
 بعد مرور أكثر من أربعین عاما في الصحراء تندوف، الجزائر، في انتظار اجراء استفتاء تقریر 
المصیر،  الشعب  الصحراوي  یواجھ  تحدیات جدیدة  لمواصلة مسیرتھ, رقم  قسوة  العیش في 
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"

و لوصف المشھد االجتماعي القائم ننقل كلمات زیغمونت بومان  "مقبرة ملیئة 
باآلمال والمحن.  

 ھذا العمل، متمثل في بحث اجتماعي عن وضع الشباب في مخیمات الالجئین، یمثل تقرب من  
للواقع الیومي للشابات و  الشباب الصحراویین وخطوة أولى ضروریة لتدخالت مستقبلیة في مجال 

الشباب

 •.كارلوس  بیلتشیس  بالثا
ناتكسو اسبیرانثا   فرناندیز

.  .
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تالیف:   
 كارلوس بیلتشي  بالسا  .     

ناتكسو اسبیرانثا  فرناندیز.  

 "  كانت  لدي فكرة انھ اذا اعطینا مسمیات للمشاكل فانھا  تتجسد،  ولم 
یعد من الممكن تجاھلھا، على العكس  من ذالك ان بقیت في َطي النسیان، 

یمكن ان تزول فقط مع مرور الوقت."فانھا 

اسابیل اییندي:  دار االرواح  1982

الصحراویین. الالجئین مخیمات فى الالجئین 2الشباب
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Ver la vida pasar  نرى الحیاة  تمر 

العتكوین وال فرص فى المخیمات یمثالمحدودیة االنسانعالممنتتجزأناللتینمسأنمل الحالیة

خطین .في نفس الوقتانو المتقاطعنمتداخالالصحراوى;

البطالة المدفوعةالعامةھذه وتدنى المرتبات المتصلة باالدارة, ذلك الوظائف فى بین العاملین, بما

الصح المسلحة), تمثل(التعلیم, جمیعاة, او القوات فى العملمناقشاتلموضوع الرئیسى الشباب. ان

مشترك موضوع خیبة املھو من كبیر جزء فيو ونتیجةالمجتمعھذاالمتوارثة الحاد حالةللنقص

محدود،من الفراغ المدى الطویل, یمكن ان تؤدى الى السلوكغیر .غیر اجتماعیةعلى

عنداالخوةالتقلیدیة الصحراویة التى تمنحالثقافة خاصة فى اعالة االسرة, مبكر وقت فى المسؤولیات

كلیھما. اما نتیجة للھجرةغیاب الشكل االب او او للطالق , حینھا , انالى اوى او االم الوفاة, لخارج,

النبتاالبن ھمااو سنا عن اعالة االسرة. االبن االكبراالكبر كسبالمسؤول وسائل على للحصول

البنت و (العیش, المنزلیة دوماذا , ھتتولى المھام فى البیت التقلیدشكل من التعلیم). التسرب فى ى سببا

المعتاد ان البنت ومن االعمالتولى  الكبرى تالصحراوى خالیة, حیةالمنزلتدریجیا تصبح االم تى ان

منھا تماما. 

عن الصعوبات االقتصادیة فضال فى العمل, من النقص لالسروعلى الرغم فالحیویة بالنسبة ان ,

ال یوافق من الشباب كبیرا الحالة. التشجیعاللجوء الى اى مصدر للدخل من اجل مععلىجزءا ھذه الجة

حالة االفالس الذيشرعیة ال یؤدى اال الغیراالعمالعلى علیناالى تشجیع ألح . وال بدیشجع العدو,

للعملمن ایج فرص و الكریماد مشتركةالقانونى جبھة جمیع القطاعات یجب ان تكون فان ولذلك ;

شغل ،  تحیث ب للحكومة.ذا یجب ان یكون الھدف ھخلق  فرص  االول

اكبرالمجمع لدیھ كان من المبادراتالنسائى الو عدد مثلالتسھیالت المشاریع المستقلة, نشاء

رغم ان القروض الصغیرة, مع الى االمام تخرج التى سوف مرةالمساالتعاونیات الصغیرة كل فى عدة

محدودیة الأیضایریدون.اكثر صعوبة, مسرح العمل ویاالنضمام الى الذات, ن ریدنھ یؤدى الى تحقیق

خبرتھنقدمان مجال التنمیة,ن المساھمةفى و التحریر.بتجربتھنو عملیة اإلنماء أوساطبینفي

الرضى, ھناك اتالشب من التي تبذلھاامن ننوعا اإلشكاالتمواجھةالمرأة في  حیة المجھودات ھذه

انیةوالعملیةاالقتصادٮ اوضحو ھو. و فقط لیس األساسي كماالزواج او العمل المنزلى.ھدفھن  و

ال نرید ان نرى الحیاة تمر: " نحھُن یقولن ".خیمناأبواب امام منن

فى النموذج التعاونى بدیلبان الشباب   ِمن المثیر من اجل البقاء, اال انھا تحتاج الىیرى العمل

والصبر التفانى الطویل, او على المدى حدثتحقیق اھداف االكبركما من االجیال غیر انھمع النساء .
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االنسان عالم من تتجزأناللتین مسأنمل الحالیة فى المخیمات یمثالمحدودیة فرص العتكوین  و ال

.في نفس الوقتانو المتقاطعنمتداخالالصحراوى; خطین 

بین العاملین, بما فى ذلك الوظائف المتصلة باالدارة , وتدنى المرتبات المدفوعة العامة ھذه البطالة

الشباب. ان العمل مناقشاتلموضوع الرئیسى فى جمیع اة, او القوات المسلحة), تمثل (التعلیم, الصح

حالة للنقص الحاد ونتیجة المجتمع ھذا المتوارثة في و جزء كبیر من  خیبة امل ھو موضوع مشترك

.غیر اجتماعیةعلى المدى الطویل, یمكن ان تؤدى الى السلوك غیر محدود،من الفراغ 

المسؤولیات فى وقت مبكر فى اعالة االسرة, خاصة عند االخوة التقلیدیة الصحراویة التى تمنح الثقافة

لخارج, الوفاة, او للطالق , حینھا , ان الى اوى او االم او  كلیھما. اما نتیجة للھجرةغیاب الشكل االب

للحصول على وسائل كسب المسؤول عن اعالة االسرة. االبن االكبراالكبر سنا ھما او النبتاالبن  

ى سببا فى التسرب من التعلیم). فى البیت التقلیدشكل دوما ذا , ھتتولى المھام المنزلیة (العیش, و البنت 

تى ان تصبح االم خالیة , حیة المنزلتدریجیا االعمال تولى  الكبرى تالصحراوى ومن المعتاد ان البنت 

منھا تماما. 

علي الرغم من النقص فى العمل, فضال عن الصعوبات االقتصادیة الحیویة بالنسبة لالسر, فان 

جزءا كبیرا من الشباب ال یوافق على اللجوء الى اى مصدر للدخل من اجل معالجة ھذه الحالة. التشجیع 

. وال بد یشجع العدو, ألح علینا الى تشجیع حالة االفالس الذي  شرعیة ال یؤدى اال الغیر االعمال على

; ولذلك فان جمیع القطاعات یجب ان تكون جبھة مشتركة القانونى و الكریماد فرص للعمل من ایج

االول للحكومة.ذا یجب ان یكون الھدف ھخلق  فرص  شغل ،  تحیث ب

نشاء المشاریع المستقلة, مثل التسھیالت الو عدد من المبادرات النسائى كان لدیھ  اكبر المجمع 

عدة فى كل مرة المساالتعاونیات الصغیرة التى سوف تخرج الى االمام مع القروض الصغیرة, رغم ان

ن ریدنھ یؤدى الى تحقیق الذات, ویاالنضمام الى مسرح العمل الأیضا یریدون .اكثر صعوبة, محدودیة 

أوساط بین في عملیة اإلنماء و التحریر. بتجربتھن و المساھمة فى مجال التنمیة, ن خبرتھنقدمان 

ھذه اإلشكاالت مواجھة المرأة في  حیة المجھودات التي تبذلھا امن ننوعا من الرضى , ھناك ات الشب

و كما الزواج او العمل المنزلى. ھدفھن  األساسي لیس  فقط  ھو . و اوضحو  ان یةوالعملیةاالقتصادٮ

".خیمناأبواب امام منن ال نرید ان نرى الحیاة تمر : " نحھُن یقولن 

فى النموذج التعاونى بدیلبان الشباب   ِمن المثیر من اجل البقاء, اال انھا تحتاج الىیرى العمل

والصبر التفانى الطویل, او على المدى حدثتحقیق اھداف االكبركما من االجیال غیر انھمع النساء .
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مثلفى الوقت الحاضر الخصائل ھذه على المعاالشباب لم یكتسب والقدرة طابھ الزالخناة.الصبر,

العالميالتوقعات و باآلنیةمرتبط من المجتمع .، المنعكسة

مجال الالصعوبال ظفى في والعقبات فىت , العمل وحتىا, , الجیشالعمومیةالمؤسساتتوظیف

انخفاضن  ال تمثل محل اھتمام البرلما فرص. ولذلك  یدعون , الى حد بعید, المرتباتبسبب خلق

وھكذا تنشا العمالة الذاتیة. طریق عن والخدمات, الورشالمبادراتالعمل مثل التجارة مجاالت ،فى ات

, النقلالمطاعم الخیاطة...الصغیرة بعضالخاص, تحفیزفى األنشطة  دینامیكیات المجموعة یقترح

، العام,تعاوانشاءمقترحكالجماعیة النقل مجال فى جیدنیة على تحسینتنظیمھا بكل من شانھ ان یساعد

ومنع ال والمخاطرتنقل السكان في تزایدتلوث اسطول المركبات,لزیادةنسبةالسنوات االخیرةالتي

واالمن.من حیث بعضھم فى حالة سیئة  الصیانة

Insertar foto

حیث من ايالعملالجانبفى االدارة, بي ولتكافؤیطالب  ذكرنا سابقا. كما ھناكفى الفرص, یبدو ان

المجال ھذه فى الىفيخطوات حاجة ھناك ولكن سبیل المثال, على والتعلیم, منوزارة التربیة اصالح

الموظفی اختیار عملیة فى فى االدارات الحكومیة. تعیین بمعاییرشانھ ان یعزز الشفافیة ون الجدارة

المناصبمؤھالت لشغل عن المسؤولیةھذه فضال النیجب ان الذي, ذات اولویة, استراتیجیة تكون

الصحراوى.ا  تاثیرات سیكون لھ المجتمع مستقبل على مباشر

الذى اقترحوھناك مثیرة لالھتمام افي مجالت فكرة فى الھیئات الطابعالوظائف ذات وھى لرسمیة,

من الغیر دائم  مؤقتة منھا, بل ان تكون المتجدد, لكى تستفید من الناس.نوع عدد اكبر

مناصب شغل، ذات طابع مؤقت. بغاوكاالت التعاون توفر منلبا ما تكون ، االجور اكثر توازناالرغم

ھ الى الوصول من االشخاص الذین یمكنھم متقطععدد ضئیل والشراكة امر . ذه الوظائف,

على اساس التقدیر الشخصى,یمثلمنصب الشغلبالنسبة للشباب فقط و إنعاشامر اساسى لیس

حیویة اسرةلمواجھةاألولیةخطوةال, بل انھ یمثلمشاریع وإنشاء البعض  . الزواج یستثمرونمن ھنا 

لدیھمالقل الذي انیل قبل تجارى, عمل اى الزواجیوجھفى ما, تاخیر سن حد وھذا یعنى, الى للزواج.

 .

Amorخلفیة ثنویةفى حب  ال en segundo plano
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السیاق

جمعیة اصدقاء و صدیقات الجمھوریة العربیة الصحراویة الدیمقراطیة باالبا  تدعم الشعب 

الصحراوي منذ الثمانینیات، من خالل مشاریع التعاون اإلنمائي في مخیمات الالجئین في تندوف, 

و  خلق الوعى في بیئتنا بشان الصراع في ھذه البلد منذ اكثر من اربعین عاما  واألثار 

فعة امرللعدة مبادرات و،یةونشطة التوعالالعدید من ااقیمتوتحقیقا لھذه الغایة،المترتبة عنھ،

المحتلة. األراضيفيوالتحقیق بشان حالة حقوق االنسان 

وفى السنوات االخیرة اصبحت الفئة الشابة من سكان المخیمات عنصرا فاعال في احد اھم خطوط 

). UJSARIOالذھب (ووادي الحمراءالساقیة ةبیاتحاد شبتقویة وتعزیزلالعمل من خالل تقدیم الدعم 

ونتیجة لھذا العمل، تم تحدید الحاجة الى تصمیم تخطیط استراتیجي في مجال سیاسات الفئة الشبانیة ال 
سیما المتضررة من قلة الفرص المتاحة. ان الحیاة في اللجوء واالعتماد على المعونة الخارجیة تمنع 

الشباب من انشاء مشروع مھني و حیوي بدون افاق صناعیة او مھنیة، اضافة الى كثرة وقت الفارغ
یشكل مصدر قلق اصبح الذى ، وللشبابالحالة المعنویة دى الى االحباط الذى اخذ یضعف االمر الذى ا

مستمر ومتزاید من قبل حكومة الجمھوریة العربیة الصحراویة الدیمقراطیة.

وفى ھذا السیاق، تطرح امكانیة بدء مشروع یمكن الشباب الصحراوي من  التعبیر عن 

رؤیتھ , احالمھ وامالھ. ومن ھنا یأتي ھذا العمل كخطوة اولى لیقدم ادلة على اعادة تحدید 

االجراءات المتعلقة بالشباب في المخیمات. ھذه الدراسة المقامة من طرف  البروفیسور كارلوس بیلشیس  

تھم الشبابالتيمختلف االبعادفي, وكميتحلیل نوعىنفارا, یقدمفيلعمومیةالجامعة افي

والخبرة.فيالصحراویین الالجئین من الوعى ما لدیھ اساس على االباتقوموالمخیمات مقاطعة حكومة

Álavaالدعم البحثاجراء ھمن اجل الماليبتوفیر .ذا

من منعاما،40قبل اكثر من الشباب الصحراویین تمكنت الصحراويالمجتمعجمعمجموعة

الحر رایة والتھمیش،تحت والكرامة للشعوب ضد االستعمار، جبھةویة مثل ثورة1یساریوالبولانشاء

ألول في الصحراء الغربیة: منذ العامحقیقیة حیث باشرت1884مرة ھذا الحزامفياسبانیا, احتالل

فرنسا،الصحراوي, لتنافس في استقالل،وانكلترانظیراتھا یتعلقاالمرافریقیا،والبرتغال بقبیلة اولم

من البدو الرحل المتخلفة، ھو الشعب الصحراوي.مجموعات الى شعب, مصطفى سیدالوليجیلبل

1  ، من اجل تحریر الصحراء الطالئعیة الحركة سنوات مع بدات منذ التفاوضیة التى االسبانیة, بعد فشل المسارات الحكومة الجمود من جانب امام ھذا
سیدىالمحمد  وبشیر قررسیدالمصطفىالوليمجموعة من الشباب, بما فى ذلك  القیادى ابراھیم بصیري، السجبھة الشعبیةالانشاء, واقیةلتحریر واديالحمرا

موریتانیالھا الذي الذھب اول مؤتمر  فى نواكشوط, عاماعقد امینا انتخب ابراھیمالذى البولیساریو تطالبلھا جبھة , 1973ماي10منذاالصعدة كافةبعلىغالى.
الحصول الغربیة.حقعلىبالكفاح المسلح من اجل الصحراء فى المصیر تقریر
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الجمھوریة العربیة الصحراویة الدیمقراطیةاصدقاءجمعیة دعم الشعبتÁlavaمنو صدیقات

التعاونالثمانینیات،منذالصحراوي مشاریع خالل الالجئینفياإلنمائيمن تندوف.فيمخیمات

خلق الوعى الى بشان الصراعفيویھدف ایضا واألثارالبلدھذهفيبیئتنا عاما، من اربعین منذ اكثر

عنھ، ااقیمتوتحقیقا لھذه الغایة،المترتبة من مبادراتو،یةونشطة التوعالالعدید فعةامرللعدة

حقوق االنسان حالة المحتلة.األراضيفيوالتحقیق بشان

الفیئةوفى السنوات االخیرة المخیماتة باالشاصبحت سكان فاعالمن خطوطاھماحدفيعنصرا

خالل تقدیم الدعم من شبتقویةوتعزیزلالعمل (وواديالحمراءالساقیةةبیاتحاد ). UJSARIOالذھب

الى تصمیم تخطیطونتیجة لھذا العمل، تحدید الحاجة ال یةنالشباالفیئةمجال سیاساتفياستراتیجيتم

قلة الفرص المتاحة.ررةضالمتسیما المعونة الخارجیة تمنعواللجوءفيحیاةالانمن على االعتماد

مشروعمنالشباب مھنیة،افاقبدونحیويو مھنيبناء رغاقت الفالوكثرةاضافة الٮصناعیة او

ا الذى یضعفاالمر الذى اخذ المعنویةدى الى االحباط قلقاصبحالذى، وللشبابالحالة مصدر یشكل

حكومة الجمھوریة العربیة الصحراویة الدیمقراطیة. قبل من ومتزاید مستمر

ھذا السیاق، بدءتوفى عنكلمةخذ الامنالصحراويلشبابایمكنمشروعطرح امكانیة للتعبیر

ھذا العملوامالھھحالماعنوالعالمفيرؤیتھ ھنا یأتي ومن تحدیدكخطوة اولى ل. اعادة على ادلة یقدم

الدراسةفياالجراءات المتعلقة بالشباب كارلوسمنةماالمقالمخیمات. وفریقھبیلشیسالبروفیسور

تھم الشبابالتيمختلف االبعادفي, وكميتحلیل نوعىنفارا, یقدمفيلعمومیةالجامعة افي

والخبرة.فيالصحراویین الالجئین من الوعى ما لدیھ اساس على االباتقوموالمخیمات مقاطعة حكومة

Álavaالدعم البحثاجراء ھمن اجل الماليبتوفیر .ذا

من منعاما،40قبل اكثر من الشباب الصحراویین تمكنت الصحراويالمجتمعجمعمجموعة

الحر رایة والتھمیش،تحت والكرامة للشعوب ضد االستعمار، جبھةویة مثل ثورة1یساریوالبولانشاء

ألول في الصحراء الغربیة: منذ العامحقیقیة حیث باشرت1884مرة ھذا الحزامفياسبانیا, احتالل

فرنسا،الصحراوي, لتنافس في استقالل،وانكلترانظیراتھا یتعلقاالمرافریقیا،والبرتغال بقبیلة اولم

من البدو الرحل المتخلفة، ھو الشعب الصحراوي.مجموعات الى شعب, مصطفى سیدالوليجیلبل

1  ، من اجل تحریر الصحراء الطالئعیة الحركة سنوات مع بدات منذ التفاوضیة التى االسبانیة, بعد فشل المسارات الحكومة الجمود من جانب امام ھذا
سیدىالمحمد  وبشیر قررسیدالمصطفىالوليمجموعة من الشباب, بما فى ذلك  القیادى ابراھیم بصیري، السجبھة الشعبیةالانشاء, واقیةلتحریر واديالحمرا

موریتانیالھا الذي الذھب اول مؤتمر  فى نواكشوط, عاماعقد امینا انتخب ابراھیمالذى البولیساریو تطالبلھا جبھة , 1973ماي10منذاالصعدة كافةبعلىغالى.
الحصول الغربیة.حقعلىبالكفاح المسلح من اجل الصحراء فى المصیر تقریر
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الصحراوى الشباب
الدراسة المیدانیة

الجمھوریة العربیة ات صدیقواصدقاء جمعیةاعد بناء على طلب من 3االجتماعيبحثھذا ال
الصحراویة الدیمقراطیة  -Sahara -Elkartea, وذلك بالتعاون الوثیق مع UJSARIO )  ا تحاد شبابة 4

الساقیة المراء  ووادي الذھب. وھي دراسة تھدف الى تحدید وتقییم حالة و احتاجیات الشباب  

الجزائر , فضال عن قاعدة اولیة من اجل ,الصحراویین , فى تندوفالالجئین فى مخیمات الالجئین 

 . مستقبالالتدخالت الرامیة الى تعزیز وتقویة االستراتیجیات والسیاسات فى مجال الشباب 

Insertar foto campamentos

المقیةالسكان جمیع الشباب الدراسة تضم المخیمات الخمسة الموجودةقید فى تتراوحمین الذین

خمسا بین عشرعمارھم اة مجال البحوث یمثل وفى سنة. السلطاتو ثالثین المشكلة. شارة

عن المبلغو،ةالصحراوی تدافع لدعمالجزائریة مستوطنات،نسمة165.000المقدم خمس موزعة على

في3 یعتبر الباحث الرئیسي وھو بالسا بیلتشیس كارلوس نبارا العمومیة، الدكتور بالجامعة علم النفس قسم من تصمیم البروفیسور من ھذاالبحث
من إدارة بإشراف كان اسبیرانزا  فیرنادز ھو باحث ، م OTRIالبحث الذي حلل و (إدارة تحول نتائج البحوث) في جامعة نبارا العمومیة . ناتكسو

،أنتشیل رییس و قونثالو وقیرا من  جامعة نبارا العمومیة .مین لم یكن ممكن اال بمساھمة :اتكساسو خوسوي ،منسق في المیدان . ھذا البحث سیدي ة
احمداحریرة محمد و محمد سیدي عباس ( فریق محلي ) البشیر محمد (مترجم) ، الزین سیداحمد و ھیاكل اتحاد الشبیبة في جمیع الوالیا سید ، ت

،سعادو م ،خطري نافع و محمد البخاري( النقل). و العائالت أقویقة عبد الحي ،فاطمة العربي، فاطمتو ابراھیم السالم حمد الدلف،محمود، بشاري لمام
أصدقاء ) خمینو سانتي و ،مارتا بونثي ، تراثنا تشكون واالحتضان ، العنایة على عمار الشبلة و الناجم،حمودي و صدقات ألج. الع. الص. ألد .مریم

و المھنیین  الذین النشر). شكرنا كذلك الى كل المنظمات فيمن اإلبا) ، یوالندا ارانا ( ورشة علم المجتمع س ل )، انخل ركالدي ( مراجعة ساھمو
مھمة. تجارب و قصص بتقدیمھم لنا باألخص الشباب الصحراوي و العمل

وطني یحتضنھ-4 جماھیري عملھا السیاسىي تنظیم تؤدى تقریر المصیر. المنظمة فى حق الشعب الصحراوى عن یدافعون الذین كل الشباب الصحراوي
وفى فى الموارد ظل النقص الشدید فى حمادةقسوةواالجتماعى فى لالجئین المعیشیة ،الظروف اجلفریقھيالجزائریة.تندوف من أھدافتحقیقیناضل

الوطني والتحریر حقوق االنسان, فى مجال وحریة التعبیر, والدیمقراطیة على احترام الحوار تعمل والتقدم. اتنشر, البناء, المساواةتدعم, والسالم,لتسامحثقافة
التعاون الدولىالتقدم، والمشاركة و

الصحراویین. الالجئین مخیمات فى الالجئین 10الشباب

Estudio de campo–La juventud saharaui

الشباب الصحراوى 
الدراسة المیدانیة

من3االجتماعيبحثھذا ال طلب بناء على الجمھوریة العربیةاتصدیقواصدقاءجمعیةاعد

معElkartea-Sahara-الصحراویة الدیمقراطیة وذلك بالتعاون الوثیق ,UJSARIO4 )ة االتحاد شباب

الىوواديالحمراء،الساقیة تھدف دراسة وھى الشبابالذھب. واحتیاجات الحالة وتقییم تحدید

مخیمات الالجئین فى فى تندوفالالجئین , اولیة من اجل,الصحراویین الجزائر , فضال عن قاعدة

مجال الشباب فى والسیاسات وتقویة االستراتیجیات الى تعزیز الرامیة . مستقبالالتدخالت

Insertar foto campamentos

المقیةالسكان جمیع الشباب الدراسة تضم المخیمات الخمسة الموجودةقید فى تتراوحمین الذین

خمسا بین عشرعمارھم اة مجال البحوث یمثل وفى سنة. السلطاتو ثالثین المشكلة. شارة

عن المبلغو،ةالصحراوی تدافع لدعمالجزائریة مستوطنات،نسمة165.000المقدم خمس موزعة على

في3 یعتبر الباحث الرئیسي وھو بالسا بیلتشیس كارلوس نبارا العمومیة، الدكتور بالجامعة علم النفس قسم من تصمیم البروفیسور من ھذاالبحث
من إدارة بإشراف كان اسبیرانزا  فیرنادز ھو باحث ، م OTRIالبحث الذي حلل و (إدارة تحول نتائج البحوث) في جامعة نبارا العمومیة . ناتكسو

،أنتشیل رییس و قونثالو وقیرا من  جامعة نبارا العمومیة .مین لم یكن ممكن اال بمساھمة :اتكساسو خوسوي ،منسق في المیدان . ھذا البحث سیدي ة
احمداحریرة محمد و محمد سیدي عباس ( فریق محلي ) البشیر محمد (مترجم) ، الزین سیداحمد و ھیاكل اتحاد الشبیبة في جمیع الوالیا سید ، ت

،سعادو م ،خطري نافع و محمد البخاري( النقل). و العائالت أقویقة عبد الحي ،فاطمة العربي، فاطمتو ابراھیم السالم حمد الدلف،محمود، بشاري لمام
أصدقاء ) خمینو سانتي و ،مارتا بونثي ، تراثنا تشكون واالحتضان ، العنایة على عمار الشبلة و الناجم،حمودي و صدقات ألج. الع. الص. ألد .مریم

و المھنیین  الذین النشر). شكرنا كذلك الى كل المنظمات فيمن اإلبا) ، یوالندا ارانا ( ورشة علم المجتمع س ل )، انخل ركالدي ( مراجعة ساھمو
مھمة. تجارب و قصص بتقدیمھم لنا باألخص الشباب الصحراوي و العمل

وطني یحتضنھ-4 جماھیري عملھا السیاسىي تنظیم تؤدى تقریر المصیر. المنظمة فى حق الشعب الصحراوى عن یدافعون الذین كل الشباب الصحراوي
وفى فى الموارد ظل النقص الشدید فى حمادةقسوةواالجتماعى فى لالجئین المعیشیة ،الظروف اجلفریقھيالجزائریة.تندوف من أھدافتحقیقیناضل

الوطني والتحریر حقوق االنسان, فى مجال وحریة التعبیر, والدیمقراطیة على احترام الحوار تعمل والتقدم. اتنشر, البناء, المساواةتدعم, والسالم,لتسامحثقافة
التعاون الدولىالتقدم، والمشاركة و
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الصحراوى الشباب
الدراسة المیدانیة

من3االجتماعيبحثھذا ال طلب بناء على الجمھوریة العربیةاتصدیقواصدقاءجمعیةاعد

معElkartea-Sahara-الصحراویة الدیمقراطیة وذلك بالتعاون الوثیق ,UJSARIO4 )ة االتحاد شباب

الىوواديالحمراء،الساقیة تھدف دراسة وھى الشبابالذھب. واحتیاجات الحالة وتقییم تحدید

مخیمات الالجئین فى فى تندوفالالجئین , اولیة من اجل,الصحراویین الجزائر , فضال عن قاعدة

مجال الشباب فى والسیاسات وتقویة االستراتیجیات الى تعزیز الرامیة . مستقبالالتدخالت

Insertar foto campamentos

المقیةالسكان جمیع الشباب الدراسة تضم المخیمات الخمسة الموجودةقید فى تتراوحمین الذین

خمسا بین عشرعمارھم اة مجال البحوث یمثل وفى سنة. السلطاتو ثالثین المشكلة. شارة

عن المبلغو،ةالصحراوی تدافع لدعمالجزائریة مستوطنات،نسمة165.000المقدم خمس موزعة على

في3 یعتبر الباحث الرئیسي وھو بالسا بیلتشیس كارلوس نبارا العمومیة، الدكتور بالجامعة علم النفس قسم من تصمیم البروفیسور من ھذاالبحث
من إدارة بإشراف كان اسبیرانزا  فیرنادز ھو باحث ، م OTRIالبحث الذي حلل و (إدارة تحول نتائج البحوث) في جامعة نبارا العمومیة . ناتكسو

،أنتشیل رییس و قونثالو وقیرا من  جامعة نبارا العمومیة .مین لم یكن ممكن اال بمساھمة :اتكساسو خوسوي ،منسق في المیدان . ھذا البحث سیدي ة
احمداحریرة محمد و محمد سیدي عباس ( فریق محلي ) البشیر محمد (مترجم) ، الزین سیداحمد و ھیاكل اتحاد الشبیبة في جمیع الوالیا سید ، ت

،سعادو م ،خطري نافع و محمد البخاري( النقل). و العائالت أقویقة عبد الحي ،فاطمة العربي، فاطمتو ابراھیم السالم حمد الدلف،محمود، بشاري لمام
أصدقاء ) خمینو سانتي و ،مارتا بونثي ، تراثنا تشكون واالحتضان ، العنایة على عمار الشبلة و الناجم،حمودي و صدقات ألج. الع. الص. ألد .مریم

و المھنیین  الذین النشر). شكرنا كذلك الى كل المنظمات فيمن اإلبا) ، یوالندا ارانا ( ورشة علم المجتمع س ل )، انخل ركالدي ( مراجعة ساھمو
مھمة. تجارب و قصص بتقدیمھم لنا باألخص الشباب الصحراوي و العمل

وطني یحتضنھ-4 جماھیري عملھا السیاسىي تنظیم تؤدى تقریر المصیر. المنظمة فى حق الشعب الصحراوى عن یدافعون الذین كل الشباب الصحراوي
وفى فى الموارد ظل النقص الشدید فى حمادةقسوةواالجتماعى فى لالجئین المعیشیة ،الظروف اجلفریقھيالجزائریة.تندوف من أھدافتحقیقیناضل

الوطني والتحریر حقوق االنسان, فى مجال وحریة التعبیر, والدیمقراطیة على احترام الحوار تعمل والتقدم. اتنشر, البناء, المساواةتدعم, والسالم,لتسامحثقافة
التعاون الدولىالتقدم، والمشاركة و
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الصحراوى الشباب
الدراسة المیدانیة

من3االجتماعيبحثھذا ال طلب بناء على الجمھوریة العربیةاتصدیقواصدقاءجمعیةاعد

معElkartea-Sahara-الصحراویة الدیمقراطیة وذلك بالتعاون الوثیق ,UJSARIO4 )ة االتحاد شباب

الىوواديالحمراء،الساقیة تھدف دراسة وھى الشبابالذھب. واحتیاجات الحالة وتقییم تحدید

مخیمات الالجئین فى فى تندوفالالجئین , اولیة من اجل,الصحراویین الجزائر , فضال عن قاعدة

مجال الشباب فى والسیاسات وتقویة االستراتیجیات الى تعزیز الرامیة . مستقبالالتدخالت

Insertar foto campamentos
 

العینة  قید  الدراسة  تضم  جمیع  الشباب  المقیمین فى المخیمات الخمسة الموجودة و  الذین تتراوح 

اعمارھم بین خمسة عشر و ثالثین سنة. و تجدراشارة خالل بحثنا  ھاذا واجھتنا اشكالیة التفاوت في التعداد  السكاني ,  
بحیث ان الصحراویة  والجزائریة تؤكد ان عدد االجیین 165.000.

في3 یعتبر الباحث الرئیسي وھو بالسا بیلتشیس كارلوس نبارا العمومیة، الدكتور بالجامعة علم النفس قسم من تصمیم البروفیسور من ھذاالبحث
من إدارة بإشراف كان اسبیرانزا  فیرنادز ھو باحث ، م OTRIالبحث الذي حلل و (إدارة تحول نتائج البحوث) في جامعة نبارا العمومیة . ناتكسو

،أنتشیل رییس و قونثالو وقیرا من  جامعة نبارا العمومیة .مین لم یكن ممكن اال بمساھمة :اتكساسو خوسوي ،منسق في المیدان . ھذا البحث سیدي ة
احمداحریرة محمد و محمد سیدي عباس ( فریق محلي ) البشیر محمد (مترجم) ، الزین سیداحمد و ھیاكل اتحاد الشبیبة في جمیع الوالیا سید ، ت

،سعادو م ،خطري نافع و محمد البخاري( النقل). و العائالت أقویقة عبد الحي ،فاطمة العربي، فاطمتو ابراھیم السالم حمد الدلف،محمود، بشاري لمام
أصدقاء ) خمینو سانتي و ،مارتا بونثي ، تراثنا تشكون واالحتضان ، العنایة على عمار الشبلة و الناجم،حمودي و صدقات ألج. الع. الص. ألد .مریم

و المھنیین  الذین النشر). شكرنا كذلك الى كل المنظمات فيمن اإلبا) ، یوالندا ارانا ( ورشة علم المجتمع س ل )، انخل ركالدي ( مراجعة ساھمو
مھمة. تجارب و قصص بتقدیمھم لنا باألخص الشباب الصحراوي و العمل

وطني یحتضنھ-4 جماھیري عملھا السیاسىي تنظیم تؤدى تقریر المصیر. المنظمة فى حق الشعب الصحراوى عن یدافعون الذین كل الشباب الصحراوي
وفى فى الموارد ظل النقص الشدید فى حمادةقسوةواالجتماعى فى لالجئین المعیشیة ،الظروف اجلفریقھيالجزائریة.تندوف من أھدافتحقیقیناضل

الوطني والتحریر حقوق االنسان, فى مجال وحریة التعبیر, والدیمقراطیة على احترام الحوار تعمل والتقدم. اتنشر, البناء, المساواةتدعم, والسالم,لتسامحثقافة
التعاون الدولىالتقدم، والمشاركة الصحراویین.و الالجئین مخیمات فى الالجئین 10                                                 الشباب
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الصحراوى الشباب
الدراسة المیدانیة

من3االجتماعيبحثھذا ال طلب بناء على الجمھوریة العربیةاتصدیقواصدقاءجمعیةاعد

معElkartea-Sahara-الصحراویة الدیمقراطیة وذلك بالتعاون الوثیق ,UJSARIO4 )ة االتحاد شباب

الىوواديالحمراء،الساقیة تھدف دراسة وھى الشبابالذھب. واحتیاجات الحالة وتقییم تحدید

مخیمات الالجئین فى فى تندوفالالجئین , اولیة من اجل,الصحراویین الجزائر , فضال عن قاعدة

مجال الشباب فى والسیاسات وتقویة االستراتیجیات الى تعزیز الرامیة . مستقبالالتدخالت
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المقیةالسكان جمیع الشباب الدراسة تضم المخیمات الخمسة الموجودةقید فى تتراوحمین الذین

خمسا بین عشرعمارھم اة مجال البحوث یمثل وفى سنة. السلطاتو ثالثین المشكلة. شارة

عن المبلغو،ةالصحراوی تدافع لدعمالجزائریة مستوطنات،نسمة165.000المقدم خمس موزعة على

هذا البحث من تصميم البروفيسور من قسم علم النفس بالجامعة نبارا العمومية، الدكتور كارلوس بيلتشيس بالسا وهو يعتبر الباحث الرئيسي في 3
حلل و (إدارة تحول نتائج البحوث) في جامعة نبارا العمومية . ناتكسو اسبيرانزا  فيرنادز هو باحث ، م OTRIالبحث الذي كان بإشراف من إدارة 

ة سيدي ، منسق في الميدان . هذا البحث لم يكن ممكن اال بمساهمة :اتكساسو خوسوي ،أنتشيل رييس و قونثالو وقيرا من  جامعة نبارا العمومية .مين
ت ، سيد احمد احريرة محمد و محمد سيدي عباس ( فريق محلي ) البشير محمد (مترجم) ، الزين سيداحمد و هياكل اتحاد الشبيبة في جميع الواليا

حمد الدلف، محمود، بشاري لمام ،خطري نافع و محمد البخاري( النقل). و العائالت أقويقة عبد الحي ،فاطمة العربي، فاطمتو ابراهيم السالم ،سعادو م
و صدقات ألج. الع. الص. ألد . مريم الناجم،حمودي و الشبلة عمار على العناية ، واالحتضان ، تراثنا تشكون ،مارتا بونثي  و سانتي خمينو ( أصدقاء

ساهمو في من اإلبا) ، يوالندا ارانا ( ورشة علم المجتمع س ل )، انخل ركالدي ( مراجعة النشر). شكرنا كذلك الى كل المنظمات و المهنيين  الذين
العمل و باألخص الشباب الصحراوي بتقديمهم لنا قصص و تجارب مهمة. 

كل  الشباب الصحراوي الذین یدافعون عن حق الشعب الصحراوى فى تقریر المصیر. المنظمة  تؤدى عملھا السیاسى ي تنظیم جماھیري وطني یحتضن ھ-4
أھداف تحقیق یناضل من اجلفریق ھي الجزائریة. تندوف ، الظروف المعیشیة لالجئین فى  حمادةقسوة واالجتماعى فى ظل النقص الشدید فى الموارد وفى 

المساواة تدعم , والسالم, لتسامح ثقافة اتنشر , البناء, والتقدم. تعمل على احترام الحوار والدیمقراطیة وحریة التعبیر, فى مجال حقوق االنسان, والتحریر الوطني 
و التعاون الدولىالتقدم، والمشاركة 

الرؤایة الشبانیة
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من المشاركة السیاسیة الفعالة من اجل تعزیز فى النظم السیاسیة التقلیدیة من االنفتاح مزید على الطلب

مجتمع اكثر انصافا, مطالبة من الشفافیة, نفسھ, ان یطالب بمزید فى الوقت الشباب الصحراویین.

من السلالورفض االمتیازات التى یتمتع بھا بعض االسر وباختصار,طة.قریبة طلب, تناوبوقد

السیاسىو ان یتیحعلى السلطةاألجیال للشبابالنظام النظام القبائلي, دالمشاركة فى . ون امتیازات

المطالبة بالمساواة لمجتمع بدون ینتقد اوجھ التفاوت, تؤكد یةطبقوھذه عندما وجھ الخصوص على

فى اختیار الموظفین وفى بعض االحیان, فى المخیمات. المناصب االداریة فى الوصول الى فى الفرص

معاییر وھذهالمعاییرالحسابعلىاالنتماء القبلىبتقدیم مھارات االفراد. مثل الدبلوم او موضوعیة

قد مختلف اجتماعات الفرقالسبیلفي عرج علیھاالشكوى فى .تلمیح

وضعھم, یشددبالمطالبةان عن النظر بین االشخاص, بغض الفرص فى عادل یكفل التكافؤ مجتمع

من التى تعانى واالسریة اختالف الضغوط االجتماعیة من تشكو وھى المراة. خطاب فى ھا,على االخص

النسائیة التى تنطوى علىالسیرة المعالم الھامة فى الرجال. الثقافة تمثل مقابل اقل من الحد الذى یتحملھ 

, الجسم, الجمالیة, اماكن العمل او فى المشاركة االجتماعیة التفكیر قدر اكبر من السیطرة على 

والسیاسیة. ال تشعر بانھا اقل حریة, بل ان انماط  مساحات الحریة  موجھة اكثر نحو الجوانب الخاصة 

. ان التقالید,  اكثر من ما ھو عمومي (بدال من ذلك في  االسرة  تشعر انھا اكثر تحررا و تحكم )

بدء من سن معینة, كما یشار ترسلھم الى الفضاء المنزلي ، الى ما ھو خاص , حیث ان التحدى الرئیسى 
وضع الدوار المراة, على سبیل المثال في  تامینالمھیمنة,للثقافة ھو رعایة البیت واالسرة. اى تجاوز 

 االسرة, یستوجب التوبیخ االجتماعى.اولویة  المشروع الحیوى قبل 
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عبر تمكنبھذه المطالَب  المراة, تمر مستقبلھالمرأةمساواة فیما ھوا ، من تحدید ، فرديتحكمھا

االجتماعيالعائلي ذلك, یمكنو على وبناء قیودعلى االمرأةحصول. اى دون عمل, الىى تتحول ,

ذات االولویة. المرأةمطالب المر روایاة , تبلغفى عن وجود المحرمات فى بعض االعمال, مثل قیادة تھا

وھناك مثل بعض االعمال الممیزةسیارات االجرة. اكثرالرابونيفىحاالت اخرى, فھى منتعقی, دا

بسبب ا علیھا وسائل النقل العام, اولبعدالحصول وعدم توافر ومشاكل النقل, الالجئین, مخیمات بین

من االنتقال او على بناتھم من االمھات الخروج عنان خوف دون حال, اى وعلى البیت. خارج یقیمون

فى فانھا تدعو الى تغییر العادات باحراز تقدم الفعلیة بین المراةالثقافة الصحراویة, تحقیق المساواة

والعمل السیاسى. واالجتماعیة مستویات الحیاة االسریة جمیع فى والرجل

كان مسموعا وان یكون التعبیر, فى مارغبة الشباب وھذا جمیع االجتماعات, فى في كلحدثجلیا

كانالمحادثات, الجلسات ختام عنت للشبابعلى الفرصة التي اتحیواضحااالمتنانوفي فى التعبیر

الصحراویین. الالجئین مخیمات فى الالجئین 28الشباب

من المشاركة السیاسیة الفعالة من اجل تعزیز فى النظم السیاسیة التقلیدیة من االنفتاح مزید على الطلب

مجتمع اكثر انصافا, مطالبة من الشفافیة, نفسھ, ان یطالب بمزید فى الوقت الشباب الصحراویین.

