملناطق من أجل فهم أفضل الختالفات أولويات الشباب وتحديدها، كام ينبغي أيضا 

إجراء دراسات دقيقة تركز عىل الفئات األكرث هشاشة وتهميشا.

الشباب كفاعلني والرشكاء

لطاملا اعترب الشباب املغاريب كأداة للتدخل ومجموعة متجانسة، بحيث كانت السياسات والربامج املوجهة للشباب ال 

تعكس بالرضورة أفكار وأولويات الشباب أنفسهم الذين كان يتم التشاور معهم يف كثري من األحيان. وقد أدت هذه 
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الوضعية إىل توليد توترات وخالفات ورصاعات جدية إىل حد ما يف العالقة بني األجيال مبا مل يسمح بتخصيص الخدمات 

القامئة التي مل يتم استغاللها وحد إىل حد كبري من فعالية اإلجراءات التي تتخذها الدولة ورشكائها.

أما اليوم فلم يعد ممكنا إقصاء الشباب من تحديد السياسات والربامج التي تستهدفهم، فالتطور املجتمعي بات يفرض 

التفكري يف سياسات الشباب مبشاركتهم، وخاصة أولئك الذين يعيشون يف وضعية هشاشة ونادرا ما متسهم االسرتاتيجيات 

التي يتم تنفيذه.

بناء قدراتهم يف مجال تحديد األولويات ووضعها  السياسات والربامج وتنفيذها  الشباب يف إعداد  وتتطلب مشاركة 

واملرافعة والقيادة وكذا يف مجال التنمية املجتمعية، كام ينبغي تعزيز دعم إنشاء الشبكات ومجموعات الشباب النشيط.

وميكن ملأسسة اآلليات التي تروم إدراج رؤى الشباب واحتياجاتهم، خاصة األكرث هشاشة منهم، يف السياسات الوطنية، 

املساهمة يف تعزيز املقاربة التشاركية والشاملة من أجل تحقيق النتائج املرجوة.

تنفيذ املقاربة املجالية يف األنشطة والربامج التي تستهدف الشباب

الفاعلني والشباب  الوطني، مبشاركة  املستوى  الشباب عىل  التوجهات االسرتاتيجية لسياسات  يف حني ميكن تحديد 

من مختلف املناطق، ينبغي تنفيذ األنشطة والربامج املربمجة وفق مقاربة مجالية. ونظرا الختالف كفاءات الشباب 

ومساراتهم بسبب مميزات كل منطقة، يجب أن يتم تنفيذ هذه األنشطة والربامج يف إطار الهياكل الالمركزية.

بناء قدرات املتدخلني

تبني لنا حتى اآلن أنه تم اتخاذ العديد من اإلجراءات التي تستهدف الشباب، سواء من قبل فاعيل القطاع العام أو 

الفاعلني غري الحكوميني. ومع ذلك، فإن هذه املبادرات غالبا ما يتم تنفيذها من قبل متدخلني غري مكونني أو غري 

مكونني بالقدر الكايف وال يتوفرون عىل املعدات الالزمة، ويشتغلون بدون مقابل أو بتعويض قليل، وهم بالتايل غري 

فعالني نسبيا عىل الرغم من حسن نيتهم والتزامهم القوي يف بعض األحيان.

ولذلك يبدو اليوم أن التكوين املناسب للمتدخلني يف مجال الشباب ومهنيتهم رشطا أساسيا ملضاعفة تأثري السياسات 

الحالية واملستقبلية.

اإلنصاف وتكافؤ الفرص من األولويات االسرتاتيجية

أظهرت التجارب يف مجال التنمية أن املقاربة الشاملة القامئة عىل أساس أولوية إدماج املرأة والفئات الهشة األخرى 

تسمح بترسيع وترية التقدم. فمنذ عدة سنوات، عوضت السياسات التي تقوم عىل إدماج املرأة يف مختلف مجاالت 

املجتمع باملقاربة القامئة عىل املساواة بني الرجال والنساء، التي تقوم عىل وضع العالقات بني الجنسني يف صميم 

جميع عمليات التخطيط والتنفيذ والتقييم. وباملثل، بدأت املقاربة القامئة عىل اإلنصاف يف الظهور وأدت إىل تطوير 

سياسات اجتامعية تستهدف الساكنة األكرث فقرا وتهميشا.

