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البرنامج



 الشباب املتوسطيون
 تقرير عن حال الشباب في منطقة البحر األبيض املتوسط

 3 – 5 نيسان (أبريل) 2017
 الدار البيضاء

 تنظّم هذا االجتماع "الشبكة األورومتوسطية الفرنسية" (REF) بالشراكة مع "شبكة املنظمات غير الحكومية
  األورومتوسطية املغربية" ومجلة ""ONORIENT اإللكترونية.

  شبكة األورومتوسطية الفرنسية
 تضم "الشبكة األورومتوسطية الفرنسية" 41 منظمة من املجتمع املدني الفرنسي، معنية بمنطقة البحر

 األبيض املتوسط. وإيماناً منها بأن السالم في املنطقة األورومتوسطية ال يمكن أن يتحقق إال على أساس
 احترام حقوق اإلنسان، واملساواة بني الجنسني وحق الشعوب في تقرير مصيرها، تعتزم "الشبكة األورومتوسطية
 الفرنسية" أن تكون مكاناً لعمل وتفكير الجهات الفاعلة في املجتمع املدني الفرنسي املشارِكة في حوض البحر

 األبيض املتوسط.
 كما تعتزم "الشبكة األورومتوسطية الفرنسية" تثبيت وتعزيز منطقة غنية بالتنوع، وفائضة باإلبداع واالبتكار

 واإلمكانات املشتركة.

 شبكة املنظمات غير الحكومية األورومتوسطية املغربية
 شبكة املنظمات غير الحكومية األورومتوسطية املغربية هي تشكيل فيدرالي وطني، مؤلفة تنظيمياً من قرابة مئة

 جمعية ومنظمة غير حكومية وغير ربحية ونقابات مركزية، وتعمل في املقام األول في مجاالت حماية حقوق
 اإلنسان والحريات األساسية والحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وحقوق الشباب والبيئة؛ من بني

 املوضوعات األساسية األخرى في بناء دولة القانون. ومن خالل هذه اإلجراءات، تهدف شبكة املنظمات غير
 الحكومية األورومتوسطية املغربية في املقام األول إلى تعزيز دور املجتمع املدني من خالل إشراكه بشكل أكبر
 في تعريف السياسات األورومتوسطية واالرتقاء بأهداف الشراكة األورومتوسطية وتحسينها وخاصة الشراكة بني

 املغرب واالتحاد األوروبي.

ONORIENT "أون أورينت" 
 هي مجلة على شبكة اإلنترنت تحتفي بالهياج الفني والثقافي في املغرب العربي والشرق األوسط، ما بني دليل

 مديني وأجندة ثقافية.
 إنها واجهة عرض للثقافة الشرقية تتوجه إلى القراء املتلهفني الكتشاف مستجدات هذا املشهد الثقافي

 وتوجهاته ومواهبه وأحداثه وأخباره. 

 وكِمكشاف توجهات حقيقي، تسعى إلى تسليط الضوء على ثقافة اليوم وكيف يتلقاها الشباب، عبر وسيلة دعم متصلة،
 يتم تحديثها وتطويرها باستمرار.
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 السياق

 لقاء بني األجيال حول موضوع الشباب في منطقة البحر األبيض املتوسط.

 يمكن أن نعتبر حالة الشباب مؤشراً ذا صلة بحال الصحة في البلد. في الواقع، بلد ال يمكن أن يضمن
 االحتياجات والحقوق األساسية لألجيال الشابة (كالتعليم، والعمل، والسكن، والصحة، ...) هو بلد بال مستقبل.

 بيد أن الشركات في محيط البحر األبيض املتوسط تكافح من أجل الخروج من األزمة التي تؤثر على جميع
  البلدان

 املطلة على البحر األبيض املتوسط. وأول من يعاني من آثار هذه األزمات هم الشباب وفي الدرجة األولى
 الشابات.

 ولذلك فإن املجتمع بأسره وجميع األجيال معنيون بهذه املسألة.