من السلالورفض االمتیازات التى یتمتع بھا بعض االسر وباختصار,طة.قریبة طلب, تناوبوقد

السیاسىو ان یتیحعلى السلطةاألجیال للشبابالنظام النظام القبائلي, دالمشاركة فى . ون امتیازات

المطالبة بالمساواة لمجتمع بدون ینتقد اوجھ التفاوت, تؤكد یةطبقوھذه عندما وجھ الخصوص على

فى اختیار الموظفین وفى بعض االحیان, فى المخیمات. المناصب االداریة فى الوصول الى فى الفرص

معاییر وھذهالمعاییرالحسابعلىاالنتماء القبلىبتقدیم مھارات االفراد. مثل الدبلوم او موضوعیة

قد مختلف اجتماعات الفرقالسبیلفي عرج علیھاالشكوى فى .تلمیح

وضعھم, یشددبالمطالبةان عن النظر بین االشخاص, بغض الفرص فى عادل یكفل التكافؤ مجتمع

من التى تعانى واالسریة اختالف الضغوط االجتماعیة من تشكو وھى المراة. خطاب فى ھا,على االخص

من الحد الذى یتحملھ فىالرجال. الثقافة تمثلمقابل اقل الھامة علىالسیرةالمعالم التى تنطوى النسائیة

على السیطرة من فى المشاركة االجتماعیةالتفكیرقدر اكبر الجمالیة, اماكن العمل او , الجسم,

من الحریة, تشعر بانھا اقل ال ھىبل ان انماطوالسیاسیة. موجھة اكثر نحو الجوانبمساحات الحریة

من من ذلكموميھو عماالخاصة اكثر تحكم(بدال و تشعر انھا اكثر تحررا ). ان التقالید,االسرة

المنزليترسلھم الىر نة, كما یشامن سن معیبدء ئیسىحیث ان التحدى الرخاص , ، الى ما ھو الفضاء

واالسرة. اى تجاوز رعایة البیت سبیل المثالفي تامینالمھیمنة,للثقافةھو على المراة, وضعالدوار

قبل المشروع الحیوى التوبیخ االجتماعى.اولویة یستوجب االسرة,
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، فردي تحكمھا فیما ھو ا ، من تحدید مستقبلھالمرأةمساواة المراة, تمر عبر تمكن بھذه المطالَب 

, تتحول الى ى عمل, دون اى قیودعلى االمرأةحصول . وبناء على ذلك, یمكن و االجتماعيالعائلي 

عن وجود المحرمات فى بعض االعمال, مثل قیادة تھا , تبلغ فى روایاة ذات االولویة. المرأة مطالب المر

دا من تعقی, فھى اكثرالرابوني فى حاالت اخرى, مثل بعض االعمال الممیزة  سیارات االجرة. وھناك

بین مخیمات الالجئین, ومشاكل النقل, وعدم توافر وسائل النقل العام, او لبعد الحصول علیھا بسبب ا

خوف  االمھات على بناتھن  من االنتقال او ان یقیمون خارج البیت. وعلى اى حال, دون الخروج عن 

تحقیق المساواة الفعلیة بین المراة الثقافة الصحراویة, فانھا تدعو الى تغییر العادات باحراز تقدم فى

والرجل فى جمیع مستویات الحیاة االسریة واالجتماعیة والعمل السیاسى.

في كلحدثجلیا فى جمیع االجتماعات, وھذا ما رغبة الشباب فى التعبیر, وان یكون مسموعا كان

فى التعبیر عن ت   للشباب على الفرصة التي اتحیواضحا االمتنان  وفي ختام الجلسات كانالمحادثات, 

الصحراویین. الالجئین مخیمات فى الالجئین 28الشباب

الصحراویین. الالجئین مخیمات فى الالجئین 29الشباب

ارائھم, كما تصورھا فى اطار من الحریة الكاملة. 

یطاقشتات  El desarraigo insoportableال

قوة فى یان العامل االساسى فھھتحملالتواجد الذي حاالتقومیوالمجتمع الصحراوى, ثالثة على

منھاِمن  التى یعانى قبل المغرب, المنفىاالفي: الشعب الصحراويالتشرد من القسرىرض المحتلة

مختلف باالجیینفى المخیمات من الشتات وفى الجزائر, حللدافى واى العالم. , عبرانیجبن یمر

و الاالستقالل, حینالعودة وھنا من خالل الوحدة فىبانھھات النظروجتفقتى الصحراء الغربیة.

من الوضعمواجھة من تاكیدالعدو یمكن الخروج وال بد جادالطلب متواصل  ان الشباب فى الحالى.

استعجاليحل سریع للنزاع بشكل على الحاجة للوحدة. و على الحاجة الملحةاالیؤكدون جتماعیة,

الصحراوى)الرابطتعزیزل ینطوى (افي مواجھة(الشعب وحدةالتماسك بعن عدم لعدو), الن كل ما

والتخلانیتفقة المغربیة. الشباباستراتیجیة الحكومیتماشى معالشعب الثقافة الصحراویة, عن ى

الزھیدة جانبالحسنةاالوضاع المعیشیة, والتظاھر اجور اء الوسائلاقتنفى االراضى المحتلة, الى

جانب بعض القیاداتا من من الغزو, تشكل استاو أقاربھمالقتصادیة مخططة, بتمویل المغربىراتیجیة

و. وحدة من اجل تعزیز التفرقة بین أبناء شعبنا كانت الصحراوى مقاومةلستبقى اكبر سندالشعب

طیلة سنواتالشعب المنفى.الصحراوى

الصراعأزید من اربعین عاما الصحراوى الىمن فيجر الشعب لقاءظروف بالغة الصعوبة.

ع ممثلى علىاكثركل مرة ان الظروف قد اصبحت احدھمرحصالشبابنمع والقدرة صعوبة,

تعرض ال تطاقلالتحمل معادیة, فى بیئة درجة الحرارة المرتفعة,النھیار. و المناخ قساوة شح,

فى بع نسبة الملوض المخیماتالمیاه, او المنازلارتفاع العیون), انھیار مخیمات فى (وخاصة حة

االمطار اداتبسبب ممتلكاتالىالتي حول إمكانیةذا االیوم نجد نقاش. فقدان تعزیزھمیة یدور

البوت وجعلھا اكثربو تجھیزھا, افضل لھذه انتقالیةباعتبارھا.امانالكھرباء, الى12خاصة بمرحلة

قبولرض الوطناالعودة الى ان من اجل استمراریتھا,  كمستوطناتال یمثلالمنازل المقاومة قبولھا

ھذا الوقت ھذا التغییرفى ھل ال یدلفي? عن الساحةالرضىعلى قدر من البناء , و امؤقت, او التخلى

یتوقف وقت العودة لم إرادةان متكررالعلى وھذه األفكار تداول بشكل الصحراوى? فى شعب

.النقاشات

فى ارض صعبةان من الموادصحراء, بإلضافةالمثلقسوة الحیاة وغیرھا التغذیة محدودیة الى

) ، اللعب و الواقع . برثلونا : قدیسا 1994اخذنا  مفھوم  وین كوت . د (-12

الصحراویین. الالجئین مخیمات فى الالجئین 29الشباب

من الحریة الكاملة. فى اطار كما تصورھا ارائھم,

El desarraigo insoportable ال یطاق شتات 

قوة فى یان العامل االساسى فھھتحملالتواجد الذي حاالتقومیوالمجتمع الصحراوى, ثالثة على

منھاِمن  التى یعانى قبل المغرب, المنفىاالفي: الشعب الصحراويالتشرد من القسرىرض المحتلة

مختلف باالجیینفى المخیمات من الشتات وفى الجزائر, حللدافى واى العالم. , عبرانیجبن یمر

و الاالستقالل, حینالعودة وھنا من خالل الوحدة فىبانھھات النظروجتفقتى الصحراء الغربیة.

من الوضعمواجھة من تاكیدالعدو یمكن الخروج وال بد جادالطلب متواصل  ان الشباب فى الحالى.

استعجاليحل سریع للنزاع بشكل على الحاجة للوحدة. و على الحاجة الملحةاالیؤكدون جتماعیة,

الصحراوى)الرابطتعزیزل ینطوى (افي مواجھة(الشعب وحدةالتماسك بعن عدم لعدو), الن كل ما

والتخلانیتفقة المغربیة. الشباباستراتیجیة الحكومیتماشى معالشعب الثقافة الصحراویة, عن ى

الزھیدة جانبالحسنةاالوضاع المعیشیة, والتظاھر اجور اء الوسائلاقتنفى االراضى المحتلة, الى

جانب بعض القیاداتا من من الغزو, تشكل استاو أقاربھمالقتصادیة مخططة, بتمویل المغربىراتیجیة

و. وحدة من اجل تعزیز التفرقة بین أبناء شعبنا كانت الصحراوى مقاومةلستبقى اكبر سندالشعب

طیلة سنواتالشعب المنفى.الصحراوى

الصراعأزید من اربعین عاما الصحراوى الىمن فيجر الشعب لقاءظروف بالغة الصعوبة.

ع ممثلى علىاكثركل مرة ان الظروف قد اصبحت احدھمرحصالشبابنمع والقدرة صعوبة,

تعرض ال تطاقلالتحمل معادیة, فى بیئة درجة الحرارة المرتفعة,النھیار. و المناخ قساوة شح,

فى بع نسبة الملوض المخیماتالمیاه, او المنازلارتفاع العیون), انھیار مخیمات فى (وخاصة حة

االمطار اداتبسبب ممتلكاتالىالتي حول إمكانیةذا االیوم نجد نقاش. فقدان تعزیزھمیة یدور

البوت وجعلھا اكثربو تجھیزھا, افضل لھذه انتقالیةباعتبارھا.امانالكھرباء, الى12خاصة بمرحلة

قبولرض الوطناالعودة الى ان من اجل استمراریتھا,  كمستوطناتال یمثلالمنازل المقاومة قبولھا

ھذا الوقت ھذا التغییرفى ھل ال یدلفي? عن الساحةالرضىعلى قدر من البناء , و امؤقت, او التخلى

یتوقف وقت العودة لم إرادةان متكررالعلى وھذه األفكار تداول بشكل الصحراوى? فى شعب

.النقاشات

فى ارض صعبةان من الموادصحراء, بإلضافةالمثلقسوة الحیاة وغیرھا التغذیة محدودیة الى
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من الحریة الكاملة. فى اطار كما تصورھا ارائھم,

یطاقشتات  El desarraigo insoportableال
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الصحراوى)الرابطتعزیزل ینطوى (افي مواجھة(الشعب وحدةالتماسك بعن عدم لعدو), الن كل ما

والتخلانیتفقة المغربیة. الشباباستراتیجیة الحكومیتماشى معالشعب الثقافة الصحراویة, عن ى

الزھیدة جانبالحسنةاالوضاع المعیشیة, والتظاھر اجور اء الوسائلاقتنفى االراضى المحتلة, الى

جانب بعض القیاداتا من من الغزو, تشكل استاو أقاربھمالقتصادیة مخططة, بتمویل المغربىراتیجیة

و. وحدة من اجل تعزیز التفرقة بین أبناء شعبنا كانت الصحراوى مقاومةلستبقى اكبر سندالشعب

طیلة سنواتالشعب المنفى.الصحراوى

الصراعأزید من اربعین عاما الصحراوى الىمن فيجر الشعب لقاءظروف بالغة الصعوبة.

ع ممثلى علىاكثركل مرة ان الظروف قد اصبحت احدھمرحصالشبابنمع والقدرة صعوبة,

تعرض ال تطاقلالتحمل معادیة, فى بیئة درجة الحرارة المرتفعة,النھیار. و المناخ قساوة شح,

فى بع نسبة الملوض المخیماتالمیاه, او المنازلارتفاع العیون), انھیار مخیمات فى (وخاصة حة

االمطار اداتبسبب ممتلكاتالىالتي حول إمكانیةذا االیوم نجد نقاش. فقدان تعزیزھمیة یدور

البوت وجعلھا اكثربو تجھیزھا, افضل لھذه انتقالیةباعتبارھا.امانالكھرباء, الى12خاصة بمرحلة

قبولرض الوطناالعودة الى ان من اجل استمراریتھا,  كمستوطناتال یمثلالمنازل المقاومة قبولھا
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تعرض ال تطاقلالتحمل معادیة, فى بیئة درجة الحرارة المرتفعة,النھیار. و المناخ قساوة شح,

فى بع نسبة الملوض المخیماتالمیاه, او المنازلارتفاع العیون), انھیار مخیمات فى (وخاصة حة

االمطار اداتبسبب ممتلكاتالىالتي حول إمكانیةذا االیوم نجد نقاش. فقدان تعزیزھمیة یدور

البوت وجعلھا اكثربو تجھیزھا, افضل لھذه انتقالیةباعتبارھا.امانالكھرباء, الى12خاصة بمرحلة

قبولرض الوطناالعودة الى ان من اجل استمراریتھا,  كمستوطناتال یمثلالمنازل المقاومة قبولھا

ھذا الوقت ھذا التغییرفى ھل ال یدلفي? عن الساحةالرضىعلى قدر من البناء , و امؤقت, او التخلى

یتوقف وقت العودة لم إرادةان متكررالعلى وھذه األفكار تداول بشكل الصحراوى? فى شعب

.النقاشات

فى ارض صعبةان من الموادصحراء, بإلضافةالمثلقسوة الحیاة وغیرھا التغذیة محدودیة الى
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التضامن الدو على مما یؤثر االخیرة, فى السنوات العالمیة اثر االزمة االقتصادیة على لى معاالساسیة,

الصحراوى. االسر وال سیما اولئك الذینبصعوبةتعانىالشعب على الغذاء االساسى, فى الحفاظ

الدخل. طبیفتقرون الى والىالحالةعیمن الى العمل غموضاالیرادات االقتصادیة تبیناالفتقار

الىو. المستقبل فيھذا السیاق یشیر فان المطالبالصرامة علىة بممارسةبعض المواقف, رقابة اكبر

الثقةحتىاالغذیة, اوتوزیع كانعدم ما اذا جمیع المساعداتحول الناست الى ولھذاتصل یطلب.

فى اال یشاالشفافیة الكاملة ھذا الصدد وفى وتوزیعھا. تقومعانات على ان مثل سیاسة الرقابة, الى, ر

غیر الحكومیة واعربھذهبمتابعةالمنظمات ومن ثم توزیع. االغذیةان نقصقلیةالأبعضالشحنات,

ذلك ا فى (بما ناتجةعنوالسلع االساسیة والشاى), سیكون توجھ للمنفعةلسكر , بعض السرقات

.الخاصة

دام الفی الإلھيان مصیر كل فرد یحدده بة تعتقدائة الشما ھم اكبر سناالمر فا الذین یعتقدون بان,

المسا عدم فى حالیاالسبب القائم النزاعھوواة الصحراوىالتىوضعیة منھا الشعب ھذا الصراعیعانى .

على عمل یؤدى الى الھجرة,ینعكس وجود عدم واالقتصادیة. ان والسیاسیة التحملوالحیاة االجتماعیة

یفشل اى الشخصى حالة االحباط مستقبليفى بعضمشروع تدعى. الحیاةاالصوات التى ان صعوبة

ینتتزدادالیومیة, شخصحسب الفریق الذي كل القبلى,الھیاكل االجتماعیة، مي الیھ و فى النظام

،الفوارق قبیلة كل احدفيال تضمن تكافؤ السلطویة لدى ال یواكد اَي اختفاء النظامالفرص.

بلھوالقبلى, من التقالید, ملح علىجزءا طلب ھناك على انان و تعمل االنتماء االالحكومة تسیطر

ل الصحراوىالتكافؤاحد,  ضمان  للمساوات و صالحیخدم فىفى الفرص. المجتمع الدیمقراطیة ,

والمساواة بینتضمنجماعى, یتطلب  حكومة المفھوم ال عنجمیعالعدالة المواطنین, بغض النظر

االجتماعى. مركزھم

علالوحدة ویجب ان تركز تقوىقبائل امر بالغ االھمیة, من اجل االستقالل, بحیث ان عمل  ى الكفاح

علىالحركة النمن اجل التقلب من الشباب یعتقد ان جزء االستقالل فيالصراع. من اجل رحلة مضال

التجنیدجمود ھناك الحاجة الى على استمراریةاالجتو من اجل الحفاظ كضمانماعیة القضیة,

على قدرتھ و ھذا الشعب, الظروف.تحمل  قسوةاستمراریة ھذه ظل فى الحیاة

سیاسى,وفى ش طابع ذات قلیلةشكلیم انھرغرح الى انالتياالصوات االنتقادیةمننسبة تشیر

تتخلت13جبھة البولیساریو و أخذ فىعن االیدیولوجیة االشتراكیة ھذا النموذج الراسمالى

ھذاا باالنتشارالستھالك. اخذ العالنموذج خالل الثقافة من المخیمات فى االستھالكیة التىبسرعة المیة

التي تنالتلفزیوناتھاتبث في شبكة االنترنتتو زیادةتوسع. شر الى المادى لن یؤدى اال المجتمع ھذا

الشباب  ال یعرف سنا  برالفئات العمریة االك-13 والیشدد على انھ جزء من وبین  مختلفةالالمسؤلیاتسلطات البولیساریو .الحكومة الصحراویةجبھة
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s  Agradecimientoكلمة شكر

.

مينة سيدى،  احريرة محمد،  اوال, نود االعتراف بالمجهوات والتفاني الذي قام   به  كل من االخوات واالخوة :

البشير المحجوب و محمد سيدى محمود عباس الذين لوال مجهوداتهم لم يكن ممكن اقامة  هذه الدراسة  كما نعرب 

عن امتناننا الى السيد الزين سيد احمد، وجميع هياكل اتحاد شبيبة الساقية الحمراء ووادي الذهب  في مختلف 

الوالية على التسهيالت المقدمة في بيئة مليئة بالتحديات. شكرا لكم على تجنيد هاذا الحشد من 

الرجال، النساء  والشباب المؤمنین بشدة  بدورھم.

وزارة التعلیم المھني كھیئات رئیسیة في ھذه  شكر إلى كل من: اتحاد الطلبة، وزارة الشباب والریاضة و  

العملیة على تقدیم كافة الخبرة والدعم , كما  نشكر وزارة التعاون، جمعیة أولیاء المعتقلین و المفقودین 

الصحراوین، اتحاد النساء الصحراویات، مجموعة صرخة ضد الجدار المغربي، مركز األحداث بالھي سعید 
المعطي، المھنیین العاملین في مجال الصحة العقلیة، السلطات الدینیة، المفوضیة،  وزارة االعالم و  تلفزة 

الجمھوریة العربیة الصحراویة الدیمقراطیة  وكل المؤسسات واالفراد الذینساھموا في تقدیم رؤیاھم .

و كذالك الى الفضاءات التدریبیة مثل 12 اكتوبر، الغزواني، اولف بالم ،9  یونیو، مدارسة السینما ، مدرسة الموسیقى 

والفنون في وزارة الثقافة، مدرسة نساء الداخلة و الى طالبھم  في منحنا وقتھم للرد علي  اسئلتنا.

لمام،سیداحمداالخوةالي وبشاري نافع،محمود، مكان الىوخطري من نقلنا علي ومحمد البخاري

و . الي الساعة او الوقت دون اعارة أي اھمیة واالسرالىاخرى الحي، عبد العربي،فاطمة، اقویقة

ابراھیم الو الدافسالم،فطیمتو حیمودي،سعادو محمد الناجم كأبنائھمالحتضانناالشبلة  عمر, و،مریم

وبناتھم.

جواخیرا، الى الذینخالص الشكر حاول جمع ساھموامیع االشخاص الذي صواتكل االفي البحث

خالل المشاركة مختلف التقنیات و ممارسات البحث المقام  .فيمن
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والدخل الناظمبسبب  العمل فتقار الى على االسرةا فى المائة).27.9(تبلغو من اجل الحفاظ

ك جدا, محدودة اسرھم والموارد االقتصادیة بین الشباب او مع االزمة االقتصادیة, ما انخفضت

تقریبا ثلث االسرتقلیص ، االطالق.المعونة الدولیة دخل على لھا لیس

ثلث ھذه الفئة اكثر من فى المائة). 62.5الشخصیة (للنفقات مال يال, یفتقر الشباب, فى معظمھ

ومن4,78لدیھ شھریا. متوسطال یتلدیھ  اى مبلغ  شھریا یورو االموال 36,05جاوز كمیة یورو.

الوالیة  التي بھا اكبر قدر من االموال اوسرد تمثل . نسبة البنات ثالث مرات تمثل لصبیان المتاحة ل

.بعكس السمارة التى بھا  أدنى متوسط االقتصادى , الشخصیة في حوزة الشباب

 

, ازدادت  نسبة  كل , بانتشارا الكھرباء . في بوجدور منزلیة  تختلف  حسب  والیة إالقامة الموارد ال

زل مناقل اوالیة الداخلة  وعلى العكس من ذلك, مكیفات الھواء ، او مصبنات المعدات: مبردة, انواع  

 المعدات الكھربائیة.ن  حیث الطاقة الشمسیة, وھو مخیم االقل مبمزودة بالكھرباء, وما زالت مزودة 

La vivencia religiosaالتعایش الدینى

في أوساطدین االسالمى یكتسبال فى المائة 6فقط, ذا ھب فى السنوات االخیرة. وفى الشباتزایدا

مباالیسرح ھمتھبغیر اكثربأكثر اھتمام یزدادو متدیینینفى المسائل الدینیة. االغلبیة والفى كل مرة ,

منفيسیما األصغر خصوصا كل عالالنساء, من سبعة منسبعة عشر عاما. انھھذه الفیئة یؤكدشرة

اتسعفى السنوات قد .االخیرة اھتمامھن الدیني

تؤكد ان العئلة ال %75,5نسبة 
تستقبل مساعدات مادیة من 
األھالي و األصدقاء في الخارج 
و التحوالت الخارجیة تبلغ 

19,1%.

من المنازل  %26,8في 
لیست ھناك مدخول و في 

ھناك فرد  24,6نسبة
.واحد لدیھ دخل 

یسكن بیوت  %63,9نسبة 
 % 58,9الطوب ، رقم ان 

یحافظ على عادة السكن في 
.الخیام 

الدینیة االھتمام بالطقوس
االخیرة السنوات في ازداد

.%70,8بنسبة

یعتبر92,3%
أنفسھم مسلون
ملتزمون بالواجبات

.الدینیة
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مراتتمثللصبیانالمتاحة ل من االموالاوسرد تمثل. نسبة البنات ثالث قدر الوالیة التي بھا اكبر

حوزة الشباب في متوسط االقتصادى, الشخصیة التى بھا أدنى .بعكس السمارة

والیة إالقامةالموارد ال حسب بوجدورمنزلیة تختلف في كل, بانتشارا الكھرباء. نسبة ازدادت ,

مبردة,انواع ،اومصبناتالمعدات: ذلك,مكیفات الھواء العكس من زل مناقلاوالیة الداخلةوعلى

مبمزودة بالكھرباء, وما زالت مزودة  مخیم االقل وھو المعدات الكھربائیة.ن  حیث الطاقة الشمسیة,
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 فى المائة  6فقط , ذا ھب فى السنوات االخیرة. وفى الشباتزایدا في  أوساط دین االسالمى یكتسب ال

, وال فى كل مرة اكثربأكثر اھتمام یزداد و متدیینین فى المسائل الدینیة. االغلبیة ھم تھ بغیر مباالیسرح 

انھ ھذه الفیئة یؤكد شرة من سبعة عشر عاما. سبعة من كل عالالنساء, خصوصا األصغر من في سیما 

.االخیرة  اھتمامھن  الدیني قد اتسعفى السنوات 

تؤكد ان العئلة ال%75,5نسبة
من مادیة مساعدات تستقبل
في الخارج و األصدقاء األھالي
تبلغ و التحوالت الخارجیة

19,1%.

من المنازل%26,8في
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حوزة الشباب في متوسط االقتصادى, الشخصیة التى بھا أدنى .بعكس السمارة
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الدینى أقیمالمن اجل فى الواقع المسمىمتعددتحلیلتعمیق طریق15الرسائل البسیطةیسمى ب, عن ,

ب?السؤال: ممارستك لھاھتمامك و السنوات االخیرةالدین، ,و.؟…فى انخفض قد ھى: خیارات االجابة

المستوى على نفس ازداد, بقى النظر. اوقد في الموضوعمستوى المتغیراتفىیھدف الى اعادة

التعلیم او االھتمام: السن اوالمستقلةحسب الحاالت مستوى الحالة المدنیة, او المھنة او الجنس او

. السیاسى

البیانى مم–1الرسم و .ارستھاالھتمام بالدین,

مركزةاالھتمام الدینيزیادةوضعیةفي محور كتلة تظھر مدارس . من التحالفات, طالب

المھنيالثانویة/المتوسطة القلاالھتمام بذوىو , /التكوین نساءالسیاسة, سبعة عشر عاما, عن

المجموعةالمتزوجینوالشباب ھذه الحالة., یظھر انھم على نفس الحالاخیاراقرب الى ( البقاء

متواجدة امثل بیناالھتمام ب منالعاملیمالدین) حالة بطالة في الذین الثمانیةو فى سن الىالذكور عشر

فيخمس وعشرین سنة, ذوي أھمیة اقل  الذین و مستوى االبتدائیة, ذوى حالة العزوبة.بالسیاسة,

ھماھتمامھمواخیرا, الذین یقل الدینى، ،الواقع وعشرون عاماالشباب الجامعي ست من , اكثر

ان تعتبر تقنیةاالرتباطتحلیل15 الرئیسیة, یمكن العناصر من تحلیل خاصة حالة وعلىاختزالیة, بین مجموعتین من الفئات. العالقات تحدید ھو الھدف حیث ان
من تحلیل وتحليعامليالنقیض الرئیسیة, المكونات تحلیلاالرتباطمن یسعى الى اجراء كما بین المتغیرات". تتخذھا العالقات "تحلیل االشكال التى ھندسيھو

المواقع, ومن ھنا تاتى اھمیة ان ھذاللعالقات "خریطة تحدید المعروفة باسم عرض بیانى, تقلیدیا, ھو وفى، التحلیل التجاریة. والعالمات الصفات او من
)01/03/2017:(http://www.tesintegra.net/helpgdw/correspondencias_simple.htm

                                                                     

 En clave conclusiva توصیات ختامیة 

ل, وفیما یلى االفكار االساسیة شام, و بشكل ضوء البیانات الذي قدمك  مجموعة  البحث على 

مخیمات الالجئین فى تندوف.الفى الشباب الذي یعیشغیر المالوف لوقع الفھم الطابع ل

یحتل نفس المكانة , و ھم االولویات الرئیسیة في كوین األكادیمي نشاء فرص شغل  وتوفیر التا

بناء مستقبل كریم, وكذلك إمكانیة ، تتوفر  االجور, و على عمل الشباب. مع امكانیة الحصول مطالب 

ال یعرف  كیف بیة الناجمة عن عدم وجود شغل , تكوین اسرة. وعالوة على ذلك, فان االثار السل

.تجد انتشارھا , قد اآلخذة في البروز , و  األمراض العقلیة الفارغ استثمار الوقت

 ولذلك, فان , النھ ال  یوجد اي تنظیم للوقتالطویلة الفراغ ساعاتثانیا, تظھر الحاجة الى شغل

, فضال عن تشجیع االنشطة الریاضیة. التدخل فى الثقافة  الترفیھ و الوقت  الفارغ شباب  ھي االولویة لل

أماكن الفضاءات على امكانیة الوصول الى زاید المتما سبق, االحاح بوباالضافة الى ذلك, مرتبط جدا 

شبكة االنترنت.بالشباب , و الخاصة

 تبطة بالصحة (بما المر( المعلومات الخدمات الصحیة فى المخیمات  و عرض تحسین وتطویر

.الجسم, تشكل  قضایا  ملحةالثقافة الجنسیة و ثقافة  في ذالك العقلیة,),  

ذلك فى راھن, وكوعلى الرغم من ان المراة الصحراویة لھا دور ھام فى المجتمع فى الوقت ال

مجتمع, فى المجال السیاسى. بشكل فعال فى الاكثر لھا و المطلوب وجودمن تاریخ شعبھا, اال انھ 

االت, الى العمل فى جمیع المجو الى مناصب اتخاذ القرار, الفرص للوصول بزیادة الشبات  یطالب 

فى جمیع المجاالت.الحقیقة و واقعیة المساواة بین الجنسین أو السیاقة ; اى انھا الى ممارسة الریاضة 

 ,لى ان و باستعجال الشباب یجب ان یؤخذ  باالعتبار أوساط بین بالدین ان االھتمام المتزاید

فى المجتمع الصحراوى.االجل المتوسط. في یمكن ان یكون لھا  اثر المتغیرات الناشئة ا

 الشباب جانب من الشعب الصحراوي مع المرتفع جدا  وااللتزاماما االھتمام السیاسى
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علىان ا صغیرة سن البنات فى التجاریة االدویة لزیادة اوطالع  اوخفضالعالمات لتلوینالوزن

الجلد.

المخ تعاطى ظھور ,ان قلتھا الشباب, مھما كانت بین لدرات وبطبیعةیدعو فى المخیمات. لقلق ایضا

مباشر،الح من تاثیر عندما یكونواثارهمن حیث  االستھالك ال, یشكلھ الخطر الذى ولكن ایضا بسبب ,

ھمھؤالء و الالشباب المستھلكین یقودون الیات ھذه ھذا الصددتحت تاثیر فى كما یؤید, لجھودامواد.

منع من اجل تبذلھا الحكومة الصحراویة بھاالمخیمات, اودخول المخدرات الىالتى وعلىاالتجار .

منم انرغایة حال,  فى الثقافةالمختصرات ال یجد صعوبةوالدین الصحراويالمحظورات الشباب ,

منظور نقدى. من عن المخدرات فى التحدث

حعالمات النفس تحدثاورناھنالذي ھذا البحث عقلیةنفى وجود أمراض أوساط الشباببینعن

المشاریع الحیویةك من مناعراض االحباط وكثرة, االفتقار الى العمل, الفراغ, طویلواوقات الوقت

ال یزال یشكلرقھالذي یستغ موضوع الصحة النفسیة الى ان تشیر نفسھ, فى الوقت ھذا النزاع. تسویة

فى الثقا الصحراویة, ما یجعل احد المحظورات تظھرفة االسرعندما فى انخفیھاتحاالت یحاول او

تقلیدیا عالج التى اجریت مع الشباب  كاد ان . وفى المقایعالجھا ھذه األنواعبالت اضطراباتتذكر من

حین یتحدثال فى عن الوحدةنفسیة, الناجمة مستقبلیةعن المعاناة واالفتقار الى المشاریع , وصعوبة,

ال یعبر ولكنھم منعنالزواج..., معیفقطمفھوم المرض العقلى.ھا ھذا االضطراب النفسى رتبط

او المخدرات, او عند  ظھور مشاكل استھ الكحول , اوأو  أزمات  شخصیة  للبنات  من جراء استخدام الك

فى تغییر الوزن او .كریمات التبیضاساءة استعمال العقاقیر

Sin ocioبدون  ترفیھ  أو عمل تجاري   no hay negocio

نشیرفى التحلیل ھذا فى وھوالى استخدامالفصل االخیر فى الحیاةوقت الفراغ, جدا ھامة مسالة

على لسان وجاء المخیمات. فى ذات االولھمالیومیة للشباب ھو احد المجاالت ویة التى ینبغى انھذا

ھامة,وضعویركز علیھا وعدم العمل، لھااستراتیجیات في یساعد، اذ ان سوء استخدام الترفیھ,

التيبروز مع الثقافةبعض األنشطة القانونتتعارض و شرعیة مطالبةالحكومة. ولذلك,الصحراویة,

وتوفیر المعدات وقت الفراغ.بتنظیم انشطة من بشكل افضل من االستفادة الشباب لتمكین

انشطة الفيوتقترح التى موجھةاتنشاطالنظامى,بالتعلیملھاعالقةاوقات الفراغ الىتدریبٮة

والممارسات التى التقنیات حالة البنات یطتعلم وفى كسب العیش. عمل او على نالبتؤدى الى الحصول

الصحراویین. الالجئین مخیمات فى الالجئین 40الشباب

علىان ا صغیرة سن البنات فى التجاریة االدویة لزیادة اوطالع  اوخفضالعالمات لتلوینالوزن

الجلد.

المخ تعاطى ظھور ,ان قلتھا الشباب, مھما كانت بین لدرات وبطبیعةیدعو فى المخیمات. لقلق ایضا

مباشر،الح من تاثیر عندما یكونواثارهمن حیث  االستھالك ال, یشكلھ الخطر الذى ولكن ایضا بسبب ,

ھمھؤالء و الالشباب المستھلكین یقودون الیات ھذه ھذا الصددتحت تاثیر فى كما یؤید, لجھودامواد.

منع من اجل تبذلھا الحكومة الصحراویة بھاالمخیمات, اودخول المخدرات الىالتى وعلىاالتجار .

منم انرغایة حال,  فى الثقافةالمختصرات ال یجد صعوبةوالدین الصحراويالمحظورات الشباب ,

منظور نقدى. من عن المخدرات فى التحدث

حعالمات النفس تحدثاورناھنالذي ھذا البحث عقلیةنفى وجود أمراض أوساط الشباببینعن

المشاریع الحیویةك من مناعراض االحباط وكثرة, االفتقار الى العمل, الفراغ, طویلواوقات الوقت

ال یزال یشكلرقھالذي یستغ موضوع الصحة النفسیة الى ان تشیر نفسھ, فى الوقت ھذا النزاع. تسویة

فى الثقا الصحراویة, ما یجعل احد المحظورات تظھرفة االسرعندما فى انخفیھاتحاالت یحاول او

تقلیدیا عالج التى اجریت مع الشباب  كاد ان . وفى المقایعالجھا ھذه األنواعبالت اضطراباتتذكر من

حین یتحدثال فى عن الوحدةنفسیة, الناجمة مستقبلیةعن المعاناة واالفتقار الى المشاریع , وصعوبة,

ال یعبر ولكنھم منعنالزواج..., معیفقطمفھوم المرض العقلى.ھا ھذا االضطراب النفسى رتبط

او المخدرات, او عند  ظھور مشاكل استھ الكحول , اوأو  أزمات  شخصیة  للبنات  من جراء استخدام الك

فى تغییر الوزن او .كریمات التبیضاساءة استعمال العقاقیر

Sin ocioعمل تجاري أوترفیھ، بدون no hay negocio

فى الفصل االخیر فى ھذا التحلیل نشیر الى استخدام وقت الفراغ, وھو مسالة ھامة جدا فى الحیاة 

الیومیة للشباب فى المخیمات.  قد جاء على السنتھم   ان ھذا ھو احد المجاالت ذات االولویة التى ینبغى ان 
في یساعد، اذ ان سوء استخدام الترفیھ, وعدم العمل، لھا استراتیجیات ھامة,وضعویركز علیھا 

مطالبة الحكومة . ولذلك, الصحراویة,  و شرعیة القانونتتعارض مع الثقافة بعض األنشطة التي بروز 

لتمكین الشباب من االستفادة بشكل افضل من وقت الفراغ.بتنظیم انشطة وتوفیر المعدات 

الى تدریبٮة موجھة ات نشاطالنظامى,  بالتعلیم لھا عالقةاوقات الفراغ التى ال في وتقترح انشطة 

نالبتؤدى الى الحصول على عمل او كسب العیش. وفى حالة البنات یطتعلم التقنیات والممارسات التى 

الصحراویین. الالجئین مخیمات فى الالجئین 40الشباب بات ( االمالبس للشخارجى: ورشات لصناعة إقامة  عمل نتاج  المالبس العائلیة او الورش الخیاطة ب

.المخیمات حالیا من ما ھو متاح في أسواقاكثر حداثة في  تصامیم الملحفة ) 

لك فضاء و كذالمقیمین فى بلدان اخرى, و األصدقاء , نترنت یشكل وسیلة اتصال مع األسر اال

قضیة الصحراء الغربیة فى جمیع انحاء العالم. ومن بسیس لنشر و التحفضاء  لك كذ, و  تكویني  ایضا

), من اجل wifiكل والیة (مراكز محددة, شبكة على نطاق واسع ھو الربط بالشبكة  في ثم, فان الطلب

.

ان الشباب یمكنھ االتصال بحریة. و تم تحدید مخاطر اساءة استخدام الشبكة, التى قد تتعارض مع المبادئ 

الدینیة والثقافیة.

ارتفاع استھالك التلفزیون فى عدد من البنات, الذین یتابعون سلسالت و مسلسالت اجنبیة , تبعدھم عن 

مسؤولیاتھم الشخصیة واالسریة. ومنازلھم ال تعتمد اال على الطاقة الشمسیة, ھذا  االستھالك التلفزیوني 

المبالغ فیھ , یجعل الطاقة  غیركافیة لتلبیة االحتیاجات المنزلیة, في اللیل، االمر الذى یؤدى الى كثیر من 

الصراعات داخل االسرة. ولذلك, ال بد من التفكیر فى االنشطة التى تستھدف ھذا القطاع. وفى 

الوقت نفسھ ینص على ان یقوم التلفزیون الصحراوى اى برامج محددة موجھة الى الشباب.

و في الفصل المتعلق بالریاضة ، عبرت كل المجموعات و بشكل  مستمر عن طلب نشاء مرافق و 

إقامة انشطة ریاضیة.. و توفیر كل ما امكن لذوى السن المبكرة  من مؤطرین جماعین  وما یساھم في 

زیادة تركیزھم ونشاطھم العقلي، و طالبوا بالتمثیل في مجال الریاضة 

االطفال یحتاجون , باالضافة الى المرافق الریاضیة, ومعدات لكرة القدم, وھى الریاضة التى تثیر 

, االھتمام في المخیمات  على غراركرة الطائرة بالنسبة للبنات . الى ممارسة الریاضة التي یحددونھا 

الى او,كجزءاالصغر سنااالطفالونایخوضالتى  ناوشاتمو ال, الصرعاتةمكافحسبلباالضافة

الملل البنین و ویطالب . كوسیلة لمكافحة و الوالیاتبینبمنافساتالبناتكل من و الدوائر , واالحاء

انلذالك مدركون ھیئةھھم ھناك ھذه. وأندیةو معداتو تحتیةبنیةوتنسیق,ینبغى ان تكون ان

تعالجستكونمباریاتال ان .المدرسةوقت الفراغ, وال سیما فى فترات غیر یمكنھا

Insertar foto niñas jugando voley

,ابین الش وبرغنیشتكیبات المرافقانھ قلة الموجودةالم علىدائمااال انھاریاضیة ریاضاتحكرا

ولذلك بھنیطالبن بالذكور. خاص من اجل تمكینمرافق ممارسةھن, وھذاالمناسبة لھنالریاضةمن .