ورغم أنه تم إحراز تقدم كبري يف الدول املغاربية يف مجال متكني املرأة يف العقود األخرية، إال أن النساء، نظرا للسياق 

القانونية وبعض املامرسات االجتامعية، أمامهن طريق طويل يجب قطعه لتحقيق  االجتامعي والثقايف واملعيقات 

املساواة كام أنهن لسن مبنأى عن انتهاك بعض حقوقهن. وإن كان الفقر قد انخفض بشكل كبري يف املنطقة، فإن عدم 
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املساواة واإلقصاء مستمرين، وهو اليشء الذي ميكن أن تزيد حدته يف السنوات املقبلة مع استمرار األزمة العاملية 

وغريها من أنواع االضطرابات.

ونظرا لهذه الظروف، ينبغي ملختلف الربامج التي تستهدف املراهقني والشباب أن تأخذ بعني االعتبار عالقات النوع 

وضامن املساواة بني الجنسني، كام يجب أن تأخذ يف االعتبار مدى التفاوتات وتركيز املوارد والتدخالت عىل فئات 

املراهقني والشباب األكرث فقرا وتهميشا.
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اخلال�شة وتوجهات من اأجل امل�شتقبل

االستامع إىل املراهقني والشباب املغاريب وفهمه ليس عملية سهلة ويتطلب شجاعة سياسية. كيف ميكن تناول مسألة 

الشباب بفعالية دون كرس بعض األقفال االجتامعية واإليديولوجية التي غالبا ما تحكم عليهم بالتعاسة واإلقصاء ؟

مجتمعات  يف  املخبأة  واالنتهاكات  الناشئة  الجنسية  والحياة  الجسم  اكتشاف  استحضار  هو  الشباب  عن  الحديث 

التعطش لتحقيق العدالة  ما زالت تهيمن عليها العديد من الطبوهات. الحديث عن الشباب يعني الحديث عن 

االجتامعية والحرية يف دول ال تزال فيها مشاكل الحكامة بعيدة عن الحل. الحديث عن الشباب يعني مواجهة اليأس 

والذل الذي يعاين منها العديد من الفتيان والفتيات الذين يعيشون يف وضعيىة صعبة ومهينة. الحديث عن الشباب 

يعني فتح النقاش وتغذيته دون ادعاء فشل السياسات االقتصادية واملرتبطة بالشغل والقيم والخربات التي يجب 

نقلها إىل التالميذ والطلبة ورشوط املساواة بني الرجل واملرأة.

وباختصار، فإن الحديث عن الشباب، يعني اختيار النظر إىل املستقبل وتغيري األمور من اليوم. ويف هذا السياق، يجدر 

القول إن الدراسة التي بني أيدينا هي يف املقام األول تشخيص تشاريك لوضعية الشباب وال تدعي كونها خارطة طريق 

للعمل الحكومي وغري الحكومية بالنسبة لصانعي القرار يف املنطقة. ومع ذلك، وبالنظر إىل خالصاتها الرئيسية، تقدم 

الدراسة بعض الخطوط العريضة لتحسني السياسات والربامج يف مثانية مجاالت ذات أولوية وهي:

إعداد السياسات املندمجة للشباب بشكل تشاريك ؛. 1

تعزيز العمل الالئق وروح املقاولة ؛. 2

جودة التعليم والتكوين ؛. 3

املشاركة املواطنة واملشاركة يف األرسة ؛. 4

االستفادة بشكل منصف من الخدمات املالمئة يف مجال الصحة اإلنجابية والصحة الجنسية والنفسية ؛. 5

االستفادة بشكل منصف من الخدمات الرتفيهية التي تشجع عىل تطوير املهارات واإلبداع ؛. 6

الحد من عدم املساواة االجتامعية وبني الجنسني وحامية الفئات الهشة واملهمشة ؛. 7

مكافحة األعراف االجتامعية والثقافية غري املواتية لحقوق الشباب.. 8

1.  و�شع �شيا�شات مندجمة لل�شباب وتوفري املوارد الب�رشية واملالية الالزمة لتنفيذها. 

