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  .مدخل عام
 تبنت الجمعية العمومية لهيئة االمم المتحدة، االعالن المتعلق بتعزيز مثالية السالم في منذ ان

، برز االهتمام بقضايا الشبيبة في االجندات العالمية المهتمة 1965اوساط الشبيبة، عام 
الجمعية اال ان نقطة التحول الرئيسية والدولية، كانت مع اعالن . بقضايا التنمية والسالم

 حيث دخلنا في مرحلة بلورة أآلليات المطلوبة، .1985، عام "السنة الدولية للشبيبة "يةالعموم
مهد ذلك الطالق برنامج العمل العالمي للشبيبة لسنة وقد . على قاعدة الشمولية والترابط

 والذي تبنته الجمعية 1995، الذي وضع سنة )المعروف ببرنامج العمل(االلفين وما بعدها 
ئة االمم المتحدة، ويتضمن الجهاز الدولي االكثر شموال في معالجة القضية العمومية لهي

     .الشبابية
 الذي انعقد في القاهرة سنة ،توقف برنامج عمل المؤتمر الدولي عن السكان والتنميةكذلك 
وسجل ضرورة منحها مسؤولية فعالة في . ، عند الدعوة الى المشاركة العامة للشبيبة1994

وقد . ة وتقويم برامج عمل المؤتمر، سوية مع الهيئات المحلية والوطنية والدوليةتنفيذ ومراقب
ودعت خطة العمل الى تمثيل . دعا المؤتمر ايضا الى تعزيز التبادل بين المنظمات الشبابية

وقد . اكثر قوة للشباب في الوفود الوطنية الى الجمعية العمومية والى المؤتمرات العالمية
   1.العالمي للشبابية ان تصدر االمم المتحدة وثيقة حقوق الشبيبةاقترح المنتدى 

التغيرات التي طالت سياق  فيبعدا جديدا  العالمي بقضايا الشباب االهتمامسجل وقد 
االستراتيجيات التنموية، وما شهدته من تبدالت نوعية، عميقة وشاملة، رافقت مجمل 

تالزم ذلك مع . هيار االتحاد السوفياتي وتفككهالمتغيرات التي طالت المسرح العالمي، بعد ان
بصدد شمولية المشاركة،  حثاطلق ورش البالتمكين، االمر الذي / جدلية المشاركةبلورة 

من المشاركة االسرية، مرورا بالمشاركة االقتصادية واالجتماعية والثقافية والسياسية، وما 
يات وآليات وبيآت مناسبة ومنها يفرضه ذلك من تالزم جدلي مع التمكين كمجاالت ومستو

  .وفيها مسألة المشاركة في التمكين
  ؟؟. هذهأين هي الورشة العربية بالترافق مع سياقات التطور

  .تشهده قضية المشاركة والتمكين المطروحة دوليا؟؟ الذيالعربي ا هو مستوى االهتمام م
  .ذا الصعيد؟؟ المسجلة اقليميا ووطنيا على ه المعرفيةما هي حدود المراكمات

  
  . من هم الشباب الذين نؤسس لهم سياسات المشاركة والتمكين؟؟ اشكاليات اولية-
  

مشاركة الشباب في "لقد حددت ورقة العمل المطروحة امام ورشة العمل االقليمية عنوان 
اال اننا نود . ، وتضمنت سلسلة من االهداف المطروحة بهذا الصدد"سياسات التمكين
الية اساسية، نرى ان الجدل الذي تثيره انما يسهم، الى غيره، في التوقف عند اشك

  . التأسيس للجدل الذي تطلقه هذه الورقة
                                                   

، في اطار التقرير الوطني للتنمية البشرية في "الشباب والتنمية" تقرير ".الشباب من منظور دولي" راجع فصل - 1
سبتمبر / ايلول. لبنان. بيروت. منشورات برنامج االمم المتحدة االنمائي بالتعاون مع مجلس االنماء واالعمار. لبنان

1999  .  
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حول قضايا المراهقة والمراهقين في العالم العربي، " مركز كوتر"في اطار دراسة نفذها 
،  والتي استندت الى سلسلة من الدراسات الوطنية المونوغرافية والتوثيقية والتحليلية

