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مرآز المرأة العربية للتدريب والبحوث     

آوثر
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؟ ؟ .. ... .اإلبتدائية  اإلبتدائية   والتساؤالت    والتساؤالت   سئلة سئلة     األاأل  

 آالف عام، قال كاهن فرعوني  4قبل  
. فاألوالد ال يصغون  إلى أهلهم : لقد بلغ عالمنا مرحلة حرجة     "  

".ال شك أن نهاية العالم قد أصبحت قريبة     
 عام تقريبا، قال أفالطون    2000وقبل  

الشبان يريدون فورا أن يأخذوا محل الكبار؛ والكبار يوافقون                 ”
.“على هذه االستقالة خوفا من أن يبدوا محافظين ومستبدين      

وقبل ثالث سنوات قال أب مغربي  
" ن اآلباء باتوا يتصرفون مثل أبنائهم      أ”



20032003: :  تقرير تنمية المرأة العربية الثاني تقرير تنمية المرأة العربية الثاني
الواقع  واآلفاق         الواقع  واآلفاق         : : الفتاة العربية المراهقة    الفتاة العربية المراهقة      

؟ ؟ .. ... .اإلبتدائية  اإلبتدائية   والتساؤالت    والتساؤالت   سئلة سئلة     األاأل  

إشكالية المراهقة بدت معقدة           
 مقارنة باألجيال السابقة، ينمو األطفال معرفيا قبل البلوغ،             •

... ويبقون في التبعية االقتصادية واالجتماعية بعد سن الرشد       
فكيف تتحدد المراهقة مفهوما، ومرحلة عمرية؟     

 المراهقة آمفهوم وآمرحلة عمرية، ارتبطت ببروز الفرد في        •
فهل هذا ينطبق على المجتمعات العربية؟ وهل       . المجتمع الحديث    

معاصرة؟    “ خرافة”تحول مفهوم الفرد الحديث إلى       
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 عن أهمية الدراسة وأهدافها      عن أهمية الدراسة وأهدافها     

في فترة المراهقة، يبدأ رسم األدوار االجتماعية                   •
للنساء والرجال      

 سنة من اليمن  17تقول زهرة،  •
كنت ألعب في الشارع، بعد البلوغ تقيدت حركاتي              ”

،“وتصرفاتي     
 سنة المغرب   18يقول حسن، •
. “بمجرد أن احلم واحتلم، عرفت أني أصبحت رجال             ”
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خطة النشر الكاملة   خطة النشر الكاملة     

 

التقرير اإلقليمي عن المراهقين         
والمراهقات في العالم العربي           

)جزئان  (

األوراق
 الخلفية 

التقارير 
 الوطنية

رزمة  
 التدريب 

مواد    
إعالمية   

مطبوعة    

وأفالم    
وثائقية
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: منهجية التقرير     
الدمج بين التحليل النوعي والمؤشرات الكمية                   

تونس، تونس، : : البلدان المختارة    البلدان المختارة    
المغرب، الجزائر، مصر،   المغرب، الجزائر، مصر،   

لبنان، البحرين واليمن  لبنان، البحرين واليمن  

المؤشرات الكمية التحليل النوعي

دراسة المؤشرات العامة دراسة المؤشرات العامة 
والسياسات الوطنيةوالسياسات الوطنية

مراهقة مراهقة 3030 إلى    إلى   2020مقابالت مقابالت 
 من ذوي  من ذوي 1010ومراهقا  و   ومراهقا  و   
االختصاصاالختصاص

يشمل كل البلدانيشمل كل البلدان
مصادر البيانات    مصادر البيانات    

““كوثر كوثر ””مركز مركز 
 ومنظمات األمم المتحدة       ومنظمات األمم المتحدة      اإلسكوااإلسكوا

االخرى والبنك الدولي        االخرى والبنك الدولي        
األجهزة االحصائية للدول العربية   األجهزة االحصائية للدول العربية   

جامعة الدول العربية، المسح    جامعة الدول العربية، المسح    
العربي لصحة االسرة العربي لصحة االسرة 

شبكة المعلومات الدولية       شبكة المعلومات الدولية       
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المخرجات المنجزة    المخرجات المنجزة      