الىبالطبع, یذھب الى ابعد من ذلك الطلب, انھ یشیر في االلعاب الریاضیة, اال فقط فىلیس المساواة

العمومیة. جمیع االوساط

الصحراویین. الالجئین مخیمات فى الالجئین 41الشباب

الخیاطةب لصناعةإقامة  عملنتاج المالبس العائلیة اوالورش ورشات بات (االمالبس للشخارجى:

( حداثةفي  تصامیمالملحفة حالیامن ما ھو متاح في أسواقاكثر .المخیمات

مع األسراال اتصال وسیلة بلدان اخرى,و األصدقاء , نترنت یشكل فى كذالمقیمین فضاءو لك

و التحفضاء  لككذ, و  تكویني ایضا ومنبسیسلنشر انحاء العالم. جمیع فى الغربیة قضیة الصحراء

الطلب فان فيثم, ھو الربط بالشبكة واسع اجل wifiكل والیة (مراكز محددة, شبكة على نطاق من ,(

الشباب یمكنھ االتصال وان معبحریة. قد تتعارض التى الشبكة, اساءة استخدام مخاطر تم تحدید

والثقافیة. الدینیة المبادئ

استھالك التلفزیون من البنات, الذین یتابعونارتفاع عدد اجنبیةفى مسلسالت و , تبعدھمسلسالت

واالسریة.معن الشخصیة ھذاعاالال تعتمدومنازلھمسؤولیاتھم االستھالكلى الطاقة الشمسیة,

,التلفزیون فیھ المبالغ المنزلیة,الطاقةیجعلي اكافیة لتلبیة االحتیاجات االمر الذى یؤدى الىیل،للفي

فى االنشطة التى تستھدفداخلصراعاتالمنیركث من التفكیر ال بد ولذلك, وفىقطاعالذاھاالسرة. .

اى یقوم التلفزیون الصحراوى على ان نفسھ ینص برامج محددة موجھة الى الشباب.الوقت

مستمرعبرت، متعلق بالریاضةالالفصلو في و بشكل وعنكل المجموعات مرافق نشاء طلب

امكن. ریاضیة.انشطةإقامة توفیر كل ما جماعینمنالمبكرةسنى اللذوو فيماومؤطرین یساھم

طالونشاطھم العقلي،تركیزھمةادیز مجالبوابو في .الریاضةالتمثیل

یحتاج ومعدات, باالضافة الوناالطفال الریاضیة, المرافق القدم,لى الریاضة التى تثیركرة وھى

المخیمات على غراركرة في للبناتالنسالطائرة باالھتمام ممارسة الریاضة التي ی. بة , حددونھاالى

الى او,كجزءاالصغر سنااالطفالونایخوضالتى  ناوشاتمو ال, الصرعاتةمكافحسبلباالضافة

الملل البنین و ویطالب . كوسیلة لمكافحة و الوالیاتبینبمنافساتالبناتكل من و الدوائر , واالحاء

انلذالك مدركون ھیئةھھم ھناك ھذه. وأندیةو معداتو تحتیةبنیةوتنسیق,ینبغى ان تكون ان

تعالجستكونمباریاتال ان .المدرسةوقت الفراغ, وال سیما فى فترات غیر یمكنھا

Insertar foto niñas jugando voley

,ابین الش وبرغنیشتكیبات المرافقانھ قلة الموجودةالم علىدائمااال انھاریاضیة ریاضاتحكرا

ولذلك بھنیطالبن بالذكور. خاص من اجل تمكینمرافق ممارسةھن, وھذاالمناسبة لھنالریاضةمن .

الىبالطبع, یذھب الى ابعد من ذلك الطلب, انھ یشیر في االلعاب الریاضیة, اال فقط فىلیس المساواة

العمومیة. جمیع االوساط

الصحراویین. الالجئین مخیمات فى الالجئین 41الشباب
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مينة سيدى،  احريرة محمد،  اوال, نود االعتراف بالمجهوات والتفاني الذي قام   به  كل من االخوات واالخوة :

البشير المحجوب و محمد سيدى محمود عباس الذين لوال مجهوداتهم لم يكن ممكن اقامة  هذه الدراسة  كما نعرب 

عن امتناننا الى السيد الزين سيد احمد، وجميع هياكل اتحاد شبيبة الساقية الحمراء ووادي الذهب  في مختلف 

الوالية على التسهيالت المقدمة في بيئة مليئة بالتحديات. شكرا لكم على تجنيد هاذا الحشد من 

الرجال، النساء  والشباب المؤمنین بشدة  بدورھم.

وزارة التعلیم المھني كھیئات رئیسیة في ھذه  شكر إلى كل من: اتحاد الطلبة، وزارة الشباب والریاضة و  

العملیة على تقدیم كافة الخبرة والدعم , كما  نشكر وزارة التعاون، جمعیة أولیاء المعتقلین و المفقودین 

الصحراوین، اتحاد النساء الصحراویات، مجموعة صرخة ضد الجدار المغربي، مركز األحداث بالھي سعید 
المعطي، المھنیین العاملین في مجال الصحة العقلیة، السلطات الدینیة، المفوضیة،  وزارة االعالم و  تلفزة 

الجمھوریة العربیة الصحراویة الدیمقراطیة  وكل المؤسسات واالفراد الذینساھموا في تقدیم رؤیاھم .

و كذالك الى الفضاءات التدریبیة مثل 12 اكتوبر، الغزواني، اولف بالم ،9  یونیو، مدارسة السینما ، مدرسة الموسیقى 

والفنون في وزارة الثقافة، مدرسة نساء الداخلة و الى طالبھم  في منحنا وقتھم للرد علي  اسئلتنا.

لمام،سیداحمداالخوةالي وبشاري نافع،محمود، مكان الىوخطري من نقلنا علي ومحمد البخاري

و . الي الساعة او الوقت دون اعارة أي اھمیة واالسرالىاخرى الحي، عبد العربي،فاطمة، اقویقة

ابراھیم الو الدافسالم،فطیمتو حیمودي،سعادو محمد الناجم كأبنائھمالحتضانناالشبلة  عمر, و،مریم

وبناتھم.

جواخیرا، الى الذینخالص الشكر حاول جمع ساھموامیع االشخاص الذي صواتكل االفي البحث

خالل المشاركة مختلف التقنیات و ممارسات البحث المقام  .فيمن
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و ،مینة سیدىكل من االخوات واالخوة: بھ  الذي قامتوالتفانيبالمجھودات،ف اعتراوال, نود اال

عباس،،البشیر المحجوبمحمد،احریرة سیدى محمود الدراسةدون مجھوداتھمالذینومحمد ھذه في

ی تقاملم الممكن من  .كن

عن امتناننا احمدالى السیدكما نعرب شبیبة الساقیة الحمراءو،الزین سید ھیاكل اتحاد ووادي،جمیع

مختلف الوالیة في المقدمة،الذھب التحقیقاتوعلى التسھیالت ھذه ملیئة بالتحدیات.فيدفاعا عن بیئة

على الناس المكوند المجنحشدالكمشكرا لكم بشدة بماالمؤمنینوشباب،نساءرجال،لھ, من من

یقیمون بھ.

الشبابشكر إلى اتحاد الطلبة، ھذه،والریاضة،وزارة في رئیسیة كھیئات المھني ووزارة التعلیم

على تقدیم والدعم.كافةالعملیة الخبرة

وزارة التعاونشكر النساءوجمعیة أولیاء ا،الى اتحاد الصحراوین، و المفقودین لمعتقلین

صرخةالصحراویات، المغربيمجموعة المھنیینالمعطي،مركز األحداث بالھي سعید،ضد الجدار

المفوضیة،فيالعاملین االعالممجال الصحة العقلیة، السلطات الدینیة، العربیةتلفزة الجمھوریةوزارة

كل المؤسساتالصحراویة الدیمقراطیة، واالفرادو تقدیمساھمواالذي،  .رؤاھمفي

مثلالفضاءاتالىو السینما،مدارسةیونیو،9،اولف بالم،الغزوانيو ،اكتوبر12التدریبیة

والفنونمدرسة الثقافة،فيالموسیقى وقتھم لردوزارة منحنا في طلبتھم الى و نساء الداخلة ومدرسة

علي اسئلتنا.

كما نثمن مجھودات االخوة:  سیداحمد محمود، بشاري لمام،  خطري نافع و محمد البخاري الشرافھم على تنقلنا  من مكان 

الى اخرى  دون اعارة أي اھمیة الي الوقت . والى العائالت : اقویقة عبد الحي،  فاطمة العربي،  فطیمتو ابراھیم السالم ، 

كابناء لھم.  سعادو محمد الداف، مریم الناجم حیمودي  والشبلة  عمر الحتضاننا  

واخیرا، خالص الشكر الى جمیع االشخاص الذین ساھموا في ھاذا البحث الذي  حاول جمع كل االراء 

.
من خالل المشاركة في مختلف التقنیات و ممارسات البحث المقام.  
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التعاونالثمانینیات،منذالصحراوي مشاریع خالل الالجئینفياإلنمائيمن تندوف.فيمخیمات

خلق الوعى الى بشان الصراعفيویھدف ایضا واألثارالبلدھذهفيبیئتنا عاما، من اربعین منذ اكثر

عنھ، ااقیمتوتحقیقا لھذه الغایة،المترتبة من مبادراتو،یةونشطة التوعالالعدید فعةامرللعدة

حقوق االنسان حالة المحتلة.األراضيفيوالتحقیق بشان

الفیئةوفى السنوات االخیرة المخیماتة باالشاصبحت سكان فاعالمن خطوطاھماحدفيعنصرا

خالل تقدیم الدعم من شبتقویةوتعزیزلالعمل (وواديالحمراءالساقیةةبیاتحاد ). UJSARIOالذھب

الى تصمیم تخطیطونتیجة لھذا العمل، تحدید الحاجة ال یةنالشباالفیئةمجال سیاساتفياستراتیجيتم

قلة الفرص المتاحة.ررةضالمتسیما المعونة الخارجیة تمنعواللجوءفيحیاةالانمن على االعتماد

مشروعمنالشباب مھنیة،افاقبدونحیويو مھنيبناء رغاقت الفالوكثرةاضافة الٮصناعیة او

ا الذى یضعفاالمر الذى اخذ المعنویةدى الى االحباط قلقاصبحالذى، وللشبابالحالة مصدر یشكل

حكومة الجمھوریة العربیة الصحراویة الدیمقراطیة. قبل من ومتزاید مستمر

ھذا السیاق، بدءتوفى عنكلمةخذ الامنالصحراويلشبابایمكنمشروعطرح امكانیة للتعبیر

ھذا العملوامالھھحالماعنوالعالمفيرؤیتھ ھنا یأتي ومن تحدیدكخطوة اولى ل. اعادة على ادلة یقدم

الدراسةفياالجراءات المتعلقة بالشباب كارلوسمنةماالمقالمخیمات. وفریقھبیلشیسالبروفیسور

تھم الشبابالتيمختلف االبعادفي, وكميتحلیل نوعىنفارا, یقدمفيلعمومیةالجامعة افي

والخبرة.فيالصحراویین الالجئین من الوعى ما لدیھ اساس على االباتقوموالمخیمات مقاطعة حكومة

Álavaالدعم البحثاجراء ھمن اجل الماليبتوفیر .ذا

من منعاما،40قبل اكثر من الشباب الصحراویین تمكنت الصحراويالمجتمعجمعمجموعة

الحر رایة والتھمیش،تحت والكرامة للشعوب ضد االستعمار، جبھةویة مثل ثورة1یساریوالبولانشاء

ألول في الصحراء الغربیة: منذ العامحقیقیة حیث باشرت1884مرة ھذا الحزامفياسبانیا, احتالل

فرنسا،الصحراوي, لتنافس في استقالل،وانكلترانظیراتھا یتعلقاالمرافریقیا،والبرتغال بقبیلة اولم

من البدو الرحل المتخلفة، ھو الشعب الصحراوي.مجموعات الى شعب, مصطفى سیدالوليجیلبل

1  ، من اجل تحریر الصحراء الطالئعیة الحركة سنوات مع بدات منذ التفاوضیة التى االسبانیة, بعد فشل المسارات الحكومة الجمود من جانب امام ھذا
سیدىالمحمد  وبشیر قررسیدالمصطفىالوليمجموعة من الشباب, بما فى ذلك  القیادى ابراھیم بصیري، السجبھة الشعبیةالانشاء, واقیةلتحریر واديالحمرا

موریتانیالھا الذي الذھب اول مؤتمر  فى نواكشوط, عاماعقد امینا انتخب ابراھیمالذى البولیساریو تطالبلھا جبھة , 1973ماي10منذاالصعدة كافةبعلىغالى.
الحصول الغربیة.حقعلىبالكفاح المسلح من اجل الصحراء فى المصیر تقریر
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و ،مینة سیدىكل من االخوات واالخوة: بھ  الذي قامتوالتفانيبالمجھودات،ف اعتراوال, نود اال
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ی تقاملم الممكن من  .كن
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الشبابشكر إلى اتحاد الطلبة، ھذه،والریاضة،وزارة في رئیسیة كھیئات المھني ووزارة التعلیم

على تقدیم والدعم.كافةالعملیة الخبرة
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حكومة الجمھوریة العربیة الصحراویة الدیمقراطیة. قبل من ومتزاید مستمر

ھذا السیاق، بدءتوفى عنكلمةخذ الامنالصحراويلشبابایمكنمشروعطرح امكانیة للتعبیر

ھذا العملوامالھھحالماعنوالعالمفيرؤیتھ ھنا یأتي ومن تحدیدكخطوة اولى ل. اعادة على ادلة یقدم

الدراسةفياالجراءات المتعلقة بالشباب كارلوسمنةماالمقالمخیمات. وفریقھبیلشیسالبروفیسور

تھم الشبابالتيمختلف االبعادفي, وكميتحلیل نوعىنفارا, یقدمفيلعمومیةالجامعة افي

والخبرة.فيالصحراویین الالجئین من الوعى ما لدیھ اساس على االباتقوموالمخیمات مقاطعة حكومة

Álavaالدعم البحثاجراء ھمن اجل الماليبتوفیر .ذا

من منعاما،40قبل اكثر من الشباب الصحراویین تمكنت الصحراويالمجتمعجمعمجموعة

الحر رایة والتھمیش،تحت والكرامة للشعوب ضد االستعمار، جبھةویة مثل ثورة1یساریوالبولانشاء

ألول في الصحراء الغربیة: منذ العامحقیقیة حیث باشرت1884مرة ھذا الحزامفياسبانیا, احتالل

فرنسا،الصحراوي, لتنافس في استقالل،وانكلترانظیراتھا یتعلقاالمرافریقیا،والبرتغال بقبیلة اولم

من البدو الرحل المتخلفة، ھو الشعب الصحراوي.مجموعات الى شعب, مصطفى سیدالوليجیلبل

1  ، من اجل تحریر الصحراء الطالئعیة الحركة سنوات مع بدات منذ التفاوضیة التى االسبانیة, بعد فشل المسارات الحكومة الجمود من جانب امام ھذا
سیدىالمحمد  وبشیر قررسیدالمصطفىالوليمجموعة من الشباب, بما فى ذلك  القیادى ابراھیم بصیري، السجبھة الشعبیةالانشاء, واقیةلتحریر واديالحمرا

موریتانیالھا الذي الذھب اول مؤتمر  فى نواكشوط, عاماعقد امینا انتخب ابراھیمالذى البولیساریو تطالبلھا جبھة , 1973ماي10منذاالصعدة كافةبعلىغالى.
الحصول الغربیة.حقعلىبالكفاح المسلح من اجل الصحراء فى المصیر تقریر

 13  13 

الصحراویین. الالجئین مخیمات فى الالجئین 7الشباب

El contexto–presentaciónمقدمة

السیاق

جمعیة اصدقاء و صدیقات الجمھوریة العربیة الصحراویة الدیمقراطیة باالبا  تدعم الشعب 

الصحراوي منذ الثمانینیات، من خالل مشاریع التعاون اإلنمائي في مخیمات الالجئین في تندوف, 

و  خلق الوعى في بیئتنا بشان الصراع في ھذه البلد منذ اكثر من اربعین عاما  واألثار 

فعة امرللعدة مبادرات و،یةونشطة التوعالالعدید من ااقیمتوتحقیقا لھذه الغایة،المترتبة عنھ،

المحتلة. األراضيفيوالتحقیق بشان حالة حقوق االنسان 

وفى السنوات االخیرة اصبحت الفئة الشابة من سكان المخیمات عنصرا فاعال في احد اھم خطوط 

). UJSARIOالذھب (ووادي الحمراءالساقیة ةبیاتحاد شبتقویة وتعزیزلالعمل من خالل تقدیم الدعم 

ونتیجة لھذا العمل، تم تحدید الحاجة الى تصمیم تخطیط استراتیجي في مجال سیاسات الفئة الشبانیة ال 
سیما المتضررة من قلة الفرص المتاحة. ان الحیاة في اللجوء واالعتماد على المعونة الخارجیة تمنع 

الشباب من انشاء مشروع مھني و حیوي بدون افاق صناعیة او مھنیة، اضافة الى كثرة وقت الفارغ
یشكل مصدر قلق اصبح الذى ، وللشبابالحالة المعنویة دى الى االحباط الذى اخذ یضعف االمر الذى ا

مستمر ومتزاید من قبل حكومة الجمھوریة العربیة الصحراویة الدیمقراطیة.

وفى ھذا السیاق، تطرح امكانیة بدء مشروع یمكن الشباب الصحراوي من  التعبیر عن 

رؤیتھ , احالمھ وامالھ. ومن ھنا یأتي ھذا العمل كخطوة اولى لیقدم ادلة على اعادة تحدید 

االجراءات المتعلقة بالشباب في المخیمات. ھذه الدراسة المقامة من طرف  البروفیسور كارلوس بیلشیس  

تھم الشبابالتيمختلف االبعادفي, وكميتحلیل نوعىنفارا, یقدمفيلعمومیةالجامعة افي

والخبرة.فيالصحراویین الالجئین من الوعى ما لدیھ اساس على االباتقوموالمخیمات مقاطعة حكومة

Álavaالدعم البحثاجراء ھمن اجل الماليبتوفیر .ذا

من منعاما،40قبل اكثر من الشباب الصحراویین تمكنت الصحراويالمجتمعجمعمجموعة

الحر رایة والتھمیش،تحت والكرامة للشعوب ضد االستعمار، جبھةویة مثل ثورة1یساریوالبولانشاء

ألول في الصحراء الغربیة: منذ العامحقیقیة حیث باشرت1884مرة ھذا الحزامفياسبانیا, احتالل

فرنسا،الصحراوي, لتنافس في استقالل،وانكلترانظیراتھا یتعلقاالمرافریقیا،والبرتغال بقبیلة اولم

من البدو الرحل المتخلفة، ھو الشعب الصحراوي.مجموعات الى شعب, مصطفى سیدالوليجیلبل

1  ، من اجل تحریر الصحراء الطالئعیة الحركة سنوات مع بدات منذ التفاوضیة التى االسبانیة, بعد فشل المسارات الحكومة الجمود من جانب امام ھذا
سیدىالمحمد  وبشیر قررسیدالمصطفىالوليمجموعة من الشباب, بما فى ذلك  القیادى ابراھیم بصیري، السجبھة الشعبیةالانشاء, واقیةلتحریر واديالحمرا

موریتانیالھا الذي الذھب اول مؤتمر  فى نواكشوط, عاماعقد امینا انتخب ابراھیمالذى البولیساریو تطالبلھا جبھة , 1973ماي10منذاالصعدة كافةبعلىغالى.
الحصول الغربیة.حقعلىبالكفاح المسلح من اجل الصحراء فى المصیر تقریر
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الجمھوریة العربیة الصحراویة الدیمقراطیةاصدقاءجمعیة دعم الشعبتÁlavaمنو صدیقات

التعاونالثمانینیات،منذالصحراوي مشاریع خالل الالجئینفياإلنمائيمن تندوف.فيمخیمات

خلق الوعى الى بشان الصراعفيویھدف ایضا واألثارالبلدھذهفيبیئتنا عاما، من اربعین منذ اكثر

عنھ، ااقیمتوتحقیقا لھذه الغایة،المترتبة من مبادراتو،یةونشطة التوعالالعدید فعةامرللعدة

حقوق االنسان حالة المحتلة.األراضيفيوالتحقیق بشان

الفیئةوفى السنوات االخیرة المخیماتة باالشاصبحت سكان فاعالمن خطوطاھماحدفيعنصرا

خالل تقدیم الدعم من شبتقویةوتعزیزلالعمل (وواديالحمراءالساقیةةبیاتحاد ). UJSARIOالذھب

الى تصمیم تخطیطونتیجة لھذا العمل، تحدید الحاجة ال یةنالشباالفیئةمجال سیاساتفياستراتیجيتم

قلة الفرص المتاحة.ررةضالمتسیما المعونة الخارجیة تمنعواللجوءفيحیاةالانمن على االعتماد

مشروعمنالشباب مھنیة،افاقبدونحیويو مھنيبناء رغاقت الفالوكثرةاضافة الٮصناعیة او

ا الذى یضعفاالمر الذى اخذ المعنویةدى الى االحباط قلقاصبحالذى، وللشبابالحالة مصدر یشكل

حكومة الجمھوریة العربیة الصحراویة الدیمقراطیة. قبل من ومتزاید مستمر

ھذا السیاق، بدءتوفى عنكلمةخذ الامنالصحراويلشبابایمكنمشروعطرح امكانیة للتعبیر

ھذا العملوامالھھحالماعنوالعالمفيرؤیتھ ھنا یأتي ومن تحدیدكخطوة اولى ل. اعادة على ادلة یقدم

الدراسةفياالجراءات المتعلقة بالشباب كارلوسمنةماالمقالمخیمات. وفریقھبیلشیسالبروفیسور

تھم الشبابالتيمختلف االبعادفي, وكميتحلیل نوعىنفارا, یقدمفيلعمومیةالجامعة افي

والخبرة.فيالصحراویین الالجئین من الوعى ما لدیھ اساس على االباتقوموالمخیمات مقاطعة حكومة

Álavaالدعم البحثاجراء ھمن اجل الماليبتوفیر .ذا

من منعاما،40قبل اكثر من الشباب الصحراویین تمكنت الصحراويالمجتمعجمعمجموعة

الحر رایة والتھمیش،تحت والكرامة للشعوب ضد االستعمار، جبھةویة مثل ثورة1یساریوالبولانشاء

ألول في الصحراء الغربیة: منذ العامحقیقیة حیث باشرت1884مرة ھذا الحزامفياسبانیا, احتالل

فرنسا،الصحراوي, لتنافس في استقالل،وانكلترانظیراتھا یتعلقاالمرافریقیا،والبرتغال بقبیلة اولم

من البدو الرحل المتخلفة، ھو الشعب الصحراوي.مجموعات الى شعب, مصطفى سیدالوليجیلبل

1  ، من اجل تحریر الصحراء الطالئعیة الحركة سنوات مع بدات منذ التفاوضیة التى االسبانیة, بعد فشل المسارات الحكومة الجمود من جانب امام ھذا
سیدىالمحمد  وبشیر قررسیدالمصطفىالوليمجموعة من الشباب, بما فى ذلك  القیادى ابراھیم بصیري، السجبھة الشعبیةالانشاء, واقیةلتحریر واديالحمرا

موریتانیالھا الذي الذھب اول مؤتمر  فى نواكشوط, عاماعقد امینا انتخب ابراھیمالذى البولیساریو تطالبلھا جبھة , 1973ماي10منذاالصعدة كافةبعلىغالى.
الحصول الغربیة.حقعلىبالكفاح المسلح من اجل الصحراء فى المصیر تقریر

 مقدمة السیاق
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السیاق

جمعیة اصدقاء و صدیقات الجمھوریة العربیة الصحراویة الدیمقراطیة باالبا  تدعم الشعب 

الصحراوي منذ الثمانینیات، من خالل مشاریع التعاون اإلنمائي في مخیمات الالجئین في تندوف, 

و  خلق الوعى في بیئتنا بشان الصراع في ھذه البلد منذ اكثر من اربعین عاما  واألثار 

فعة امرللعدة مبادرات و،یةونشطة التوعالالعدید من ااقیمتوتحقیقا لھذه الغایة،المترتبة عنھ،

المحتلة. األراضيفيوالتحقیق بشان حالة حقوق االنسان 

وفى السنوات االخیرة اصبحت الفئة الشابة من سكان المخیمات عنصرا فاعال في احد اھم خطوط 

). UJSARIOالذھب (ووادي الحمراءالساقیة ةبیاتحاد شبتقویة وتعزیزلالعمل من خالل تقدیم الدعم 

ونتیجة لھذا العمل، تم تحدید الحاجة الى تصمیم تخطیط استراتیجي في مجال سیاسات الفئة الشبانیة ال 
سیما المتضررة من قلة الفرص المتاحة. ان الحیاة في اللجوء واالعتماد على المعونة الخارجیة تمنع 

الشباب من انشاء مشروع مھني و حیوي بدون افاق صناعیة او مھنیة، اضافة الى كثرة وقت الفارغ
یشكل مصدر قلق اصبح الذى ، وللشبابالحالة المعنویة دى الى االحباط الذى اخذ یضعف االمر الذى ا

مستمر ومتزاید من قبل حكومة الجمھوریة العربیة الصحراویة الدیمقراطیة.

وفى ھذا السیاق، تطرح امكانیة بدء مشروع یمكن الشباب الصحراوي من  التعبیر عن 

رؤیتھ , احالمھ وامالھ. ومن ھنا یأتي ھذا العمل كخطوة اولى لیقدم ادلة على اعادة تحدید 

االجراءات المتعلقة بالشباب في المخیمات. ھذه الدراسة المقامة من طرف  البروفیسور كارلوس بیلشیس  

تھم الشبابالتيمختلف االبعادفي, وكميتحلیل نوعىنفارا, یقدمفيلعمومیةالجامعة افي

والخبرة.فيالصحراویین الالجئین من الوعى ما لدیھ اساس على االباتقوموالمخیمات مقاطعة حكومة

Álavaالدعم البحثاجراء ھمن اجل الماليبتوفیر .ذا

من منعاما،40قبل اكثر من الشباب الصحراویین تمكنت الصحراويالمجتمعجمعمجموعة

الحر رایة والتھمیش،تحت والكرامة للشعوب ضد االستعمار، جبھةویة مثل ثورة1یساریوالبولانشاء

ألول في الصحراء الغربیة: منذ العامحقیقیة حیث باشرت1884مرة ھذا الحزامفياسبانیا, احتالل

فرنسا،الصحراوي, لتنافس في استقالل،وانكلترانظیراتھا یتعلقاالمرافریقیا،والبرتغال بقبیلة اولم

من البدو الرحل المتخلفة، ھو الشعب الصحراوي.مجموعات الى شعب, مصطفى سیدالوليجیلبل

1  ، من اجل تحریر الصحراء الطالئعیة الحركة سنوات مع بدات منذ التفاوضیة التى االسبانیة, بعد فشل المسارات الحكومة الجمود من جانب امام ھذا
سیدىالمحمد  وبشیر قررسیدالمصطفىالوليمجموعة من الشباب, بما فى ذلك  القیادى ابراھیم بصیري، السجبھة الشعبیةالانشاء, واقیةلتحریر واديالحمرا

موریتانیالھا الذي الذھب اول مؤتمر  فى نواكشوط, عاماعقد امینا انتخب ابراھیمالذى البولیساریو تطالبلھا جبھة , 1973ماي10منذاالصعدة كافةبعلىغالى.
الحصول الغربیة.حقعلىبالكفاح المسلح من اجل الصحراء فى المصیر تقریر
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الجمھوریة العربیة الصحراویة الدیمقراطیةاصدقاءجمعیة دعم الشعبتÁlavaمنو صدیقات

التعاونالثمانینیات،منذالصحراوي مشاریع خالل الالجئینفياإلنمائيمن تندوف.فيمخیمات

خلق الوعى الى بشان الصراعفيویھدف ایضا واألثارالبلدھذهفيبیئتنا عاما، من اربعین منذ اكثر

عنھ، ااقیمتوتحقیقا لھذه الغایة،المترتبة من مبادراتو،یةونشطة التوعالالعدید فعةامرللعدة

حقوق االنسان حالة المحتلة.األراضيفيوالتحقیق بشان

الفیئةوفى السنوات االخیرة المخیماتة باالشاصبحت سكان فاعالمن خطوطاھماحدفيعنصرا

خالل تقدیم الدعم من شبتقویةوتعزیزلالعمل (وواديالحمراءالساقیةةبیاتحاد ). UJSARIOالذھب

الى تصمیم تخطیطونتیجة لھذا العمل، تحدید الحاجة ال یةنالشباالفیئةمجال سیاساتفياستراتیجيتم

قلة الفرص المتاحة.ررةضالمتسیما المعونة الخارجیة تمنعواللجوءفيحیاةالانمن على االعتماد

مشروعمنالشباب مھنیة،افاقبدونحیويو مھنيبناء رغاقت الفالوكثرةاضافة الٮصناعیة او

ا الذى یضعفاالمر الذى اخذ المعنویةدى الى االحباط قلقاصبحالذى، وللشبابالحالة مصدر یشكل

حكومة الجمھوریة العربیة الصحراویة الدیمقراطیة. قبل من ومتزاید مستمر

ھذا السیاق، بدءتوفى عنكلمةخذ الامنالصحراويلشبابایمكنمشروعطرح امكانیة للتعبیر

ھذا العملوامالھھحالماعنوالعالمفيرؤیتھ ھنا یأتي ومن تحدیدكخطوة اولى ل. اعادة على ادلة یقدم

الدراسةفياالجراءات المتعلقة بالشباب كارلوسمنةماالمقالمخیمات. وفریقھبیلشیسالبروفیسور

تھم الشبابالتيمختلف االبعادفي, وكميتحلیل نوعىنفارا, یقدمفيلعمومیةالجامعة افي

والخبرة.فيالصحراویین الالجئین من الوعى ما لدیھ اساس على االباتقوموالمخیمات مقاطعة حكومة

Álavaالدعم البحثاجراء ھمن اجل الماليبتوفیر .ذا

من منعاما،40قبل اكثر من الشباب الصحراویین تمكنت الصحراويالمجتمعجمعمجموعة

الحر رایة والتھمیش،تحت والكرامة للشعوب ضد االستعمار، جبھةویة مثل ثورة1یساریوالبولانشاء

ألول في الصحراء الغربیة: منذ العامحقیقیة حیث باشرت1884مرة ھذا الحزامفياسبانیا, احتالل

فرنسا،الصحراوي, لتنافس في استقالل،وانكلترانظیراتھا یتعلقاالمرافریقیا،والبرتغال بقبیلة اولم

من البدو الرحل المتخلفة، ھو الشعب الصحراوي.مجموعات الى شعب, مصطفى سیدالوليجیلبل

1  ، من اجل تحریر الصحراء الطالئعیة الحركة سنوات مع بدات منذ التفاوضیة التى االسبانیة, بعد فشل المسارات الحكومة الجمود من جانب امام ھذا
سیدىالمحمد  وبشیر قررسیدالمصطفىالوليمجموعة من الشباب, بما فى ذلك  القیادى ابراھیم بصیري، السجبھة الشعبیةالانشاء, واقیةلتحریر واديالحمرا

موریتانیالھا الذي الذھب اول مؤتمر  فى نواكشوط, عاماعقد امینا انتخب ابراھیمالذى البولیساریو تطالبلھا جبھة , 1973ماي10منذاالصعدة كافةبعلىغالى.
الحصول الغربیة.حقعلىبالكفاح المسلح من اجل الصحراء فى المصیر تقریر
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الدراسةفياالجراءات المتعلقة بالشباب كارلوسمنةماالمقالمخیمات. وفریقھبیلشیسالبروفیسور

تھم الشبابالتيمختلف االبعادفي, وكميتحلیل نوعىنفارا, یقدمفيلعمومیةالجامعة افي

والخبرة.فيالصحراویین الالجئین من الوعى ما لدیھ اساس على االباتقوموالمخیمات مقاطعة حكومة

Álavaالدعم البحثاجراء ھمن اجل الماليبتوفیر .ذا

من منعاما،40قبل اكثر من الشباب الصحراویین تمكنت الصحراويالمجتمعجمعمجموعة

الحر رایة والتھمیش،تحت والكرامة للشعوب ضد االستعمار، جبھةویة مثل ثورة1یساریوالبولانشاء

ألول في الصحراء الغربیة: منذ العامحقیقیة حیث باشرت1884مرة ھذا الحزامفياسبانیا, احتالل

فرنسا،الصحراوي, لتنافس في استقالل،وانكلترانظیراتھا یتعلقاالمرافریقیا،والبرتغال بقبیلة اولم

من البدو الرحل المتخلفة، ھو الشعب الصحراوي.مجموعات الى شعب, مصطفى سیدالوليجیلبل

1  ، من اجل تحریر الصحراء امام ھذا الجمود من جانب الحكومة االسبانیة, بعد فشل المسارات التفاوضیة التى بدات منذ سنوات مع الحركة الطالئعیة 
وادي الحمرا واقیة لتحریر السجبھة  الشعبیةالانشاء, قررسیدالمصطفى الولي مجموعة من الشباب, بما فى ذلك  القیادى ابراھیم بصیري، وبشیر سیدى المحمد 

, 1973ماي 10منذ االصعدة كافةبعلىغالى. جبھة البولیساریو تطالبلھا ابراھیم الذى انتخب امینا عاماعقد فى نواكشوط, موریتانیالھا الذي الذھب اول مؤتمر 
تقریر المصیر فى الصحراء الغربیة.حقعلى بالكفاح المسلح من اجل الحصول 
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الحر رایة والتھمیش،تحت والكرامة للشعوب ضد االستعمار، جبھةویة مثل ثورة1یساریوالبولانشاء

ألول في الصحراء الغربیة: منذ العامحقیقیة حیث باشرت1884مرة ھذا الحزامفياسبانیا, احتالل

فرنسا،الصحراوي, لتنافس في استقالل،وانكلترانظیراتھا یتعلقاالمرافریقیا،والبرتغال بقبیلة اولم

من البدو الرحل المتخلفة، ھو الشعب الصحراوي.مجموعات الى شعب, مصطفى سیدالوليجیلبل

1  ، من اجل تحریر الصحراء الطالئعیة الحركة سنوات مع بدات منذ التفاوضیة التى االسبانیة, بعد فشل المسارات الحكومة الجمود من جانب امام ھذا
سیدىالمحمد  وبشیر قررسیدالمصطفىالوليمجموعة من الشباب, بما فى ذلك  القیادى ابراھیم بصیري، السجبھة الشعبیةالانشاء, واقیةلتحریر واديالحمرا

موریتانیالھا الذي الذھب اول مؤتمر  فى نواكشوط, عاماعقد امینا انتخب ابراھیمالذى البولیساریو تطالبلھا جبھة , 1973ماي10منذاالصعدة كافةبعلىغالى.
الحصول الغربیة.حقعلىبالكفاح المسلح من اجل الصحراء فى المصیر تقریر

 اعتراف كل الشعب الصحراوي، الرجال والنساء من جمیع االعمار,  مما دفع المجتمع  حصل على

بالمطالبة  بانھاء  االحتالل اإلسباني  واجراء استفتاء لتقریر المصیر و اختیار الشعب الدولي 

لمستقبلھ بكل حریة. اال ان المصالح االقتصادیة والسیاسیة للغرب في المنطقة, وال سیما مصالح الصحراوي

الیات المتحدة وفرنسا  في ظرف  تھیمن فیھ  الحرب الباردة, فضال عن الخوف من التحول الو

یستبدل و االمم المتحدة ل, جعلت مشروع االستفتاء الموعود من اسبانیااسبانیا والبرتغافيالسیاسي

باحتالل جدید وھذه المرة من المغرب وموریتانیا . ان  قذارة  االدوات المستخدمة من اجل تحقیق ھذه 

یة كالمسیرة الخضراء  و االتفاقیة  الثالثیة في مدرید في تشرین الثاني/نوفمبر 1975, لم تؤدي الى الغا

اتفاق قانوني او قبول المشروع من جانب المنظمات الدولیة، ولكن في الواقع ال تزال ھي االساس 

الوالیات المتحدة االمریكیة بشان مسالة الصحراء الغربیة.واسبانیا، فرنسا،فيالعمل 

ان عنف و بطش االحتالل المغربي-الموریتاني  اجبر السكان المدنیین على الفرار عبر الصحراء

 حیث تواصل تعرضھم للھجوم بوحشیة, الى ان تمكنوا من االستقرار بالقرب من تندوف, الجزائر

 في مخیمات للالجئین والتي ال زالت قائمة حتى الیوم. اال ان ذالك لم یمنع  الصحراویین من 

 اعالن قیام الجمھوریة العربیة الصحراویة الدیمقراطیة  في27  شباط/فبرایر 1976. 

استمر الصراع  المفتوح بین المغرب وجبھة البولیساریو حتى عام 1991,  و بناء على طلب من ھیئة  االمم 

المتحدة اعلن وقف اطالق النار، كما تم التوقیع على اتفاق السالم الذى ینص على تنظیم استفتاء 

. غیر ان الضغط الدولى عمل نفسھلاعداد واالشراف على النشر بعثة االمم المتحدة لوتقریر المصیر 

جرى االستفتاء.ادونحتى االنالذى مارسھ المغرب قد حال
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مخیمات الالجئینوفى الوقت الحاضر، بین منقسما زال ما وفى،فان الشعب الصحراوى

لشكل اقلیةیحیث الشعب الصحراوىاالراضى المحتلة، بلدانوالمتواصل،لقمعو یتعرض فى المنفى

واسبانیاباالخص, ثةثال البدو الرحلفومن ناحیة اخرى،.موریتانیا من فىان بعض المجموعات تسكن

بااللغام2.500Kmsطولھجدارھافصلیمحررةالطقةامنال محاط منشیدهالذىو. الثانى اجلالحسن

جبھة البولیساریو غارات عودة الالجئینوقف دون الى االقلیم.للحیلولة

فان الصعوبات, من الرغم فى المخیمات,الالمعنویاتوعلى وحسن التنظیم االجتماعى عالیة

مماثلة من الحاالت كثیر وفى التنمیة, من قدر من تحقیق فىلتمكنت وھكذا، كماجوارلبلدان المستقلة ھا.