 سرعان ما تبين لنا ان ثمة اشكاالت اساسية تطال المفاتيح 2ومنها دراسة نفذت في لبنان،
التي سيتم االستناد اليها في تنفيذ هذه الدراسة وانجازها لجهة تحديد من هو الشاب 
مفهوميا وعمريا، وكيفية مقاربة قضاياه في مختلف مستوياتها، والمعايير االساسية التي 

  .  اليها ومرجعياتها الفكريةيتم االستناد
كما اظهر التقرير التوثيقي الخاص برصد قضايا المراهقة والمراهقين في الدراسات 
اللبنانية، الذي نفذناه في اطار مواكبة دراستنا المونوغرافية للحالة اللبنانية، ان هناك 

ذا الصعيد، ضعفا واضحا لجهة البلورة المفهومية المنجزة وااللتباسات المرجعية على ه
  .3اضافة الى ضعف البنية المعلوماتية الخاصة في هذا الحقل

  
  .المداخل/ االشكاالت: من هم الشباب
  .الحدود العمرية

حدد ذي يطال الفئة العمرية التي ت مما يثيره التساؤل الأان االشكاالت المشار اليها تبد -
 المستويات التي تطالها، فئة الشباب، لما لذلك من اهمية في توصيف هذه الفئة في كل

كي تتأسس التحديد يفترض وجوده،  وهذا .بما يسمح بترسيم واقعها في مختلف وجوهه
لقد تبين لنا ان  .عليه سياسات التمكين والمشاركة التي تطرح ورشتنا مهمة التصدي لها

تعكس جملة   في الدراسات المنفذة، في تحديد من هم الشباب،اختالف الحدود العمرية 
، خاصة البسيطة التي يعتقدها البعضالشكلية تتعدى االعتبارات  ن القضايا العميقة،م

   .عندما تربط هذه الحدود بالمضامين والمعايير السلوكية في مختلف مستوياتها
 .مسألة النضج

هناك ايضا االشكال الذي يطال مسألة النضج، حيث اظهرت الدراسات المنفذة جملة  -
ذا الصعيد، تمثل وجوها الشكاالت عميقة تطال البيئة السياسية من االلتباسات على ه

الشاب / ففي الحالة اللبنانية مثال نرى ان الشابة. ثقافية والدينية وغيرهاواالجتماعية وال
المحدد السياسي حيث يعترف بالنضج : اللبناني الفرد يخضع لثالثة محددات لهذه المسألة

وهناك المحدد القانوني عند سن .  حق االنتخاب سنة، وهي سنة ممارسة21عند سن ال 
وهناك المحدد . ي، حيث يسمح له بتولي الوظيفة العامة وحق التوقيع القانون18ال 

وهنا بعض . الشرعي، حيث نظام االحوال الشخصية يقوم على اساس الشرع الديني

                                                   
/ منى فياض. د: نفذها فريق من ، دراسة غير منشورة "قضايا المراهقة والمراهقين في لبنان"، "كوتر" مركز - 2
  .2002.  شفيق شعيب. د/ أديب نعمة. أ

 رسائل 8و /  دراسات5و /  كتاب26تقرير غير منشور طال عرض محتويات ". كوتر"مركز .  شفيق شعيب- 3
و  مؤلفات باللغة الفرنسية 4اضافة الى .  مقاالت خاصة في الصحف اللبنانية جميعها باللغة العربية9و / جامعية

وقد قاربت جميعها قضايا الشباب، والمراهقين منهم بخاصة، في مختلف مستوياتها وابعادها، .  باللفة االنكليزية15
  .2002. لبنان. بيروت. وهي جميع ما توفر لنا في المكتبات الجامعية ودور النشر العاملة في لبنان
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ناد اليهأ، ، والتي يسمح باالستفي لبنان المحددات الشرعية للنضج حسب الطوائف نماذج
                   : 4.شرعيا، بالزواج

  .للفتاة حسب الطوائف/ للشاب: الحد األدنى المسموح فيه بالزواج -
  

في الشريعة   اإلنجيلية  األرثوذكسية  الكاثوليكية
  اإلسالمية

16/14  17/15  18/16  13/9  
  

  .مفهوم الشباب
هومي الذي به نكثف الشباب اساس جديد هو االشكال المف/  يقوم اشكال سبقامربطا ب -