وينبغي أن تستند هذه السياسات عىل األولويات االسرتاتيجية التالية:

التنسيق بني القطاعات ورشاكة الفاعلني : الحكومة ومنظامت الشباب واملجتمع املدين والقطاع الخاص والرشكاء  §

الدوليون ؛

مشاركة الشباب باعتبارهم رشيكا كامال ومستقال يف مختلف مراحل وضع السياسات وتنفيذها وتتبعها وتقييمها  §

؛
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إحداث قاعدة بيانات وتحديثها لدعم التنمية وتتبع اسرتاتيجيات للشباب ؛ §

اعتامد مقاربة مجالية يف تنفيذ األنشطة والربامج التي تستهدف الشباب ؛ §

بناء قدرات املتدخلني الحكوميني وغري الحكوميني ؛ §

الرتويج الفعال لتكافؤ الفرص. §

2.  ت�شجيع العمل الالئق وروح املقاولة

وضع تشغيل الشباب ضمن األولويات الحكومية ؛ §

إعداد الدراسات والبيانات االسترشافية حول احتياجات االقتصاد والقطاعات االجتامعية إلعادة توجيه السياسات  §

يف مجال التكوين وتعزيز فرص الشغل بالنسبة للشباب ؛

تحسني نوعية الخدمات وإمكانية االستفادة منها ؛ §

وضع سياسات فعالة خاصة بسوق الشغل بالنسبة للشباب غري املتعلم واملهمش، خاصة من خالل نهج مقاربات  §

مندمجة للتكوين التقني والتدريب باملقاوالت أو تعلم املهارات والحرف ؛

التنفيذ والحصول عىل القروض الصغرية  § دعم الشباب من أصحاب املشاريع الصغرى، خاصة يف مجال تطوير 

وتطوير الرصد ؛

ضامن الحصول عىل األرايض بالنسبة للمزارعني ومريب املاشية وحاميل مشاريع تحديث القطاع من الشباب ؛ §

ضامن االمتثال لقانون الشغل، وال سيام يف القطاع الخاص ؛ §

محاربة االستغالل يف القطاع غري املهيكل ؛ §

االستثامر يف التنمية املستدامة. §

3.  تطوير الكفاءة الداخلية واخلارجية والإن�شاف يف نظم التعليم والتكوين

التعليم األسايس ومحاربة الهدر املدريس وتطوير مدارس للفرصة ثانية ذات جودة تضمن محو األمية  § تعميم 

وإعادة إدماج املستفيدين يف نظام التعليم/التكوين الرسمي ؛

تشجيع الطلب عىل التعليم الثانوي )املدرسة اإلعدادية والثانوية( بالنسبة لبنات األرس القروية واملهمشة ؛ §

متابعة اإلصالحات التي تهدف إىل الرفع من نوعية التعليم يف جميع املستويات، خاصة من خالل ضامن تكوين  §

أفضل لألساتذة واملعلمني وحسن تدبري هذا القطاع، تطوير مناهج تربوية وأساليب تقييم تشجع عىل التفكري 

واعتامد  والتقني  العلمي  للتعليم  أكرب  أولوية  وإعطاء  املكتسبة  املعرفة  وتفعيل  واإلبداع  والتحلييل  النقدي 

سياسات لغوية أكرث اتساقا وانسجاما ؛

ضامن انسجام أكرب بني شعب الباكلوريا والتعليم الجامعي والتكوين املهني وإعادة النظر يف نظام التوجيه ؛ §

تعزيز موامئة التعليم الجامعي والتكوين املهني مع حاجيات سوق الشغل واملقاوالت ؛ §

إعادة االعتبار للتكوين التقني النوعي وتطويره ؛ §

تطوير التكوين البديل وتعلم الحرف ؛ §

مكافحة املحسوبية والفساد يف املؤسسات التعليمية والتكوينية. §
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4. ت�شجيع امل�شاركة املواطنة للمراهقني وال�شباب يف املوؤ�ش�شات التعليمية وامل�شاركة يف �شنع 
القرار داخل الأ�رشة

دعم منظامت الشباب املستقلة وتوفري أدوات اشتغالها وتشبيكها ؛ §

إرشاك املنظامت الشبابية يف وضع االسرتاتيجيات والربامج وتنفيذها عىل املستوى املحيل والجهوي والوطني ؛  §