سبعة تقارير وطنية يمكن إعدادها للنشر     •

الواقع واآلفاق      : الفتاة العربية المراهق    •
) صفحة440: التقرير الكامل         (

شهادات المراهقين وملخص المقابالت      :  قوس قزح    •
) صفحة170(   

) صحفة 44(  الملخص التنفيذي مع التوصيات    •
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المخرجات المنجزة    المخرجات المنجزة      
)  دقيقة 13(مراهقات ومراهقون من لبنان   : قوس قزح    •

) رسما 84( مسابقة الرسم       •

)مشترآأ   16(مسابقة الباحثين الشبان   •

 عن المراهقة  آوثريات عدد خاص من   •
) صحفية وصحافيا عرب   8شارك فيه  (    

) دقيقة 26(مراهقات ومراهقون من المغرب    : قوس قزح    •
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أقسام التقرير ومحاوره  أقسام التقرير ومحاوره    
 االطار العام 
 المدخل النظري   •
: الدراسة الميدانية  •

 الهوية وصورة الذات،     -
 البلوغ والصحة اإلنجابية والحب     -
 العالقات األسرية -
 المدرسة والعمل     -
 ثقافة المراهقة والسلوآيات   -
 المواقف والقيم    -
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 التنموية العامة وواقع المراهقة في البلدان العربية      المؤشرت    
 وتوصيات إستنتاجات  •

:  المالحق  •
. آراء، مواقف وأنماط     :  المراهقون والمراهقات   -
. الدليل الفني والمنهجي للدراسة      -
. المراجع البيبليوغرافية   -
. ملحق الجداول االحصائية      -

أقسام التقرير ومحاوره     أقسام التقرير ومحاوره       
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أبرز مميزات التقرير    أبرز مميزات التقرير      

 أنه يهتم بموضوع هام لم يحظ باالهتمام الكافي في البلدان العربية،    1.

أنه يستند الى بحث ميداني في سبعة بلدان عربية، وأنه جمع بين       2.
التحليل النوعي وتحليل المؤشرات االحصائية،        

 أنه تشارآي بمعنى استناده إلى شهادات المراهقين والمراهقات،     3.
ويعرض افكارهم ومواقفهم دون إسقاطات مسبقة،      

أنه يتناول حياة المراهقين والمراهقات بأبعادها المتكاملة،    4.

 أن قاعدة مستخدميه واسعة وتشمل الباحثين والجامعيين، والمربين              5.
واألهل، وصانعي القرار والجمعيات، والمراهقين والمراهقات،      

أنه يشكل عنصرا في مشروع متكامل ال ينتهي بإطالق التقرير بل يبدأ        6.
. بصدروه
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والفرضيات    والفرضيات    ... ... اإلشكاليات     اإلشكاليات       
... اثة  بروز المراهقة في المجتمعات العربية أتي في سياق التحول الى الحد       •

وقد لعب التمدرس دورا مباشرا في تشكل المراهقة آفئة،      

لذلك فإن المجتمعات   ...  التحول الى الحداثة لم يكن عملية متكاملة وأصيلة       •
ثوي، العربية ليست تقليدية بالمعنى التقليدي، وليست حديثة بالمعنى الحدا   

ال  بل يجد في العولمة ابتعادا عن     ...  التقرير يميز بين الحداثة والعولمة     •
ولكن الوعي السائد ال يميز بينهما،   . .. الحداثة وقيمها    

 أو  المراهقات والمراهقين أآثر انفعاال  بالعولمة من جيل اآلباء، رفضا  •
. قبوال 
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االستخالصات االستخالصات ... ... الشخصية الفردية واالستقاللية     الشخصية الفردية واالستقاللية       
العوامل األآثر تأثيرا في بناء الشخصية المستقلة       
 االجتماعي إلى الفئات الوسطى المدينية األآثر تفاعال مع قيم     اإلنتماء•

افية التي الحداثة، وقدرة المراهق نفسه على اإلفادة من الموارد المادية والثق          
توفرها له بيئته المباشرة، 

المشارآة في الحياة العامة من خالل العمل السياسي أو الجمعياتي،            •
 إلى األسر التي تعيش  أوضاعا صعبة، يجعل المراهقة    اإلنتماء أحيانا، •