سيكولوجيا النمو "، كتابهمافي دمعة يعقوب .يعقوب ود.د يتوقف في هذا السياق. ونعرفهم
 عند الغموض الذي تثيره ثالث عبارات لدى عامة الناس والمثقفين على ،5"عند المراهق

 والشباب، )ADOLESCENCE( المراهقة ،)PUBERTE( البلوغ: السواء
)JEUNESSE(6. تضمنها التقرير التوثيقي الخاص بقضايا  التي ا أن الدراساتكم

 عندما تستخدم مفهوم ،تظهر كما كبيرا من االلتباسفانها المراهقة والمراهقين، 
" الناشئ"و" الشاب"و" المراهق"بين مفاهيم حيث يخلط الباحثون ". المراهق"و "المراهقة"
 ويأخذ هذا الغموض بعدا اضافيا .لفوارقفتلتبس المضامين وتتداخل ا". اليافع"و" الحدث"و

  .  سنة18بحسب التشريع اللبناني، هو في لبنان، عندما نرى الحد العمري للطفولة، 
  .المرجعية الفكرية

، التي ان مراجعة الدراسات.  اما المأزق المنهجي االبرز فهو مأزق المرجعية الفكرية-
على سحب المفاهيم المنتجة في يقتصر اجريناها، اظهرت لنا ان الجهد االساس للباحثين 

 وهذا ما يفسر، بتقديرنا، جملة .الدراسات الغربية إلى االستخدام المحلي دون أية مساءلة
في ظل غياب ، للمفهوم الواحد الباحثين عند استخدامااللتباسات والتداخالت المفهومية 
االختالفات التاريخية ودون األخذ بعين االعتبار ، إعادة اإلنتاج والتدقيق المفهومية

 بين مجتمعاتنا والمجتمعات الغربية التي شكلت معطياتها ،واالجتماعية العميقة
 األساس في إنتاجها ،وتجربتها ومراكماتها المعرفية  على مختلف األصعدة،،الموضوعية

 أنتجت ،األدوات-فهذه المفاهيم.  والمستخدمة لدى الباحثين فيها،للمفاهيم الخاصة بذلك
 رافق دراسة وتحليل مسارات التطور المختلفة ،سياق عملية تراكم معرفيفي 

                                                   
". الزواج المبكر في المجتمعات العربيةالمراهقون والمراهقات و"ورشة عمل إقليمية حول.  أليس كيروز-4

   .42: ص . لبنان. بيروت. نشر باالتفاق مع الفرات للنشر والتوزيع. 4/3/2001-1: الرنكا
  .باريس ..P.U.F عن 1970  صادر سنة   A. GESELL هذا القول هو عنوان كتاب ل -5
.  دار النهـار للنـشر     . الجزء األول  .اهقسيكولوجيا النمو عند المر   . ليلى دمعة يعقوب  .  د . غسان يعقوب  . د  -6

  .17:ص .1990. بيروت
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ويصل بعضها إلى أكثر . وخالل حقبات تاريخية غارقة في الزمن .للمجتمعات الغربية
  .من قرن

  استنتاج اولي
ان كان من استنتاج اولي يسجل في هذا السياق، فهو التأكيد على ضرورة التصدي  -

الشباب في مجتمعاتنا العربية، نتاج المعرفة الضرورية بمن هم للمسألة االولية وهي ا
وهذا يفترض اعادة ترسيم االهداف . العام والخاص والمتميز عندهم وبينهم/ المشترك

المطروحة امام ورشتنا، باتجاه تظهير هذه االولوية التي ترسم القاعدة العلمية التي تقوم 
ية المطلوبة حول مشاركة الشباب من اجل عليها امكانية صياغة عناصر الرؤية العرب

 كما نعتقد ان جملة من التوصيات الخاصة بتنظيم ورشات عمل وبحث، فضال .تمكينهم
   7.عن اطالق سلسلة من االبحاث والدراسات يمكن ان تتأسس باالستناد الى ذلك