واالغذیة االساسیة، وصول المیاه الصحیة االوتوفیركیضمن والرعایة التعلیم لجمیع االطفال.لیة للجمیع

وسائط االعالم الخاصة ووھناك ایضا التلفزیون الوطنىمثل االذاعة الوطنیة الصحراویة،

الصحراویین. الالجئین مخیمات فى الالجئین 8الشباب

كبار من على اعتراف االعمار,نضماماثمھم،حصل جمیع من والنساء دفعو الرجال لمجتمعامما

لتقریر المصیراإلسبانياالحتاللبإنھاءالمطالبةالىالدولي استفتاء واجراء اختیار, الشعبو

انمستقبلھ بحریة.الصحراوي والسیاسیةاال مصالحفيلغربلالمصالح االقتصادیة وال سیما المنطقة,

وفرنسا, من التحولفيالوالیات المتحدة الخوف عن فضال الحرب الباردة, علیھ السیاق الذى تھیمن

والبرتغافيالسیاسي من اسبانیااسبانیا الموعود مشروع االستفتاء جعلت یستبدلو االمم المتحدةل,

المرةجدیداحتاللب وموریتانیا. امامنوھذه المقذارةالمغرب ھذهاالدوات من اجل تحقیق ستخدمة

ك الثالثیةالاثمالمسیرة الخضراءالغایة الى1975/نوفمبرالثانيتشرینفيمدریدفيتفاقات , لم تؤد

اقانونياتفاق قبول جانب المنظمات الدولیة،او من ال تزالفيولكنلمشروع فياالساسھيالواقع

فرنسا،فيالعمل مسالة الصحراء الغربیة.واسبانیا، بشان الوالیات المتحدة االمریكیة

حربالتيو موریتانيال،ياالحتالل المغربو بطش ان عنف السكانبرت, اجھاطلقت شرارة

حیث عبر الصحراء, الفرار على انللھجومھمتعرضصلواتالمدنیین الى منواتمكنبوحشیة,

من تندوف قائمةزالالوالتيلالجئینمخیمات لفي,االستقرار بالقرب ان المواجھة لماالحتى الیوم.ت

الدیمقراطیةمنع قیام الجمھوریة العربیة الصحراویة . 1976شباط/فبرایر27فياعالن

وجبھة بین المغرب حتى عامیساریوالبولالصراع المفتوح طلب االمم1991استمر على , بناء

وقف اطالق النار،المتحدة عن استفتاءواسفر على تنظیم ینص الذى السالم على اتفاق التوقیع كما تم

لوتقریر المصیر علىالنشر بعثة االمم المتحدة واالشراف الضغط الدولىعمل نفسھلاعداد غیر ان .

جرى االستفتاء.ادونحتى االنالذى مارسھ المغرب قد حال
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El contexto–presentaciónمقدمة

السیاق

الجمھوریة العربیة الصحراویة الدیمقراطیةاصدقاءجمعیة دعم الشعبتÁlavaمنو صدیقات

التعاونالثمانینیات،منذالصحراوي مشاریع خالل الالجئینفياإلنمائيمن تندوف.فيمخیمات

خلق الوعى الى بشان الصراعفيویھدف ایضا واألثارالبلدھذهفيبیئتنا عاما، من اربعین منذ اكثر

عنھ، ااقیمتوتحقیقا لھذه الغایة،المترتبة من مبادراتو،یةونشطة التوعالالعدید فعةامرللعدة

حقوق االنسان حالة المحتلة.األراضيفيوالتحقیق بشان

الفیئةوفى السنوات االخیرة المخیماتة باالشاصبحت سكان فاعالمن خطوطاھماحدفيعنصرا

خالل تقدیم الدعم من شبتقویةوتعزیزلالعمل (وواديالحمراءالساقیةةبیاتحاد ). UJSARIOالذھب

الى تصمیم تخطیطونتیجة لھذا العمل، تحدید الحاجة ال یةنالشباالفیئةمجال سیاساتفياستراتیجيتم

قلة الفرص المتاحة.ررةضالمتسیما المعونة الخارجیة تمنعواللجوءفيحیاةالانمن على االعتماد

مشروعمنالشباب مھنیة،افاقبدونحیويو مھنيبناء رغاقت الفالوكثرةاضافة الٮصناعیة او

ا الذى یضعفاالمر الذى اخذ المعنویةدى الى االحباط قلقاصبحالذى، وللشبابالحالة مصدر یشكل

حكومة الجمھوریة العربیة الصحراویة الدیمقراطیة. قبل من ومتزاید مستمر

ھذا السیاق، بدءتوفى عنكلمةخذ الامنالصحراويلشبابایمكنمشروعطرح امكانیة للتعبیر

ھذا العملوامالھھحالماعنوالعالمفيرؤیتھ ھنا یأتي ومن تحدیدكخطوة اولى ل. اعادة على ادلة یقدم

الدراسةفياالجراءات المتعلقة بالشباب كارلوسمنةماالمقالمخیمات. وفریقھبیلشیسالبروفیسور

تھم الشبابالتيمختلف االبعادفي, وكميتحلیل نوعىنفارا, یقدمفيلعمومیةالجامعة افي

والخبرة.فيالصحراویین الالجئین من الوعى ما لدیھ اساس على االباتقوموالمخیمات مقاطعة حكومة
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والبرتغافيالسیاسي من اسبانیااسبانیا الموعود مشروع االستفتاء جعلت یستبدلو االمم المتحدةل,

المرةجدیداحتاللب وموریتانیا. امامنوھذه المقذارةالمغرب ھذهاالدوات من اجل تحقیق ستخدمة

ك الثالثیةالاثمالمسیرة الخضراءالغایة الى1975/نوفمبرالثانيتشرینفيمدریدفيتفاقات , لم تؤد

اقانونياتفاق قبول جانب المنظمات الدولیة،او من ال تزالفيولكنلمشروع فياالساسھيالواقع

فرنسا،فيالعمل مسالة الصحراء الغربیة.واسبانیا، بشان الوالیات المتحدة االمریكیة

حربالتيو موریتانيال،ياالحتالل المغربو بطش ان عنف السكانبرت, اجھاطلقت شرارة

حیث عبر الصحراء, الفرار على انللھجومھمتعرضصلواتالمدنیین الى منواتمكنبوحشیة,

من تندوف قائمةزالالوالتيلالجئینمخیمات لفي,االستقرار بالقرب ان المواجھة لماالحتى الیوم.ت

الدیمقراطیةمنع قیام الجمھوریة العربیة الصحراویة . 1976شباط/فبرایر27فياعالن

وجبھة بین المغرب حتى عامیساریوالبولالصراع المفتوح طلب االمم1991استمر على , بناء

وقف اطالق النار،المتحدة عن استفتاءواسفر على تنظیم ینص الذى السالم على اتفاق التوقیع كما تم

لوتقریر المصیر علىالنشر بعثة االمم المتحدة واالشراف الضغط الدولىعمل نفسھلاعداد غیر ان .

جرى االستفتاء.ادونحتى االنالذى مارسھ المغرب قد حال
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مخیمات الالجئینوفى الوقت الحاضر، بین منقسما زال ما وفى،فان الشعب الصحراوى

لشكل اقلیةیحیث الشعب الصحراوىاالراضى المحتلة، بلدانوالمتواصل،لقمعو یتعرض فى المنفى

واسبانیاباالخص, ثةثال البدو الرحلفومن ناحیة اخرى،.موریتانیا من فىان بعض المجموعات تسكن

بااللغام2.500Kmsطولھجدارھافصلیمحررةالطقةامنال محاط منشیدهالذىو. الثانى اجلالحسن

جبھة البولیساریو غارات عودة الالجئینوقف دون الى االقلیم.للحیلولة

فان الصعوبات, من الرغم فى المخیمات,الالمعنویاتوعلى وحسن التنظیم االجتماعى عالیة

مماثلة من الحاالت كثیر وفى التنمیة, من قدر من تحقیق فىلتمكنت وھكذا، كماجوارلبلدان المستقلة ھا.

واالغذیة االساسیة، وصول المیاه الصحیة االوتوفیركیضمن والرعایة التعلیم لجمیع االطفال.لیة للجمیع

وسائط االعالم الخاصة ووھناك ایضا التلفزیون الوطنىمثل االذاعة الوطنیة الصحراویة،
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لتقریر المصیراإلسبانياالحتاللبإنھاءالمطالبةالىالدولي استفتاء واجراء اختیار, الشعبو

انمستقبلھ بحریة.الصحراوي والسیاسیةاال مصالحفيلغربلالمصالح االقتصادیة وال سیما المنطقة,
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من تندوف قائمةزالالوالتيلالجئینمخیمات لفي,االستقرار بالقرب ان المواجھة لماالحتى الیوم.ت

الدیمقراطیةمنع قیام الجمھوریة العربیة الصحراویة . 1976شباط/فبرایر27فياعالن

وجبھة بین المغرب حتى عامیساریوالبولالصراع المفتوح طلب االمم1991استمر على , بناء
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 علیھ بنفسھا. غیر ان الضغط الدولى عداد واالشرافالنشر بعثة االمم المتحدة لوتقریر المصیر 

 الذى مارسھ المغرب قد حال حتى االن دون اجراء  ھاذا  االستفتاء. 
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فى الوقت الحاضر، فان  الشعب الصحراوى ما زال مقسما بین  مخیمات الالجئین، وفى

االراضى المحتلة، حیث الشعب الصحراوى یشكل اقلیة و یتعرض للقمع المتواصل , و في المنفى فى بلدان 

اخرى كموریتانیا  واسبانیا. ومن ناحیة اخرى، ھناك بعض المجموعات من البدو الرحل تسكن فى 

المناطق  المحررة و   التي یفصلھا عن الجزء المحتل  جدارعازل طولھ 2.500 كلم  محاط  بااللغام  شیده الحسن الثانى 

 من اجل وقف غارات جبھة البولیساریو.

النتظیم  االجتماعى فى المخیمات,  على الرغم من الصعوبات, فان المعنویات العالیة وحسن 

حقق قدر من التنمیة, وفى كثیر من الحاالت مماثلة   للبلدان المستقلة فى جوارھا. كضمان 
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El contexto–presentaciónمقدمة

السیاق

الجمھوریة العربیة الصحراویة الدیمقراطیةاصدقاءجمعیة دعم الشعبتÁlavaمنو صدیقات

التعاونالثمانینیات،منذالصحراوي مشاریع خالل الالجئینفياإلنمائيمن تندوف.فيمخیمات
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الحصول الغربیة.حقعلىبالكفاح المسلح من اجل الصحراء فى المصیر تقریر

كبار من على اعتراف االعمار,نضماماثمھم،حصل جمیع من والنساء دفعو الرجال لمجتمعامما

لتقریر المصیراإلسبانياالحتاللبإنھاءالمطالبةالىالدولي استفتاء واجراء اختیار, الشعبو

انمستقبلھ بحریة.الصحراوي والسیاسیةاال مصالحفيلغربلالمصالح االقتصادیة وال سیما المنطقة,

وفرنسا, من التحولفيالوالیات المتحدة الخوف عن فضال الحرب الباردة, علیھ السیاق الذى تھیمن

والبرتغافيالسیاسي من اسبانیااسبانیا الموعود مشروع االستفتاء جعلت یستبدلو االمم المتحدةل,

المرةجدیداحتاللب وموریتانیا. امامنوھذه المقذارةالمغرب ھذهاالدوات من اجل تحقیق ستخدمة

ك الثالثیةالاثمالمسیرة الخضراءالغایة الى1975/نوفمبرالثانيتشرینفيمدریدفيتفاقات , لم تؤد

اقانونياتفاق قبول جانب المنظمات الدولیة،او من ال تزالفيولكنلمشروع فياالساسھيالواقع

فرنسا،فيالعمل مسالة الصحراء الغربیة.واسبانیا، بشان الوالیات المتحدة االمریكیة

حربالتيو موریتانيال،ياالحتالل المغربو بطش ان عنف السكانبرت, اجھاطلقت شرارة

حیث عبر الصحراء, الفرار على انللھجومھمتعرضصلواتالمدنیین الى منواتمكنبوحشیة,

من تندوف قائمةزالالوالتيلالجئینمخیمات لفي,االستقرار بالقرب ان المواجھة لماالحتى الیوم.ت

الدیمقراطیةمنع قیام الجمھوریة العربیة الصحراویة . 1976شباط/فبرایر27فياعالن

وجبھة بین المغرب حتى عامیساریوالبولالصراع المفتوح طلب االمم1991استمر على , بناء

وقف اطالق النار،المتحدة عن استفتاءواسفر على تنظیم ینص الذى السالم على اتفاق التوقیع كما تم

لوتقریر المصیر علىالنشر بعثة االمم المتحدة واالشراف الضغط الدولىعمل نفسھلاعداد غیر ان .

جرى االستفتاء.ادونحتى االنالذى مارسھ المغرب قد حال
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مخیمات الالجئینوفى الوقت الحاضر، بین منقسما زال ما وفى،فان الشعب الصحراوى

لشكل اقلیةیحیث الشعب الصحراوىاالراضى المحتلة، بلدانوالمتواصل،لقمعو یتعرض فى المنفى

واسبانیاباالخص, ثةثال البدو الرحلفومن ناحیة اخرى،.موریتانیا من فىان بعض المجموعات تسكن

بااللغام2.500Kmsطولھجدارھافصلیمحررةالطقةامنال محاط منشیدهالذىو. الثانى اجلالحسن

جبھة البولیساریو غارات عودة الالجئینوقف دون الى االقلیم.للحیلولة

فان الصعوبات, من الرغم فى المخیمات,الالمعنویاتوعلى وحسن التنظیم االجتماعى عالیة

مماثلة من الحاالت كثیر وفى التنمیة, من قدر من تحقیق فىلتمكنت وھكذا، كماجوارلبلدان المستقلة ھا.

واالغذیة االساسیة، وصول المیاه الصحیة االوتوفیركیضمن والرعایة التعلیم لجمیع االطفال.لیة للجمیع

وسائط االعالم الخاصة ووھناك ایضا التلفزیون الوطنىمثل االذاعة الوطنیة الصحراویة،
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كبار من على اعتراف االعمار,نضماماثمھم،حصل جمیع من والنساء دفعو الرجال لمجتمعامما

لتقریر المصیراإلسبانياالحتاللبإنھاءالمطالبةالىالدولي استفتاء واجراء اختیار, الشعبو

انمستقبلھ بحریة.الصحراوي والسیاسیةاال مصالحفيلغربلالمصالح االقتصادیة وال سیما المنطقة,

وفرنسا, من التحولفيالوالیات المتحدة الخوف عن فضال الحرب الباردة, علیھ السیاق الذى تھیمن

والبرتغافيالسیاسي من اسبانیااسبانیا الموعود مشروع االستفتاء جعلت یستبدلو االمم المتحدةل,

المرةجدیداحتاللب وموریتانیا. امامنوھذه المقذارةالمغرب ھذهاالدوات من اجل تحقیق ستخدمة

ك الثالثیةالاثمالمسیرة الخضراءالغایة الى1975/نوفمبرالثانيتشرینفيمدریدفيتفاقات , لم تؤد

اقانونياتفاق قبول جانب المنظمات الدولیة،او من ال تزالفيولكنلمشروع فياالساسھيالواقع

فرنسا،فيالعمل مسالة الصحراء الغربیة.واسبانیا، بشان الوالیات المتحدة االمریكیة

حربالتيو موریتانيال،ياالحتالل المغربو بطش ان عنف السكانبرت, اجھاطلقت شرارة

حیث عبر الصحراء, الفرار على انللھجومھمتعرضصلواتالمدنیین الى منواتمكنبوحشیة,

من تندوف قائمةزالالوالتيلالجئینمخیمات لفي,االستقرار بالقرب ان المواجھة لماالحتى الیوم.ت

الدیمقراطیةمنع قیام الجمھوریة العربیة الصحراویة . 1976شباط/فبرایر27فياعالن

وجبھة بین المغرب حتى عامیساریوالبولالصراع المفتوح طلب االمم1991استمر على , بناء

كما تم التوقیع على اتفاق السالم الذى ینص على تنظیم استفتاءواسفر عن وقف اطالق النار، المتحدة 

 علیھ بنفسھا. غیر ان الضغط الدولى عداد واالشرافالنشر بعثة االمم المتحدة لوتقریر المصیر 

 الذى مارسھ المغرب قد حال حتى االن دون اجراء  ھاذا  االستفتاء. 
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فى الوقت الحاضر، فان  الشعب الصحراوى ما زال مقسما بین  مخیمات الالجئین، وفى
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اخرى كموریتانیا  واسبانیا. ومن ناحیة اخرى، ھناك بعض المجموعات من البدو الرحل تسكن فى 

المناطق  المحررة و   التي یفصلھا عن الجزء المحتل  جدارعازل طولھ 2.500 كلم  محاط  بااللغام  شیده الحسن الثانى 

 من اجل وقف غارات جبھة البولیساریو.

النتظیم  االجتماعى فى المخیمات,  على الرغم من الصعوبات, فان المعنویات العالیة وحسن 

حقق قدر من التنمیة, وفى كثیر من الحاالت مماثلة   للبلدان المستقلة فى جوارھا. كضمان 
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El contexto–presentaciónمقدمة

السیاق

الجمھوریة العربیة الصحراویة الدیمقراطیةاصدقاءجمعیة دعم الشعبتÁlavaمنو صدیقات
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واالغذیة االساسیة، وصول المیاه الصحیة االوتوفیركیضمن والرعایة التعلیم لجمیع االطفال.لیة للجمیع

وسائط االعالم الخاصة ووھناك ایضا التلفزیون الوطنىمثل االذاعة الوطنیة الصحراویة،

الصحراویین. الالجئین مخیمات فى الالجئین 8الشباب

كبار من على اعتراف االعمار,نضماماثمھم،حصل جمیع من والنساء دفعو الرجال لمجتمعامما

لتقریر المصیراإلسبانياالحتاللبإنھاءالمطالبةالىالدولي استفتاء واجراء اختیار, الشعبو

انمستقبلھ بحریة.الصحراوي والسیاسیةاال مصالحفيلغربلالمصالح االقتصادیة وال سیما المنطقة,

وفرنسا, من التحولفيالوالیات المتحدة الخوف عن فضال الحرب الباردة, علیھ السیاق الذى تھیمن

والبرتغافيالسیاسي من اسبانیااسبانیا الموعود مشروع االستفتاء جعلت یستبدلو االمم المتحدةل,

المرةجدیداحتاللب وموریتانیا. امامنوھذه المقذارةالمغرب ھذهاالدوات من اجل تحقیق ستخدمة

ك الثالثیةالاثمالمسیرة الخضراءالغایة الى1975/نوفمبرالثانيتشرینفيمدریدفيتفاقات , لم تؤد

اقانونياتفاق قبول جانب المنظمات الدولیة،او من ال تزالفيولكنلمشروع فياالساسھيالواقع

فرنسا،فيالعمل مسالة الصحراء الغربیة.واسبانیا، بشان الوالیات المتحدة االمریكیة

حربالتيو موریتانيال،ياالحتالل المغربو بطش ان عنف السكانبرت, اجھاطلقت شرارة

حیث عبر الصحراء, الفرار على انللھجومھمتعرضصلواتالمدنیین الى منواتمكنبوحشیة,

من تندوف قائمةزالالوالتيلالجئینمخیمات لفي,االستقرار بالقرب ان المواجھة لماالحتى الیوم.ت

الدیمقراطیةمنع قیام الجمھوریة العربیة الصحراویة . 1976شباط/فبرایر27فياعالن

وجبھة بین المغرب حتى عامیساریوالبولالصراع المفتوح طلب االمم1991استمر على , بناء

كما تم التوقیع على اتفاق السالم الذى ینص على تنظیم استفتاءواسفر عن وقف اطالق النار، المتحدة 

 علیھ بنفسھا. غیر ان الضغط الدولى عداد واالشرافالنشر بعثة االمم المتحدة لوتقریر المصیر 

 الذى مارسھ المغرب قد حال حتى االن دون اجراء  ھاذا  االستفتاء. 
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مخیمات الالجئینوفى الوقت الحاضر، بین منقسما زال ما وفى،فان الشعب الصحراوى

لشكل اقلیةیحیث الشعب الصحراوىاالراضى المحتلة، بلدانوالمتواصل،لقمعو یتعرض فى المنفى

واسبانیاباالخص, ثةثال البدو الرحلفومن ناحیة اخرى،.موریتانیا من فىان بعض المجموعات تسكن

بااللغام2.500Kmsطولھجدارھافصلیمحررةالطقةامنال محاط منشیدهالذىو. الثانى اجلالحسن

جبھة البولیساریو غارات عودة الالجئینوقف دون الى االقلیم.للحیلولة

فان الصعوبات, من الرغم فى المخیمات,الالمعنویاتوعلى وحسن التنظیم االجتماعى عالیة

مماثلة من الحاالت كثیر وفى التنمیة, من قدر من تحقیق فىلتمكنت وھكذا، كماجوارلبلدان المستقلة ھا.

واالغذیة االساسیة، وصول المیاه الصحیة االوتوفیركیضمن والرعایة التعلیم لجمیع االطفال.لیة للجمیع

وسائط االعالم الخاصة ووھناك ایضا التلفزیون الوطنىمثل االذاعة الوطنیة الصحراویة،

الصحراویین. الالجئین مخیمات فى الالجئین 8الشباب

كبار من على اعتراف االعمار,نضماماثمھم،حصل جمیع من والنساء دفعو الرجال لمجتمعامما

لتقریر المصیراإلسبانياالحتاللبإنھاءالمطالبةالىالدولي استفتاء واجراء اختیار, الشعبو

انمستقبلھ بحریة.الصحراوي والسیاسیةاال مصالحفيلغربلالمصالح االقتصادیة وال سیما المنطقة,

وفرنسا, من التحولفيالوالیات المتحدة الخوف عن فضال الحرب الباردة, علیھ السیاق الذى تھیمن

والبرتغافيالسیاسي من اسبانیااسبانیا الموعود مشروع االستفتاء جعلت یستبدلو االمم المتحدةل,

المرةجدیداحتاللب وموریتانیا. امامنوھذه المقذارةالمغرب ھذهاالدوات من اجل تحقیق ستخدمة

ك الثالثیةالاثمالمسیرة الخضراءالغایة الى1975/نوفمبرالثانيتشرینفيمدریدفيتفاقات , لم تؤد

اقانونياتفاق قبول جانب المنظمات الدولیة،او من ال تزالفيولكنلمشروع فياالساسھيالواقع

فرنسا،فيالعمل مسالة الصحراء الغربیة.واسبانیا، بشان الوالیات المتحدة االمریكیة

حربالتيو موریتانيال،ياالحتالل المغربو بطش ان عنف السكانبرت, اجھاطلقت شرارة

حیث عبر الصحراء, الفرار على انللھجومھمتعرضصلواتالمدنیین الى منواتمكنبوحشیة,

من تندوف قائمةزالالوالتيلالجئینمخیمات لفي,االستقرار بالقرب ان المواجھة لماالحتى الیوم.ت

الدیمقراطیةمنع قیام الجمھوریة العربیة الصحراویة . 1976شباط/فبرایر27فياعالن

وجبھة بین المغرب حتى عامیساریوالبولالصراع المفتوح طلب االمم1991استمر على , بناء

وقف اطالق النار،المتحدة عن استفتاءواسفر على تنظیم ینص الذى السالم على اتفاق التوقیع كما تم

لوتقریر المصیر علىالنشر بعثة االمم المتحدة واالشراف الضغط الدولىعمل نفسھلاعداد غیر ان .

جرى االستفتاء.ادونحتى االنالذى مارسھ المغرب قد حال
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فى الوقت الحاضر، فان  الشعب الصحراوى ما زال مقسما بین  مخیمات الالجئین، وفى

االراضى المحتلة، حیث الشعب الصحراوى یشكل اقلیة و یتعرض للقمع المتواصل , و في المنفى فى بلدان 

اخرى كموریتانیا  واسبانیا. ومن ناحیة اخرى، ھناك بعض المجموعات من البدو الرحل تسكن فى 

المناطق  المحررة و   التي یفصلھا عن الجزء المحتل  جدارعازل طولھ 2.500 كلم  محاط  بااللغام  شیده الحسن الثانى 

 من اجل وقف غارات جبھة البولیساریو.

النتظیم  االجتماعى فى المخیمات,  على الرغم من الصعوبات, فان المعنویات العالیة وحسن 

حقق قدر من التنمیة, وفى كثیر من الحاالت مماثلة   للبلدان المستقلة فى جوارھا. كضمان 

واالغذیة االساسیة، وصول المیاه الصحیة االوتوفیركیضمن والرعایة التعلیم لجمیع االطفال.لیة للجمیع

وسائط االعالم الخاصة ووھناك ایضا التلفزیون الوطنىمثل االذاعة الوطنیة الصحراویة،

الصحراویین. الالجئین مخیمات فى الالجئین 8الشباب
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كبار من على اعتراف االعمار,نضماماثمھم،حصل جمیع من والنساء دفعو الرجال لمجتمعامما

لتقریر المصیراإلسبانياالحتاللبإنھاءالمطالبةالىالدولي استفتاء واجراء اختیار, الشعبو

انمستقبلھ بحریة.الصحراوي والسیاسیةاال مصالحفيلغربلالمصالح االقتصادیة وال سیما المنطقة,

وفرنسا, من التحولفيالوالیات المتحدة الخوف عن فضال الحرب الباردة, علیھ السیاق الذى تھیمن

والبرتغافيالسیاسي من اسبانیااسبانیا الموعود مشروع االستفتاء جعلت یستبدلو االمم المتحدةل,

المرةجدیداحتاللب وموریتانیا. امامنوھذه المقذارةالمغرب ھذهاالدوات من اجل تحقیق ستخدمة

ك الثالثیةالاثمالمسیرة الخضراءالغایة الى1975/نوفمبرالثانيتشرینفيمدریدفيتفاقات , لم تؤد

اقانونياتفاق قبول جانب المنظمات الدولیة،او من ال تزالفيولكنلمشروع فياالساسھيالواقع

فرنسا،فيالعمل مسالة الصحراء الغربیة.واسبانیا، بشان الوالیات المتحدة االمریكیة

حربالتيو موریتانيال،ياالحتالل المغربو بطش ان عنف السكانبرت, اجھاطلقت شرارة

حیث عبر الصحراء, الفرار على انللھجومھمتعرضصلواتالمدنیین الى منواتمكنبوحشیة,

من تندوف قائمةزالالوالتيلالجئینمخیمات لفي,االستقرار بالقرب ان المواجھة لماالحتى الیوم.ت

الدیمقراطیةمنع قیام الجمھوریة العربیة الصحراویة . 1976شباط/فبرایر27فياعالن

وجبھة بین المغرب حتى عامیساریوالبولالصراع المفتوح طلب االمم1991استمر على , بناء

وقف اطالق النار،المتحدة عن استفتاءواسفر على تنظیم ینص الذى السالم على اتفاق التوقیع كما تم

لوتقریر المصیر علىالنشر بعثة االمم المتحدة واالشراف الضغط الدولىعمل نفسھلاعداد غیر ان .

جرى االستفتاء.ادونحتى االنالذى مارسھ المغرب قد حال
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مخیمات الالجئینوفى الوقت الحاضر، بین منقسما زال ما وفى،فان الشعب الصحراوى

لشكل اقلیةیحیث الشعب الصحراوىاالراضى المحتلة، بلدانوالمتواصل،لقمعو یتعرض فى المنفى

واسبانیاباالخص, ثةثال البدو الرحلفومن ناحیة اخرى،.موریتانیا من فىان بعض المجموعات تسكن

بااللغام2.500Kmsطولھجدارھافصلیمحررةالطقةامنال محاط منشیدهالذىو. الثانى اجلالحسن

جبھة البولیساریو غارات عودة الالجئینوقف دون الى االقلیم.للحیلولة

فان الصعوبات, من الرغم فى المخیمات,الالمعنویاتوعلى وحسن التنظیم االجتماعى عالیة

ھا. وھكذا، كماجوارلبلدان المستقلة فى لتمكنت من تحقیق قدر من التنمیة, وفى كثیر من الحاالت مماثلة 

 وصول المیاه واالغذیة االساسیة , توفیر الرعایة الصحیة االولیة للجمیع والتعلیم لجمیع االطفال

 ایضا ھناك وسائل االعالم الخاصة بالصحراویین  كاالذاعة  
الصحراویة،الوطنیة 

و التلفزیون  الوطنى 

الصحراویین. الالجئین مخیمات فى الالجئین 8الشباب

الصحراویین. الالجئین مخیمات فى الالجئین 9الشباب

)RASDTV تحاد شبیبة الساقیة ا). ومن ناحیة اخرى, توجد منظمات جماھیریة نشطة للغایة, مثل

).  UNMSاالتحاد الوطنى للمراة الصحراویة (و UJSARIOھب الحمراء ووادي الذ

 الدعم الدولي  یكاد یكون العائل الوحید فى الحیاة فى المخیمات رغم ان

االختالفات الى قد ادت او محالت تجاریة عائلیة، صغیرةمع مرور الوقت ظھرت ھیاكل اقتصادیةان

فراد المجتمع  و ظھوراشكال متباینة من الشرائح االجتماعیة غیر معروفة اصال فى المخیمات.بین ا 

نظرا الى شدة االرتباط السیاسي والمادي للمخیمات بما یجري في الجوار، فإن الحیاة نفسھا قابلة للتقلبات 

ادیة  الدولیة. ومنذ عام 2007 المساعدات االنسانیة  قد انخفضت انخفاضا كبیرا بسبب االزمة السیاسیة واالقتص

االقتصادیة التى تعانى منھا البلدان الغربیة, وال سیما فى اوروبا. اما فى المجال السیاسى,

 ھناك  حدثان ھم االكثر تاثیرا  على  حیاة  السكان الصحراویین في مخیمات االجئین , من جھة 

المظاھرات التى تمیز بھا الثوران  الشعبى على نطاق واسع من طرف الشباب فى المناطق 

, المعروفة باسم "الربیع 2010سط, ابتداء من عام الحضریة فى بلدان شمال افریقیا والشرق االو

العربي",  و الذي تمثل   بمخیم اكدیم اویك Gdeim Izik 2   ��  حالة الصحراء الغربیة, و من جهة اخرى ازدهار

نفوذ الحركات المتطرفة المسلحة ذات الھام اسالمي فى نفس منطقة, وھى المناسبة التى استغلتھا  بعض   

تدخل فى مختلف بلدان المغرب العربى والساحل, و كانت بمثابة  الذریعة  لممارسة القوى الغربیة لل

المزید من الرقابة  و الضغط على المخیمات تحت شعار  الوقایة  من  االرھاب الجھادي.

وعدم فعالیة  خطرالمخیمات بتصفیةبالتھدیدوالمساعدات االنسانیة،تقلیصاالمم المتحدة،

جبھة البولیساریو,.محتملارھابى فى قیام السلطات عائقا امام لم یكن انھ الجمھوریة العربیةواال

على الرھان الدیمقراطیة فى المخیمات. ان الحماسالتحدیاتالمواجھةبالصحراویة للشباب حقیقیة

ونامل انواضحالوالتعاون ذلك. على تدل طیبة ھى ھذه الدراسة اجراء تمكنا مننكاثناء قد ون

حد الى اقصى إمكانیاتنااالجابة حسب

مناتالصدیقو أصدقاءة جمعی الصحراویة الدیمقراطیة Álavaالجمھوریة العربیة

محمدالشابتضحیةترى انظلترغم ان الصحافة الغربیة2 أدىالبوعزیزيالتونسى العربىتفجیرالىما خالفالربیع على ،
تشومیسكي الذىالذین یعتبرونمن المحللینره  وغیناعوم التمرد محفل اول فى احتجاج سلمى واسع النطاق على ضرورة اجراءطالبان

مخیم جرى فى عمیقة, واقتصادیة سیاسیة ازیكاصالحات بعداكدیم حیث, على من العیون, خیامھموانصبمدني34000حوالىانكیلومترات
المخیم, والثقافیة. واالقتصادیة المدنیة صباح فيالقوات المغربیة، وقد تم القضاء علیھ بوحشیة من طرف یوما29لمدةنظم نفسھللمطالبة بحقوقھم

الثانى/نوفمبر8یوم تشرین

الصحراویین. الالجئین مخیمات فى الالجئین 9الشباب

)RASDTVمثل جماھیریة نشطة للغایة, منظمات ومن ناحیة اخرى, توجد تحاد شبیبة الساقیةا).

الذ ووادي (و UJSARIOھب الحمراء للمراة الصحراویة الوطنى ).  UNMSاالتحاد

العا ویكاد یكون واسع, نطاق على الدولى یعتبر المخیماتان الدعم فى فى الحیاة م رغئل الوحید

ھیاكل اقتصادیةان ظھرت مرور الوقت عائلیة،صغیرةمع محالت تجاریة االختالفاتالىقد ادت او

ظھورافراد المجتمع،بین فى المخیمات.و معروفة غیر فى االصل من الشرائح االجتماعیة معین شكل

الى المخیمات،السیاسياالرتباطشدةونظرا فى لتقلباتلةقابلھاحیاة نفسالن فإوالمادي

عام ومنذ واالقتصادیة الدولیة. بسبب االزمة2007السیاسیة كبیرا انخفاضا انخفضت قد المساعدات

التى فى اوروبا.االقتصادیة وال سیما الغربیة, منھا البلدان تعانى

ھ حداثنوفى المجال السیاسى, مناكبر تاثیراالھمانا السكان الصحراویین. حیاة جھةعلى

اعمالالمظاھرات منالالتى تمیزت بھا واسع نطاق على فى المناطقطرفشغب الشعبى الشباب

والشرق االو فى بلدان شمال افریقیا من عامالحضریة ابتداء "الربیع2010سط, , المعروفة باسم

مخیم من حالة الصحراء الغربیة فى كان الذى ازدھارGdeim Izik2العربى, فان اخرى, جھة ومن ,

التى استغلتذات الالحركات المتطرفة المسلحةنفوذ وھى المناسبة منطقة, فى نفس اسالمي تلكھاھام

والساحل, المغرب العربى مختلف بلدان فى الغربیة للتدخل ذریعة لممارسةو القوى كان بمثابة الذى

من السیطرةال على المخیماتومزید اطارالضغط .الجھاديمنع االرھاب في

وعدم فعالیة  خطرالمخیمات بتصفیةبالتھدیدوالمساعدات االنسانیة،تقلیصاالمم المتحدة،

جبھة البولیساریو,.محتملارھابى فى قیام السلطات عائقا امام لم یكن انھ الجمھوریة العربیةواال

على الرھان الدیمقراطیة فى المخیمات. ان الحماسالتحدیاتالمواجھةبالصحراویة للشباب حقیقیة

ونامل انواضحالوالتعاون ذلك. على تدل طیبة ھى ھذه الدراسة اجراء تمكنا مننكاثناء قد ون

حد الى اقصى إمكانیاتنااالجابة حسب

مناتالصدیقو أصدقاءة جمعی الصحراویة الدیمقراطیة Álavaالجمھوریة العربیة

، على خالفالربیع العربىتفجیر الى ما أدى البوعزیزي التونسى محمد الشاب تضحیة ترى ان ظلت رغم ان الصحافة الغربیة 2
فى احتجاج سلمى واسع النطاق على ضرورة اجراء طالب ان اول محفل التمرد الذى الذین یعتبرون من المحللینره  وغیناعوم تشومیسكي  

خیامھم وانصبمدني 34000حوالى ان كیلومترات من العیون, حیث , على بعد اكدیم ازیك اصالحات سیاسیة واقتصادیة عمیقة, جرى فى مخیم
صباح  في القوات المغربیة ، وقد تم القضاء علیھ بوحشیة من طرف یوما29لمدة نظم نفسھ للمطالبة بحقوقھم المدنیة واالقتصادیة والثقافیة. المخیم, 

تشرین الثانى/نوفمبر8یوم 

الصحراویین. الالجئین مخیمات فى الالجئین 9الشباب

)RASDTVمثل جماھیریة نشطة للغایة, منظمات ومن ناحیة اخرى, توجد تحاد شبیبة الساقیةا).

الذ ووادي (و UJSARIOھب الحمراء للمراة الصحراویة الوطنى ).  UNMSاالتحاد

العا ویكاد یكون واسع, نطاق على الدولى یعتبر المخیماتان الدعم فى فى الحیاة م رغئل الوحید

ھیاكل اقتصادیةان ظھرت مرور الوقت عائلیة،صغیرةمع محالت تجاریة االختالفاتالىقد ادت او

ظھورافراد المجتمع،بین فى المخیمات.و معروفة غیر فى االصل من الشرائح االجتماعیة معین شكل

الى المخیمات،السیاسياالرتباطشدةونظرا فى لتقلباتلةقابلھاحیاة نفسالن فإوالمادي

عام ومنذ واالقتصادیة الدولیة. بسبب االزمة2007السیاسیة كبیرا انخفاضا انخفضت قد المساعدات

التى فى اوروبا.االقتصادیة وال سیما الغربیة, منھا البلدان تعانى

ھ حداثنوفى المجال السیاسى, مناكبر تاثیراالھمانا السكان الصحراویین. حیاة جھةعلى

اعمالالمظاھرات منالالتى تمیزت بھا واسع نطاق على فى المناطقطرفشغب الشعبى الشباب

والشرق االو فى بلدان شمال افریقیا من عامالحضریة ابتداء "الربیع2010سط, , المعروفة باسم

مخیم من حالة الصحراء الغربیة فى كان الذى ازدھارGdeim Izik2العربى, فان اخرى, جھة ومن ,

التى استغلتذات الالحركات المتطرفة المسلحةنفوذ وھى المناسبة منطقة, فى نفس اسالمي تلكھاھام

والساحل, المغرب العربى مختلف بلدان فى الغربیة للتدخل ذریعة لممارسةو القوى كان بمثابة الذى

من السیطرةال على المخیماتومزید اطارالضغط .الجھاديمنع االرھاب في

وعدم فعالیة  خطرالمخیمات بتصفیةبالتھدیدوالمساعدات االنسانیة،تقلیصاالمم المتحدة،

جبھة البولیساریو,.محتملارھابى فى قیام السلطات عائقا امام لم یكن انھ الجمھوریة العربیةواال

على الرھان الدیمقراطیة فى المخیمات. ان الحماسالتحدیاتالمواجھةبالصحراویة للشباب حقیقیة

ونامل انواضحالوالتعاون ذلك. على تدل طیبة ھى ھذه الدراسة اجراء تمكنا مننكاثناء قد ون

حد الى اقصى إمكانیاتنااالجابة حسب

مناتالصدیقو أصدقاءة جمعی الصحراویة الدیمقراطیة Álavaالجمھوریة العربیة

، على خالفالربیع العربىتفجیر الى ما أدى البوعزیزي التونسى محمد الشاب تضحیة ترى ان ظلت رغم ان الصحافة الغربیة 2
تشومیسكي   فى احتجاج سلمى واسع النطاق على ضرورة اجراء طالب ان اول محفل التمرد الذى الذین یعتبرون من المحللینره  وغیناعوم

مخیم جرى فى عمیقة, واقتصادیة سیاسیة ازیكاصالحات بعداكدیم حیث, على من العیون, خیامھموانصبمدني34000حوالىانكیلومترات
المخیم, والثقافیة. واالقتصادیة المدنیة صباح فيالقوات المغربیة، وقد تم القضاء علیھ بوحشیة من طرف یوما29لمدةنظم نفسھللمطالبة بحقوقھم

الثانى/نوفمبر8یوم تشرین

الصحراویین. الالجئین مخیمات فى الالجئین 9الشباب

)RASDTVمثل جماھیریة نشطة للغایة, منظمات ومن ناحیة اخرى, توجد تحاد شبیبة الساقیةا).