 اجتماعياً واقتصادياً، الشباب أول من يواجه البطالة وانعدام االستقرار بما في ذلك الخريجون. كما أن الشباب
 أيضاً هم أكثر من لديهم صعوبة في الحصول على ظروف الئقة. وهم أيضاً يُستبَعدون عن مواقع املسؤولية

 والقرار في املجاالت االقتصادية واالجتماعية والسياسية. وهناك أيضاً بني الشباب الكثير من الشابات اللواتي
 يعانني من التهميش، ال سيما في املناطق الريفية، حتى وإن كانت لديهن مؤهالت عالية. بشكل عام، دخول

 الحياة الواعية هو أكثر من أي وقت مضى درب املناضل واملناضلة!

ر أن الشابات يشكلن قدرة أساسية للتطوير وممثالً رئيسياً للتغيير االجتماعي في كال الضفتني.  يجب تذكُّ

 من أجل كل هذه األسباب، يبدو األمر ملحاً لسماع أصوات وتطلعات وأحالم الجنسني؛ الذين هم َحَملة األمل
 من أجل عالم أكثر عدالً وإنسانية، وإتاحة لقائهم مع من يريدون العمل معهم.
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 تقديم

 لقاء ترابطي ونقاش حول أربعة محاور:
 • الحصول على فرص العمل والتدريب للشباب.

 • حرية حركة الشباب في منطقة البحر األبيض املتوسط.
 • دور الثقافة والفنون بالنسبة لألجيال الشابة.

 • مشاركة املواطنني في حياة املدينة.

 األهداف

 • تغذية وتقوية وتطوير املهارات والعمل الذي تقوم به كل منظمة على األرض.
 • تطوير العمل الجماعي بني البلدان على املستوى اإلقليمي حول القضايا املشتركة بيننا.

 • زيادة الوعي العام وتشكيل حمالت مناصرة حول مختلف القضايا التي تعني الشباب، مثل التنقل واملشاركة
 املدنية...

 لقاء يجمع الشباب والجمعيات من ضفتي البحر األبيض
 املتوسط

 • خمسة وسبعون شاباً ناشطني في مؤسسات املجتمع املدني الفرنسية، واألوروبية والضفة الجنوبية مدعوون
 إلى مختلف ورشات العمل.

 • وهم من فرنسا، إسبانيا، مالطا، سوريا، لبنان، فلسطني، مصر، ليبيا، تونس، الجزائر، إيطاليا، البرتغال،
 اليونان، األردن واملغرب.

 • في املناقشة العامة، املفتوحة للجميع، الطالب وممثلو املؤسسات والصحفيون والباحثون مدعوون لتبادل اآلراء
 ولقاء جميع املشاركني.
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 البرنامج

 فندق إيدو أنفا
 85، شارع أنفا - حي غوتيي

 9:30 حتى 10:30: لقاء صحفي، تقديم املشروع واألطراف املشاركة
         11 حتى 12:30: كلمات الترحيب، وتقديم األهداف ومسار اللقاء

 14:00 حتى 18:00: 4 ورشات عمل في وقت واحد
                 1. قرن الحصول على فرص العمل باملنفعة االجتماعية

 بالنسبة لكثير من شباب طرفي البحر األبيض املتوسط السؤال: "هل سأنجح في العثور على وظيفة؟" هو
 الشاغل الرئيسي. ولكن بنظرة أدق، فالسؤال يصير أكبر: " هل سأنجح في العثور على وظيفة الئقة، تعجبني،

 وتنسجم مع قيمي وأمنياتي ملجتمع اليوم والغد؟". على جانبي البحر، نادراً ما كانت معدالت البطالة بني
 الشباب مرتفعة. في هذا السياق، أن تكون متطلباً في هذه الظروف للعمل قد يبدو غير مناسب أو مزاجي.