والمراهق يعيشان  تجارب ويتحمالن مسؤوليات تصقل شخصيتهم المستقلة،           
 الشديد في مجوعة االصدقاء قد يؤدي الى تذويب شخصية        اإلندماج •

.يمها المراهق واستبدال التبعية لالسرة بالتبعية لنظام الجماعة وتقليد زع        
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االستخالصات االستخالصات ... ... تطوير العالقات داخل األسرة     تطوير العالقات داخل األسرة       

، مع حاالت  "متفهم" العالقة باألسرة واألهل صراعية نسبيا يحدها موقف •
.  قليلة من االمتثال المطلق أو النزاع المفتوح

  التفكك األسري يؤثر بشدة على المراهقات والمراهقين و على تصوراتهم•
.لألسرة

: أبرز نقاط  االحتكاك بين المراهقات والمراهقين وبين األهل    
. ضعف الحوار والمبالغة في السلطوية المستمدة من الموقع األبوي •
. الميل العام إلى التمييز بين الفتيات والفتيان داخل األسرة•
. ضعف دور األهل في نقل المعارف المتصلة بالصحة اإلنجابية والجنس•
.ضعف اتصال األهل مع أصدقاء أبنائهم ونقص في متابعة حياتهم المدرسية•
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التوصيات   التوصيات   ... ... تطوير العالقات داخل األسرة     تطوير العالقات داخل األسرة       

توسيع مساحات الحوار داخل األسرة وتطوير المهارات التفاوضية              •
.لألهل واألبناء  

، إبراز التأثيرات السلبية للتمييز بين الفتيات والفتيان داخل األسرة     •
.وتصميم تدخل خاص للقضاء على األشكال القصوى للتمييز ضد الفتيات  

هم   تشجيع األهل واألسرة على االنفتاح على أصدقاء أبنائهم والتفاعل مع    •
وتشجيع األنشطة المشترآة     . مع احترام حقهم في التمتع بمجالهم الخاص      

.بين األجيال 

.القيام بدراسة ميدانية وتحليلية لظاهرة التفكك األسري     •
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االستخالصات االستخالصات  ...  ... تجديد المدرسة  تجديد المدرسة    

.المدرسة غير جذابة، ولكنها ضرورية من أجل المستقبل          •
نظام صارم، وصورة األستاذ من حامل رسالة إلى موظف              •

.ضجر ال يصغي إلى تالمذته   
. أي سلوك بسيط قد يتحول إلى نزاع ينتهي بالطرد   •
.السلوكيات في المدراس الخاصة تتشابه، والبنات أكثر تفوقا                 •
. االختالط عموما مقبول، والتحفظ ناتج عن سلوك الفتيان        •
.النجاح ضروري، ولكن التفوق غير شعبي         •
 هناك تراتبية في االختصاصات والمواد، واالعتراض عام على       •

.أسلوب التلقين، وانعزال المدرسة عن الحياة             
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التوصيات  التوصيات  ... ...   تجديد المدرسة  تجديد المدرسة    

إعادة االعتبار إلى المدرسة آمؤسسة تربوية جذابة تقوم على        •
.المشارآة 

.إعتماد أساليب تدريس ناشطة تطور الحس النقدي لدى التالميذ     •
.ياة تطوير المناهج وربطها بالتقنيات الحديثة، والربط بين المدرسة والح       •
.مشارآة التالميذ وانتخاب ممثلين عنهم  إلدارة الحياة المدرسية        •
.إيالء األهمية الكافية لحصص الرياضة والفنون واألنشطة التطبيقية      •
 آليات للتنبه المبكر إلى النزاعات   وإستحداث    تطوير األنظمة المدرسية    •

  .وحلها  
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االستخالصات  االستخالصات  ... ... السلوآيات والهوايات وأوقات الفراغ          السلوآيات والهوايات وأوقات الفراغ            

ة تفاوت هام بين الفتيات والفتيان في فرص ممارسة الهوايات وفي الرقاب         •
. على السلوآيات،  واختالف  نسبي في االهتمامات    

تفاوت اجتماعي في ممارسة بعض األنشطة وتفاوت بين البلدان أيضا،        •
.خصوصا استخدام الحاسوب والرياضة       