      
  تجربة كوثر. مشروع عربي باتجاه معرفة الشباب

  
 للمهمات االقليمية التي تطرحها االهداف االلفية للتنمية، بادر في اطار مساهمته في التصدي

، الى اطالق عدد من التقارير الخاصة "كوثر"مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث 
وقد اظهرت . 8"الواقع واآلفاق:  المراهقةالفتاة العربية"باوضاع المرأة العربية، منها تقرير 

لذي نشر، حجم التقاطع الكبير مع موضوعات ورشتنا التي الدراسة المنفذة، كما التقرير ا
وهذا ما سنحاول ابرازه متوقفين بصورة . تضمنتها ورقة العمل التحضيرية المقدمة لنا

  .خاصة عن القسم المتعلق باالستنتاجات والتوصيات
ين لقد استندت الدراسة الى سلسلة من الدراسات الميدانية شملت سبعة بلدان عربية هي البحر

 ).19-15( وقد تم اختيار الفئة العمرية .وتونس والجزائر ولبنان ومصر والمغرب واليمن
 على اجراء مقابالت مع عدد من المراهقات والمراهقين، تناولت  كما اعتمدت الدراسة

 وقد تمت االستعانة باالحصاءات ومؤشرات .مختلف جوانب حياتهم بالعرض والتحليل
 . دان العربية مع محاولة استخراج ما توفر منها عن موضوع المراهقةالتنمية البشرية في البل

 وسجلت في كل منها التوصيات المناسبة، محاورجملة من ال وقد تم تحليل المقابالت وفق
  :التاليويمكن اجمالها ب

   توصيات3            الهوية وبناء الشخصية المستقلة 
   توصيات4                     الصحة االنجابية  
   توصيات5                     عالقات األسريةال 
   توصيات6                      تجديد المدرسة 
     توصيات4                   العمل والنشاط االقتصادي 

                                                   
. اقامة شبكة هيئات اهلية. منها النشرة االلكتونية.  اطلق مركز كوثر سلسلة من المبادرات على هذا الصعيد- 7

وهو االن بصدد . فضال عن وجود عدد من التقارير الوطنية غير المنشورة، والتي تحتاج الى اطالقها ونشرها
.                                    ضع اللمسات االخيرة على دليل خاص للمدربين العاملين في هذا الحقلو  

.2003.  تونس. الواقع اآلفاق: تقرير الفتاة العربية المراهقة". كوثر" مركز  المرأة العربية للتدريب والبحوث - 8 
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     توصيات3                    السلوكيات و الهوايات 
   توصيات4            الدين والسياسة: المواقف والقيم  
 توصيات 6              الدراسات واالحصاءات 

  
  :"كوثر "االهداف االساسية التي سعت اليها دراسة

المساهمة في سد النقص الكبير في البيانات والدراسات المتعلقة بالمراهقة في  •
 .البلدان العربية

إدماج وجهة نظر المراهقات والمراهقين أنفسهم في رسم مالمح مرحلة المراهقة  •
  .شكالية النوع االجتماعي والمراهقةفي البلدان العربية وخلق نوع من االهتمام بإ

رصد بدايات التمييز بين الفتاة والفتى في األسرة والمدرسة والمجتمع وكيفية  •
  .تكون األدوار االجتماعية للرجال والنساء في مرحلة المراهقة

التعرف على صعوبات فترة البلوغ وعلى المعارف والسلوكيات المرتبطة  •
 .صحية الجسدية والنفسيةبالحقوق اإلنجابية وأبعادها ال

تمكين صانعي السياسات والناشطين والباحثين ووسائل اإلعالم ومنظمات   •
الشباب، والشباب والمراهقين أنفسهم، من رصيد معرفي  يمكنهم من تطوير 

 وخلق البيئات التشريعية مساهماتهم  في وضع السياسات وبرامج التدخل
 التي عبرت عنها المراهقات والمراهقون  أخذا بعين االعتبار األولوياتالمناسبة،
 .أنفسهم

تحفيز الجهات المهتمة، على القيام بدراسات الحقة معمقة لمرحلة المراهقة وبناء  •
قاعدة معلومات إحصائية تصلح أساسا صلبا من أجل فهم المراهقة واقتراح 