 وعلى العكس من هذا، فإن ذلك يدل على الرغبة في طرق عمل جديدة أكثر استجابة للتغيرات في مجتمعاتنا.
 كما يجب التفكر في هذه الطرق الجديدة، وإقناع مختلف األطراف الفاعلة في عالم العمل بوجوب التحرك.
 ستكون هذه الورشة فرصة ملناقشة تطلعات الشباب والحلول املوجودة وتلك التي يجب وضعها، ال سيما في

 ضوء التعاون املتوسطي: الشراكات، وَدور الشتات والتعاون عبر الحدود.
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 2. ملاذا التحرك؟ حل أساطير حول حركة املرور في البحر األبيض املتوسط

 وعلى الرغم من الفوارق الصارخة في الحصول على التنقل (وخاصة بني الشمال والجنوب)، فالكثيرون يعبرون
 البحر املتوسط كل عام. ملاذا؟ التدفقات "الضخمة" في السنوات األخيرة سلطت الضوء على الفجوة بني أفريقيا
 وأوروبا باعتبارها واحدة من أهم مناطق املهاجرة ولكن أيضاً كونها منطقة خطر. إال أن الهجرات ال تنخفض،
 وعلى الرغم من التركيز على املعابر بني الجنوب والشمال، واملعابر بني الشمال والجنوب، فحركة املرور ضمن
 الجنوب ذاته هي أيضاً مهمة جداً، بل وأكثر أهمية، وتعني الشباب بشكل رئيسي. املطلوب إذن تفسير ملاذا

 يغير الشباب بالدهم. ما هي األسباب الجذرية لتحركاتهم املستمرة وهذا حسب تحليالت الفاعلني أنفسهم؟ هذه
 القضية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالحواجز أمام حركة املرور في منطقة البحر األبيض املتوسط. فمن الضروري

 تقصيها، بفهم األسباب، للسعي بشكل أفضل للحد منها أو مجابهتها.

 

 3. التزام املواطنني الشباب في منطقة البحر األبيض املتوسط: كيفية املشاركة في حياة
 "املدينة"

 وقد أظهرت الثورات العربية قدر اإلحباط الذي يعاني منه الشباب إزاء الحياة السياسية لبلدهم، وقدرتهم
 الخارقة على التعبئة والفعل. ماذا عن اليوم؟ من املهم إجراء تشخيص ملشاركة املواطنني الشباب في منطقة

 البحر األبيض املتوسط، سواء من منظور التزامهم أو من منظور الفرص املتاحة. على أي مستوى من املمكن
 اتخاذ إجراءات فعالة اليوم؟ بأي طرق؟... في الشمال كما في الجنوب.

 ولكن يجب أيضاً قياس درجة استعداد الشباب لاللتزام، ما يمكن أن يبطئهم شخصياً أو جماعياً. هل االلتزام،
 ال سيما السياسي، هو قضية رئيسية بالنسبة للشباب، وإذا كان األمر كذلك، فبأي شكل؟
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  4. الوصول إلى الثقافة. ما هي العقبات الرئيسية؟

 محاولة تأسيس جرد للوضع الثقافي في كل بلد. هل هناك بنى تحتية أو ال: صاالت سينما ومسرح وحفالت
 موسيقية ومتحف ومكتبة للقراءة ومكتبة بيع ومهرجان...؟ في املدينة أم في الريف؟ هل تعرفة الدخول إلزامية؟

 هل هناك دور نشر وشركات إنتاج سينمائي ومدرسة فنون...؟ قانونياً: هل يسمح القانون بجميع أشكال
 التأسيس؟ هل هناك رقابة؟ هل يستطيع الفنانون (املوسيقيون واملمثلون وفنانو الكتابة على الجدران...) التعبير

 في األماكن العامة؟ على شبكة االنترنت؟
 هل هناك لغات فنية معاصرة خاصة بثقافات منطقة البحر األبيض املتوسط، أم أنها تعاني من آثار العوملة