. ة ممارسة  الرياضة بشكل منظم، هو عموما امتياز ألبناء األسر الميسور       •

 عدم توفر المؤسسات والبنى التحتية المخصصة للمراهقين والشباب، فضال       •
.عن ارتفاع آلفتها بالنسبة إلى الفئات التي ال تتمتع بموارد آافية   
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االستخالصات  االستخالصات  ... ... السلوآيات والهوايات وأوقات الفراغ          السلوآيات والهوايات وأوقات الفراغ            

 هو األآثر والتلفلزيون... المطالعة وإرتياد السينما والمسرح محدود            •
.انتشارا، ومعدل المشاهدة أعلى عند الفتيات وأبناء األسر األقل دخال         

 
. عيةالموسيقى على اختالفها اهتمام أساسي في آل البلدان والفئات االجتما        •

 الخروج مع األصدقاء نشاط أساسي وهام ولكن الخروج في مجموعات            •
.مختلطة أقل قبوال في األوساط الفقيرة والمحافظة            
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الواقع  واآلفاق         الواقع  واآلفاق         : : الفتاة العربية المراهقة    الفتاة العربية المراهقة      

االستخالصات االستخالصات ... ... التوعية على الصحة والصحة اإلنجابية         التوعية على الصحة والصحة اإلنجابية           

حرج لدى األبناء ولدى األهل تجاه موضوعات الصحة        •
.اإلنجابية، واألهل والمدرسون تنقصهم المعلومات العلمية                

األصدقاء هم مصدر المعلومات األول، يليها وسائل اإلعالم           •
.والكتب والمجالت، دون أي توجيه   

، األخت الكبيرة أو الصديقة، تنبئ         أوالخالة     األم أو الجدة، العمة         •
.ولكن ال تهيئة فعلية إال نادرا      ... الفتاة عن عالمات البلوغ        

.ذكريات البلوغ عموما غير مريحة، خصوصا للفتيات            •
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التوصيات   التوصيات   ... ... التوعية على الصحة والصحة اإلنجابية         التوعية على الصحة والصحة اإلنجابية           

إدماج التوعية الصحية والصحة اإلنجابية والنفسية والتربية الجنسية        •
.في مناهج التعليم

 
 وضع خطة موجهة لمعالجة ظاهرة الزواج المبكر في األوساط المعنية،               •

وبناء شراآات مع الهيئات المدنية والحكومات والقضاء  من أجل فرض           
.حد أدنى لسن الزواج  

 البحث المعمق في ظاهرة تأخر سن الزواج وانعكاساته على الصحة         •
الجسدية والنفسية للمراهقات والمراهقين وعلى األوضاع االجتماعية        

 .والسلوآيات   
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االستخالصات االستخالصات ... ... العمل والمستقبل المهني     العمل والمستقبل المهني       

العمل يحتل أولوية متزايدة االهمية لدى فئة متوسعة من        •
المراهقات، ولكنه  ليس القيمة المحورية التي ينتظم حولها           

.المجتمع  
استمرار االعتقاد بالتقسيم االجتماعي للعمل على أساس           •

.الجنس، مع بعض التحوالت   
 القيمة االجتماعية للعمل هي األساس، وعقلية المشروع       •

.االقتصادي محدودة االنتشار   
... األجر متدني ... شروط التمرن والعمل غير مرضية   •

. والعالقات مع رب العمل  ال تخلو من العنف     



20032003: :  تقرير تنمية المرأة العربية الثاني تقرير تنمية المرأة العربية الثاني
الواقع  واآلفاق         الواقع  واآلفاق         : : الفتاة العربية المراهقة    الفتاة العربية المراهقة      

     االجتماعية  االجتماعية واالدوارواالدوارالموقف من المرأة     الموقف من المرأة       
 االنتماء االجتماعي المديني والى الفئات الوسطى هو           •

العنصر االكثر تأثيرا في الموقف من المرأة،             

ولكن قبول نسبي   ...  اعتراف عام بوجود تمييز ضد المرأة      •
.بفكرة المساواة أآثر بروزا بين المراهقات           

 
التفكير في وضع المرأة من منظور الرعاية وتلبية            •

ومنطق الحقوق محدود   ... االحتياجات هو االكثر شيوعا   
.االنتشار أو هو خطاب خارجي   
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 االجتماعية    االجتماعية   واالدوارواالدوار الموقف من المرأة      الموقف من المرأة     