  .إستراتيجيات متوسطة وبعيدة المدى
   
   :اساسيةنتاجات است -

، سلسلة من االستنتاجات التي تطال كل "كوثر"لمحققة التي عرضها تقرير سجلت االبحاث ا
والتي تأسس بدورها لسلسة من االبحاث . محور من المحاور التي تأسست الدراسة عليها

وان اظهرت هذه االستنتاجات من . الالحقة، استكماال لعملية المعرفة المطلوبة بفئة الشباب
. التأسيسيفي طورها د على استكمال المعرفة التي ما زالت مشترك بينها، فأبرزه هو التأكي

حداث التي تشهدها  في ضؤ اال اقليميا ووطنيا،،فضال عن حاجتها لتعميق المعرفة بالشباب
/  سبتمبر، والتظهير الواقعي لثنائيات الحداثة واالصالة11المنطقة العربية بعد احداث 

  :منته هذه األستنتاجات، فيمكن اجمالها بالتالياما ابرز ما تض.. وغيرهااالصولية والتغريب
  .الشخصية الفردية واالستقاللية -1

المعيش اليومي مجزأ إلى مجاالت فرعية . ضعف التعبير المتسق عن الذات •
 .منفصلة نسبيا لكل منها قانونه الخاص
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تبلور الشخصية الفردية والمستقلة للمراهقة أو المراهق ال يزال في مراحله  •
  .األولى

الظروف الراهنة المحيطة بالمراهقات والمراهقين غير مساعدة عموما على  •
 .  ذاتيا لديهمتبلور المشروع الفردي المستقل

   : تتراوح بينالعوامل األكثر تأثيرا في بناء الشخصية المستقلة •
                 كثر تفاعال مع اإلنتماء االجتماعي إلى الفئات الوسطى المدينية األ -        

 .قيم الحداثة
  .الل العمل السياسي أو الجمعياتيالمشاركة في الحياة العامة من خ -        

  : االولية التاليةالتوصيات الى  الخاصة في هذا المحورريراخلص التق ت-
 تتمتع بهامش من الوعي المتسق ،بناء شخصية متفردة ومبادرة مهمة اعتبار •

 .  في السياسات المطروحة على هذا الصعيد الذاتية، هدفا أساسياواالستقاللية
تطوير نسق العالقات داخل األسرة والمدرسة وهياكلها والتكامل فيما بينها على  •

  .أساس تحقيق هذا الهدف
إنتاج نوع من التوازن بين الفرد والمجتمع والمؤسسات الوسيطة على أساس  •

  . المشاركة والتفاعل
   . العالقات داخل االسرة-2

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

  .التفكك األسري يؤثر بشدة على المراهقات والمراهقين وعلى تصوراتهم لألسرة •
  .قع األبويضعف الحوار والمبالغة في السلطوية المستمدة من المو •
  .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 •
  :لتالية تخلص التقارير الخاصة في هذا المحور الى التوصيات االولية ا-
 .توسيع مساحات الحوار وتطوير المهارات التفاوضية لألهل واألبناء •
إبراز التأثيرات السلبية للتمييز بين الفتيات والفتيان داخل األسرة، وتصميم تدخل  •

  .خاص للقضاء على األشكال القصوى للتمييز ضد الفتيات
مع احترام حقهم تشجيع األهل على االنفتاح على أصدقاء أبنائهم والتفاعل معهم  •

  .وتشجيع األنشطة المشتركة بين األجيال. في التمتع بمجالهم الخاص
 .القيام بدراسة ميدانية وتحليلية لظاهرة التفكك األسري •

  . تجديد المدرسة-3
 صارم، وصورة األستاذ من حامل رسالة إلى هاالمدرسة غير جذابة، نظام  •

  .موظف ضجر ال يصغي إلى تالمذته
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  .ا مقبول، والتحفظ ناتج عن سلوك الفتياناالختالط عموم •
هناك تراتبية في االختصاصات والمواد، واالعتراض عام على أسلوب التلقين،  •