 الثقافية؟
 سهرة مفتوحة

 فندق إيدو أنفا
 85، شارع أنفا - حي غوتيي

12:00-9:00 
    4 ورش عمل في وقت واحد من الساعة التاسعة صباحاً إلى الواحدة بعد الظهر

 1. التأهيل من أجل اإلنخراط

 حتى ما قبل بضع سنوات، كان مستوى عال من التعليم يضمن تقريباً الحصول على وظيفة. اليوم، وخاصة
 على الشاطõ الجنوبي، معدالت البطالة لدى الخريجني الشباب في بعض األحيان أعلى من غيرها. وفي الوقت
 نفسه، الكثير من األشخاص ما زالوا يتركون دراستهم قبل إكمال املرحلة الثانوية ويجهدون، في املناطق األقل

 نمواً اقتصادياً على وجه الخصوص، لتلبية احتياجاتهم األساسية. وملعالجة هذه املشاكل هناك حلول بالفعل،
 كدورات التأهيل املهنية القصيرة التي تمكن السكان املتضررين من تطوير أنشطة مدرة للدخل، أو نُظُم مرافقة

 أصحاب املشاريع الشباب. وستُعرض خالل ورشة العمل حاالت محددة تجمع بني املنفعة االجتماعية والتنمية
 املستدامة. ويمكن أن تُستنبط حلول أخرى من قبل املشاركني لتتوافق مع التأهيل وفرص العمل وتلبية

 االحتياجات الخاصة للمناطق.
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 2. افتتاح تعميم: ما هي نُظم التنقل في منطقة البحر األبيض املتوسط؟

 في أوروبا هدف "ايراسموس" واضح: تعزيز التبادالت الشبابية بني الدول األوروبية لخلق شعور باالنتماء
 األوروبي، وتعزيز التبادل بني الثقافات من أجل االنفتاح واملعرفة املتبادلة والتسامح بني الشباب األوروبيني.

 باختصار، "ايراسموس" يساهم في السالم في أوروبا. هل من املمكن إقامة نظام تنقل كهذا لصالح الشباب
 في املنطقة األورومتوسطية بأكملها؟ إن نُظُماً جديدة كبرامج التطوع الدولية أو برامج التبادل بني الطالب تتيح
 تسهيل حركة املرور في منطقة البحر األبيض املتوسط، ولكنها ال تفيد الجميع. ما هي مزايا وقيود مثل هذه

 النُظم؟ بعض صناديق التمويل لدعم التنقل بني الدول العربية موجودة منذ عدة سنوات لكن معظمها مخصص
 للمجاالت الثقافية والفنية، مثل: صندوق سفر، وصندوق شباب املسرح العربي... كيف يمكن تطوير هذه الوسائل

 لخدمة تنقل الناس؟ كيف يمكن جعل السفر سلساً بني بلداننا، ذهاباً وإياباً؟

 3. املشاركة في الحياة اإلعالمية أو ابتكار وسائل إعالم؟

 يَُشك في وسائل اإلعالم التقليدية اليوم بشكل كبير، سواء في شمال البحر األبيض املتوسط أو جنوبه. فهي
 متهَمة بالدعاية للدولة، بأساليب مختلفة، وغافلة عن العجز في تولي دورها ضد السلطة، باألحرى تبدو وسائل

 اإلعالم منبوذة من قبل الشباب. ولكن في ضوء الثورات العربية لوحظت أهمية مصادر اإلعالم الجديدة (ال
 سيما شبكات التواصل االجتماعي) وكم التعبئة الذي يمكن أن تحققه.