 األغلبية مؤيدة لتعليم المرأة وتلبية احتياجاتها المادية                    •
 المحدودة،  اإلستثناءات  مع بعض  ... ومعاملتها بشكل جيد  

... المواقف من العمل والمشاركة في الحياة العامة متقاربة                  •
مع ميل أوضح لدى الذكور لضرورة التوفيق بينها وبين        

،واالسريةالمنزلية     “ الواجبات   “ 

يرون مراعاة قيم المجتمع      ) مراهقون ومراهقات  (األغلبية   •
.وخصوصياته فيم يتعلق باألسرة والعالقات الجنسية         
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االستخالصات  االستخالصات  ... ... السياسة    السياسة      

اهتمام بفلسطين والعراق وأفغانستان، وإجماع على نقد             •
 والعقالنية في الموقف من     اإلنفعالية     وإمتزاج  األميرآية،  السياسة   
.األحداث  

.ابتعاد عن العمل السياسي الحزبي، وتفضيل الجمعيات                    •
التساهل مع     . والمجتمع     . .. والحكومة    ...  السلطة هي األهل   •

.األهل ممكن ولكن السلطة يجب أن تكون عادلة                  
. الميل العام هو قبول السلطة والبحث عن حلول وسط                         •
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  هل هناك نموذج أو نماذج نمطية للمراهقة العربية؟؟         هل هناك نموذج أو نماذج نمطية للمراهقة العربية؟؟           

 ديناميات تفعل في اتجاه تكوين           ربعة أ•
: أنماط وسلوكيات متقاربة        

 العولمة والسلوك االستهالآي،              - 
 انتشار االتجاهات الدينية األصولية،               -
 الحداثة واتجاهاتها وقيمها،               -
.  إعادة إنتاج المجتمع التقليدي وعالقاته             -
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  هل هناك نموذج أو نماذج نمطية للمراهقة العربية؟؟         هل هناك نموذج أو نماذج نمطية للمراهقة العربية؟؟           
 

: العوامل المساعدة على التمايز واالختالف         •
 ضعف الثقافة التوليفية داخل المجتمع،     -
 والفردانية، اإلستهالآية  الميول  -
 األولي،اإلنتماء ضمن جماعات     واإلنغالق  التعصب -
   التفاوت االقتصادي واالجتماعي والثقافي بين البلدان، وضمن       -

. البلد الواحد  
".نمطية " إذن تنوع آبير وتعدد في نماذج تفكير وسلوك غير     

المراهقة عوالم تختلف ضمن البلد الواحد             
.وتتشابه عبر البلدان     
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فأجابوا   فأجابوا   ... ... سألنا   سألنا   ... ... هذه الدراسة مفيدة؟؟     هذه الدراسة مفيدة؟؟       هلهل  

... تسمح لنا أن نعرف وأن نعالج      •

وأكتشف إذا كنت     .. أتعرف كيف يفكر من هم في عمري      •
... إنسانا عاديا    

... على مشاكلنا   والمسؤولون   يتعرف الكبار      •

.ويسمع صوتنا .. ألول مرة هناك من يصغي إلينا     •
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وأقترحواوأقترحوا... ... فأجابوا فأجابوا ... ... سألنا   سألنا   .. ..   

 إصدرات نشر الدراسة وإطالعهم عليها بعد صدورها، وإنتاج         •
مبسطة في متناولهم،  

 وعن الكبار، لمعرفة آيف     اإلطفال القيام بدراسات مشابهة عن        •
يفكرون، 

 اإلختالفات إنجاز الدراسة في آل البلدان العربية للتعرف على                •
والتشابه،    

إنجاز دراسة مقارنة بين المراهقين العرب والمراهقين في            •
.  العالم     
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وسألوا  وسألوا  ... ... اقترحوااقترحوا... ... أجابوا أجابوا ... ...   

قولوا لنا أنتم ماذا ستفعلون بهذه الدراسة،                  " 
" وآيف ستستفيدون منها من أجل تحسين أوضاعنا؟                         

فما هو جوابنا؟  فما هو جوابنا؟  .. ..   