  .وانعزال المدرسة عن الحياة
  : تخلص التقارير الخاصة في هذا المحور الى التوصيات االولية التالية-
 .ى المشاركةإعادة االعتبار إلى المدرسة كمؤسسة تربوية جذابة تقوم عل •
  . إعتماد أساليب تدريس ناشطة تطور الحس النقدي لدى التالميذ •
  . تطوير المناهج وربطها بالتقنيات الحديثة، والربط بين المدرسة والحياة •
  .مشاركة التالميذ وانتخاب ممثلين عنهم  إلدارة الحياة المدرسية •
  .بيقيةإيالء األهمية الكافية لحصص الرياضة والفنون واألنشطة التط •
  . تطوير األنظمة المدرسية وإستحداث آليات للتنبه المبكر إلى النزاعات وحلها •

  . السلوكيات والهوايات واوقات الفراغ-4
فاوت هام بين الفتيات والفتيان في فرص ممارسة الهوايات وفي الرقابة على ت  •

 . السلوكيات،  واختالف  نسبي في االهتمامات
عض األنشطة وتفاوت بين البلدان أيضا، خصوصا تفاوت اجتماعي في ممارسة ب •

  .استخدام الحاسوب والرياضة
  . ممارسة  الرياضة بشكل منظم، هو عموما امتياز ألبناء األسر الميسورة •
عدم توفر المؤسسات والبنى التحتية المخصصة للمراهقين والشباب، فضال عن  •

  . كافيةارتفاع كلفتها بالنسبة إلى الفئات التي ال تتمتع بموارد
والتلفزيون هو األكثر انتشارا، ومعدل . المطالعة وإرتياد السينما والمسرح محدود •

 .المشاهدة أعلى عند الفتيات وأبناء األسر األقل دخال
  . الموسيقى على اختالفها اهتمام أساسي في كل البلدان والفئات االجتماعية •
جموعات مختلطة الخروج مع األصدقاء نشاط أساسي وهام ولكن الخروج في م •

  .أقل قبوال في األوساط الفقيرة والمحافظة
  : تخلص التقارير الخاصة في هذا المحور الى التوصيات االولية التالية-
توفير البنى التحتية من أندية وجمعيات وبيوت شباب وتجهيزات رياضية  •

وترفيهية وثقافية، ونشرها في أماكن قريبة من السكن خصوصا في األرياف 
 .ياء المدينية الفقيرةواألح

وضع خطط تدخل من أجل تشجيع الشباب على المطالعة واستخدام تكنولوجيا  •
  . المعلومات، بالتالزم مع إجراءات فعلية لتخفيض كلفتها

تعميم التربية الفنية والقانونية وقيم التسامح واحترام حقوق اإلنسان باستخدام  •
 ).الجمعيات، األندية بكةشاإلعالم، المدرسة، وسائل (الوسائل والقنوات المتاحة 

  . التوعية على الصحة والصحة االنجابية-5
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حرج لدى األبناء ولدى األهل تجاه موضوعات الصحة اإلنجابية، واألهل  •
 .والمدرسون تنقصهم المعلومات العلمية

لمعلومات، يليها وسائل اإلعالم والكتب والمجالت،  االول لمصدرالاألصدقاء هم  •
  .يهدون أي توج

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

والفتيان . تشعرن بالتقييد: ذكريات البلوغ عموما غير مريحة، خصوصا للفتيات •
 .يشعرون بأنهم  أصبحوا رجاال

  :ر الى التوصيات االولية التالية تخلص التقارير الخاصة في هذا المحو-
إدماج التوعية الصحية والصحة اإلنجابية والنفسية والتربية الجنسية في مناهج  •

 . التعليم بما يجعل المدرسة قناة آمنة لتوفير معلومات علمية
تأهيل المدرسين والمرشدين االجتماعيين في المدارس  والجمعيات الناشطة في  •

  . ذه الموضوعاتمجال المراهقة في خصوص ه
وضع خطة موجهة لمعالجة ظاهرة الزواج المبكر في األوساط المعنية، وبناء  •

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

البحث المعمق في ظاهرة تأخر سن الزواج وانعكاساته على الصحة الجسدية  •
 . على األوضاع االجتماعية والسلوكياتوالنفسية للمراهقات والمراهقين و

  . العمل والمستقبل المهني-6
شاط أساسي للرجال خصوصا، ولكنه ليس القيمة المحورية التي ينتظم نالعمل  •