رفع متثيلية الشباب يف املجالس املنتخبة بتشجيع انفتاح النخب السياسية وتجديدها ؛ §

تنفيذ سياسات تطوع تلبي طموحات الشباب ؛ §

وضع آليات تشاركية متثيلية وتفعيلها باملؤسسات التعليمية والرتفيهية ؛ §

توعية األرس واملجتمعات، ال سيام باملدرسة ومن خالل وسائل اإلعالم، بحقوق املراهقني والشباب يف حرية التعبري  §

واملشاركة يف اتخاذ القرارات التي تهمهم.

5. تعزيز ال�شتفادة ب�شكل من�شف من اخلدمات العامة املوجهة للمراهقني وال�شباب، خا�شة يف 
جمال ال�شحة الإجنابية واجلن�شية والعقلية

إزالة الحواجز القانونية والتنظيمية التي تحد من حصول املراهقني عىل الرعاية الصحية واإلنجابية ووضع برامج  §

صحية متكاملة خاصة بهذه الفئة العمرية ؛

وضع برامج للرتبية الجنسية والحياة األرسية يف جميع مستويات التعليم ؛ §

الوالدة  § قبل  الرعاية  الحمل، فضال عن  منع  املعلومات ووسائل  إىل  والشابات  املراهقات  الفتيات  ضامن ولوج 

وبعدها، بغض النظر عن الحالة الزوجية ؛

سن قوانني تسمح باإلجهاض دون قيود أو ملجموعة واسعة من األسباب ؛ §

حامية املراهقني من العنف الجنيس وفرض عقوبات قاسية عىل الجناة ؛ §

تعزيز مكافحة الزواج يف سن مبكرة ؛ §

للمراهقني  § والعقلية  النفسية  لالضطرابات  بالنسبة  والرعاية  املتخصصة  االستامع  لخدمات  الولوج  تطوير سبل 

والشباب : فقدان الشهية/الرشه املريض واالكتئاب ومحاوالت االنتحار والسلوك العنيف ضد الذات واآلخرين.

6. تعزيز الولوج ب�شكل من�شف لالأن�شطة الرتفيهية التي ت�شجع على تطوير املهارات والإبداع 
بالن�شبة للمراهقني وال�شباب :

إرشاك منظامت الشباب يف وضع السياسات وتسيري فضاءات الرتفيه ؛ §

إقامة رشاكات بني اإلدارات املكلفة بالرتفيه واملؤسسات التعليمية والثقافية والجمعيات الرياضية لتوسيع ولوج  §

املراهقني والشباب لألنشطة التي تساهم يف اإلثراء ؛

تطوير مرافق رياضية ذات جودة وتجهيزها، يستفيد من ولوجها أكرب عدد ممكن من الشباب واملرهقني، مبا يف  §

ذلك باملناطق القرية وشبه الحرضية ؛

تنويع العرض بالنسبة لألنشطة الرياضية ؛ §

تشجيع مامرسة الفتيات للرياضة ؛ §
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تشجيع اإلثراء الفكري والثقايف للشباب من خالل تشجيع األنشطة اإلبداعية )الفنون واملوسيقى والرقص، وما إىل  §

ذلك( والعروض الحية، والقراءة ورحالت االستكشاف ؛

تطوير الرتبية عىل وسائل االعالم وتكنولوجيات املعلومات والتواصل الجديدة. §

7. ت�شجيع احلد من عدم امل�شاواة بني اجلن�شني وحماية فئات ال�شباب الأكرث ه�شا�شة واملهم�شة

إحداث مجموعة متجانسة للخدمات والرعاية بني سياسات حامية الطفولة وسياسات حامية الشباب ؛ §

إيالء اهتامم خاص باملراهقني )10 - 19 سنة(، بالنظر إىل وضعيتهم األكرث هشاشة بسبب التغريات الجسدية  §

والعاطفية التي يواجهونها ونظرة األرسة واملجتمع إليهم ؛

للنوع  § املستجيبة  املوازنة(  )أو  وامليزانية  الشباب  تستهدف  التي  والربامج  السياسات  يف  النوع  مقاربة  تعزيز 