الذ ووادي (و UJSARIOھب الحمراء للمراة الصحراویة الوطنى ).  UNMSاالتحاد

العا ویكاد یكون واسع, نطاق على الدولى یعتبر المخیماتان الدعم فى فى الحیاة م رغئل الوحید

ھیاكل اقتصادیةان ظھرت مرور الوقت عائلیة،صغیرةمع محالت تجاریة االختالفاتالىقد ادت او

ظھورافراد المجتمع،بین فى المخیمات.و معروفة غیر فى االصل من الشرائح االجتماعیة معین شكل

الى المخیمات،السیاسياالرتباطشدةونظرا فى لتقلباتلةقابلھاحیاة نفسالن فإوالمادي

عام ومنذ واالقتصادیة الدولیة. بسبب االزمة2007السیاسیة كبیرا انخفاضا انخفضت قد المساعدات

التى فى اوروبا.االقتصادیة وال سیما الغربیة, منھا البلدان تعانى

ھ حداثنوفى المجال السیاسى, مناكبر تاثیراالھمانا السكان الصحراویین. حیاة جھةعلى

اعمالالمظاھرات منالالتى تمیزت بھا واسع نطاق على فى المناطقطرفشغب الشعبى الشباب

والشرق االو فى بلدان شمال افریقیا من عامالحضریة ابتداء "الربیع2010سط, , المعروفة باسم

مخیم من حالة الصحراء الغربیة فى كان الذى ازدھارGdeim Izik2العربى, فان اخرى, جھة ومن ,

التى استغلتذات الالحركات المتطرفة المسلحةنفوذ وھى المناسبة منطقة, فى نفس اسالمي تلكھاھام

والساحل, المغرب العربى مختلف بلدان فى الغربیة للتدخل ذریعة لممارسةو القوى كان بمثابة الذى

من السیطرةال على المخیماتومزید اطارالضغط .الجھاديمنع االرھاب في

ان عدم فعالیة االمم المتحدة، وتقلیص المساعدات االنسانیة، والتھدید بتصفیة المخیمات بخطر 

ارھابى محتمل ,كل ذالك لم یكن عائقا امام  السلطات فى جبھة البولیساریو و الجمھوریة العربیة 

حقیقیة للشباب فى المخیمات. ان الحماسالتحدیات المواجھة بالصحراویة الدیمقراطیة على الرھان 

ونامل انواضحالوالتعاون ذلك. على تدل طیبة ھى ھذه الدراسة اجراء تمكنا مننكاثناء قد ون

حد الى اقصى إمكانیاتنااالجابة حسب

مناتالصدیقو أصدقاءة جمعی الصحراویة الدیمقراطیة Álavaالجمھوریة العربیة

محمدالشابتضحیةترى انظلترغم ان الصحافة الغربیة2 أدىالبوعزیزيالتونسى العربىتفجیرالىما خالفالربیع على ،
تشومیسكي الذىالذین یعتبرونمن المحللینره  وغیناعوم التمرد محفل اول فى احتجاج سلمى واسع النطاق على ضرورة اجراءطالبان

مخیم جرى فى عمیقة, واقتصادیة سیاسیة ازیكاصالحات بعداكدیم حیث, على من العیون, خیامھموانصبمدني34000حوالىانكیلومترات
المخیم, والثقافیة. واالقتصادیة المدنیة صباح فيالقوات المغربیة، وقد تم القضاء علیھ بوحشیة من طرف یوما29لمدةنظم نفسھللمطالبة بحقوقھم

الثانى/نوفمبر8یوم تشرین

الصحراویین. الالجئین مخیمات فى الالجئین 9الشباب

)RASDTVمثل جماھیریة نشطة للغایة, منظمات ومن ناحیة اخرى, توجد تحاد شبیبة الساقیةا).

الذ ووادي (و UJSARIOھب الحمراء للمراة الصحراویة الوطنى ).  UNMSاالتحاد

العا ویكاد یكون واسع, نطاق على الدولى یعتبر المخیماتان الدعم فى فى الحیاة م رغئل الوحید

ھیاكل اقتصادیةان ظھرت مرور الوقت عائلیة،صغیرةمع محالت تجاریة االختالفاتالىقد ادت او

ظھورافراد المجتمع،بین فى المخیمات.و معروفة غیر فى االصل من الشرائح االجتماعیة معین شكل

الى المخیمات،السیاسياالرتباطشدةونظرا فى لتقلباتلةقابلھاحیاة نفسالن فإوالمادي

عام ومنذ واالقتصادیة الدولیة. بسبب االزمة2007السیاسیة كبیرا انخفاضا انخفضت قد المساعدات

التى فى اوروبا.االقتصادیة وال سیما الغربیة, منھا البلدان تعانى

ھ حداثنوفى المجال السیاسى, مناكبر تاثیراالھمانا السكان الصحراویین. حیاة جھةعلى

اعمالالمظاھرات منالالتى تمیزت بھا واسع نطاق على فى المناطقطرفشغب الشعبى الشباب

والشرق االو فى بلدان شمال افریقیا من عامالحضریة ابتداء "الربیع2010سط, , المعروفة باسم

مخیم من حالة الصحراء الغربیة فى كان الذى ازدھارGdeim Izik2العربى, فان اخرى, جھة ومن ,

التى استغلتذات الالحركات المتطرفة المسلحةنفوذ وھى المناسبة منطقة, فى نفس اسالمي تلكھاھام

والساحل, المغرب العربى مختلف بلدان فى الغربیة للتدخل ذریعة لممارسةو القوى كان بمثابة الذى

من السیطرةال على المخیماتومزید اطارالضغط .الجھاديمنع االرھاب في

وعدم فعالیة  خطرالمخیمات بتصفیةبالتھدیدوالمساعدات االنسانیة،تقلیصاالمم المتحدة،

جبھة البولیساریو,.محتملارھابى فى قیام السلطات عائقا امام لم یكن انھ الجمھوریة العربیةواال

على الرھان الدیمقراطیة فى المخیمات. ان الحماسالتحدیاتالمواجھةبالصحراویة للشباب حقیقیة

ونامل انواضحالوالتعاون ذلك. على تدل طیبة ھى ھذه الدراسة اجراء تمكنا مننكاثناء قد ون

حد الى اقصى إمكانیاتنااالجابة حسب

مناتالصدیقو أصدقاءة جمعی الصحراویة الدیمقراطیة Álavaالجمھوریة العربیة

محمدالشابتضحیةترى انظلترغم ان الصحافة الغربیة2 أدىالبوعزیزيالتونسى العربىتفجیرالىما خالفالربیع على ،
تشومیسكي الذىالذین یعتبرونمن المحللینره  وغیناعوم التمرد محفل اول فى احتجاج سلمى واسع النطاق على ضرورة اجراءطالبان

مخیم جرى فى عمیقة, واقتصادیة سیاسیة ازیكاصالحات بعداكدیم حیث, على من العیون, خیامھموانصبمدني34000حوالىانكیلومترات
المخیم, والثقافیة. واالقتصادیة المدنیة صباح فيالقوات المغربیة، وقد تم القضاء علیھ بوحشیة من طرف یوما29لمدةنظم نفسھللمطالبة بحقوقھم

الثانى/نوفمبر8یوم تشرین
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)RASDTVمثل جماھیریة نشطة للغایة, منظمات ومن ناحیة اخرى, توجد تحاد شبیبة الساقیةا).

الذ ووادي (و UJSARIOھب الحمراء للمراة الصحراویة الوطنى ).  UNMSاالتحاد

العا ویكاد یكون واسع, نطاق على الدولى یعتبر المخیماتان الدعم فى فى الحیاة م رغئل الوحید

ھیاكل اقتصادیةان ظھرت مرور الوقت عائلیة،صغیرةمع محالت تجاریة االختالفاتالىقد ادت او

ظھورافراد المجتمع،بین فى المخیمات.و معروفة غیر فى االصل من الشرائح االجتماعیة معین شكل

الى المخیمات،السیاسياالرتباطشدةونظرا فى لتقلباتلةقابلھاحیاة نفسالن فإوالمادي

عام ومنذ واالقتصادیة الدولیة. بسبب االزمة2007السیاسیة كبیرا انخفاضا انخفضت قد المساعدات

التى فى اوروبا.االقتصادیة وال سیما الغربیة, منھا البلدان تعانى

ھ حداثنوفى المجال السیاسى, مناكبر تاثیراالھمانا السكان الصحراویین. حیاة جھةعلى

اعمالالمظاھرات منالالتى تمیزت بھا واسع نطاق على فى المناطقطرفشغب الشعبى الشباب

والشرق االو فى بلدان شمال افریقیا من عامالحضریة ابتداء "الربیع2010سط, , المعروفة باسم

مخیم من حالة الصحراء الغربیة فى كان الذى ازدھارGdeim Izik2العربى, فان اخرى, جھة ومن ,

التى استغلتذات الالحركات المتطرفة المسلحةنفوذ وھى المناسبة منطقة, فى نفس اسالمي تلكھاھام

والساحل, المغرب العربى مختلف بلدان فى الغربیة للتدخل ذریعة لممارسةو القوى كان بمثابة الذى

من السیطرةال على المخیماتومزید اطارالضغط .الجھاديمنع االرھاب في

وعدم فعالیة  خطرالمخیمات بتصفیةبالتھدیدوالمساعدات االنسانیة،تقلیصاالمم المتحدة،

جبھة البولیساریو,.محتملارھابى فى قیام السلطات عائقا امام لم یكن انھ الجمھوریة العربیةواال

على الرھان الدیمقراطیة فى المخیمات. ان الحماسالتحدیاتالمواجھةبالصحراویة للشباب حقیقیة

ونامل انواضحالوالتعاون ذلك. على تدل طیبة ھى ھذه الدراسة اجراء تمكنا مننكاثناء قد ون

حد الى اقصى إمكانیاتنااالجابة حسب

مناتالصدیقو أصدقاءة جمعی الصحراویة الدیمقراطیة Álavaالجمھوریة العربیة

محمدالشابتضحیةترى انظلترغم ان الصحافة الغربیة2 أدىالبوعزیزيالتونسى العربىتفجیرالىما خالفالربیع على ،
تشومیسكي الذىالذین یعتبرونمن المحللینره  وغیناعوم التمرد محفل اول فى احتجاج سلمى واسع النطاق على ضرورة اجراءطالبان

مخیم جرى فى عمیقة, واقتصادیة سیاسیة ازیكاصالحات بعداكدیم حیث, على من العیون, خیامھموانصبمدني34000حوالىانكیلومترات
المخیم, والثقافیة. واالقتصادیة المدنیة صباح فيالقوات المغربیة، وقد تم القضاء علیھ بوحشیة من طرف یوما29لمدةنظم نفسھللمطالبة بحقوقھم
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)RASDTVمثل جماھیریة نشطة للغایة, منظمات ومن ناحیة اخرى, توجد تحاد شبیبة الساقیةا).

الذ ووادي (و UJSARIOھب الحمراء للمراة الصحراویة الوطنى ).  UNMSاالتحاد

العا ویكاد یكون واسع, نطاق على الدولى یعتبر المخیماتان الدعم فى فى الحیاة م رغئل الوحید
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ظھورافراد المجتمع،بین فى المخیمات.و معروفة غیر فى االصل من الشرائح االجتماعیة معین شكل

الى المخیمات،السیاسياالرتباطشدةونظرا فى لتقلباتلةقابلھاحیاة نفسالن فإوالمادي

عام ومنذ واالقتصادیة الدولیة. بسبب االزمة2007السیاسیة كبیرا انخفاضا انخفضت قد المساعدات

التى فى اوروبا.االقتصادیة وال سیما الغربیة, منھا البلدان تعانى

ھ حداثنوفى المجال السیاسى, مناكبر تاثیراالھمانا السكان الصحراویین. حیاة جھةعلى

اعمالالمظاھرات منالالتى تمیزت بھا واسع نطاق على فى المناطقطرفشغب الشعبى الشباب

والشرق االو فى بلدان شمال افریقیا من عامالحضریة ابتداء "الربیع2010سط, , المعروفة باسم
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التى استغلتذات الالحركات المتطرفة المسلحةنفوذ وھى المناسبة منطقة, فى نفس اسالمي تلكھاھام
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على الرھان الدیمقراطیة فى المخیمات. ان الحماسالتحدیاتالمواجھةبالصحراویة للشباب حقیقیة

ونامل انواضحالوالتعاون ذلك. على تدل طیبة ھى ھذه الدراسة اجراء تمكنا مننكاثناء قد ون

حد الى اقصى إمكانیاتنااالجابة حسب
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جبھة البولیساریو,.محتملارھابى فى قیام السلطات عائقا امام لم یكن انھ الجمھوریة العربیةواال

على الرھان الدیمقراطیة فى المخیمات. ان الحماسالتحدیاتالمواجھةبالصحراویة للشباب حقیقیة

ونامل انواضحالوالتعاون ذلك. على تدل طیبة ھى ھذه الدراسة اجراء تمكنا مننكاثناء قد ون

حد الى اقصى إمكانیاتنااالجابة حسب

مناتالصدیقو أصدقاءة جمعی الصحراویة الدیمقراطیة Álavaالجمھوریة العربیة

محمدالشابتضحیةترى انظلترغم ان الصحافة الغربیة2 أدىالبوعزیزيالتونسى العربىتفجیرالىما خالفالربیع على ،
تشومیسكي الذىالذین یعتبرونمن المحللینره  وغیناعوم التمرد محفل اول فى احتجاج سلمى واسع النطاق على ضرورة اجراءطالبان

مخیم جرى فى عمیقة, واقتصادیة سیاسیة ازیكاصالحات بعداكدیم حیث, على من العیون, خیامھموانصبمدني34000حوالىانكیلومترات
المخیم, والثقافیة. واالقتصادیة المدنیة صباح فيالقوات المغربیة، وقد تم القضاء علیھ بوحشیة من طرف یوما29لمدةنظم نفسھللمطالبة بحقوقھم
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الى المخیمات،السیاسياالرتباطشدةونظرا فى لتقلباتلةقابلھاحیاة نفسالن فإوالمادي

عام ومنذ واالقتصادیة الدولیة. بسبب االزمة2007السیاسیة كبیرا انخفاضا انخفضت قد المساعدات
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اعمالالمظاھرات منالالتى تمیزت بھا واسع نطاق على فى المناطقطرفشغب الشعبى الشباب
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مناتالصدیقو أصدقاءة جمعی الصحراویة الدیمقراطیة Álavaالجمھوریة العربیة
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ھیاكل اقتصادیةان ظھرت مرور الوقت عائلیة،صغیرةمع محالت تجاریة االختالفاتالىقد ادت او

ظھورافراد المجتمع،بین فى المخیمات.و معروفة غیر فى االصل من الشرائح االجتماعیة معین شكل

الى المخیمات،السیاسياالرتباطشدةونظرا فى لتقلباتلةقابلھاحیاة نفسالن فإوالمادي
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التى فى اوروبا.االقتصادیة وال سیما الغربیة, منھا البلدان تعانى

ھ حداثنوفى المجال السیاسى, مناكبر تاثیراالھمانا السكان الصحراویین. حیاة جھةعلى

اعمالالمظاھرات منالالتى تمیزت بھا واسع نطاق على فى المناطقطرفشغب الشعبى الشباب

والشرق االو فى بلدان شمال افریقیا من عامالحضریة ابتداء "الربیع2010سط, , المعروفة باسم
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جبھة البولیساریو,.محتملارھابى فى قیام السلطات عائقا امام لم یكن انھ الجمھوریة العربیةواال

على الرھان الدیمقراطیة فى المخیمات. ان الحماسالتحدیاتالمواجھةبالصحراویة للشباب حقیقیة

ونامل انواضحالوالتعاون ذلك. على تدل طیبة ھى ھذه الدراسة اجراء تمكنا مننكاثناء قد ون

حد الى اقصى إمكانیاتنااالجابة حسب

الجمھوریاتالصدیقو أصدقاءة جمعی

محمدالشابتضحیةترى انظلترغم ان الصحافة الغربیة2 أدىالبوعزیزيالتونسى العربىتفجیرالىما خالفالربیع على ،
تشومیسكي الذىالذین یعتبرونمن المحللینره  وغیناعوم التمرد محفل اول فى احتجاج سلمى واسع النطاق على ضرورة اجراءطالبان

مخیم جرى فى عمیقة, واقتصادیة سیاسیة ازیكاصالحات بعداكدیم حیث, على من العیون, خیامھموانصبمدني34000حوالىانكیلومترات
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من الصحراویة الدیمقراطیة عربیة
جمعیة أصدقاء و الصدیقات  

Álava الجمھوریة العربیة الصحراویة الدیمقراطیة   باالبا
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عام ومنذ واالقتصادیة الدولیة. بسبب االزمة2007السیاسیة كبیرا انخفاضا انخفضت قد المساعدات

التى فى اوروبا.االقتصادیة وال سیما الغربیة, منھا البلدان تعانى

ھ حداثنوفى المجال السیاسى, مناكبر تاثیراالھمانا السكان الصحراویین. حیاة جھةعلى

اعمالالمظاھرات منالالتى تمیزت بھا واسع نطاق على فى المناطقطرفشغب الشعبى الشباب

والشرق االو فى بلدان شمال افریقیا من عامالحضریة ابتداء "الربیع2010سط, , المعروفة باسم

مخیم من حالة الصحراء الغربیة فى كان الذى ازدھارGdeim Izik2العربى, فان اخرى, جھة ومن ,

التى استغلتذات الالحركات المتطرفة المسلحةنفوذ وھى المناسبة منطقة, فى نفس اسالمي تلكھاھام

والساحل, المغرب العربى مختلف بلدان فى الغربیة للتدخل ذریعة لممارسةو القوى كان بمثابة الذى

من السیطرةال على المخیماتومزید اطارالضغط .الجھاديمنع االرھاب في

وعدم فعالیة  خطرالمخیمات بتصفیةبالتھدیدوالمساعدات االنسانیة،تقلیصاالمم المتحدة،

جبھة البولیساریو,.محتملارھابى فى قیام السلطات عائقا امام لم یكن انھ الجمھوریة العربیةواال

على الرھان الدیمقراطیة فى المخیمات. ان الحماسالتحدیاتالمواجھةبالصحراویة للشباب حقیقیة

ونامل انواضحالوالتعاون ذلك. على تدل طیبة ھى ھذه الدراسة اجراء تمكنا مننكاثناء قد ون

حد الى اقصى إمكانیاتنااالجابة حسب

مناتالصدیقو أصدقاءة جمعی الصحراویة الدیمقراطیة Álavaالجمھوریة العربیة

محمدالشابتضحیةترى انظلترغم ان الصحافة الغربیة2 أدىالبوعزیزيالتونسى العربىتفجیرالىما خالفالربیع على ،
تشومیسكي الذىالذین یعتبرونمن المحللینره  وغیناعوم التمرد محفل اول فى احتجاج سلمى واسع النطاق على ضرورة اجراءطالبان

مخیم جرى فى عمیقة, واقتصادیة سیاسیة ازیكاصالحات بعداكدیم حیث, على من العیون, خیامھموانصبمدني34000حوالىانكیلومترات
المخیم, والثقافیة. واالقتصادیة المدنیة صباح فيالقوات المغربیة، وقد تم القضاء علیھ بوحشیة من طرف یوما29لمدةنظم نفسھللمطالبة بحقوقھم
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المخیم, والثقافیة. واالقتصادیة المدنیة صباح فيالقوات المغربیة، وقد تم القضاء علیھ بوحشیة من طرف یوما29لمدةنظم نفسھللمطالبة بحقوقھم

الثانى/نوفمبر8یوم تشرین

.
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الصحراوى الشباب
الدراسة المیدانیة

الجمھوریة العربیة ات صدیقواصدقاء جمعیةاعد بناء على طلب من 3االجتماعيبحثھذا ال
الصحراویة الدیمقراطیة  -Sahara -Elkartea, وذلك بالتعاون الوثیق مع UJSARIO )  ا تحاد شبابة 4

الساقیة المراء  ووادي الذھب. وھي دراسة تھدف الى تحدید وتقییم حالة و احتاجیات الشباب  

الجزائر , فضال عن قاعدة اولیة من اجل ,الصحراویین , فى تندوفالالجئین فى مخیمات الالجئین 

 . مستقبالالتدخالت الرامیة الى تعزیز وتقویة االستراتیجیات والسیاسات فى مجال الشباب 
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المقیةالسكان جمیع الشباب الدراسة تضم المخیمات الخمسة الموجودةقید فى تتراوحمین الذین

خمسا بین عشرعمارھم اة مجال البحوث یمثل وفى سنة. السلطاتو ثالثین المشكلة. شارة

عن المبلغو،ةالصحراوی تدافع لدعمالجزائریة مستوطنات،نسمة165.000المقدم خمس موزعة على

في3 یعتبر الباحث الرئیسي وھو بالسا بیلتشیس كارلوس نبارا العمومیة، الدكتور بالجامعة علم النفس قسم من تصمیم البروفیسور من ھذاالبحث
من إدارة بإشراف كان اسبیرانزا  فیرنادز ھو باحث ، م OTRIالبحث الذي حلل و (إدارة تحول نتائج البحوث) في جامعة نبارا العمومیة . ناتكسو

،أنتشیل رییس و قونثالو وقیرا من  جامعة نبارا العمومیة .مین لم یكن ممكن اال بمساھمة :اتكساسو خوسوي ،منسق في المیدان . ھذا البحث سیدي ة
احمداحریرة محمد و محمد سیدي عباس ( فریق محلي ) البشیر محمد (مترجم) ، الزین سیداحمد و ھیاكل اتحاد الشبیبة في جمیع الوالیا سید ، ت

،سعادو م ،خطري نافع و محمد البخاري( النقل). و العائالت أقویقة عبد الحي ،فاطمة العربي، فاطمتو ابراھیم السالم حمد الدلف،محمود، بشاري لمام
أصدقاء ) خمینو سانتي و ،مارتا بونثي ، تراثنا تشكون واالحتضان ، العنایة على عمار الشبلة و الناجم،حمودي و صدقات ألج. الع. الص. ألد .مریم

و المھنیین  الذین النشر). شكرنا كذلك الى كل المنظمات فيمن اإلبا) ، یوالندا ارانا ( ورشة علم المجتمع س ل )، انخل ركالدي ( مراجعة ساھمو
مھمة. تجارب و قصص بتقدیمھم لنا باألخص الشباب الصحراوي و العمل

وطني یحتضنھ-4 جماھیري عملھا السیاسىي تنظیم تؤدى تقریر المصیر. المنظمة فى حق الشعب الصحراوى عن یدافعون الذین كل الشباب الصحراوي
وفى فى الموارد ظل النقص الشدید فى حمادةقسوةواالجتماعى فى لالجئین المعیشیة ،الظروف اجلفریقھيالجزائریة.تندوف من أھدافتحقیقیناضل

الوطني والتحریر حقوق االنسان, فى مجال وحریة التعبیر, والدیمقراطیة على احترام الحوار تعمل والتقدم. اتنشر, البناء, المساواةتدعم, والسالم,لتسامحثقافة
التعاون الدولىالتقدم، والمشاركة و
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الشباب الصحراوى 
الدراسة المیدانیة

من3االجتماعيبحثھذا ال طلب بناء على الجمھوریة العربیةاتصدیقواصدقاءجمعیةاعد

معElkartea-Sahara-الصحراویة الدیمقراطیة وذلك بالتعاون الوثیق ,UJSARIO4 )ة االتحاد شباب

الىوواديالحمراء،الساقیة تھدف دراسة وھى الشبابالذھب. واحتیاجات الحالة وتقییم تحدید

مخیمات الالجئین فى فى تندوفالالجئین , اولیة من اجل,الصحراویین الجزائر , فضال عن قاعدة

مجال الشباب فى والسیاسات وتقویة االستراتیجیات الى تعزیز الرامیة . مستقبالالتدخالت
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المقیةالسكان جمیع الشباب الدراسة تضم المخیمات الخمسة الموجودةقید فى تتراوحمین الذین

خمسا بین عشرعمارھم اة مجال البحوث یمثل وفى سنة. السلطاتو ثالثین المشكلة. شارة

عن المبلغو،ةالصحراوی تدافع لدعمالجزائریة مستوطنات،نسمة165.000المقدم خمس موزعة على

في3 یعتبر الباحث الرئیسي وھو بالسا بیلتشیس كارلوس نبارا العمومیة، الدكتور بالجامعة علم النفس قسم من تصمیم البروفیسور من ھذاالبحث
من إدارة بإشراف كان اسبیرانزا  فیرنادز ھو باحث ، م OTRIالبحث الذي حلل و (إدارة تحول نتائج البحوث) في جامعة نبارا العمومیة . ناتكسو

،أنتشیل رییس و قونثالو وقیرا من  جامعة نبارا العمومیة .مین لم یكن ممكن اال بمساھمة :اتكساسو خوسوي ،منسق في المیدان . ھذا البحث سیدي ة
احمداحریرة محمد و محمد سیدي عباس ( فریق محلي ) البشیر محمد (مترجم) ، الزین سیداحمد و ھیاكل اتحاد الشبیبة في جمیع الوالیا سید ، ت

،سعادو م ،خطري نافع و محمد البخاري( النقل). و العائالت أقویقة عبد الحي ،فاطمة العربي، فاطمتو ابراھیم السالم حمد الدلف،محمود، بشاري لمام
أصدقاء ) خمینو سانتي و ،مارتا بونثي ، تراثنا تشكون واالحتضان ، العنایة على عمار الشبلة و الناجم،حمودي و صدقات ألج. الع. الص. ألد .مریم

و المھنیین  الذین النشر). شكرنا كذلك الى كل المنظمات فيمن اإلبا) ، یوالندا ارانا ( ورشة علم المجتمع س ل )، انخل ركالدي ( مراجعة ساھمو
مھمة. تجارب و قصص بتقدیمھم لنا باألخص الشباب الصحراوي و العمل

وطني یحتضنھ-4 جماھیري عملھا السیاسىي تنظیم تؤدى تقریر المصیر. المنظمة فى حق الشعب الصحراوى عن یدافعون الذین كل الشباب الصحراوي
وفى فى الموارد ظل النقص الشدید فى حمادةقسوةواالجتماعى فى لالجئین المعیشیة ،الظروف اجلفریقھيالجزائریة.تندوف من أھدافتحقیقیناضل

الوطني والتحریر حقوق االنسان, فى مجال وحریة التعبیر, والدیمقراطیة على احترام الحوار تعمل والتقدم. اتنشر, البناء, المساواةتدعم, والسالم,لتسامحثقافة
التعاون الدولىالتقدم، والمشاركة و
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الصحراوى الشباب
الدراسة المیدانیة

من3االجتماعيبحثھذا ال طلب بناء على الجمھوریة العربیةاتصدیقواصدقاءجمعیةاعد

معElkartea-Sahara-الصحراویة الدیمقراطیة وذلك بالتعاون الوثیق ,UJSARIO4 )ة االتحاد شباب

الىوواديالحمراء،الساقیة تھدف دراسة وھى الشبابالذھب. واحتیاجات الحالة وتقییم تحدید

مخیمات الالجئین فى فى تندوفالالجئین , اولیة من اجل,الصحراویین الجزائر , فضال عن قاعدة

مجال الشباب فى والسیاسات وتقویة االستراتیجیات الى تعزیز الرامیة . مستقبالالتدخالت
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المقیةالسكان جمیع الشباب الدراسة تضم المخیمات الخمسة الموجودةقید فى تتراوحمین الذین

خمسا بین عشرعمارھم اة مجال البحوث یمثل وفى سنة. السلطاتو ثالثین المشكلة. شارة

عن المبلغو،ةالصحراوی تدافع لدعمالجزائریة مستوطنات،نسمة165.000المقدم خمس موزعة على

في3 یعتبر الباحث الرئیسي وھو بالسا بیلتشیس كارلوس نبارا العمومیة، الدكتور بالجامعة علم النفس قسم من تصمیم البروفیسور من ھذاالبحث
من إدارة بإشراف كان اسبیرانزا  فیرنادز ھو باحث ، م OTRIالبحث الذي حلل و (إدارة تحول نتائج البحوث) في جامعة نبارا العمومیة . ناتكسو

،أنتشیل رییس و قونثالو وقیرا من  جامعة نبارا العمومیة .مین لم یكن ممكن اال بمساھمة :اتكساسو خوسوي ،منسق في المیدان . ھذا البحث سیدي ة
احمداحریرة محمد و محمد سیدي عباس ( فریق محلي ) البشیر محمد (مترجم) ، الزین سیداحمد و ھیاكل اتحاد الشبیبة في جمیع الوالیا سید ، ت

،سعادو م ،خطري نافع و محمد البخاري( النقل). و العائالت أقویقة عبد الحي ،فاطمة العربي، فاطمتو ابراھیم السالم حمد الدلف،محمود، بشاري لمام
أصدقاء ) خمینو سانتي و ،مارتا بونثي ، تراثنا تشكون واالحتضان ، العنایة على عمار الشبلة و الناجم،حمودي و صدقات ألج. الع. الص. ألد .مریم

و المھنیین  الذین النشر). شكرنا كذلك الى كل المنظمات فيمن اإلبا) ، یوالندا ارانا ( ورشة علم المجتمع س ل )، انخل ركالدي ( مراجعة ساھمو
مھمة. تجارب و قصص بتقدیمھم لنا باألخص الشباب الصحراوي و العمل

وطني یحتضنھ-4 جماھیري عملھا السیاسىي تنظیم تؤدى تقریر المصیر. المنظمة فى حق الشعب الصحراوى عن یدافعون الذین كل الشباب الصحراوي
وفى فى الموارد ظل النقص الشدید فى حمادةقسوةواالجتماعى فى لالجئین المعیشیة ،الظروف اجلفریقھيالجزائریة.تندوف من أھدافتحقیقیناضل

الوطني والتحریر حقوق االنسان, فى مجال وحریة التعبیر, والدیمقراطیة على احترام الحوار تعمل والتقدم. اتنشر, البناء, المساواةتدعم, والسالم,لتسامحثقافة
التعاون الدولىالتقدم، والمشاركة و
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الصحراوى الشباب
الدراسة المیدانیة

من3االجتماعيبحثھذا ال طلب بناء على الجمھوریة العربیةاتصدیقواصدقاءجمعیةاعد

معElkartea-Sahara-الصحراویة الدیمقراطیة وذلك بالتعاون الوثیق ,UJSARIO4 )ة االتحاد شباب

الىوواديالحمراء،الساقیة تھدف دراسة وھى الشبابالذھب. واحتیاجات الحالة وتقییم تحدید

مخیمات الالجئین فى فى تندوفالالجئین , اولیة من اجل,الصحراویین الجزائر , فضال عن قاعدة

مجال الشباب فى والسیاسات وتقویة االستراتیجیات الى تعزیز الرامیة . مستقبالالتدخالت
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العینة  قید  الدراسة  تضم  جمیع  الشباب  المقیمین فى المخیمات الخمسة الموجودة و  الذین تتراوح 

اعمارھم بین خمسة عشر و ثالثین سنة. و تجدراشارة خالل بحثنا  ھاذا واجھتنا اشكالیة التفاوت في التعداد  السكاني ,  
بحیث ان الصحراویة  والجزائریة تؤكد ان عدد االجیین 165.000.

في3 یعتبر الباحث الرئیسي وھو بالسا بیلتشیس كارلوس نبارا العمومیة، الدكتور بالجامعة علم النفس قسم من تصمیم البروفیسور من ھذاالبحث
من إدارة بإشراف كان اسبیرانزا  فیرنادز ھو باحث ، م OTRIالبحث الذي حلل و (إدارة تحول نتائج البحوث) في جامعة نبارا العمومیة . ناتكسو

،أنتشیل رییس و قونثالو وقیرا من  جامعة نبارا العمومیة .مین لم یكن ممكن اال بمساھمة :اتكساسو خوسوي ،منسق في المیدان . ھذا البحث سیدي ة
احمداحریرة محمد و محمد سیدي عباس ( فریق محلي ) البشیر محمد (مترجم) ، الزین سیداحمد و ھیاكل اتحاد الشبیبة في جمیع الوالیا سید ، ت

،سعادو م ،خطري نافع و محمد البخاري( النقل). و العائالت أقویقة عبد الحي ،فاطمة العربي، فاطمتو ابراھیم السالم حمد الدلف،محمود، بشاري لمام
أصدقاء ) خمینو سانتي و ،مارتا بونثي ، تراثنا تشكون واالحتضان ، العنایة على عمار الشبلة و الناجم،حمودي و صدقات ألج. الع. الص. ألد .مریم

و المھنیین  الذین النشر). شكرنا كذلك الى كل المنظمات فيمن اإلبا) ، یوالندا ارانا ( ورشة علم المجتمع س ل )، انخل ركالدي ( مراجعة ساھمو
مھمة. تجارب و قصص بتقدیمھم لنا باألخص الشباب الصحراوي و العمل

وطني یحتضنھ-4 جماھیري عملھا السیاسىي تنظیم تؤدى تقریر المصیر. المنظمة فى حق الشعب الصحراوى عن یدافعون الذین كل الشباب الصحراوي
وفى فى الموارد ظل النقص الشدید فى حمادةقسوةواالجتماعى فى لالجئین المعیشیة ،الظروف اجلفریقھيالجزائریة.تندوف من أھدافتحقیقیناضل

الوطني والتحریر حقوق االنسان, فى مجال وحریة التعبیر, والدیمقراطیة على احترام الحوار تعمل والتقدم. اتنشر, البناء, المساواةتدعم, والسالم,لتسامحثقافة
التعاون الدولىالتقدم، والمشاركة الصحراویین.و الالجئین مخیمات فى الالجئین 10                                                 الشباب
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من3االجتماعيبحثھذا ال طلب بناء على الجمھوریة العربیةاتصدیقواصدقاءجمعیةاعد

معElkartea-Sahara-الصحراویة الدیمقراطیة وذلك بالتعاون الوثیق ,UJSARIO4 )ة االتحاد شباب

الىوواديالحمراء،الساقیة تھدف دراسة وھى الشبابالذھب. واحتیاجات الحالة وتقییم تحدید

مخیمات الالجئین فى فى تندوفالالجئین , اولیة من اجل,الصحراویین الجزائر , فضال عن قاعدة

مجال الشباب فى والسیاسات وتقویة االستراتیجیات الى تعزیز الرامیة . مستقبالالتدخالت
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المقیةالسكان جمیع الشباب الدراسة تضم المخیمات الخمسة الموجودةقید فى تتراوحمین الذین

خمسا بین عشرعمارھم اة مجال البحوث یمثل وفى سنة. السلطاتو ثالثین المشكلة. شارة

عن المبلغو،ةالصحراوی تدافع لدعمالجزائریة مستوطنات،نسمة165.000المقدم خمس موزعة على

هذا البحث من تصميم البروفيسور من قسم علم النفس بالجامعة نبارا العمومية، الدكتور كارلوس بيلتشيس بالسا وهو يعتبر الباحث الرئيسي في 3
حلل و (إدارة تحول نتائج البحوث) في جامعة نبارا العمومية . ناتكسو اسبيرانزا  فيرنادز هو باحث ، م OTRIالبحث الذي كان بإشراف من إدارة 

ة سيدي ، منسق في الميدان . هذا البحث لم يكن ممكن اال بمساهمة :اتكساسو خوسوي ،أنتشيل رييس و قونثالو وقيرا من  جامعة نبارا العمومية .مين
ت ، سيد احمد احريرة محمد و محمد سيدي عباس ( فريق محلي ) البشير محمد (مترجم) ، الزين سيداحمد و هياكل اتحاد الشبيبة في جميع الواليا

حمد الدلف، محمود، بشاري لمام ،خطري نافع و محمد البخاري( النقل). و العائالت أقويقة عبد الحي ،فاطمة العربي، فاطمتو ابراهيم السالم ،سعادو م
و صدقات ألج. الع. الص. ألد . مريم الناجم،حمودي و الشبلة عمار على العناية ، واالحتضان ، تراثنا تشكون ،مارتا بونثي  و سانتي خمينو ( أصدقاء

ساهمو في من اإلبا) ، يوالندا ارانا ( ورشة علم المجتمع س ل )، انخل ركالدي ( مراجعة النشر). شكرنا كذلك الى كل المنظمات و المهنيين  الذين
العمل و باألخص الشباب الصحراوي بتقديمهم لنا قصص و تجارب مهمة. 