 .ونسبة هامة من الفتيات  يفضلن تكوين أسرة على العمل. حولها المجتمع
  .خروقاتاالعتقاد بالتقسيم االجتماعي للعمل على أساس الجنس، مع بعض ال •
القيمة االجتماعية للعمل هي األساس، وعقلية المشروع االقتصادي محدودة  •

  .االنتشار
 العالقات مع رب العمل ال. األجر متدني. شروط التمرن والعمل غير مرضية •

  .تخلو من العنف
  : تخلص التقارير الخاصة في هذا المحور الى التوصيات االولية التالية-
مهني وإخراجها من طابعها التقليدي، وابتكار صيغ حية تحسين برامج التوجيه ال •

 .للتفاعل بين المدرسة ومجاالت النشاط االقتصادي
  .تطوير تشريعات العمل الخاصة بعمل المراهقين، ونظام المتمرنين •
ضمان حق المراهقات والمراهقين في التنظيم النقابي واإلستفادة من التأمين  •

  .قوق األخرى المرتبطة بالعملاالجتماعي والصحي والمنافع والح
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تصميم برامج التدخل الموجهة للشباب بما يحترم األولوية التي يعطونها للقيمة  •
 .االجتماعية للعمل، وتفضيلهم العمل المستقر

  . الموقف من المرأة واالدوار االجتماعية-7
في  االنتماء االجتماعي المديني والى الفئات الوسطى هو العنصر االكثر تأثيرا   •

   .الموقف من المرأة
 .التفكير في وضع المرأة من منظور الرعاية وتلبية االحتياجات هو االكثر شيوعا •

  .محدود االنتشارفمنطق الحقوق اما 
  .بفكرة المساواة محدود جداقبول ال. اعتراف عام بوجود تمييز ضد المرأة •
مع . لتها بشكل جيداالغلبية مؤيدة لتعليم المرأة وتلبية احتياجاتها المادية ومعام •

 .دةبعض االستثناءات المحدو
 مع ميل أوضح لدى مشاركة في الحياة العامة متقاربة،المواقف من العمل وال •

  .المنزلية واالسرية“ الواجبات“ين الذكور لضرورة التوفيق بينها وب
أكثر تحفظا إزاء أي تغيير كبير في العالقات ) مراهقون ومراهقات(األغلبية  •

  .ويفضلون  مراعاة قيم المجتمع وخصوصياته... لعالقات الجنسيةاألسرية وا
  : الدين-8
 .يتراوح بين عالقة خاصة بالخالق وناظم لكل مجاالت الحياة. الدين حاضر بقوة •
 أو تأثرا بوسائل ،)اإليمان التقليدي(تتوفر إما من األهل . الثقافة الدينية ضعيفة •

  . أو بتأثيرات دينية سياسية،اإلعالم
– وبينه وبين التيارات السياسية بين الدين والعادات اإلجتماعية والتقاليد،مزج •

  .الدينية
المراهقون أكثر تأثرا بالدين السياسي، مقارنة بجيل اآلباء حيث الطابع  •

  .االجتماعي للدين هو الغالب
  : تخلص التقارير الخاصة في هذا المحور الى التوصيات االولية التالية-
لدينية، بما فيها االطالع على األديان األخرى، ونشر قيم التسامح تطوير الثقافة ا •

 .واكتشاف المشترك، ونبذ التعصب
التوعية على التمييز بين الدين وبين العادات االجتماعية والتقاليد وبين الخيارات  •

  .السياسية واإليديولوجية، لتالفي اختالطها في وعي المراهقين والمراهقات
 .دية لمصادر التوجيه الديني المسيس في وسائل اإلعالمالقيام بمراجعة نق •
  :االستخالصات.  السياسة-9
 . وتداعيات الحادي عشر من ايلولاهتمام بفلسطين والعراق وأفغانستان •
  .ماع على نقد السياسة األميركيةإج •
 .إمتزاج اإلنفعالية والعقالنية في الموقف من األحداث •
  . وتفضيل الجمعيات،ابتعاد عن العمل السياسي الحزبي •
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التساهل مع األهل ممكن ولكن السلطة .  والمجتمع، والحكومة،السلطة هي األهل •
  .يجب أن تكون عادلة