ومكافحة التمييز، خاصة يف مجال الولوج إىل التعليم والشغل ومشاركة املرأة السياسية واملواطنة ؛

ضامن متثيلية جميع فئات الشباب، حسب العمر والجنس ومكان اإلقامة واملستوى التعليمي والحالة االجتامعية...،  §

يف املنظامت الشبابية واآلليات التشاركية ؛

ضامن حامية خاصة لضحايا االتجار يف البرش وتهريبهم واألحداث الجانحني ومراهقي وشباب الشوارع، والخادمات  §

باملنازل ضحايا االستغالل والفتيات/النساء ضحايا العنف القائم عىل النوع ؛

تطوير املستوى الثقايف )فتح النقاش يف وسائل اإلعالم، اإلشهار...(. §

8.  حماربة الأعراف الجتماعية والثقافية غري املواتية حلقوق املراهقني وال�شباب

تشجيع النقاش يف وسائل اإلعالم واملجتمع املدين حول الطابوهات )الجنس واإلجهاض واإلدمان عىل املخدرات  §

واالنتحار...( التي تحول دون تنفيذ السياسات والخدمات املناسبة لفائدة الشباب، وال سيام يف مجال الولوج إىل 

الحقوق اإلنجابية والصحة النفسية والعقلية والوقاية من األمراض املنقولة جنسيا وفريوس نقص املناعة البرشية 

والسيدا ؛

التمدرس وال سيام عدم متدرس  § : عدم  املقبلة ل  لألجيال  بالنسبة  السلبية  اآلثار  إعالمية حول  تنفيذ حمالت 

؛  النساء واألطفال  العنف ضد  ؛  اآلباء واألبناء  الحوار بني  ؛ غياب  الشباب  األطفال واملراهقني  ؛ عمل  الفتيات 

التمييز خاصة ضد الفئات املعرضة لفريوس نقص املناعة البرشية والسيدا ؛ اإلجهاض الرسي.
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تقدم هذه الوثيقة تلخيصا لنتائج بحث أنجز بشأن تطبيق حقوق الشباب (الذين يرتاوح  

عمرهم ما ب� 15 و24 سنة) يف الدول الخمس األعضاء يف «اتحاد املغرب العر�»، وذلك 

تحمل  التي  الدراسة،  أنجزت هذه  وقد   .2011  - للشباب 2010  الدولية  السنة  ¤ناسبة 

عنوان : «وضعية الشباب ببلدان املغرب العر�»، بطلب من مكتب ش§ل أفريقيا التابع 

للجنة األمم املتحدة االقتصادية ألفريقيا التابعة برشاكة مع األمانة العامة التحاد املغرب 

األمم  ومنظمة  (يونيسيف)،  الطفولة  لرعاية  املتحدة  األمم  منظمة  من  بدعم  العر�، 

املتحدة للرتبية والعلم والثقافة (اليونيسكو). وتهدف الدراسة إىل تفسµ الوضعية التي 

مجتمعاتهم  تنمية  يف  ومساهمتهم  آمالهم  عىل  والوقوف  املغاربيون  الشباب  يعيشها 

وبنائها.

وتشكل هذه الدراسة املبادرة األوىل من نوعها الرامية إىل تقديم تشخيص واسع لوضعية 

الكمية  املقاربة  ب�  تجمع  التي  الدراسة،  وتتناول  العر�.  باملغرب  والشباب  املراهق� 

الشباب،  ومشاركة  والهشاشة  والصحة،  والرتفيه،  والشغل،  الرتبية،  مواضيع  والنوعية، 

وتعرب هذه  املنطقة.  يف  بالشباب  الخاصة  والسياسات   األجيال  ب�  الحوار  إىل  باإلضافة 

الدراسة، والتي أنجزت وفق مقاربة تشاركية انطالقا من شهادات الشباب أنفسهم، ع§ 

يحس به الشباب من مشاعر السخط، ولكنها تعرب كذلك عن إقبالهم عىل الحياة وأملهم 

التوجهات  الدراسة مجموعة من  الختام، تقرتح  إليهم. ويف  يتم فهمهم واإلنصات  يف أن 

لزيادة مشاركة الشباب يف التنمية وض§ن Æتعهم بحقوقهم عىل وجه أفضل. 