كل  الشباب الصحراوي الذین یدافعون عن حق الشعب الصحراوى فى تقریر المصیر. المنظمة  تؤدى عملھا السیاسى ي تنظیم جماھیري وطني یحتضن ھ-4
أھداف تحقیق یناضل من اجلفریق ھي الجزائریة. تندوف ، الظروف المعیشیة لالجئین فى  حمادةقسوة واالجتماعى فى ظل النقص الشدید فى الموارد وفى 

المساواة تدعم , والسالم, لتسامح ثقافة اتنشر , البناء, والتقدم. تعمل على احترام الحوار والدیمقراطیة وحریة التعبیر, فى مجال حقوق االنسان, والتحریر الوطني 
و التعاون الدولىالتقدم، والمشاركة 

2018_campamentos sahara_arabe.indd   18 07/03/18   09:05



 19  19 

الصحراویین. الالجئین مخیمات فى الالجئین 10الشباب

Estudio de campo–La juventud saharaui

الصحراوى الشباب
الدراسة المیدانیة

الجمھوریة العربیة ات صدیقواصدقاء جمعیةاعد بناء على طلب من 3االجتماعيبحثھذا ال
الصحراویة الدیمقراطیة  -Sahara -Elkartea, وذلك بالتعاون الوثیق مع UJSARIO )  ا تحاد شبابة 4

الساقیة المراء  ووادي الذھب. وھي دراسة تھدف الى تحدید وتقییم حالة و احتاجیات الشباب  

الجزائر , فضال عن قاعدة اولیة من اجل ,الصحراویین , فى تندوفالالجئین فى مخیمات الالجئین 

 . مستقبالالتدخالت الرامیة الى تعزیز وتقویة االستراتیجیات والسیاسات فى مجال الشباب 
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المقیةالسكان جمیع الشباب الدراسة تضم المخیمات الخمسة الموجودةقید فى تتراوحمین الذین

خمسا بین عشرعمارھم اة مجال البحوث یمثل وفى سنة. السلطاتو ثالثین المشكلة. شارة

عن المبلغو،ةالصحراوی تدافع لدعمالجزائریة مستوطنات،نسمة165.000المقدم خمس موزعة على

في3 یعتبر الباحث الرئیسي وھو بالسا بیلتشیس كارلوس نبارا العمومیة، الدكتور بالجامعة علم النفس قسم من تصمیم البروفیسور من ھذاالبحث
من إدارة بإشراف كان اسبیرانزا  فیرنادز ھو باحث ، م OTRIالبحث الذي حلل و (إدارة تحول نتائج البحوث) في جامعة نبارا العمومیة . ناتكسو

،أنتشیل رییس و قونثالو وقیرا من  جامعة نبارا العمومیة .مین لم یكن ممكن اال بمساھمة :اتكساسو خوسوي ،منسق في المیدان . ھذا البحث سیدي ة
احمداحریرة محمد و محمد سیدي عباس ( فریق محلي ) البشیر محمد (مترجم) ، الزین سیداحمد و ھیاكل اتحاد الشبیبة في جمیع الوالیا سید ، ت

،سعادو م ،خطري نافع و محمد البخاري( النقل). و العائالت أقویقة عبد الحي ،فاطمة العربي، فاطمتو ابراھیم السالم حمد الدلف،محمود، بشاري لمام
أصدقاء ) خمینو سانتي و ،مارتا بونثي ، تراثنا تشكون واالحتضان ، العنایة على عمار الشبلة و الناجم،حمودي و صدقات ألج. الع. الص. ألد .مریم

و المھنیین  الذین النشر). شكرنا كذلك الى كل المنظمات فيمن اإلبا) ، یوالندا ارانا ( ورشة علم المجتمع س ل )، انخل ركالدي ( مراجعة ساھمو
مھمة. تجارب و قصص بتقدیمھم لنا باألخص الشباب الصحراوي و العمل

وطني یحتضنھ-4 جماھیري عملھا السیاسىي تنظیم تؤدى تقریر المصیر. المنظمة فى حق الشعب الصحراوى عن یدافعون الذین كل الشباب الصحراوي
وفى فى الموارد ظل النقص الشدید فى حمادةقسوةواالجتماعى فى لالجئین المعیشیة ،الظروف اجلفریقھيالجزائریة.تندوف من أھدافتحقیقیناضل

الوطني والتحریر حقوق االنسان, فى مجال وحریة التعبیر, والدیمقراطیة على احترام الحوار تعمل والتقدم. اتنشر, البناء, المساواةتدعم, والسالم,لتسامحثقافة
التعاون الدولىالتقدم، والمشاركة و
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الشباب الصحراوى 
الدراسة المیدانیة

من3االجتماعيبحثھذا ال طلب بناء على الجمھوریة العربیةاتصدیقواصدقاءجمعیةاعد

معElkartea-Sahara-الصحراویة الدیمقراطیة وذلك بالتعاون الوثیق ,UJSARIO4 )ة االتحاد شباب

الىوواديالحمراء،الساقیة تھدف دراسة وھى الشبابالذھب. واحتیاجات الحالة وتقییم تحدید

مخیمات الالجئین فى فى تندوفالالجئین , اولیة من اجل,الصحراویین الجزائر , فضال عن قاعدة

مجال الشباب فى والسیاسات وتقویة االستراتیجیات الى تعزیز الرامیة . مستقبالالتدخالت

Insertar foto campamentos

المقیةالسكان جمیع الشباب الدراسة تضم المخیمات الخمسة الموجودةقید فى تتراوحمین الذین

خمسا بین عشرعمارھم اة مجال البحوث یمثل وفى سنة. السلطاتو ثالثین المشكلة. شارة

عن المبلغو،ةالصحراوی تدافع لدعمالجزائریة مستوطنات،نسمة165.000المقدم خمس موزعة على

في3 یعتبر الباحث الرئیسي وھو بالسا بیلتشیس كارلوس نبارا العمومیة، الدكتور بالجامعة علم النفس قسم من تصمیم البروفیسور من ھذاالبحث
من إدارة بإشراف كان اسبیرانزا  فیرنادز ھو باحث ، م OTRIالبحث الذي حلل و (إدارة تحول نتائج البحوث) في جامعة نبارا العمومیة . ناتكسو

،أنتشیل رییس و قونثالو وقیرا من  جامعة نبارا العمومیة .مین لم یكن ممكن اال بمساھمة :اتكساسو خوسوي ،منسق في المیدان . ھذا البحث سیدي ة
احمداحریرة محمد و محمد سیدي عباس ( فریق محلي ) البشیر محمد (مترجم) ، الزین سیداحمد و ھیاكل اتحاد الشبیبة في جمیع الوالیا سید ، ت

،سعادو م ،خطري نافع و محمد البخاري( النقل). و العائالت أقویقة عبد الحي ،فاطمة العربي، فاطمتو ابراھیم السالم حمد الدلف،محمود، بشاري لمام
أصدقاء ) خمینو سانتي و ،مارتا بونثي ، تراثنا تشكون واالحتضان ، العنایة على عمار الشبلة و الناجم،حمودي و صدقات ألج. الع. الص. ألد .مریم

و المھنیین  الذین النشر). شكرنا كذلك الى كل المنظمات فيمن اإلبا) ، یوالندا ارانا ( ورشة علم المجتمع س ل )، انخل ركالدي ( مراجعة ساھمو
مھمة. تجارب و قصص بتقدیمھم لنا باألخص الشباب الصحراوي و العمل

وطني یحتضنھ-4 جماھیري عملھا السیاسىي تنظیم تؤدى تقریر المصیر. المنظمة فى حق الشعب الصحراوى عن یدافعون الذین كل الشباب الصحراوي
وفى فى الموارد ظل النقص الشدید فى حمادةقسوةواالجتماعى فى لالجئین المعیشیة ،الظروف اجلفریقھيالجزائریة.تندوف من أھدافتحقیقیناضل

الوطني والتحریر حقوق االنسان, فى مجال وحریة التعبیر, والدیمقراطیة على احترام الحوار تعمل والتقدم. اتنشر, البناء, المساواةتدعم, والسالم,لتسامحثقافة
التعاون الدولىالتقدم، والمشاركة و
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الصحراوى الشباب
الدراسة المیدانیة

من3االجتماعيبحثھذا ال طلب بناء على الجمھوریة العربیةاتصدیقواصدقاءجمعیةاعد

معElkartea-Sahara-الصحراویة الدیمقراطیة وذلك بالتعاون الوثیق ,UJSARIO4 )ة االتحاد شباب

الىوواديالحمراء،الساقیة تھدف دراسة وھى الشبابالذھب. واحتیاجات الحالة وتقییم تحدید

مخیمات الالجئین فى فى تندوفالالجئین , اولیة من اجل,الصحراویین الجزائر , فضال عن قاعدة

مجال الشباب فى والسیاسات وتقویة االستراتیجیات الى تعزیز الرامیة . مستقبالالتدخالت
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المقیةالسكان جمیع الشباب الدراسة تضم المخیمات الخمسة الموجودةقید فى تتراوحمین الذین

خمسا بین عشرعمارھم اة مجال البحوث یمثل وفى سنة. السلطاتو ثالثین المشكلة. شارة

عن المبلغو،ةالصحراوی تدافع لدعمالجزائریة مستوطنات،نسمة165.000المقدم خمس موزعة على

في3 یعتبر الباحث الرئیسي وھو بالسا بیلتشیس كارلوس نبارا العمومیة، الدكتور بالجامعة علم النفس قسم من تصمیم البروفیسور من ھذاالبحث
من إدارة بإشراف كان اسبیرانزا  فیرنادز ھو باحث ، م OTRIالبحث الذي حلل و (إدارة تحول نتائج البحوث) في جامعة نبارا العمومیة . ناتكسو

،أنتشیل رییس و قونثالو وقیرا من  جامعة نبارا العمومیة .مین لم یكن ممكن اال بمساھمة :اتكساسو خوسوي ،منسق في المیدان . ھذا البحث سیدي ة
احمداحریرة محمد و محمد سیدي عباس ( فریق محلي ) البشیر محمد (مترجم) ، الزین سیداحمد و ھیاكل اتحاد الشبیبة في جمیع الوالیا سید ، ت

،سعادو م ،خطري نافع و محمد البخاري( النقل). و العائالت أقویقة عبد الحي ،فاطمة العربي، فاطمتو ابراھیم السالم حمد الدلف،محمود، بشاري لمام
أصدقاء ) خمینو سانتي و ،مارتا بونثي ، تراثنا تشكون واالحتضان ، العنایة على عمار الشبلة و الناجم،حمودي و صدقات ألج. الع. الص. ألد .مریم

و المھنیین  الذین النشر). شكرنا كذلك الى كل المنظمات فيمن اإلبا) ، یوالندا ارانا ( ورشة علم المجتمع س ل )، انخل ركالدي ( مراجعة ساھمو
مھمة. تجارب و قصص بتقدیمھم لنا باألخص الشباب الصحراوي و العمل

وطني یحتضنھ-4 جماھیري عملھا السیاسىي تنظیم تؤدى تقریر المصیر. المنظمة فى حق الشعب الصحراوى عن یدافعون الذین كل الشباب الصحراوي
وفى فى الموارد ظل النقص الشدید فى حمادةقسوةواالجتماعى فى لالجئین المعیشیة ،الظروف اجلفریقھيالجزائریة.تندوف من أھدافتحقیقیناضل

الوطني والتحریر حقوق االنسان, فى مجال وحریة التعبیر, والدیمقراطیة على احترام الحوار تعمل والتقدم. اتنشر, البناء, المساواةتدعم, والسالم,لتسامحثقافة
التعاون الدولىالتقدم، والمشاركة و
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الصحراوى الشباب
الدراسة المیدانیة

من3االجتماعيبحثھذا ال طلب بناء على الجمھوریة العربیةاتصدیقواصدقاءجمعیةاعد

معElkartea-Sahara-الصحراویة الدیمقراطیة وذلك بالتعاون الوثیق ,UJSARIO4 )ة االتحاد شباب

الىوواديالحمراء،الساقیة تھدف دراسة وھى الشبابالذھب. واحتیاجات الحالة وتقییم تحدید

مخیمات الالجئین فى فى تندوفالالجئین , اولیة من اجل,الصحراویین الجزائر , فضال عن قاعدة

مجال الشباب فى والسیاسات وتقویة االستراتیجیات الى تعزیز الرامیة . مستقبالالتدخالت
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العینة  قید  الدراسة  تضم  جمیع  الشباب  المقیمین فى المخیمات الخمسة الموجودة و  الذین تتراوح 

اعمارھم بین خمسة عشر و ثالثین سنة. و تجدراشارة خالل بحثنا  ھاذا واجھتنا اشكالیة التفاوت في التعداد  السكاني ,  
بحیث ان الصحراویة  والجزائریة تؤكد ان عدد االجیین 165.000.

في3 یعتبر الباحث الرئیسي وھو بالسا بیلتشیس كارلوس نبارا العمومیة، الدكتور بالجامعة علم النفس قسم من تصمیم البروفیسور من ھذاالبحث
من إدارة بإشراف كان اسبیرانزا  فیرنادز ھو باحث ، م OTRIالبحث الذي حلل و (إدارة تحول نتائج البحوث) في جامعة نبارا العمومیة . ناتكسو

،أنتشیل رییس و قونثالو وقیرا من  جامعة نبارا العمومیة .مین لم یكن ممكن اال بمساھمة :اتكساسو خوسوي ،منسق في المیدان . ھذا البحث سیدي ة
احمداحریرة محمد و محمد سیدي عباس ( فریق محلي ) البشیر محمد (مترجم) ، الزین سیداحمد و ھیاكل اتحاد الشبیبة في جمیع الوالیا سید ، ت

،سعادو م ،خطري نافع و محمد البخاري( النقل). و العائالت أقویقة عبد الحي ،فاطمة العربي، فاطمتو ابراھیم السالم حمد الدلف،محمود، بشاري لمام
أصدقاء ) خمینو سانتي و ،مارتا بونثي ، تراثنا تشكون واالحتضان ، العنایة على عمار الشبلة و الناجم،حمودي و صدقات ألج. الع. الص. ألد .مریم

و المھنیین  الذین النشر). شكرنا كذلك الى كل المنظمات فيمن اإلبا) ، یوالندا ارانا ( ورشة علم المجتمع س ل )، انخل ركالدي ( مراجعة ساھمو
مھمة. تجارب و قصص بتقدیمھم لنا باألخص الشباب الصحراوي و العمل

وطني یحتضنھ-4 جماھیري عملھا السیاسىي تنظیم تؤدى تقریر المصیر. المنظمة فى حق الشعب الصحراوى عن یدافعون الذین كل الشباب الصحراوي
وفى فى الموارد ظل النقص الشدید فى حمادةقسوةواالجتماعى فى لالجئین المعیشیة ،الظروف اجلفریقھيالجزائریة.تندوف من أھدافتحقیقیناضل

الوطني والتحریر حقوق االنسان, فى مجال وحریة التعبیر, والدیمقراطیة على احترام الحوار تعمل والتقدم. اتنشر, البناء, المساواةتدعم, والسالم,لتسامحثقافة
التعاون الدولىالتقدم، والمشاركة الصحراویین.و الالجئین مخیمات فى الالجئین 10                                                 الشباب
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من3االجتماعيبحثھذا ال طلب بناء على الجمھوریة العربیةاتصدیقواصدقاءجمعیةاعد

معElkartea-Sahara-الصحراویة الدیمقراطیة وذلك بالتعاون الوثیق ,UJSARIO4 )ة االتحاد شباب

الىوواديالحمراء،الساقیة تھدف دراسة وھى الشبابالذھب. واحتیاجات الحالة وتقییم تحدید

مخیمات الالجئین فى فى تندوفالالجئین , اولیة من اجل,الصحراویین الجزائر , فضال عن قاعدة

مجال الشباب فى والسیاسات وتقویة االستراتیجیات الى تعزیز الرامیة . مستقبالالتدخالت
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المقیةالسكان جمیع الشباب الدراسة تضم المخیمات الخمسة الموجودةقید فى تتراوحمین الذین

خمسا بین عشرعمارھم اة مجال البحوث یمثل وفى سنة. السلطاتو ثالثین المشكلة. شارة

عن المبلغو،ةالصحراوی تدافع لدعمالجزائریة مستوطنات،نسمة165.000المقدم خمس موزعة على

هذا البحث من تصميم البروفيسور من قسم علم النفس بالجامعة نبارا العمومية، الدكتور كارلوس بيلتشيس بالسا وهو يعتبر الباحث الرئيسي في 3
حلل و (إدارة تحول نتائج البحوث) في جامعة نبارا العمومية . ناتكسو اسبيرانزا  فيرنادز هو باحث ، م OTRIالبحث الذي كان بإشراف من إدارة 

ة سيدي ، منسق في الميدان . هذا البحث لم يكن ممكن اال بمساهمة :اتكساسو خوسوي ،أنتشيل رييس و قونثالو وقيرا من  جامعة نبارا العمومية .مين
ت ، سيد احمد احريرة محمد و محمد سيدي عباس ( فريق محلي ) البشير محمد (مترجم) ، الزين سيداحمد و هياكل اتحاد الشبيبة في جميع الواليا

حمد الدلف، محمود، بشاري لمام ،خطري نافع و محمد البخاري( النقل). و العائالت أقويقة عبد الحي ،فاطمة العربي، فاطمتو ابراهيم السالم ،سعادو م
و صدقات ألج. الع. الص. ألد . مريم الناجم،حمودي و الشبلة عمار على العناية ، واالحتضان ، تراثنا تشكون ،مارتا بونثي  و سانتي خمينو ( أصدقاء

ساهمو في من اإلبا) ، يوالندا ارانا ( ورشة علم المجتمع س ل )، انخل ركالدي ( مراجعة النشر). شكرنا كذلك الى كل المنظمات و المهنيين  الذين
العمل و باألخص الشباب الصحراوي بتقديمهم لنا قصص و تجارب مهمة. 

كل  الشباب الصحراوي الذین یدافعون عن حق الشعب الصحراوى فى تقریر المصیر. المنظمة  تؤدى عملھا السیاسى ي تنظیم جماھیري وطني یحتضن ھ-4
أھداف تحقیق یناضل من اجلفریق ھي الجزائریة. تندوف ، الظروف المعیشیة لالجئین فى  حمادةقسوة واالجتماعى فى ظل النقص الشدید فى الموارد وفى 

المساواة تدعم , والسالم, لتسامح ثقافة اتنشر , البناء, والتقدم. تعمل على احترام الحوار والدیمقراطیة وحریة التعبیر, فى مجال حقوق االنسان, والتحریر الوطني 
و التعاون الدولىالتقدم، والمشاركة 
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الصحراوى الشباب
الدراسة المیدانیة

الجمھوریة العربیة ات صدیقواصدقاء جمعیةاعد بناء على طلب من 3االجتماعيبحثھذا ال
الصحراویة الدیمقراطیة  -Sahara -Elkartea, وذلك بالتعاون الوثیق مع UJSARIO )  ا تحاد شبابة 4

الساقیة المراء  ووادي الذھب. وھي دراسة تھدف الى تحدید وتقییم حالة و احتاجیات الشباب  

الجزائر , فضال عن قاعدة اولیة من اجل ,الصحراویین , فى تندوفالالجئین فى مخیمات الالجئین 

 . مستقبالالتدخالت الرامیة الى تعزیز وتقویة االستراتیجیات والسیاسات فى مجال الشباب 

Insertar foto campamentos

المقیةالسكان جمیع الشباب الدراسة تضم المخیمات الخمسة الموجودةقید فى تتراوحمین الذین

خمسا بین عشرعمارھم اة مجال البحوث یمثل وفى سنة. السلطاتو ثالثین المشكلة. شارة

عن المبلغو،ةالصحراوی تدافع لدعمالجزائریة مستوطنات،نسمة165.000المقدم خمس موزعة على

في3 یعتبر الباحث الرئیسي وھو بالسا بیلتشیس كارلوس نبارا العمومیة، الدكتور بالجامعة علم النفس قسم من تصمیم البروفیسور من ھذاالبحث
من إدارة بإشراف كان اسبیرانزا  فیرنادز ھو باحث ، م OTRIالبحث الذي حلل و (إدارة تحول نتائج البحوث) في جامعة نبارا العمومیة . ناتكسو

،أنتشیل رییس و قونثالو وقیرا من  جامعة نبارا العمومیة .مین لم یكن ممكن اال بمساھمة :اتكساسو خوسوي ،منسق في المیدان . ھذا البحث سیدي ة
احمداحریرة محمد و محمد سیدي عباس ( فریق محلي ) البشیر محمد (مترجم) ، الزین سیداحمد و ھیاكل اتحاد الشبیبة في جمیع الوالیا سید ، ت

،سعادو م ،خطري نافع و محمد البخاري( النقل). و العائالت أقویقة عبد الحي ،فاطمة العربي، فاطمتو ابراھیم السالم حمد الدلف،محمود، بشاري لمام
أصدقاء ) خمینو سانتي و ،مارتا بونثي ، تراثنا تشكون واالحتضان ، العنایة على عمار الشبلة و الناجم،حمودي و صدقات ألج. الع. الص. ألد .مریم

و المھنیین  الذین النشر). شكرنا كذلك الى كل المنظمات فيمن اإلبا) ، یوالندا ارانا ( ورشة علم المجتمع س ل )، انخل ركالدي ( مراجعة ساھمو
مھمة. تجارب و قصص بتقدیمھم لنا باألخص الشباب الصحراوي و العمل

وطني یحتضنھ-4 جماھیري عملھا السیاسىي تنظیم تؤدى تقریر المصیر. المنظمة فى حق الشعب الصحراوى عن یدافعون الذین كل الشباب الصحراوي
وفى فى الموارد ظل النقص الشدید فى حمادةقسوةواالجتماعى فى لالجئین المعیشیة ،الظروف اجلفریقھيالجزائریة.تندوف من أھدافتحقیقیناضل

الوطني والتحریر حقوق االنسان, فى مجال وحریة التعبیر, والدیمقراطیة على احترام الحوار تعمل والتقدم. اتنشر, البناء, المساواةتدعم, والسالم,لتسامحثقافة
التعاون الدولىالتقدم، والمشاركة و

الصحراویین. الالجئین مخیمات فى الالجئین 10الشباب
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الشباب الصحراوى 
الدراسة المیدانیة

من3االجتماعيبحثھذا ال طلب بناء على الجمھوریة العربیةاتصدیقواصدقاءجمعیةاعد

معElkartea-Sahara-الصحراویة الدیمقراطیة وذلك بالتعاون الوثیق ,UJSARIO4 )ة االتحاد شباب

الىوواديالحمراء،الساقیة تھدف دراسة وھى الشبابالذھب. واحتیاجات الحالة وتقییم تحدید

مخیمات الالجئین فى فى تندوفالالجئین , اولیة من اجل,الصحراویین الجزائر , فضال عن قاعدة

مجال الشباب فى والسیاسات وتقویة االستراتیجیات الى تعزیز الرامیة . مستقبالالتدخالت

Insertar foto campamentos

المقیةالسكان جمیع الشباب الدراسة تضم المخیمات الخمسة الموجودةقید فى تتراوحمین الذین

خمسا بین عشرعمارھم اة مجال البحوث یمثل وفى سنة. السلطاتو ثالثین المشكلة. شارة

عن المبلغو،ةالصحراوی تدافع لدعمالجزائریة مستوطنات،نسمة165.000المقدم خمس موزعة على

في3 یعتبر الباحث الرئیسي وھو بالسا بیلتشیس كارلوس نبارا العمومیة، الدكتور بالجامعة علم النفس قسم من تصمیم البروفیسور من ھذاالبحث
من إدارة بإشراف كان اسبیرانزا  فیرنادز ھو باحث ، م OTRIالبحث الذي حلل و (إدارة تحول نتائج البحوث) في جامعة نبارا العمومیة . ناتكسو

،أنتشیل رییس و قونثالو وقیرا من  جامعة نبارا العمومیة .مین لم یكن ممكن اال بمساھمة :اتكساسو خوسوي ،منسق في المیدان . ھذا البحث سیدي ة
احمداحریرة محمد و محمد سیدي عباس ( فریق محلي ) البشیر محمد (مترجم) ، الزین سیداحمد و ھیاكل اتحاد الشبیبة في جمیع الوالیا سید ، ت

،سعادو م ،خطري نافع و محمد البخاري( النقل). و العائالت أقویقة عبد الحي ،فاطمة العربي، فاطمتو ابراھیم السالم حمد الدلف،محمود، بشاري لمام
أصدقاء ) خمینو سانتي و ،مارتا بونثي ، تراثنا تشكون واالحتضان ، العنایة على عمار الشبلة و الناجم،حمودي و صدقات ألج. الع. الص. ألد .مریم

و المھنیین  الذین النشر). شكرنا كذلك الى كل المنظمات فيمن اإلبا) ، یوالندا ارانا ( ورشة علم المجتمع س ل )، انخل ركالدي ( مراجعة ساھمو
مھمة. تجارب و قصص بتقدیمھم لنا باألخص الشباب الصحراوي و العمل

وطني یحتضنھ-4 جماھیري عملھا السیاسىي تنظیم تؤدى تقریر المصیر. المنظمة فى حق الشعب الصحراوى عن یدافعون الذین كل الشباب الصحراوي
وفى فى الموارد ظل النقص الشدید فى حمادةقسوةواالجتماعى فى لالجئین المعیشیة ،الظروف اجلفریقھيالجزائریة.تندوف من أھدافتحقیقیناضل

الوطني والتحریر حقوق االنسان, فى مجال وحریة التعبیر, والدیمقراطیة على احترام الحوار تعمل والتقدم. اتنشر, البناء, المساواةتدعم, والسالم,لتسامحثقافة
التعاون الدولىالتقدم، والمشاركة و

الصحراویین. الالجئین مخیمات فى الالجئین 10الشباب
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الصحراوى الشباب
الدراسة المیدانیة

من3االجتماعيبحثھذا ال طلب بناء على الجمھوریة العربیةاتصدیقواصدقاءجمعیةاعد

معElkartea-Sahara-الصحراویة الدیمقراطیة وذلك بالتعاون الوثیق ,UJSARIO4 )ة االتحاد شباب

الىوواديالحمراء،الساقیة تھدف دراسة وھى الشبابالذھب. واحتیاجات الحالة وتقییم تحدید

مخیمات الالجئین فى فى تندوفالالجئین , اولیة من اجل,الصحراویین الجزائر , فضال عن قاعدة

مجال الشباب فى والسیاسات وتقویة االستراتیجیات الى تعزیز الرامیة . مستقبالالتدخالت

Insertar foto campamentos

المقیةالسكان جمیع الشباب الدراسة تضم المخیمات الخمسة الموجودةقید فى تتراوحمین الذین

خمسا بین عشرعمارھم اة مجال البحوث یمثل وفى سنة. السلطاتو ثالثین المشكلة. شارة

عن المبلغو،ةالصحراوی تدافع لدعمالجزائریة مستوطنات،نسمة165.000المقدم خمس موزعة على

في3 یعتبر الباحث الرئیسي وھو بالسا بیلتشیس كارلوس نبارا العمومیة، الدكتور بالجامعة علم النفس قسم من تصمیم البروفیسور من ھذاالبحث
من إدارة بإشراف كان اسبیرانزا  فیرنادز ھو باحث ، م OTRIالبحث الذي حلل و (إدارة تحول نتائج البحوث) في جامعة نبارا العمومیة . ناتكسو

،أنتشیل رییس و قونثالو وقیرا من  جامعة نبارا العمومیة .مین لم یكن ممكن اال بمساھمة :اتكساسو خوسوي ،منسق في المیدان . ھذا البحث سیدي ة
احمداحریرة محمد و محمد سیدي عباس ( فریق محلي ) البشیر محمد (مترجم) ، الزین سیداحمد و ھیاكل اتحاد الشبیبة في جمیع الوالیا سید ، ت

،سعادو م ،خطري نافع و محمد البخاري( النقل). و العائالت أقویقة عبد الحي ،فاطمة العربي، فاطمتو ابراھیم السالم حمد الدلف،محمود، بشاري لمام
أصدقاء ) خمینو سانتي و ،مارتا بونثي ، تراثنا تشكون واالحتضان ، العنایة على عمار الشبلة و الناجم،حمودي و صدقات ألج. الع. الص. ألد .مریم

و المھنیین  الذین النشر). شكرنا كذلك الى كل المنظمات فيمن اإلبا) ، یوالندا ارانا ( ورشة علم المجتمع س ل )، انخل ركالدي ( مراجعة ساھمو
مھمة. تجارب و قصص بتقدیمھم لنا باألخص الشباب الصحراوي و العمل

وطني یحتضنھ-4 جماھیري عملھا السیاسىي تنظیم تؤدى تقریر المصیر. المنظمة فى حق الشعب الصحراوى عن یدافعون الذین كل الشباب الصحراوي
وفى فى الموارد ظل النقص الشدید فى حمادةقسوةواالجتماعى فى لالجئین المعیشیة ،الظروف اجلفریقھيالجزائریة.تندوف من أھدافتحقیقیناضل

الوطني والتحریر حقوق االنسان, فى مجال وحریة التعبیر, والدیمقراطیة على احترام الحوار تعمل والتقدم. اتنشر, البناء, المساواةتدعم, والسالم,لتسامحثقافة
التعاون الدولىالتقدم، والمشاركة و

الصحراویین. الالجئین مخیمات فى الالجئین 10الشباب
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الصحراوى الشباب
الدراسة المیدانیة

من3االجتماعيبحثھذا ال طلب بناء على الجمھوریة العربیةاتصدیقواصدقاءجمعیةاعد

معElkartea-Sahara-الصحراویة الدیمقراطیة وذلك بالتعاون الوثیق ,UJSARIO4 )ة االتحاد شباب

الىوواديالحمراء،الساقیة تھدف دراسة وھى الشبابالذھب. واحتیاجات الحالة وتقییم تحدید

مخیمات الالجئین فى فى تندوفالالجئین , اولیة من اجل,الصحراویین الجزائر , فضال عن قاعدة

مجال الشباب فى والسیاسات وتقویة االستراتیجیات الى تعزیز الرامیة . مستقبالالتدخالت

Insertar foto campamentos
 

العینة  قید  الدراسة  تضم  جمیع  الشباب  المقیمین فى المخیمات الخمسة الموجودة و  الذین تتراوح 

اعمارھم بین خمسة عشر و ثالثین سنة. و تجدراشارة خالل بحثنا  ھاذا واجھتنا اشكالیة التفاوت في التعداد  السكاني ,  
بحیث ان الصحراویة  والجزائریة تؤكد ان عدد االجیین 165.000.

في3 یعتبر الباحث الرئیسي وھو بالسا بیلتشیس كارلوس نبارا العمومیة، الدكتور بالجامعة علم النفس قسم من تصمیم البروفیسور من ھذاالبحث
من إدارة بإشراف كان اسبیرانزا  فیرنادز ھو باحث ، م OTRIالبحث الذي حلل و (إدارة تحول نتائج البحوث) في جامعة نبارا العمومیة . ناتكسو

،أنتشیل رییس و قونثالو وقیرا من  جامعة نبارا العمومیة .مین لم یكن ممكن اال بمساھمة :اتكساسو خوسوي ،منسق في المیدان . ھذا البحث سیدي ة
احمداحریرة محمد و محمد سیدي عباس ( فریق محلي ) البشیر محمد (مترجم) ، الزین سیداحمد و ھیاكل اتحاد الشبیبة في جمیع الوالیا سید ، ت

،سعادو م ،خطري نافع و محمد البخاري( النقل). و العائالت أقویقة عبد الحي ،فاطمة العربي، فاطمتو ابراھیم السالم حمد الدلف،محمود، بشاري لمام
أصدقاء ) خمینو سانتي و ،مارتا بونثي ، تراثنا تشكون واالحتضان ، العنایة على عمار الشبلة و الناجم،حمودي و صدقات ألج. الع. الص. ألد .مریم

و المھنیین  الذین النشر). شكرنا كذلك الى كل المنظمات فيمن اإلبا) ، یوالندا ارانا ( ورشة علم المجتمع س ل )، انخل ركالدي ( مراجعة ساھمو
مھمة. تجارب و قصص بتقدیمھم لنا باألخص الشباب الصحراوي و العمل

وطني یحتضنھ-4 جماھیري عملھا السیاسىي تنظیم تؤدى تقریر المصیر. المنظمة فى حق الشعب الصحراوى عن یدافعون الذین كل الشباب الصحراوي
وفى فى الموارد ظل النقص الشدید فى حمادةقسوةواالجتماعى فى لالجئین المعیشیة ،الظروف اجلفریقھيالجزائریة.تندوف من أھدافتحقیقیناضل

الوطني والتحریر حقوق االنسان, فى مجال وحریة التعبیر, والدیمقراطیة على احترام الحوار تعمل والتقدم. اتنشر, البناء, المساواةتدعم, والسالم,لتسامحثقافة
التعاون الدولىالتقدم، والمشاركة الصحراویین.و الالجئین مخیمات فى الالجئین 10                                                 الشباب

Estudio de campo–La juventud saharaui

الصحراوى الشباب
الدراسة المیدانیة

من3االجتماعيبحثھذا ال طلب بناء على الجمھوریة العربیةاتصدیقواصدقاءجمعیةاعد

معElkartea-Sahara-الصحراویة الدیمقراطیة وذلك بالتعاون الوثیق ,UJSARIO4 )ة االتحاد شباب

الىوواديالحمراء،الساقیة تھدف دراسة وھى الشبابالذھب. واحتیاجات الحالة وتقییم تحدید

مخیمات الالجئین فى فى تندوفالالجئین , اولیة من اجل,الصحراویین الجزائر , فضال عن قاعدة

مجال الشباب فى والسیاسات وتقویة االستراتیجیات الى تعزیز الرامیة . مستقبالالتدخالت

Insertar foto campamentos

المقیةالسكان جمیع الشباب الدراسة تضم المخیمات الخمسة الموجودةقید فى تتراوحمین الذین

خمسا بین عشرعمارھم اة مجال البحوث یمثل وفى سنة. السلطاتو ثالثین المشكلة. شارة

عن المبلغو،ةالصحراوی تدافع لدعمالجزائریة مستوطنات،نسمة165.000المقدم خمس موزعة على

هذا البحث من تصميم البروفيسور من قسم علم النفس بالجامعة نبارا العمومية، الدكتور كارلوس بيلتشيس بالسا وهو يعتبر الباحث الرئيسي في 3
حلل و (إدارة تحول نتائج البحوث) في جامعة نبارا العمومية . ناتكسو اسبيرانزا  فيرنادز هو باحث ، م OTRIالبحث الذي كان بإشراف من إدارة 

ة سيدي ، منسق في الميدان . هذا البحث لم يكن ممكن اال بمساهمة :اتكساسو خوسوي ،أنتشيل رييس و قونثالو وقيرا من  جامعة نبارا العمومية .مين
ت ، سيد احمد احريرة محمد و محمد سيدي عباس ( فريق محلي ) البشير محمد (مترجم) ، الزين سيداحمد و هياكل اتحاد الشبيبة في جميع الواليا

حمد الدلف، محمود، بشاري لمام ،خطري نافع و محمد البخاري( النقل). و العائالت أقويقة عبد الحي ،فاطمة العربي، فاطمتو ابراهيم السالم ،سعادو م
و صدقات ألج. الع. الص. ألد . مريم الناجم،حمودي و الشبلة عمار على العناية ، واالحتضان ، تراثنا تشكون ،مارتا بونثي  و سانتي خمينو ( أصدقاء

ساهمو في من اإلبا) ، يوالندا ارانا ( ورشة علم المجتمع س ل )، انخل ركالدي ( مراجعة النشر). شكرنا كذلك الى كل المنظمات و المهنيين  الذين
العمل و باألخص الشباب الصحراوي بتقديمهم لنا قصص و تجارب مهمة. 

كل  الشباب الصحراوي الذین یدافعون عن حق الشعب الصحراوى فى تقریر المصیر. المنظمة  تؤدى عملھا السیاسى ي تنظیم جماھیري وطني یحتضن ھ-4
أھداف تحقیق یناضل من اجلفریق ھي الجزائریة. تندوف ، الظروف المعیشیة لالجئین فى  حمادةقسوة واالجتماعى فى ظل النقص الشدید فى الموارد وفى 

المساواة تدعم , والسالم, لتسامح ثقافة اتنشر , البناء, والتقدم. تعمل على احترام الحوار والدیمقراطیة وحریة التعبیر, فى مجال حقوق االنسان, والتحریر الوطني 
.و التعاون الدولىالتقدم، والمشاركة 
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فى حین ان الوكاالت االنسانیة تخفض ھاذا  العدد الى 125.000  نسمة   مقسمة بین 

خمسة والیات او مخیمات (  السمارة، العیون، الداخلة، اوسرد، وبوجدور)  كل   والیة, تتكون من عدة 

دوائر والتي بدورھا  موزعة الى احیاء او بلدیات. ومن خالل تلك المنظومة یمكن توفیر الخدمات  في 

, التعلیم، التجھیز والنقل,  فضال عن توزیع االغذیة، الغاز وغیرھا من الموارد. االصحة

كما انھ ال توجد بیانات التعداد الرسمي لقیاس على  وجھ الدقة عدد الشباب الذین یعیشون فى تلك 

فى القارة  المخيمات. بعض الدراسات تتحدث عن تقدير الساكنة الشابة  بين (خمسة عشر وثالثين سنة  )

جميع االختالفات و الخصائص التى  االفريقية بحوالي 32.4 فى المائة من مجموع السكان, بالرقم من 

يمكن ان تكون هناك حسب البلدان.  حسب  البيانات االخيرة, كانون االول/ديسمبر سنة الفين و اربعة عشر,فان تعداد السكان 

فى مخیمات تندوف, حوالى 124.260 نسمة 5 , مما یشیر الى احتمال اوجود 40.260 الشباب. 

نظرا  لخصوصیة الموضوع  ھدف البحث، واھمیة العناصر الثقافیة,  التعریفیة و سیو- سیاسیة

یفیة التي یمكن ان تكون فى ذھنیات و مواقف الشباب . قامت  ھذه دراسة ذات ,  و التوص

. فى المستقبلالدراسةالمجموعة قیدھدف الى التدخل على اساس توقعات ومطالب اعى ت طابع اجتم

من اجل تقییم وتحدید الوضع الحالى فى  ان الدراسة استخدمت اسالیب وتطبیقات  نوعیة و كمیة 6 

اراء و مواقف الشباب.  باالضافة الى ذلك و  بھدف التطلع الى استنتاجات ھادفة، من اجل التعمق في المعلومات و فھم  
الواقع اكثر . قد اقیمت ورشات عمل بمشاركة الشباب الرغب فى المساھمة بدینامیكیة وحیویة

 من اجل تفعیل المشاركة الشبانیة و الریادة فى بناء المستقبل.

ومن اجل تحقیق اھداف البحث تم اللجوء الى مصادر مختلفة، و  كمدخل  تم جمع اھتمامات 

المھتمة بالبحث، والتى تمتلك خبرة عملیة واسعة فى المخیمات. بعد ذلك أقیمت نقاشات ت یاجمعال

مع مجموعات من الشباب الصحراویین المقیمین فى  Álava للحصول على تماس اولي مع 

الفئة محل الدراسة , بعد ذلك من خالل الزیارة االولى الى المخیمات  ,  واجراء مقابالت مع اشخاص 

,ةقیادة سیاسی, نوالمھنٮن الفنٮین, الموظفUJSARIOالحیاة الیومیة (ممثلى فيلدیھم رؤیة متمیزة 

واجریت،, ةاجتماعی عدةدینیة او التعلیمیة...)، مفتوحةاعمل, وجلساتفى الوقت نفسھ, جتماعات

الرئیسیة التى،لجمیع الشباب والتحدیات تحدید االحتیاجات ان یكون،من اجل رایھم تتطلب حقیقتفى

البیانات-5 تلك التىتتفقھذه الصحراوىیستخدمھامع فردیةوھي. الغدائیةسلةالموادتوزیعفيالھالل االحمر على , لكل شخص, و تستند اى،حصص
التى تقدمھا الالجئینالوكاالت الكبیرةالبیانات شؤون مفوضیة -مثل

واھدافھا,-6 نطاق الدراسة تحدید ستالتحقیقبدایةفىتم اجرى من اجل وعشرینأقیمب فى المخیمات. فى الوقت نفسھ, جمعیات مفتوحة للشباة, خمسة من عدد
والدینيفيالبارزینأشخاصمبرمجةشبھةمقابل والتعاون,مختلف المجاالت: االجتماعي والسیاسي الستكمال ال... من اجل او المنظماتوالتعلیمي نوعیةنظرة

اثنللنقاشاجریت عشر مجموعات  الوالیة. اتان, ومحتویافى كل من البرمجیات الحاسوبیة على والمجموعات كانت مسجلة المقابالت كتابتھان اعیدت . وفىتھا
واخیرا,استجواب على 591انجازتمالجانب الكمى فى كل مخیم. التمثیل النسبى خطةالقتراحاساس فى ورشاتللشباب عقدت خمس  مستقبلیةاولویات العمل

كل تشاركیة  الجنسین)Phillips 66(مخیم تحت شكل, واحدة فى وثالثین الشباب من وخمسا بمشاركة مائة حظیت -حلقات العمل التى
الصحراویین. الالجئین مخیمات فى الالجئین 11الشباب

على الوكاالت االنسانیة حین ان بینالمقسمةالساكنةھذانسمة ل. 125.000الىتخفض العددفى

والی الداخلة،العیون، ةسمارالمخیمات (اواتخمسة عدة،اوسرد، من تتكون كل الوالیة, وبوجدور).

و موزعةدوائر بدورھا, بلدیاتاحیاءالىالتى, المنظاو خالل تلك ومن توفیر الخدماتیمكنمةو.

والتعلیم، والغاز،والتجھیزالصحیة، عن توزیع االغذیة، فضال والنقل, من الموارد.وغی، رھا

فى تلك الذین یعیشون الشباب عدد وجھ الدقة على لقیاس التعدادات الرسمیة بیانات ال توجد كما انھ

عن تقدیر تتحدث فى القارةةالشابالساكنةاالرض. بعض الدراسات سنة) وثالثین عشر سنوات (خمسة

حوالى مجموع السكان,32.4االفریقیة الذى یمثل من جمیع االختالفاتفى المائة التىومع الخصائص

االول/دیسمبر سنة الفینیمكن ان ت كانون حسب البلدان. البیانات االخیرة, ھناك عشر, تقعو كون اربعة

حوالى مخیمات تندوف, مما یشیر الى احتمال5نسمة124.260فى مستوى40.260, على الشباب

قبل. من كبار السن المحدد

-سوسيویةتعریفالاھمیة العناصر الثقافیةو، لبحثاھدفموضوعخصوصیةوبالنظر الى

بل السیاسیة یمكنالتوصیفیة, فى تانالتي ذاتوضعت دراسة.ةالسكانھذهو مواقف ذھنیاتكون

قیدھدف الى التدخل على اساس توقعات ومطالب طابع اجتماعى ت المستقبلالدراسةالمجموعة . فى

وان الدراسة وممارسات نوعیة اسالیب فى6كمیةاستخدمت الحالى وتحدید الوضع تقییم من اجل

و ذلكاراء وباالضافة الى الشباب. المواقف ورشاتاقیمتقدو،ھادفةاستنتاجاتتطلع الىبھدف

دینامیكیةعمل ب فى فى المساھمة الرغب فھمت و في المعلوماقتعمالحیویة من اجل ومشاركة الشباب

اجل تفعیل.اكثرالواقع من ایضا الریادةالمشاركة الشبانیةولكن مستقبلو بناء .ھفى

مختلفة،البحثومن اجل تحقیق اھداف مصادر اللجوء الى طلباتدخلمالفيوتم جمع تم

عملیة، وبالبحثالمھتمةت یاجمعال خبرة ذلكواسعةالتى تمتلك وبعد مناقشاتأقیمتفى المخیمات.