 اليوم اإلعالم موجود في كل مكان وليس في أي مكان، في آن واحد، لعدم التحقق والتضخيم الذي تجلبه إليه
 الشبكات االجتماعية. أين الشباب مقابل هذا؟ ما طبيعة عالقتهم مع وسائل اإلعالم؟ الشباب الذين يحتشدون

 في أشكال وسائل اإلعالم الجديدة هل يفعلون ذلك معيدين ابتكار قواعد أو يُبقون على القديم؟ كل هذه
ً  األسئلة هي عناصر أساسية للمشهد الشامل للشباب في منطقة البحر األبيض املتوسط كما أنها تقدم تقريرا

 جديداً عن اإلعالم.
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   4. التثقيف. أي مكان وأي تعريف من أجل الفنانني؟

     
 ال بد من دراسة الظروف املعيشية واإلبداعية للفنانني، بالنظر إلى االختالف الكبير في األوضاع السياسية

 واالقتصادية حول البحر األبيض املتوسط، كل حالة على حدة. حيث إن تجارب بعضهم يمكن أن تثري اآلخرين
 إليجاد حلول. تبرز العديد من املواهب الشابة هنا أو هناك فتعرِّف بنفسها أحياناً ويُعترف بها محلياً أو دولياً؛
 وهذا الهياج الثقافي يشارك في الحفاظ على شباب متيقظني ومتنبهني لقضايا مجتمعهم. إال أن هناك عقبات
 تحجب هذا االزدهار الحر والحيوي عن كل فرد في ممارسة الفن. كيف يمكن للفرد أن يصبح فناناً في هذا

 املجال أو ذاك؟ ما هي نظرة الحكومة والشعب إلى الفنانني؟ هل للنساء والرجال نفس الفرص ليصبحوا فنانني؟
 هل يمكن للفنان اقتصادياً أن يعيش من مهنته؟ هل يحصل الفنانون بسهولة على الحق في تقديم أعمالهم في

 بالدهم وخارجها؟

 14:00 – 16:30: زيارات لجمعيات محلية
• Réseau Marocain Euromed des ONG (Moroccan NGO Euromed Network) 

5, rue des Asphodèles - Casablanca  
• Centre marocain pour la jeunesse et les transitions démocratiques (Moroccan 
Center for Youth and Democratic Transitions) 

165, boulevard Abdelmoumem - Casablanca  
• Théâtre nomade  

Fabrique Culturelle des Anciens Abattoirs - Casablanca 
• Association TAHADI pour l'environnement (TAHADI Association for environment) 

3, rue Mohammed El Bahi - Maarif Area - Casablanca 
• Racines 

30, rue Banafsaj, résidence Berth - Mers Sultan / Casablanca 
• Initiatives urbaines (Urban Initiatives) 

9, rue Ibn Al Baittar - Derb Saad - Hay Mohammedi Area / Casablanca 
• Organisation marocaine des Droits de l'Homme - Fondation marocaine de 
l'Etudiant (Moroccan Human Rights Organisation - Moroccan Student Foundation) 

295, boulevard Abdelmoumen, Angle rue la Persée - Casablanca 
• Association Moroccan Cartoon Center  

Hôtel Idou Anfa - Casablanca 
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 17:30 – 19:00: "الشباب املتوسطي من أجل العدالة االجتماعية واملناخ"

  22:30 – 20:30: سهرة مفتوحة                       
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 فندق إيدو أنفا

 85، شارع أنفا - حي غوتيي

 9:00 – 12:00: التحضير للنقاش العام 

 15:00 – 18:00:  نقاش عام:
  

 "جرد لحالة الشباب في منطقة البحر األبيض املتوسط"

 افتتاح

 حل ورشات اللقاء 

 شهادات من املناضلني الشباب املنظَّمني 

       
 20:00: سهرة اختتام في فندق إيدو أنفا
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األربعاء 5 نيسان (أبريل)، 2017



  أعضاؤنا

 شركاؤنا

Contacts  
General coordination 
Marion ISVI – directrice exécutive 
Mail: m.isvi@euromed-france.org 
Telephone : +33 (0)6 74 18 03 75 

Design ©Lombard Morgane
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Logistics and communication 
Sarah CHELAL 
Mail: s.chelal@euromed-france.org 

Marion BEAUCHAMP 
Mail: m.beauchamp@euromed-france.org
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