 .الميل العام هو قبول السلطة والبحث عن حلول وسط •
عادة االعتبار الى العمل  لقد تركزت التوصيات الخاصة في هذا المحور حول مسألة ا-

 عمل يتجاوز مجرد الصراع على السلطة، ويتالفى السياسي في المجتمع بوصفه
 .التناقض بين القول والعمل

  
  .الحالة اللبنانيةراهنة؟  ممكنة وهل استعادة الشباب الى السياسة مهمة

  
، "انتفاضة االستقالل" في اطار ما اسمي ، لبنان ويشهدهاالظاهرة الجديدة التي شهدها

 فبراير/  شباط14الشهيد رفيق الحريري في التي اطلقت اثر االغتيال المجرم للرئيش 
، اعتصاما ظاهرة نوعية، ملفتة، تتمثل ببحر المشاركة الشبابية الواسعة فيهاهي  ،2005

وتأتي هذه المشاركة من خارج البنى السياسية التنظيمية . وتظاهرا واشكال اخرى
، لذي يؤشراالمر ا. الراهنة لمختلف القوى السياسية المنخرطة في هذه االنتفاضة

  : مسألتين الىبصورة اولية،
امكانية استعادة الشباب الى السياسة بمعناها الوطني، وعلى قاعدة القضايا  -

الكبرى التي تتمثلها، كقضايا االستقالل والسيادة والحرية، وتوكيدا للوحدة 
  . الوطنية

للسياسة مع قيم اخالقية، ال معنى جاذب تالزم السياسة في هذه الحالة  -
الة اللبنانية الراهنة،  في الحى ذلك،تجلقد  و.التالزم الحقيقي بهادون 

باالنتصار للحقيقة وكشف المجرمين واحالتهم على المحاكمة، والتأكيد 
على ادانة االغتيال السياسي واالنتصار الى قيم السلم والديمقراطية في 

  .ادارة الصراع السياسي الداخلي
 االستنتاجات الحاسمة ، راهنا، في بداياتها وال تحتمل ما زالتان هذه الظاهرة الشبابية

اال ان الواقعية تفترض . فضال عن انها تتعرض لضغوطات هائلة باتجاه قمعها. والنهائية
. وهي تحتاج الى متابعة وتحليل ودراسة.  وبمختلف مواقعهمتسجيل انها فاجأت الجميع

تطاله هذه التجربة الشبابية اللبنانية سمدى الذي اال ان التساؤل الذي نضيفه هنا، يطال ال
في الساحات عن التأثير ؟ وهل يمكن حجبها، تجربة ونموذجا ودالالت، بتأثيراتها
   ، في عصر العولمة وثورة االتصاالت واالعالم؟؟ةالعربي

  
  :خالصات عامة

  والتيهقة،ا في اطار الخالصات  العامة التي توقف عندها تقرير الفتاة العربية المر-
تأكيده اننا امام تنوع كبير وتعدد يمكن بالضرورة سحبها على مجمل الشباب العربي، هو 

في نماذج تفكير وسلوك المراهقين والشباب، واننا امام عوالم تختلف وتتشابه عبر 
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البلدان العربية وضمن البلد الواحد، االمر الذي يتيح نفي ما يمكن اعتباره نموذجا نمطيا 
  . في المجتمعات العربيةللمراهقة والشباب

 : تتركز علىفهي العوامل التي تساعد على انتاج عناصر التمايز واالختالف،  اما-
  . الثقافة التوليفية داخل المجتمعضعف •
  .الميول اإلستهالكية والفردانية •
  .غالق ضمن جماعات اإلنتماء األوليالتعصب واإلن •
  .البلد الواحد دان، وضمنالتفاوت االقتصادي واالجتماعي والثقافي بين البل •

 :اتجاه تكوين أنماط وسلوكيات متقاربة  اما العوامل التي تساعد في -
  .العولمة والسلوك االستهالكي •
  .تشار االتجاهات الدينية األصوليةان •
  .الحداثة واتجاهاتها وقيمها •
  .إعادة إنتاج المجتمع التقليدي وعالقاته •

  
  