فىمن ااتمجموعبین المقیمین والبنین الصحراویین علىÁlavaلبنات معتماس اوليللحصول

الدراسةا محل ذلكلفیئة واجرةزیارالمن خالل بعد , مع اشخاصاءاالولى الى المخیمات مقابالت

متمیزة رؤیة (ممثلىفيلدیھم ,ةقیادة سیاسی, نوالمھنٮن الفنٮین, الموظفUJSARIOالحیاة الیومیة

واجریت،, ةاجتماعی عدةدینیة او التعلیمیة...)، مفتوحةاعمل, وجلساتفى الوقت نفسھ, جتماعات

الرئیسیة التى،لجمیع الشباب والتحدیات تحدید االحتیاجات ان یكون،من اجل رایھم تتطلب حقیقتفى

على , لكل شخص, و تستند اى،حصص فردیةوھي . الغدائیة سلةالمواد توزیع في الھالل االحمر الصحراوى یستخدمھا مع تلك التى  تتفق ھذه البیانات -5
-مثل مفوضیة شؤون الالجئین الوكاالت الكبیرة البیانات التى تقدمھا

عدد من خمسة وعشرین أقیم ب فى المخیمات. فى الوقت نفسھ, جمعیات مفتوحة للشباة, ستالتحقیق بدایة فى تم اجرى من اجل تحدید نطاق الدراسة واھدافھا, -6
نوعیة نظرة الستكمال ال... من اجل او المنظماتوالتعلیمي والسیاسي والتعاون, مختلف المجاالت: االجتماعي والدینيفيالبارزین أشخاص مبرمجة شبھ ةمقابل

. وفى تھا اعیدت كتابتھا ن المقابالت والمجموعات كانت مسجلة على البرمجیات الحاسوبیة ومحتویافى كل من الوالیة. اتان , اثنللنقاش اجریت عشر مجموعات 
ورشات للشباب عقدت خمس  مستقبلیة اولویات العمل فى  خطةالقتراح اساس التمثیل النسبى فى كل مخیم. واخیرا, استجواب على 591انجاز تم الجانب الكمى 

-حلقات العمل التى حظیت بمشاركة مائة وخمسا وثالثین الشباب من الجنسین )Phillips 66(مخیم تحت شكل, واحدة فى كل تشاركیة 
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على الوكاالت االنسانیة حین ان بینالمقسمةالساكنةھذانسمة ل. 125.000الىتخفض العددفى

والی الداخلة،العیون، ةسمارالمخیمات (اواتخمسة عدة،اوسرد، من تتكون كل الوالیة, وبوجدور).

و موزعةدوائر بدورھا, بلدیاتاحیاءالىالتى, المنظاو خالل تلك ومن توفیر الخدماتیمكنمةو.

والتعلیم، والغاز،والتجھیزالصحیة، عن توزیع االغذیة، فضال والنقل, من الموارد.وغی، رھا

فى تلك الذین یعیشون الشباب عدد وجھ الدقة على لقیاس التعدادات الرسمیة بیانات ال توجد كما انھ

عن تقدیر تتحدث فى القارةةالشابالساكنةاالرض. بعض الدراسات سنة) وثالثین عشر سنوات (خمسة

حوالى مجموع السكان,32.4االفریقیة الذى یمثل من جمیع االختالفاتفى المائة التىومع الخصائص

االول/دیسمبر سنة الفینیمكن ان ت كانون حسب البلدان. البیانات االخیرة, ھناك عشر, تقعو كون اربعة

حوالى مخیمات تندوف, مما یشیر الى احتمال5نسمة124.260فى مستوى40.260, على الشباب

قبل. من كبار السن المحدد

-سوسيویةتعریفالاھمیة العناصر الثقافیةو، لبحثاھدفموضوعخصوصیةوبالنظر الى

بل السیاسیة یمكنالتوصیفیة, فى تانالتي ذاتوضعت دراسة.ةالسكانھذهو مواقف ذھنیاتكون

قیدھدف الى التدخل على اساس توقعات ومطالب طابع اجتماعى ت المستقبلالدراسةالمجموعة . فى

وان الدراسة وممارسات نوعیة اسالیب فى6كمیةاستخدمت الحالى وتحدید الوضع تقییم من اجل

و ذلكاراء وباالضافة الى الشباب. المواقف ورشاتاقیمتقدو،ھادفةاستنتاجاتتطلع الىبھدف

دینامیكیةعمل ب فى فى المساھمة الرغب فھمت و في المعلوماقتعمالحیویة من اجل ومشاركة الشباب

اجل تفعیل.اكثرالواقع من ایضا الریادةالمشاركة الشبانیةولكن مستقبلو بناء .ھفى

مختلفة،البحثومن اجل تحقیق اھداف مصادر اللجوء الى طلباتدخلمالفيوتم جمع تم

عملیة، وبالبحثالمھتمةت یاجمعال خبرة ذلكواسعةالتى تمتلك وبعد مناقشاتأقیمتفى المخیمات.

فىمن ااتمجموعبین المقیمین والبنین الصحراویین علىÁlavaلبنات معتماس اوليللحصول

الدراسةا محل ذلكلفیئة واجرةزیارالمن خالل بعد , مع اشخاصاءاالولى الى المخیمات مقابالت

متمیزة رؤیة (ممثلىفيلدیھم ,ةقیادة سیاسی, نوالمھنٮن الفنٮین, الموظفUJSARIOالحیاة الیومیة

واجریت،, ةاجتماعی عدةدینیة او التعلیمیة...)، مفتوحةاعمل, وجلساتفى الوقت نفسھ, جتماعات

الرئیسیة التى،لجمیع الشباب والتحدیات تحدید االحتیاجات ان یكون،من اجل رایھم تتطلب حقیقتفى

البیانات-5 تلك التىتتفقھذه الصحراوىیستخدمھامع فردیةوھي. الغدائیةسلةالموادتوزیعفيالھالل االحمر على , لكل شخص, و تستند اى،حصص
التى تقدمھا الالجئینالوكاالت الكبیرةالبیانات شؤون مفوضیة -مثل

واھدافھا,-6 نطاق الدراسة تحدید ستالتحقیقبدایةفىتم اجرى من اجل وعشرینأقیمب فى المخیمات. فى الوقت نفسھ, جمعیات مفتوحة للشباة, خمسة من عدد
والدینيفيالبارزینأشخاصمبرمجةشبھةمقابل والتعاون,مختلف المجاالت: االجتماعي والسیاسي الستكمال ال... من اجل او المنظماتوالتعلیمي نوعیةنظرة

اثنللنقاشاجریت عشر مجموعات  الوالیة. اتان, ومحتویافى كل من البرمجیات الحاسوبیة على والمجموعات كانت مسجلة المقابالت كتابتھان اعیدت . وفىتھا
واخیرا,استجواب على 591انجازتمالجانب الكمى فى كل مخیم. التمثیل النسبى خطةالقتراحاساس فى ورشاتللشباب عقدت خمس  مستقبلیةاولویات العمل

كل تشاركیة  الجنسین)Phillips 66(مخیم تحت شكل, واحدة فى وثالثین الشباب من وخمسا بمشاركة مائة حظیت -حلقات العمل التى

فیھا.

قد سمحالرحلةال فىعملوالمناقشةفرقمن خالل جلساتتثانیة وادماجسبر االراءمنتظم ,
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والمشاركة السیاسیة.االستخدام الیومى، والھویة الفراغ وقضاء اوقات الترفیھ

المركزى، ذلك الھدف الىقدوباالضافة الى بعض المجاالت االخرى التى تھدف فى تم التحقیق

العمل برامج بعد حد ممكن اقصى المحددةالت المستقبلیةالتدخوتحقیق االھداف وھذه زیادة،. تسعى الى

تشمل المجاالت التالیة:و، المعلوماتمستوى

،الثقافة التقلیدیة الصحراویة،فى الشبابيوالعمليالتعلیمو،الدیمغرافي–الخصائص االجتماعیة

والثقافیة،نقائصال،ةالدینٮالتجارب،العالقات بین االجیال مشاریع،والعمل،واالحتیاجات التدریبیة

والمساواة،الزواجمربوطة باالسرة مساحات ا،تقلد المناصب،الجنس (االحتیاجاتلوقت الحروتوزیع

الصحة،والمطالب) من،الجنس،الحیاة الصحیةانماطو المرض،فھم وغیرھا والكحول استھالك التبغ

الشباب،المخدرات المخیمات،یةوالمنازعات خارج ،واالجتماعیة،یةووالمشاركة الجمع،تجارب

التصور،والسیاسیة حول،مستقبلھمولحيالشبابو الحیویة.ھممشاریعو،الصراعو

م فقرتین فى الوثیقة ھذه معنملخصاختلفتینوتعرض في تھصیاغانتھتلطوتقریر اجتماعى

النوعٮالفى الحداثة یتضمنلیدالتقا 2016یونیو منظور نقدیة للوضعیة الحیویة لنظرة خالل من لشباب

فى المیالالناس فىدانخبیرة الخطابیقدمثانيفي المقام الوالشباب،كالمفھمو ھ،تدوینالتى اسھمت

فى یحللاجانبھ. ومنى نفسھالشباب على، ومسطرةالاالرقاملشباب التى تساعد والمؤشرات االحصاءات

الحیاة یةالتوقعات المستقبلوفى المخیماتالیومیةوصف
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على الوكاالت االنسانیة حین ان بینالمقسمةالساكنةھذانسمة ل. 125.000الىتخفض العددفى

والی الداخلة،العیون، ةسمارالمخیمات (اواتخمسة عدة،اوسرد، من تتكون كل الوالیة, وبوجدور).

و موزعةدوائر بدورھا, بلدیاتاحیاءالىالتى, المنظاو خالل تلك ومن توفیر الخدماتیمكنمةو.

والتعلیم، والغاز،والتجھیزالصحیة، عن توزیع االغذیة، فضال والنقل, من الموارد.وغی، رھا

فى تلك الذین یعیشون الشباب عدد وجھ الدقة على لقیاس التعدادات الرسمیة بیانات ال توجد كما انھ

عن تقدیر تتحدث فى القارةةالشابالساكنةاالرض. بعض الدراسات سنة) وثالثین عشر سنوات (خمسة

حوالى مجموع السكان,32.4االفریقیة الذى یمثل من جمیع االختالفاتفى المائة التىومع الخصائص

االول/دیسمبر سنة الفینیمكن ان ت كانون حسب البلدان. البیانات االخیرة, ھناك عشر, تقعو كون اربعة

حوالى مخیمات تندوف, مما یشیر الى احتمال5نسمة124.260فى مستوى40.260, على الشباب

قبل. من كبار السن المحدد

-سوسيویةتعریفالاھمیة العناصر الثقافیةو، لبحثاھدفموضوعخصوصیةوبالنظر الى

بل السیاسیة یمكنالتوصیفیة, فى تانالتي ذاتوضعت دراسة.ةالسكانھذهو مواقف ذھنیاتكون

قیدھدف الى التدخل على اساس توقعات ومطالب طابع اجتماعى ت المستقبلالدراسةالمجموعة . فى

وان الدراسة وممارسات نوعیة اسالیب فى6كمیةاستخدمت الحالى وتحدید الوضع تقییم من اجل

و ذلكاراء وباالضافة الى الشباب. المواقف ورشاتاقیمتقدو،ھادفةاستنتاجاتتطلع الىبھدف

دینامیكیةعمل ب فى فى المساھمة الرغب فھمت و في المعلوماقتعمالحیویة من اجل ومشاركة الشباب

اجل تفعیل.اكثرالواقع من ایضا الریادةالمشاركة الشبانیةولكن مستقبلو بناء .ھفى

مختلفة،البحثومن اجل تحقیق اھداف مصادر اللجوء الى طلباتدخلمالفيوتم جمع تم

عملیة، وبالبحثالمھتمةت یاجمعال خبرة ذلكواسعةالتى تمتلك وبعد مناقشاتأقیمتفى المخیمات.

فىمن ااتمجموعبین المقیمین والبنین الصحراویین علىÁlavaلبنات معتماس اوليللحصول

الدراسةا محل ذلكلفیئة واجرةزیارالمن خالل بعد , مع اشخاصاءاالولى الى المخیمات مقابالت

متمیزة رؤیة (ممثلىفيلدیھم ,ةقیادة سیاسی, نوالمھنٮن الفنٮین, الموظفUJSARIOالحیاة الیومیة

واجریت،, ةاجتماعی عدةدینیة او التعلیمیة...)، مفتوحةاعمل, وجلساتفى الوقت نفسھ, جتماعات

الرئیسیة التى،لجمیع الشباب والتحدیات تحدید االحتیاجات ان یكون،من اجل رایھم تتطلب حقیقتفى

البیانات-5 تلك التىتتفقھذه الصحراوىیستخدمھامع فردیةوھي. الغدائیةسلةالموادتوزیعفيالھالل االحمر على , لكل شخص, و تستند اى،حصص
التى تقدمھا الالجئینالوكاالت الكبیرةالبیانات شؤون مفوضیة -مثل

واھدافھا,-6 نطاق الدراسة تحدید ستالتحقیقبدایةفىتم اجرى من اجل وعشرینأقیمب فى المخیمات. فى الوقت نفسھ, جمعیات مفتوحة للشباة, خمسة من عدد
والدینيفيالبارزینأشخاصمبرمجةشبھةمقابل والتعاون,مختلف المجاالت: االجتماعي والسیاسي الستكمال ال... من اجل او المنظماتوالتعلیمي نوعیةنظرة

اثنللنقاشاجریت عشر مجموعات  الوالیة. اتان, ومحتویافى كل من البرمجیات الحاسوبیة على والمجموعات كانت مسجلة المقابالت كتابتھان اعیدت . وفىتھا
واخیرا,استجواب على 591انجازتمالجانب الكمى فى كل مخیم. التمثیل النسبى خطةالقتراحاساس فى ورشاتللشباب عقدت خمس  مستقبلیةاولویات العمل

كل تشاركیة  الجنسین)Phillips 66(مخیم تحت شكل, واحدة فى وثالثین الشباب من وخمسا بمشاركة مائة حظیت -حلقات العمل التى
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بل السیاسیة یمكنالتوصیفیة, فى تانالتي ذاتوضعت دراسة.ةالسكانھذهو مواقف ذھنیاتكون

قیدھدف الى التدخل على اساس توقعات ومطالب طابع اجتماعى ت المستقبلالدراسةالمجموعة . فى
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لديهم رؤية متميزة في الحياة اليومية (ممثلى UJSARIO, الموظفين الفنين  والمهنين, قيادة سياسية اجتماعية , 

دينية او التعليمية...)،كما اقيمت، فى الوقت نفسه, عدة جلسات عمل, و اجتماعات مفتوحة لجميع الشباب، من اجل 

تحديد االحتياجات والتحديات الرئيسية التى  فى رايهم تتطلب ان يكون تحقيق  فيها.
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واھدافھا,-6 نطاق الدراسة تحدید ستالتحقیقبدایةفىتم اجرى من اجل وعشرینأقیمب فى المخیمات. فى الوقت نفسھ, جمعیات مفتوحة للشباة, خمسة من عدد
والدینيفيالبارزینأشخاصمبرمجةشبھةمقابل والتعاون,مختلف المجاالت: االجتماعي والسیاسي الستكمال ال... من اجل او المنظماتوالتعلیمي نوعیةنظرة

اثنللنقاشاجریت عشر مجموعات  الوالیة. اتان, ومحتویافى كل من البرمجیات الحاسوبیة على والمجموعات كانت مسجلة المقابالت كتابتھان اعیدت . وفىتھا
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كل تشاركیة  الجنسین)Phillips 66(مخیم تحت شكل, واحدة فى وثالثین الشباب من وخمسا بمشاركة مائة حظیت -حلقات العمل التى

الرحلة الثانیة  من خالل جلسات  فرق النقاش  و العمل المنتظم   لسبر  االراء مكنت من ادماج 

المنظور الذاتى فى الخطاب الشبابي  . و  بفضل ھذه   التدخالت تمكنت ھذه الدراسة من تحقیق 

 عددا من العناصر االساسیة كما كان مبرمجا : فھم وتقییم حالة الشباب المقیم فى مخیمات تندوف بعمق ، 

ى مجاالت تشمل التدریب االحتیاجات ف،المعتقداتالحیاة،تحدید المواقف واالراء، والقیم، اسالیب 

والعمالة، الحیاة االسریة، والمشاریع الحیویة، الصحة، استھالكات، شبكة االنترنت والتكنولوجیات ذات االستخدام 

الیومى، الترفیھ وقضاء اوقات الفراغ والھویة والمشاركة السیاسیة. 

وباالضافة الى الھدف االرئیسي ، قد تم التطرق الى  بعض المجاالت االخرى و التي  تشمل في مابلي:

الخصائص االجتماعیة – الدیمغرافیة ، التعلیمیة والعملیة   للشباب ، الثقافة  التقلیدیة الصحراویة ، العالقات   بین 

االجیال  ، التجارب الدینیة ، النقائص ،  االحتیاجات  التدریبیة  و الثقافیة ، والعمل ، مشاریع االسرة  المربوطة 

بالزواج، الجنس و المساواة ، تقلد  المناصب ،  توزیع مساحات الوقت الحر ( االحتیاجات والمطالب)، فھم  

الصحة، المرض و  انماط  الحیاة  الصحیة ، الجنس ، استھالك  التبغ  و الكحول  و غیرھا  من  المخدرات ، و 

جتماعیة، النازعات الشبابیة،  التجارب  خارج   المخیمات ،  والمشاركة  الجمعویة،  اال

والسیاسیة ، و  التصور  الشبابي  حول  مستقبلھم ، و حول  الصراع ، ومشاریعھم الحیویة و التى تھدف الى تحقیق 
اقصى حد  ممكن  من برامج العمل,  التدخالت المستقبلیة و  زیادة مستوى المعلومات.  

تعرض ھذه الوثیقة فى جزئین , تقدم في الجزء االول  ملخصا  مطول انتھت صیاغتھ في یونیو 2016 یتضمن 

التقالید فى الحداثة و المتمثلة   في النظرة النوعیة للوضع  الحیوي   للشباب من خالل منظور نقدي لالشخاص ذوي 

خبرة  فى المیدان و في  فھم الخطاب  الشبابي  ، وفيالجزء الثاني یقدم الخطاب الشبابى, و   یحلل الشباب  في  

االرقام ، االحصاءات والمؤشرات التى تساعد على وصف الحیاة الیومیة فى المخیمات والتوقعات المستقبلیة للشباب 

في المخیمات الالحئین الصحراویین. 
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حوالى مجموع السكان,32.4االفریقیة الذى یمثل من جمیع االختالفاتفى المائة التىومع الخصائص

االول/دیسمبر سنة الفینیمكن ان ت كانون حسب البلدان. البیانات االخیرة, ھناك عشر, تقعو كون اربعة

حوالى مخیمات تندوف, مما یشیر الى احتمال5نسمة124.260فى مستوى40.260, على الشباب

قبل. من كبار السن المحدد

-سوسيویةتعریفالاھمیة العناصر الثقافیةو، لبحثاھدفموضوعخصوصیةوبالنظر الى

بل السیاسیة یمكنالتوصیفیة, فى تانالتي ذاتوضعت دراسة.ةالسكانھذهو مواقف ذھنیاتكون

قیدھدف الى التدخل على اساس توقعات ومطالب طابع اجتماعى ت المستقبلالدراسةالمجموعة . فى

وان الدراسة وممارسات نوعیة اسالیب فى6كمیةاستخدمت الحالى وتحدید الوضع تقییم من اجل

و ذلكاراء وباالضافة الى الشباب. المواقف ورشاتاقیمتقدو،ھادفةاستنتاجاتتطلع الىبھدف

دینامیكیةعمل ب فى فى المساھمة الرغب فھمت و في المعلوماقتعمالحیویة من اجل ومشاركة الشباب

اجل تفعیل.اكثرالواقع من ایضا الریادةالمشاركة الشبانیةولكن مستقبلو بناء .ھفى

مختلفة،البحثومن اجل تحقیق اھداف مصادر اللجوء الى طلباتدخلمالفيوتم جمع تم

عملیة، وبالبحثالمھتمةت یاجمعال خبرة ذلكواسعةالتى تمتلك وبعد مناقشاتأقیمتفى المخیمات.

فىمن ااتمجموعبین المقیمین والبنین الصحراویین علىÁlavaلبنات معتماس اوليللحصول

الدراسةا محل ذلكلفیئة واجرةزیارالمن خالل بعد , مع اشخاصاءاالولى الى المخیمات مقابالت

متمیزة رؤیة (ممثلىفيلدیھم ,ةقیادة سیاسی, نوالمھنٮن الفنٮین, الموظفUJSARIOالحیاة الیومیة

واجریت،, ةاجتماعی عدةدینیة او التعلیمیة...)، مفتوحةاعمل, وجلساتفى الوقت نفسھ, جتماعات

الرئیسیة التى،لجمیع الشباب والتحدیات تحدید االحتیاجات ان یكون،من اجل رایھم تتطلب حقیقتفى

البیانات-5 تلك التىتتفقھذه الصحراوىیستخدمھامع فردیةوھي. الغدائیةسلةالموادتوزیعفيالھالل االحمر على , لكل شخص, و تستند اى،حصص
التى تقدمھا الالجئینالوكاالت الكبیرةالبیانات شؤون مفوضیة -مثل

واھدافھا,-6 نطاق الدراسة تحدید ستالتحقیقبدایةفىتم اجرى من اجل وعشرینأقیمب فى المخیمات. فى الوقت نفسھ, جمعیات مفتوحة للشباة, خمسة من عدد
والدینيفيالبارزینأشخاصمبرمجةشبھةمقابل والتعاون,مختلف المجاالت: االجتماعي والسیاسي الستكمال ال... من اجل او المنظماتوالتعلیمي نوعیةنظرة

اثنللنقاشاجریت عشر مجموعات  الوالیة. اتان, ومحتویافى كل من البرمجیات الحاسوبیة على والمجموعات كانت مسجلة المقابالت كتابتھان اعیدت . وفىتھا
واخیرا,استجواب على 591انجازتمالجانب الكمى فى كل مخیم. التمثیل النسبى خطةالقتراحاساس فى ورشاتللشباب عقدت خمس  مستقبلیةاولویات العمل

كل تشاركیة  الجنسین)Phillips 66(مخیم تحت شكل, واحدة فى وثالثین الشباب من وخمسا بمشاركة مائة حظیت -حلقات العمل التى
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كل تشاركیة  الجنسین)Phillips 66(مخیم تحت شكل, واحدة فى وثالثین الشباب من وخمسا بمشاركة مائة حظیت -حلقات العمل التى

الرحلة الثانیة  من خالل جلسات  فرق النقاش  و العمل المنتظم   لسبر  االراء مكنت من ادماج 

المنظور الذاتى فى الخطاب الشبابي  . و  بفضل ھذه   التدخالت تمكنت ھذه الدراسة من تحقیق 

 عددا من العناصر االساسیة كما كان مبرمجا : فھم وتقییم حالة الشباب المقیم فى مخیمات تندوف بعمق ، 

ى مجاالت تشمل التدریب االحتیاجات ف،المعتقداتالحیاة،تحدید المواقف واالراء، والقیم، اسالیب 

والعمالة، الحیاة االسریة، والمشاریع الحیویة، الصحة، استھالكات، شبكة االنترنت والتكنولوجیات ذات االستخدام 

الیومى، الترفیھ وقضاء اوقات الفراغ والھویة والمشاركة السیاسیة. 

وباالضافة الى الھدف االرئیسي ، قد تم التطرق الى  بعض المجاالت االخرى و التي  تشمل في مابلي:

الخصائص االجتماعیة – الدیمغرافیة ، التعلیمیة والعملیة   للشباب ، الثقافة  التقلیدیة الصحراویة ، العالقات   بین 

االجیال  ، التجارب الدینیة ، النقائص ،  االحتیاجات  التدریبیة  و الثقافیة ، والعمل ، مشاریع االسرة  المربوطة 

بالزواج، الجنس و المساواة ، تقلد  المناصب ،  توزیع مساحات الوقت الحر ( االحتیاجات والمطالب)، فھم  

الصحة، المرض و  انماط  الحیاة  الصحیة ، الجنس ، استھالك  التبغ  و الكحول  و غیرھا  من  المخدرات ، و 

جتماعیة، النازعات الشبابیة،  التجارب  خارج   المخیمات ،  والمشاركة  الجمعویة،  اال

والسیاسیة ، و  التصور  الشبابي  حول  مستقبلھم ، و حول  الصراع ، ومشاریعھم الحیویة و التى تھدف الى تحقیق 
اقصى حد  ممكن  من برامج العمل,  التدخالت المستقبلیة و  زیادة مستوى المعلومات.  

تعرض ھذه الوثیقة فى جزئین , تقدم في الجزء االول  ملخصا  مطول انتھت صیاغتھ في یونیو 2016 یتضمن 

التقالید فى الحداثة و المتمثلة   في النظرة النوعیة للوضع  الحیوي   للشباب من خالل منظور نقدي لالشخاص ذوي 

خبرة  فى المیدان و في  فھم الخطاب  الشبابي  ، وفيالجزء الثاني یقدم الخطاب الشبابى, و   یحلل الشباب  في  

االرقام ، االحصاءات والمؤشرات التى تساعد على وصف الحیاة الیومیة فى المخیمات والتوقعات المستقبلیة للشباب 

في المخیمات الالحئین الصحراویین. 
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una cultura enفى الحداثة تقالید ال tránsito–Tradición en la modernidad
 7عبور في ثقافة 

خالل ادعاء اشخاصلالتطرقفى من مخیمات تندوف, فى فىوھممؤھلینحالة الشباب یعملون

است الفرید, التحلیلىدھذا الموقع الى االسسالو الخطابعى االنتباه الى الوضوح عند االشارة مشترك

وان تكواالقتصادیةاالیدیولوجیة فى المخیمات, الحالة االجتماعیة ھذه وراء قابلةوالثقافیة الكامنة ن

الشتات الصحراوى. عالم فى من الناحیة الجوھریة, على االقل افكاریتعلق االمر بمعرفةللتحویل,

فىالو یقیمون وثالثین سنة) الذین سنوات عشر (خمسة الشباب حیاة حالة فى اتالیالوراء التى توجد

ھذا منھا التى یتكون و الجماعیة,الفى الصحراء.الفریدالمكانالخمسة فىروایات الفردیة موضوعة

انجازالبحثتطبیقات من اجل االستقاللالمعتفقیفى تحریر االراضى المحتلةو قناعة بان النضال

ومن الصحراوى, للشباب ذا اولویة بالنسبة ماھدفا الحال من االجیال.طبیعة تبقى

من اخرى مااالدعاءالالحظة فكرة الى فى المخیماتةقساو,شارة لشعب لالنسبةبالحیاة الیومیة

خاص.عامبشكلالصحراوى عنقساوة الحیاةوالشباب بوجھ ھشاشةالناجم الطبیعحدة ي الوضع

قید الحیاةفى على ذلك, البقاء عليالصحراء, باالضافة الى . جداامر معقدالمساعدات الخارجیةفقط

الصعوبات قدفي وھذه ذلتضاعفتالبقاء یصاحب وما مع االزمة االقتصادیة ك منفى السنوات االخیرة

المعونات على الدولیة.القیود المفروضة

الحرب فترة الالصراعاواذ8بعد انتھاء استمرار المغربمواجھةیعكس مع فإنمع التصورقائما,

الذيال فكرةىبنیجماعي حولعلى اساس من المخیماتموجزة حرةواالنتقال العودة الى الصحراء

قد تالش یثیر االضطتومستقلة, وھذا في. وال سیما بین الشباب, بما ذلك اضطراب النظام العقلى,راب,

ھذا فى البقاء لفترة اطول مستقبل و القاسیةازاء وھذالمنطقة الھشة الصعباا. فيلواقع یمنع جمیعال

التى علىالشعب الصحراوىو االمتنان الذي یكنھتقدیرالتعبر عنالروایات للشعب الجزائرى

فكرةوكرم الضیافتھمساعدتھ المحادثات تكون جمیع من المفھوم ان غیر انھ عنمؤ. الیوم،قتة الحیاة

من العودة الى االرض یتمكن .تصبةالمغحتى

مشاریع فى تنفیذ والبدء یشكل نقطة التقاء لشعب الصحراوى,لستدامةو مجدیدةحیویةاالستقالل

"روشیل-7 قال: ھذا الصدد وفى المواجھة. بدال من التكامل حیث العربى من العالم فى والتقلید یحلل الحداثة شیئالتقالیداننعرفعمومادیفیز اومحافظھي
والحدیثقدیم, و جدیدا, شیئا بالضرورةمتقدمباعتباره ولكن لیس ھكذا.. تكون االعتقادان ھو واعنفى العالم العربىكما استوعب, ولحداثةالتقلید ذلك الشبابقد

التفكیرالفى حیاتھم دون اى مشاكل, سواء  اسالیب مثل حدیثة والتكنو التصرفات طریقة المنتجات عن فضال العربى االن الشبابالتقلیدیة, فى العالم یستخدمولوجیا.
والسلوكیات التقلیدیة عن المفاھیم فى التعبیر عن اشكال التكنولوجیا الحدیثة فضال عن القیم الحدیثة, فى التعبیر و(2008) ..س ر  دیفی-الطرق التقلیدیة التقالید

الرقمٮال: سبیا. الحداثة -http://revistaculturas.org/wp.منمسترجع. ة الثقافات. مؤسسة الثقافات الثالثیةمجلة
content/uploads/2013/02/Tradici%C3%B3n-y-modernidad.pdf

عام-8 فى اواخر بدا الذى والمغرب, جبھة البولیساریو بین المسلح وانتھ1975فى الصراع . وفى1991فى عاممنورسولنار, فضال عن انشاء الوقف اطالق ابى ,
الحاضر, نجد انفسنا فى مواجھة ھذه "ال حرب وال سالم".بأنھانوصفھاالتىالمرحلةالوقت
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انجازالبحثتطبیقات من اجل االستقاللالمعتفقیفى تحریر االراضى المحتلةو قناعة بان النضال

ومن الصحراوى, للشباب ذا اولویة بالنسبة ماھدفا الحال من االجیال.طبیعة تبقى

من اخرى مااالدعاءالالحظة فكرة الى فى المخیماتةقساو,شارة لشعب لالنسبةبالحیاة الیومیة

خاص.عامبشكلالصحراوى عنقساوة الحیاةوالشباب بوجھ ھشاشةالناجم الطبیعحدة ي الوضع

قید الحیاةفى على ذلك, البقاء عليالصحراء, باالضافة الى . جداامر معقدالمساعدات الخارجیةفقط

الصعوبات قدفي وھذه ذلتضاعفتالبقاء یصاحب وما مع االزمة االقتصادیة ك منفى السنوات االخیرة

المعونات على الدولیة.القیود المفروضة

الحرب فترة الالصراعاواذ8بعد انتھاء استمرار المغربمواجھةیعكس مع فإنمع التصورقائما,

الذيال فكرةىبنیجماعي حولعلى اساس من المخیماتموجزة حرةواالنتقال العودة الى الصحراء

قد تالش یثیر االضطتومستقلة, وھذا في. وال سیما بین الشباب, بما ذلك اضطراب النظام العقلى,راب,

ھذا فى البقاء لفترة اطول مستقبل و القاسیةازاء وھذالمنطقة الھشة الصعباا. فيلواقع یمنع جمیعال

التى علىالشعب الصحراوىو االمتنان الذي یكنھتقدیرالتعبر عنالروایات للشعب الجزائرى

فكرةوكرم الضیافتھمساعدتھ المحادثات تكون جمیع من المفھوم ان غیر انھ عنمؤ. الیوم،قتة الحیاة

من العودة الى االرض یتمكن .تصبةالمغحتى

مشاریع فى تنفیذ والبدء یشكل نقطة التقاء لشعب الصحراوى,لستدامةو مجدیدةحیویةاالستقالل

"روشیل-7 قال: ھذا الصدد وفى المواجھة. بدال من التكامل حیث العربى من العالم فى والتقلید یحلل الحداثة شیئالتقالیداننعرفعمومادیفیز اومحافظھي
والحدیثقدیم, و جدیدا, شیئا بالضرورةمتقدمباعتباره ولكن لیس ھكذا.. تكون االعتقادان ھو واعنفى العالم العربىكما استوعب, ولحداثةالتقلید ذلك الشبابقد

التفكیرالفى حیاتھم دون اى مشاكل, سواء  اسالیب مثل حدیثة والتكنو التصرفات طریقة المنتجات عن فضال العربى االن الشبابالتقلیدیة, فى العالم یستخدمولوجیا.
والسلوكیات التقلیدیة عن المفاھیم فى التعبیر عن اشكال التكنولوجیا الحدیثة فضال عن القیم الحدیثة, فى التعبیر و(2008) ..س ر  دیفی-الطرق التقلیدیة التقالید
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خالل ادعاء اشخاصلالتطرقفى من مخیمات تندوف, فى فىوھممؤھلینحالة الشباب یعملون

است الفرید, التحلیلىدھذا الموقع الى االسسالو الخطابعى االنتباه الى الوضوح عند االشارة مشترك

وان تكواالقتصادیةاالیدیولوجیة فى المخیمات, الحالة االجتماعیة ھذه وراء قابلةوالثقافیة الكامنة ن

الشتات الصحراوى. عالم فى من الناحیة الجوھریة, على االقل افكاریتعلق االمر بمعرفةللتحویل,

فىالو یقیمون وثالثین سنة) الذین سنوات عشر (خمسة الشباب حیاة حالة فى اتالیالوراء التى توجد

ھذا منھا التى یتكون و الجماعیة,الفى الصحراء.الفریدالمكانالخمسة فىروایات الفردیة موضوعة

انجازالبحثتطبیقات من اجل االستقاللالمعتفقیفى تحریر االراضى المحتلةو قناعة بان النضال

ومن الصحراوى, للشباب ذا اولویة بالنسبة ماھدفا الحال من االجیال.طبیعة تبقى

من اخرى مااالدعاءالالحظة فكرة الى فى المخیماتةقساو,شارة لشعب لالنسبةبالحیاة الیومیة

خاص.عامبشكلالصحراوى عنقساوة الحیاةوالشباب بوجھ ھشاشةالناجم الطبیعحدة ي الوضع

قید الحیاةفى على ذلك, البقاء عليالصحراء, باالضافة الى . جداامر معقدالمساعدات الخارجیةفقط

الصعوبات قدفي وھذه ذلتضاعفتالبقاء یصاحب وما مع االزمة االقتصادیة ك منفى السنوات االخیرة

المعونات على الدولیة.القیود المفروضة

الحرب فترة الالصراعاواذ8بعد انتھاء استمرار المغربمواجھةیعكس مع فإنمع التصورقائما,

الذيال فكرةىبنیجماعي حولعلى اساس من المخیماتموجزة حرةواالنتقال العودة الى الصحراء
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التطرق لحالة الشباب فى مخیمات تندوف, من خالل  اراء  اشخاص مؤھلین وھم یعملون فى 
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موضوعة  فى روایات الفردیة و الجماعیة, الفى الصحراء. الفریدالمكانالخمسة التى یتكون منھا ھذا 

لبحث المطبقة  تتفق حول  القناعة بان النضال من اجل االستقالل و تحریر االراضى المحتلة  ھو اتطبیقات 

لویة بالنسبة للشباب الصحراوى, كسائر الشعب الصخراوي .  ھدفا ذا او

كما اشیر  الى  قساوة  الحیاة  الیومیة  فى المخیمات  بالنسبة  للشعب الصحراوى بشكل عام  

 والشباب بوجھ خاص. قساوة الحیاة الناجمة  عن حدة  و  ھشاشة الوضع الطبیعي فى الصحراء ,  

باالضافة الى ذلك , االعتماد  علي المساعدات  الخارجیة من اجل البغاء على قید الحیاة امر معقد جدا. 

ك من فى السنوات االخیرة مع االزمة االقتصادیة وما یصاحب ذلتضاعفتالبقاء قد في وھذه الصعوبات 
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قد تالش یثیر االضطتومستقلة, وھذا في. وال سیما بین الشباب, بما ذلك اضطراب النظام العقلى,راب,

ھذا فى البقاء لفترة اطول مستقبل و القاسیةازاء وھذالمنطقة الھشة الصعباا. فيلواقع یمنع جمیعال
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خالل ادعاء اشخاصلالتطرقفى من مخیمات تندوف, فى فىوھممؤھلینحالة الشباب یعملون
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ومن الصحراوى, للشباب ذا اولویة بالنسبة ماھدفا الحال من االجیال.طبیعة تبقى

من اخرى مااالدعاءالالحظة فكرة الى فى المخیماتةقساو,شارة لشعب لالنسبةبالحیاة الیومیة
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الحرب فترة الالصراعاواذ8بعد انتھاء استمرار المغربمواجھةیعكس مع فإنمع التصورقائما,

الذيال فكرةىبنیجماعي حولعلى اساس من المخیماتموجزة حرةواالنتقال العودة الى الصحراء

قد تالش یثیر االضطتومستقلة, وھذا في. وال سیما بین الشباب, بما ذلك اضطراب النظام العقلى,راب,

ھذا فى البقاء لفترة اطول مستقبل و القاسیةازاء وھذالمنطقة الھشة الصعباا. فيلواقع یمنع جمیعال

التى علىالشعب الصحراوىو االمتنان الذي یكنھتقدیرالتعبر عنالروایات للشعب الجزائرى
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مشاریع فى تنفیذ والبدء یشكل نقطة التقاء لشعب الصحراوى,لستدامةو مجدیدةحیویةاالستقالل

او محافظ هي شيئالتقاليد ان نعرف عموما ديفيز يحلل الحداثة والتقليد فى العالم العربى من حيث التكامل بدال من المواجهة. وفى هذا الصدد قال:  "روشيل 7
ذلك الشبابقد استوعب , واو ديلقتلا ةثادحلعن فى العالم العربى كما هو االعتقادان تكون هكذا.. ولكن ليس بالضرورةمتقدم باعتباره شيئا جديدا, والحديث قديم, و

يستخدم ولوجيا. فى العالم العربى االن الشباب التقليدية, فضال عن المنتجات والتكنو التصرفات طريقة حديثة مثل اساليب التفكيرالفى حياتهم دون اى مشاكل, سواء 
التقاليد و (2008) ..س ر  ديفي-الطرق التقليدية فى التعبير عن القيم الحديثة, فضال عن اشكال التكنولوجيا الحديثة فى التعبير عن المفاهيم والسلوكيات التقليدية
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خالل ادعاء اشخاصلالتطرقفى من مخیمات تندوف, فى فىوھممؤھلینحالة الشباب یعملون

است الفرید, التحلیلىدھذا الموقع الى االسسالو الخطابعى االنتباه الى الوضوح عند االشارة مشترك

وان تكواالقتصادیةاالیدیولوجیة فى المخیمات, الحالة االجتماعیة ھذه وراء قابلةوالثقافیة الكامنة ن

الشتات الصحراوى. عالم فى من الناحیة الجوھریة, على االقل افكاریتعلق االمر بمعرفةللتحویل,

فىالو یقیمون وثالثین سنة) الذین سنوات عشر (خمسة الشباب حیاة حالة فى اتالیالوراء التى توجد

ھذا منھا التى یتكون و الجماعیة,الفى الصحراء.الفریدالمكانالخمسة فىروایات الفردیة موضوعة

انجازالبحثتطبیقات من اجل االستقاللالمعتفقیفى تحریر االراضى المحتلةو قناعة بان النضال

ومن الصحراوى, للشباب ذا اولویة بالنسبة ماھدفا الحال من االجیال.طبیعة تبقى

من اخرى مااالدعاءالالحظة فكرة الى فى المخیماتةقساو,شارة لشعب لالنسبةبالحیاة الیومیة

خاص.عامبشكلالصحراوى عنقساوة الحیاةوالشباب بوجھ ھشاشةالناجم الطبیعحدة ي الوضع

قید الحیاةفى على ذلك, البقاء عليالصحراء, باالضافة الى . جداامر معقدالمساعدات الخارجیةفقط

الصعوبات قدفي وھذه ذلتضاعفتالبقاء یصاحب وما مع االزمة االقتصادیة ك منفى السنوات االخیرة

المعونات على الدولیة.القیود المفروضة

الحرب فترة الالصراعاواذ8بعد انتھاء استمرار المغربمواجھةیعكس مع فإنمع التصورقائما,

الذيال فكرةىبنیجماعي حولعلى اساس من المخیماتموجزة حرةواالنتقال العودة الى الصحراء

قد تالش یثیر االضطتومستقلة, وھذا في. وال سیما بین الشباب, بما ذلك اضطراب النظام العقلى,راب,

ھذا فى البقاء لفترة اطول مستقبل و القاسیةازاء وھذالمنطقة الھشة الصعباا. فيلواقع یمنع جمیعال

التى علىالشعب الصحراوىو االمتنان الذي یكنھتقدیرالتعبر عنالروایات للشعب الجزائرى

فكرةوكرم الضیافتھمساعدتھ المحادثات تكون جمیع من المفھوم ان غیر انھ عنمؤ. الیوم،قتة الحیاة

من العودة الى االرض یتمكن .تصبةالمغحتى

مشاریع فى تنفیذ والبدء یشكل نقطة التقاء لشعب الصحراوى,لستدامةو مجدیدةحیویةاالستقالل
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والحدیثقدیم, و جدیدا, شیئا بالضرورةمتقدمباعتباره ولكن لیس ھكذا.. تكون االعتقادان ھو واعنفى العالم العربىكما استوعب, ولحداثةالتقلید ذلك الشبابقد

التفكیرالفى حیاتھم دون اى مشاكل, سواء  اسالیب مثل حدیثة والتكنو التصرفات طریقة المنتجات عن فضال العربى االن الشبابالتقلیدیة, فى العالم یستخدمولوجیا.
والسلوكیات التقلیدیة عن المفاھیم فى التعبیر عن اشكال التكنولوجیا الحدیثة فضال عن القیم الحدیثة, فى التعبیر و(2008) ..س ر  دیفی-الطرق التقلیدیة التقالید
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توجد  حول  ظروف  حیاة الشباب (خمسة عشر سنوات وثالثین سنة ) الذین یقیمون فى الوالیات راء التى الو

موضوعة  فى روایات الفردیة و الجماعیة, الفى الصحراء. الفریدالمكانالخمسة التى یتكون منھا ھذا 

لبحث المطبقة  تتفق حول  القناعة بان النضال من اجل االستقالل و تحریر االراضى المحتلة  ھو اتطبیقات 

لویة بالنسبة للشباب الصحراوى, كسائر الشعب الصخراوي .  ھدفا ذا او

كما اشیر  الى  قساوة  الحیاة  الیومیة  فى المخیمات  بالنسبة  للشعب الصحراوى بشكل عام  

 والشباب بوجھ خاص. قساوة الحیاة الناجمة  عن حدة  و  ھشاشة الوضع الطبیعي فى الصحراء ,  

باالضافة الى ذلك , االعتماد  علي المساعدات  الخارجیة من اجل البغاء على قید الحیاة امر معقد جدا. 
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"روشیل-7 قال: ھذا الصدد وفى المواجھة. بدال من التكامل حیث العربى من العالم فى والتقلید یحلل الحداثة شیئالتقالیداننعرفعمومادیفیز اومحافظھي
والحدیثقدیم, و جدیدا, شیئا بالضرورةمتقدمباعتباره ولكن لیس ھكذا.. تكون االعتقادان ھو واعنفى العالم العربىكما استوعب, ولحداثةالتقلید ذلك الشبابقد

التفكیرالفى حیاتھم دون اى مشاكل, سواء  اسالیب مثل حدیثة والتكنو التصرفات طریقة المنتجات عن فضال العربى االن الشبابالتقلیدیة, فى العالم یستخدمولوجیا.
والسلوكیات التقلیدیة عن المفاھیم فى التعبیر عن اشكال التكنولوجیا الحدیثة فضال عن القیم الحدیثة, فى التعبیر و(2008) ..س ر  دیفی-الطرق التقلیدیة التقالید

الرقمٮال: سبیا. الحداثة -http://revistaculturas.org/wp.منمسترجع. ة الثقافات. مؤسسة الثقافات الثالثیةمجلة
content/uploads/2013/02/Tradici%C3%B3n-y-modernidad.pdf

عام-8 فى اواخر بدا الذى والمغرب, جبھة البولیساریو بین المسلح وانتھ1975فى الصراع . وفى1991فى عاممنورسولنار, فضال عن انشاء الوقف اطالق ابى ,
الحاضر, نجد انفسنا فى مواجھة ھذه "ال حرب وال سالم".بأنھانوصفھاالتىالمرحلةالوقت

الصحراویین. الالجئین مخیمات فى الالجئین 13الشباب
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7عبورفي ثقافة

خالل ادعاء اشخاصلالتطرقفى من مخیمات تندوف, فى فىوھممؤھلینحالة الشباب یعملون

است الفرید, التحلیلىدھذا الموقع الى االسسالو الخطابعى االنتباه الى الوضوح عند االشارة مشترك

وان تكواالقتصادیةاالیدیولوجیة فى المخیمات, الحالة االجتماعیة ھذه وراء قابلةوالثقافیة الكامنة ن

الشتات الصحراوى. عالم فى من الناحیة الجوھریة, على االقل افكاریتعلق االمر بمعرفةللتحویل,

فىالو یقیمون وثالثین سنة) الذین سنوات عشر (خمسة الشباب حیاة حالة فى اتالیالوراء التى توجد

ھذا منھا التى یتكون و الجماعیة,الفى الصحراء.الفریدالمكانالخمسة فىروایات الفردیة موضوعة

انجازالبحثتطبیقات من اجل االستقاللالمعتفقیفى تحریر االراضى المحتلةو قناعة بان النضال

ومن الصحراوى, للشباب ذا اولویة بالنسبة ماھدفا الحال من االجیال.طبیعة تبقى

من اخرى مااالدعاءالالحظة فكرة الى فى المخیماتةقساو,شارة لشعب لالنسبةبالحیاة الیومیة

خاص.عامبشكلالصحراوى عنقساوة الحیاةوالشباب بوجھ ھشاشةالناجم الطبیعحدة ي الوضع

قید الحیاةفى على ذلك, البقاء عليالصحراء, باالضافة الى . جداامر معقدالمساعدات الخارجیةفقط

الصعوبات قدفي وھذه ذلتضاعفتالبقاء یصاحب وما مع االزمة االقتصادیة ك منفى السنوات االخیرة

المعونات على الدولیة.القیود المفروضة

الحرب فترة الالصراعاواذ8بعد انتھاء استمرار المغربمواجھةیعكس مع فإنمع التصورقائما,

الذيال فكرةىبنیجماعي حولعلى اساس من المخیماتموجزة حرةواالنتقال العودة الى الصحراء

قد تالش یثیر االضطتومستقلة, وھذا في. وال سیما بین الشباب, بما ذلك اضطراب النظام العقلى,راب,

ھذا فى البقاء لفترة اطول مستقبل و القاسیةازاء وھذالمنطقة الھشة الصعباا. فيلواقع یمنع جمیعال

التى علىالشعب الصحراوىو االمتنان الذي یكنھتقدیرالتعبر عنالروایات للشعب الجزائرى

فكرةوكرم الضیافتھمساعدتھ المحادثات تكون جمیع من المفھوم ان غیر انھ عنمؤ. الیوم،قتة الحیاة

من العودة الى االرض یتمكن .تصبةالمغحتى

مشاریع فى تنفیذ والبدء یشكل نقطة التقاء لشعب الصحراوى,لستدامةو مجدیدةحیویةاالستقالل

او محافظ هي شيئالتقاليد ان نعرف عموما ديفيز يحلل الحداثة والتقليد فى العالم العربى من حيث التكامل بدال من المواجهة. وفى هذا الصدد قال:  "روشيل 7
ذلك الشبابقد استوعب , واو ديلقتلا ةثادحلعن فى العالم العربى كما هو االعتقادان تكون هكذا.. ولكن ليس بالضرورةمتقدم باعتباره شيئا جديدا, والحديث قديم, و

يستخدم ولوجيا. فى العالم العربى االن الشباب التقليدية, فضال عن المنتجات والتكنو التصرفات طريقة حديثة مثل اساليب التفكيرالفى حياتهم دون اى مشاكل, سواء 
التقاليد و (2008) ..س ر  ديفي-الطرق التقليدية فى التعبير عن القيم الحديثة, فضال عن اشكال التكنولوجيا الحديثة فى التعبير عن المفاهيم والسلوكيات التقليدية

ٮمقرلا ةلجم: سبيا . الحداثة -http://revistaculturas.org/wp.منمسترجع . ة الثقافات. مؤسسة الثقافات الثالثية لا
content/uploads/2013/02/Tradici%C3%B3n-y-modernidad.pdf                     
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الحاضر, نجد انفسنا فى مواجھة ھذه "ال حرب وال سالم".بأنھانوصفھاالتىالمرحلةالوقت
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una cultura enفى الحداثة تقالید ال tránsito–Tradición en la modernidad
 7عبور في ثقافة 

خالل ادعاء اشخاصلالتطرقفى من مخیمات تندوف, فى فىوھممؤھلینحالة الشباب یعملون

است الفرید, التحلیلىدھذا الموقع الى االسسالو الخطابعى االنتباه الى الوضوح عند االشارة مشترك

وان تكواالقتصادیةاالیدیولوجیة فى المخیمات, الحالة االجتماعیة ھذه وراء قابلةوالثقافیة الكامنة ن

الشتات الصحراوى. عالم فى من الناحیة الجوھریة, على االقل افكاریتعلق االمر بمعرفةللتحویل,

فىالو یقیمون وثالثین سنة) الذین سنوات عشر (خمسة الشباب حیاة حالة فى اتالیالوراء التى توجد

ھذا منھا التى یتكون و الجماعیة,الفى الصحراء.الفریدالمكانالخمسة فىروایات الفردیة موضوعة

انجازالبحثتطبیقات من اجل االستقاللالمعتفقیفى تحریر االراضى المحتلةو قناعة بان النضال

ومن الصحراوى, للشباب ذا اولویة بالنسبة ماھدفا الحال من االجیال.طبیعة تبقى

من اخرى مااالدعاءالالحظة فكرة الى فى المخیماتةقساو,شارة لشعب لالنسبةبالحیاة الیومیة

خاص.عامبشكلالصحراوى عنقساوة الحیاةوالشباب بوجھ ھشاشةالناجم الطبیعحدة ي الوضع

قید الحیاةفى على ذلك, البقاء عليالصحراء, باالضافة الى . جداامر معقدالمساعدات الخارجیةفقط

الصعوبات قدفي وھذه ذلتضاعفتالبقاء یصاحب وما مع االزمة االقتصادیة ك منفى السنوات االخیرة

المعونات على الدولیة.القیود المفروضة

الحرب فترة الالصراعاواذ8بعد انتھاء استمرار المغربمواجھةیعكس مع فإنمع التصورقائما,

الذيال فكرةىبنیجماعي حولعلى اساس من المخیماتموجزة حرةواالنتقال العودة الى الصحراء

قد تالش یثیر االضطتومستقلة, وھذا في. وال سیما بین الشباب, بما ذلك اضطراب النظام العقلى,راب,

ھذا فى البقاء لفترة اطول مستقبل و القاسیةازاء وھذالمنطقة الھشة الصعباا. فيلواقع یمنع جمیعال

التى علىالشعب الصحراوىو االمتنان الذي یكنھتقدیرالتعبر عنالروایات للشعب الجزائرى

فكرةوكرم الضیافتھمساعدتھ المحادثات تكون جمیع من المفھوم ان غیر انھ عنمؤ. الیوم،قتة الحیاة

من العودة الى االرض یتمكن .تصبةالمغحتى

مشاریع فى تنفیذ والبدء یشكل نقطة التقاء لشعب الصحراوى,لستدامةو مجدیدةحیویةاالستقالل

"روشیل-7 قال: ھذا الصدد وفى المواجھة. بدال من التكامل حیث العربى من العالم فى والتقلید یحلل الحداثة شیئالتقالیداننعرفعمومادیفیز اومحافظھي
والحدیثقدیم, و جدیدا, شیئا بالضرورةمتقدمباعتباره ولكن لیس ھكذا.. تكون االعتقادان ھو واعنفى العالم العربىكما استوعب, ولحداثةالتقلید ذلك الشبابقد

التفكیرالفى حیاتھم دون اى مشاكل, سواء  اسالیب مثل حدیثة والتكنو التصرفات طریقة المنتجات عن فضال العربى االن الشبابالتقلیدیة, فى العالم یستخدمولوجیا.
والسلوكیات التقلیدیة عن المفاھیم فى التعبیر عن اشكال التكنولوجیا الحدیثة فضال عن القیم الحدیثة, فى التعبیر و(2008) ..س ر  دیفی-الطرق التقلیدیة التقالید
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الصعوبات قدفي وھذه ذلتضاعفتالبقاء یصاحب وما مع االزمة االقتصادیة ك منفى السنوات االخیرة

المعونات على الدولیة.القیود المفروضة

الحرب فترة الالصراعاواذ8بعد انتھاء استمرار المغربمواجھةیعكس مع فإنمع التصورقائما,

الذيال فكرةىبنیجماعي حولعلى اساس من المخیماتموجزة حرةواالنتقال العودة الى الصحراء

قد تالش یثیر االضطتومستقلة, وھذا في. وال سیما بین الشباب, بما ذلك اضطراب النظام العقلى,راب,

ھذا فى البقاء لفترة اطول مستقبل و القاسیةازاء وھذالمنطقة الھشة الصعباا. فيلواقع یمنع جمیعال

التى علىالشعب الصحراوىو االمتنان الذي یكنھتقدیرالتعبر عنالروایات للشعب الجزائرى

فكرةوكرم الضیافتھمساعدتھ المحادثات تكون جمیع من المفھوم ان غیر انھ عنمؤ. الیوم،قتة الحیاة

من العودة الى االرض یتمكن .تصبةالمغحتى

مشاریع فى تنفیذ والبدء یشكل نقطة التقاء لشعب الصحراوى,لستدامةو مجدیدةحیویةاالستقالل

"روشیل-7 قال: ھذا الصدد وفى المواجھة. بدال من التكامل حیث العربى من العالم فى والتقلید یحلل الحداثة شیئالتقالیداننعرفعمومادیفیز اومحافظھي
والحدیثقدیم, و جدیدا, شیئا بالضرورةمتقدمباعتباره ولكن لیس ھكذا.. تكون االعتقادان ھو واعنفى العالم العربىكما استوعب, ولحداثةالتقلید ذلك الشبابقد

التفكیرالفى حیاتھم دون اى مشاكل, سواء  اسالیب مثل حدیثة والتكنو التصرفات طریقة المنتجات عن فضال العربى االن الشبابالتقلیدیة, فى العالم یستخدمولوجیا.
والسلوكیات التقلیدیة عن المفاھیم فى التعبیر عن اشكال التكنولوجیا الحدیثة فضال عن القیم الحدیثة, فى التعبیر و(2008) ..س ر  دیفی-الطرق التقلیدیة التقالید

الرقمٮال: سبیا. الحداثة -http://revistaculturas.org/wp.منمسترجع. ة الثقافات. مؤسسة الثقافات الثالثیةمجلة
content/uploads/2013/02/Tradici%C3%B3n-y-modernidad.pdf

عام-8 فى اواخر بدا الذى والمغرب, جبھة البولیساریو بین المسلح وانتھ1975فى الصراع . وفى1991فى عاممنورسولنار, فضال عن انشاء الوقف اطالق ابى ,
الحاضر, نجد انفسنا فى مواجھة ھذه "ال حرب وال سالم".بأنھانوصفھاالتىالمرحلةالوقت
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التطرق لحالة الشباب فى مخیمات تندوف, من خالل  اراء  اشخاص مؤھلین وھم یعملون فى 

 الفرید, لفت   االنتباه الى  التحلیل الواضح  والتوافق  بینھم عند االشارة الى االسس ھذا الموقع

یة االقتصادیة والثقافیة الكامنة وراء ھذه الوضعیة االجتماعیة فى المخیمات, و  تغیرھا  االیدیولوج

 على االقل من الناحیة الجوھریة, فى عالم الشتات الصحراوى. یتعلق االمر بمعرفة افكار 

توجد  حول  ظروف  حیاة الشباب (خمسة عشر سنوات وثالثین سنة ) الذین یقیمون فى الوالیات راء التى الو

موضوعة  فى روایات الفردیة و الجماعیة, الفى الصحراء. الفریدالمكانالخمسة التى یتكون منھا ھذا 

لبحث المطبقة  تتفق حول  القناعة بان النضال من اجل االستقالل و تحریر االراضى المحتلة  ھو اتطبیقات 

لویة بالنسبة للشباب الصحراوى, كسائر الشعب الصخراوي .  ھدفا ذا او

كما اشیر  الى  قساوة  الحیاة  الیومیة  فى المخیمات  بالنسبة  للشعب الصحراوى بشكل عام  

 والشباب بوجھ خاص. قساوة الحیاة الناجمة  عن حدة  و  ھشاشة الوضع الطبیعي فى الصحراء ,  

باالضافة الى ذلك , االعتماد  علي المساعدات  الخارجیة من اجل البغاء على قید الحیاة امر معقد جدا. 

ك من فى السنوات االخیرة مع االزمة االقتصادیة وما یصاحب ذلتضاعفتالبقاء قد في وھذه الصعوبات 

المعونات على الدولیة.القیود المفروضة

الحرب فترة الالصراعاواذ8بعد انتھاء استمرار المغربمواجھةیعكس مع فإنمع التصورقائما,

الذيال فكرةىبنیجماعي حولعلى اساس من المخیماتموجزة حرةواالنتقال العودة الى الصحراء

قد تالش یثیر االضطتومستقلة, وھذا في. وال سیما بین الشباب, بما ذلك اضطراب النظام العقلى,راب,

ھذا فى البقاء لفترة اطول مستقبل و القاسیةازاء وھذالمنطقة الھشة الصعباا. فيلواقع یمنع جمیعال

التى علىالشعب الصحراوىو االمتنان الذي یكنھتقدیرالتعبر عنالروایات للشعب الجزائرى

فكرةوكرم الضیافتھمساعدتھ المحادثات تكون جمیع من المفھوم ان غیر انھ عنمؤ. الیوم،قتة الحیاة

من العودة الى االرض یتمكن .تصبةالمغحتى

مشاریع فى تنفیذ والبدء یشكل نقطة التقاء لشعب الصحراوى,لستدامةو مجدیدةحیویةاالستقالل

"روشیل-7 قال: ھذا الصدد وفى المواجھة. بدال من التكامل حیث العربى من العالم فى والتقلید یحلل الحداثة شیئالتقالیداننعرفعمومادیفیز اومحافظھي
والحدیثقدیم, و جدیدا, شیئا بالضرورةمتقدمباعتباره ولكن لیس ھكذا.. تكون االعتقادان ھو واعنفى العالم العربىكما استوعب, ولحداثةالتقلید ذلك الشبابقد

التفكیرالفى حیاتھم دون اى مشاكل, سواء  اسالیب مثل حدیثة والتكنو التصرفات طریقة المنتجات عن فضال العربى االن الشبابالتقلیدیة, فى العالم یستخدمولوجیا.
والسلوكیات التقلیدیة عن المفاھیم فى التعبیر عن اشكال التكنولوجیا الحدیثة فضال عن القیم الحدیثة, فى التعبیر و(2008) ..س ر  دیفی-الطرق التقلیدیة التقالید
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خالل ادعاء اشخاصلالتطرقفى من مخیمات تندوف, فى فىوھممؤھلینحالة الشباب یعملون

است الفرید, التحلیلىدھذا الموقع الى االسسالو الخطابعى االنتباه الى الوضوح عند االشارة مشترك

وان تكواالقتصادیةاالیدیولوجیة فى المخیمات, الحالة االجتماعیة ھذه وراء قابلةوالثقافیة الكامنة ن

الشتات الصحراوى. عالم فى من الناحیة الجوھریة, على االقل افكاریتعلق االمر بمعرفةللتحویل,

فىالو یقیمون وثالثین سنة) الذین سنوات عشر (خمسة الشباب حیاة حالة فى اتالیالوراء التى توجد

ھذا منھا التى یتكون و الجماعیة,الفى الصحراء.الفریدالمكانالخمسة فىروایات الفردیة موضوعة

انجازالبحثتطبیقات من اجل االستقاللالمعتفقیفى تحریر االراضى المحتلةو قناعة بان النضال

ومن الصحراوى, للشباب ذا اولویة بالنسبة ماھدفا الحال من االجیال.طبیعة تبقى

من اخرى مااالدعاءالالحظة فكرة الى فى المخیماتةقساو,شارة لشعب لالنسبةبالحیاة الیومیة

خاص.عامبشكلالصحراوى عنقساوة الحیاةوالشباب بوجھ ھشاشةالناجم الطبیعحدة ي الوضع

قید الحیاةفى على ذلك, البقاء عليالصحراء, باالضافة الى . جداامر معقدالمساعدات الخارجیةفقط

الصعوبات قدفي وھذه ذلتضاعفتالبقاء یصاحب وما مع االزمة االقتصادیة ك منفى السنوات االخیرة

المعونات على الدولیة.القیود المفروضة

الحرب فترة الالصراعاواذ8بعد انتھاء استمرار المغربمواجھةیعكس مع فإنمع التصورقائما,

الذيال فكرةىبنیجماعي حولعلى اساس من المخیماتموجزة حرةواالنتقال العودة الى الصحراء

قد تالش یثیر االضطتومستقلة, وھذا في. وال سیما بین الشباب, بما ذلك اضطراب النظام العقلى,راب,

ھذا فى البقاء لفترة اطول مستقبل و القاسیةازاء وھذالمنطقة الھشة الصعباا. فيلواقع یمنع جمیعال

التى علىالشعب الصحراوىو االمتنان الذي یكنھتقدیرالتعبر عنالروایات للشعب الجزائرى

فكرةوكرم الضیافتھمساعدتھ المحادثات تكون جمیع من المفھوم ان غیر انھ عنمؤ. الیوم،قتة الحیاة

من العودة الى االرض یتمكن .تصبةالمغحتى

مشاریع فى تنفیذ والبدء یشكل نقطة التقاء لشعب الصحراوى,لستدامةو مجدیدةحیویةاالستقالل

او محافظ هي شيئالتقاليد ان نعرف عموما ديفيز يحلل الحداثة والتقليد فى العالم العربى من حيث التكامل بدال من المواجهة. وفى هذا الصدد قال:  "روشيل 7
ذلك الشبابقد استوعب , واو ديلقتلا ةثادحلعن فى العالم العربى كما هو االعتقادان تكون هكذا.. ولكن ليس بالضرورةمتقدم باعتباره شيئا جديدا, والحديث قديم, و

يستخدم ولوجيا. فى العالم العربى االن الشباب التقليدية, فضال عن المنتجات والتكنو التصرفات طريقة حديثة مثل اساليب التفكيرالفى حياتهم دون اى مشاكل, سواء 
التقاليد و (2008) ..س ر  ديفي-الطرق التقليدية فى التعبير عن القيم الحديثة, فضال عن اشكال التكنولوجيا الحديثة فى التعبير عن المفاهيم والسلوكيات التقليدية

ٮمقرلا ةلجم: سبيا . الحداثة -http://revistaculturas.org/wp.منمسترجع . ة الثقافات. مؤسسة الثقافات الثالثية لا
content/uploads/2013/02/Tradici%C3%B3n-y-modernidad.pdf                     
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خالل ادعاء اشخاصلالتطرقفى من مخیمات تندوف, فى فىوھممؤھلینحالة الشباب یعملون

است الفرید, التحلیلىدھذا الموقع الى االسسالو الخطابعى االنتباه الى الوضوح عند االشارة مشترك

وان تكواالقتصادیةاالیدیولوجیة فى المخیمات, الحالة االجتماعیة ھذه وراء قابلةوالثقافیة الكامنة ن

الشتات الصحراوى. عالم فى من الناحیة الجوھریة, على االقل افكاریتعلق االمر بمعرفةللتحویل,

فىالو یقیمون وثالثین سنة) الذین سنوات عشر (خمسة الشباب حیاة حالة فى اتالیالوراء التى توجد

ھذا منھا التى یتكون و الجماعیة,الفى الصحراء.الفریدالمكانالخمسة فىروایات الفردیة موضوعة

انجازالبحثتطبیقات من اجل االستقاللالمعتفقیفى تحریر االراضى المحتلةو قناعة بان النضال

ومن الصحراوى, للشباب ذا اولویة بالنسبة ماھدفا الحال من االجیال.طبیعة تبقى

من اخرى مااالدعاءالالحظة فكرة الى فى المخیماتةقساو,شارة لشعب لالنسبةبالحیاة الیومیة

خاص.عامبشكلالصحراوى عنقساوة الحیاةوالشباب بوجھ ھشاشةالناجم الطبیعحدة ي الوضع

قید الحیاةفى على ذلك, البقاء عليالصحراء, باالضافة الى . جداامر معقدالمساعدات الخارجیةفقط

الصعوبات قدفي وھذه ذلتضاعفتالبقاء یصاحب وما مع االزمة االقتصادیة ك منفى السنوات االخیرة

المعونات على الدولیة.القیود المفروضة

الحرب فترة الالصراعاواذ8بعد انتھاء استمرار المغربمواجھةیعكس مع فإنمع التصورقائما,

الذيال فكرةىبنیجماعي حولعلى اساس من المخیماتموجزة حرةواالنتقال العودة الى الصحراء

قد تالش یثیر االضطتومستقلة, وھذا في. وال سیما بین الشباب, بما ذلك اضطراب النظام العقلى,راب,

ھذا فى البقاء لفترة اطول مستقبل و القاسیةازاء وھذالمنطقة الھشة الصعباا. فيلواقع یمنع جمیعال

التى علىالشعب الصحراوىو االمتنان الذي یكنھتقدیرالتعبر عنالروایات للشعب الجزائرى

فكرةوكرم الضیافتھمساعدتھ المحادثات تكون جمیع من المفھوم ان غیر انھ عنمؤ. الیوم،قتة الحیاة

من العودة الى االرض یتمكن .تصبةالمغحتى

مشاریع فى تنفیذ والبدء یشكل نقطة التقاء لشعب الصحراوى,لستدامةو مجدیدةحیویةاالستقالل

"روشیل-7 قال: ھذا الصدد وفى المواجھة. بدال من التكامل حیث العربى من العالم فى والتقلید یحلل الحداثة شیئالتقالیداننعرفعمومادیفیز اومحافظھي
والحدیثقدیم, و جدیدا, شیئا بالضرورةمتقدمباعتباره ولكن لیس ھكذا.. تكون االعتقادان ھو واعنفى العالم العربىكما استوعب, ولحداثةالتقلید ذلك الشبابقد

التفكیرالفى حیاتھم دون اى مشاكل, سواء  اسالیب مثل حدیثة والتكنو التصرفات طریقة المنتجات عن فضال العربى االن الشبابالتقلیدیة, فى العالم یستخدمولوجیا.
والسلوكیات التقلیدیة عن المفاھیم فى التعبیر عن اشكال التكنولوجیا الحدیثة فضال عن القیم الحدیثة, فى التعبیر و(2008) ..س ر  دیفی-الطرق التقلیدیة التقالید
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خالل ادعاء اشخاصلالتطرقفى من مخیمات تندوف, فى فىوھممؤھلینحالة الشباب یعملون

است الفرید, التحلیلىدھذا الموقع الى االسسالو الخطابعى االنتباه الى الوضوح عند االشارة مشترك

وان تكواالقتصادیةاالیدیولوجیة فى المخیمات, الحالة االجتماعیة ھذه وراء قابلةوالثقافیة الكامنة ن

الشتات الصحراوى. عالم فى من الناحیة الجوھریة, على االقل افكاریتعلق االمر بمعرفةللتحویل,

فىالو یقیمون وثالثین سنة) الذین سنوات عشر (خمسة الشباب حیاة حالة فى اتالیالوراء التى توجد

ھذا منھا التى یتكون و الجماعیة,الفى الصحراء.الفریدالمكانالخمسة فىروایات الفردیة موضوعة

انجازالبحثتطبیقات من اجل االستقاللالمعتفقیفى تحریر االراضى المحتلةو قناعة بان النضال

ومن الصحراوى, للشباب ذا اولویة بالنسبة ماھدفا الحال من االجیال.طبیعة تبقى

من اخرى مااالدعاءالالحظة فكرة الى فى المخیماتةقساو,شارة لشعب لالنسبةبالحیاة الیومیة

خاص.عامبشكلالصحراوى عنقساوة الحیاةوالشباب بوجھ ھشاشةالناجم الطبیعحدة ي الوضع

قید الحیاةفى على ذلك, البقاء عليالصحراء, باالضافة الى . جداامر معقدالمساعدات الخارجیةفقط

الصعوبات قدفي وھذه ذلتضاعفتالبقاء یصاحب وما مع االزمة االقتصادیة ك منفى السنوات االخیرة

المعونات على الدولیة.القیود المفروضة

الحرب فترة الالصراعاواذ8بعد انتھاء استمرار المغربمواجھةیعكس مع فإنمع التصورقائما,

الذيال فكرةىبنیجماعي حولعلى اساس من المخیماتموجزة حرةواالنتقال العودة الى الصحراء

قد تالش یثیر االضطتومستقلة, وھذا في. وال سیما بین الشباب, بما ذلك اضطراب النظام العقلى,راب,

ھذا فى البقاء لفترة اطول مستقبل و القاسیةازاء وھذالمنطقة الھشة الصعباا. فيلواقع یمنع جمیعال

التى علىالشعب الصحراوىو االمتنان الذي یكنھتقدیرالتعبر عنالروایات للشعب الجزائرى

فكرةوكرم الضیافتھمساعدتھ المحادثات تكون جمیع من المفھوم ان غیر انھ عنمؤ. الیوم،قتة الحیاة

من العودة الى االرض یتمكن .تصبةالمغحتى

مشاریع فى تنفیذ والبدء یشكل نقطة التقاء لشعب الصحراوى,لستدامةو مجدیدةحیویةاالستقالل

"روشیل-7 قال: ھذا الصدد وفى المواجھة. بدال من التكامل حیث العربى من العالم فى والتقلید یحلل الحداثة شیئالتقالیداننعرفعمومادیفیز اومحافظھي
والحدیثقدیم, و جدیدا, شیئا بالضرورةمتقدمباعتباره ولكن لیس ھكذا.. تكون االعتقادان ھو واعنفى العالم العربىكما استوعب, ولحداثةالتقلید ذلك الشبابقد

التفكیرالفى حیاتھم دون اى مشاكل, سواء  اسالیب مثل حدیثة والتكنو التصرفات طریقة المنتجات عن فضال العربى االن الشبابالتقلیدیة, فى العالم یستخدمولوجیا.
والسلوكیات التقلیدیة عن المفاھیم فى التعبیر عن اشكال التكنولوجیا الحدیثة فضال عن القیم الحدیثة, فى التعبیر و(2008) ..س ر  دیفی-الطرق التقلیدیة التقالید
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او محافظ هي شيئالتقاليد ان نعرف عموما ديفيز يحلل الحداثة والتقليد فى العالم العربى من حيث التكامل بدال من المواجهة. وفى هذا الصدد قال:  "روشيل 7
ذلك الشبابقد استوعب , واو ديلقتلا ةثادحلعن فى العالم العربى كما هو االعتقادان تكون هكذا.. ولكن ليس بالضرورةمتقدم باعتباره شيئا جديدا, والحديث قديم, و
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التقاليد و (2008) ..س ر  ديفي-الطرق التقليدية فى التعبير عن القيم الحديثة, فضال عن اشكال التكنولوجيا الحديثة فى التعبير عن المفاهيم والسلوكيات التقليدية

ٮمقرلا ةلجم: سبيا . الحداثة -http://revistaculturas.org/wp.منمسترجع . ة الثقافات. مؤسسة الثقافات الثالثية لا
content/uploads/2013/02/Tradici%C3%B3n-y-modernidad.pdf                     

عام-8 فى اواخر بدا الذى والمغرب, جبھة البولیساریو بین المسلح وانتھ1975فى الصراع . وفى1991فى عاممنورسولنار, فضال عن انشاء الوقف اطالق ابى ,
الحاضر, نجد انفسنا فى مواجھة ھذه "ال حرب وال سالم".بأنھانوصفھاالتىالمرحلةالوقت
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الصحراویین. الالجئین مخیمات فى الالجئین 13الشباب

الحداثةتقالیدال una cultura enفى tránsito–Tradición en la modernidad
7عبورفي ثقافة

خالل ادعاء اشخاصلالتطرقفى من مخیمات تندوف, فى فىوھممؤھلینحالة الشباب یعملون

است الفرید, التحلیلىدھذا الموقع الى االسسالو الخطابعى االنتباه الى الوضوح عند االشارة مشترك

وان تكواالقتصادیةاالیدیولوجیة فى المخیمات, الحالة االجتماعیة ھذه وراء قابلةوالثقافیة الكامنة ن

الشتات الصحراوى. عالم فى من الناحیة الجوھریة, على االقل افكاریتعلق االمر بمعرفةللتحویل,

فىالو یقیمون وثالثین سنة) الذین سنوات عشر (خمسة الشباب حیاة حالة فى اتالیالوراء التى توجد

ھذا منھا التى یتكون و الجماعیة,الفى الصحراء.الفریدالمكانالخمسة فىروایات الفردیة موضوعة

انجازالبحثتطبیقات من اجل االستقاللالمعتفقیفى تحریر االراضى المحتلةو قناعة بان النضال

ومن الصحراوى, للشباب ذا اولویة بالنسبة ماھدفا الحال من االجیال.طبیعة تبقى

من اخرى مااالدعاءالالحظة فكرة الى فى المخیماتةقساو,شارة لشعب لالنسبةبالحیاة الیومیة

خاص.عامبشكلالصحراوى عنقساوة الحیاةوالشباب بوجھ ھشاشةالناجم الطبیعحدة ي الوضع

قید الحیاةفى على ذلك, البقاء عليالصحراء, باالضافة الى . جداامر معقدالمساعدات الخارجیةفقط

ك من فى السنوات االخیرة مع االزمة االقتصادیة وما یصاحب ذلتضاعفتالبقاء قد في وھذه الصعوبات 

الدولیة. القیود المفروضة على المعونات

بعد توقف  الحرب8  رقم  استمرا رالنزاع  مع ا لمغرب ,  فإن التصور الجماعي   الذي

 بنیى على اساسا فكرة  االنتقال الوشیك  من المخیمات و العودة الى الصحراء حرة 

النظام العقلى,  و مستغلة , قد تالشت.  كل ھذا یثیر ااطرابات  وال سیما بین الشباب, بما في ذلكاالضطراب في   

ازاء مستقبل البقاء لفترة اطول فى ھذا المنطقة الھشة و القاسیة. 

 ان ھذا الواقع الصعب ال یمنع التعبیر  عن التقدیر و االمتنان الذي یكنھ الشعب الصحراوى للشعب الجزائرى على 
مساعدتھ وكرم الضیافتھ.

االستقالل یشكل نقطة التقاء والبدء فى تنفیذ اي مشاریع حیویة جدیدة و مستدامة للشعب الصحراوى, 

"روشیل-7 قال: ھذا الصدد وفى المواجھة. بدال من التكامل حیث العربى من العالم فى والتقلید یحلل الحداثة شیئالتقالیداننعرفعمومادیفیز اومحافظھي
والحدیثقدیم, و جدیدا, شیئا بالضرورةمتقدمباعتباره ولكن لیس ھكذا.. تكون االعتقادان ھو واعنفى العالم العربىكما استوعب, ولحداثةالتقلید ذلك الشبابقد

التفكیرالفى حیاتھم دون اى مشاكل, سواء  اسالیب مثل حدیثة والتكنو التصرفات طریقة المنتجات عن فضال العربى االن الشبابالتقلیدیة, فى العالم یستخدمولوجیا.
والسلوكیات التقلیدیة عن المفاھیم فى التعبیر عن اشكال التكنولوجیا الحدیثة فضال عن القیم الحدیثة, فى التعبیر و(2008) ..س ر  دیفی-الطرق التقلیدیة التقالید

الرقمٮال: سبیا. الحداثة -http://revistaculturas.org/wp.منمسترجع. ة الثقافات. مؤسسة الثقافات الثالثیةمجلة
content/uploads/2013/02/Tradici%C3%B3n-y-modernidad.pdf

عام-8 فى اواخر بدا الذى والمغرب, جبھة البولیساریو بین المسلح وانتھ1975فى الصراع . وفى1991فى عاممنورسولنار, فضال عن انشاء الوقف اطالق ابى ,
الحاضر, نجد انفسنا فى مواجھة ھذه "ال حرب وال سالم".بأنھانوصفھاالتىالمرحلةالوقت

الصحراویین. الالجئین مخیمات فى الالجئین 13الشباب

الحداثةتقالیدال una cultura enفى tránsito–Tradición en la modernidad
7عبورفي ثقافة

خالل ادعاء اشخاصلالتطرقفى من مخیمات تندوف, فى فىوھممؤھلینحالة الشباب یعملون

است الفرید, التحلیلىدھذا الموقع الى االسسالو الخطابعى االنتباه الى الوضوح عند االشارة مشترك

وان تكواالقتصادیةاالیدیولوجیة فى المخیمات, الحالة االجتماعیة ھذه وراء قابلةوالثقافیة الكامنة ن

الشتات الصحراوى. عالم فى من الناحیة الجوھریة, على االقل افكاریتعلق االمر بمعرفةللتحویل,

فىالو یقیمون وثالثین سنة) الذین سنوات عشر (خمسة الشباب حیاة حالة فى اتالیالوراء التى توجد

ھذا منھا التى یتكون و الجماعیة,الفى الصحراء.الفریدالمكانالخمسة فىروایات الفردیة موضوعة

انجازالبحثتطبیقات من اجل االستقاللالمعتفقیفى تحریر االراضى المحتلةو قناعة بان النضال

ومن الصحراوى, للشباب ذا اولویة بالنسبة ماھدفا الحال من االجیال.طبیعة تبقى

من اخرى مااالدعاءالالحظة فكرة الى فى المخیماتةقساو,شارة لشعب لالنسبةبالحیاة الیومیة

خاص.عامبشكلالصحراوى عنقساوة الحیاةوالشباب بوجھ ھشاشةالناجم الطبیعحدة ي الوضع

قید الحیاةفى على ذلك, البقاء عليالصحراء, باالضافة الى . جداامر معقدالمساعدات الخارجیةفقط

الصعوبات قدفي وھذه ذلتضاعفتالبقاء یصاحب وما مع االزمة االقتصادیة ك منفى السنوات االخیرة

المعونات على الدولیة.القیود المفروضة

الحرب فترة الالصراعاواذ8بعد انتھاء استمرار المغربمواجھةیعكس مع فإنمع التصورقائما,

الذيال فكرةىبنیجماعي حولعلى اساس من المخیماتموجزة حرةواالنتقال العودة الى الصحراء

قد تالش یثیر االضطتومستقلة, وھذا في. وال سیما بین الشباب, بما ذلك اضطراب النظام العقلى,راب,

ھذا فى البقاء لفترة اطول مستقبل و القاسیةازاء وھذالمنطقة الھشة الصعباا. فيلواقع یمنع جمیعال

التى علىالشعب الصحراوىو االمتنان الذي یكنھتقدیرالتعبر عنالروایات للشعب الجزائرى

فكرةوكرم الضیافتھمساعدتھ المحادثات تكون جمیع من المفھوم ان غیر انھ عنمؤ. الیوم،قتة الحیاة

من العودة الى االرض یتمكن .تصبةالمغحتى

مشاریع فى تنفیذ والبدء یشكل نقطة التقاء لشعب الصحراوى,لستدامةو مجدیدةحیویةاالستقالل

"روشیل-7 قال: ھذا الصدد وفى المواجھة. بدال من التكامل حیث العربى من العالم فى والتقلید یحلل الحداثة شیئالتقالیداننعرفعمومادیفیز اومحافظھي
والحدیثقدیم, و جدیدا, شیئا بالضرورةمتقدمباعتباره ولكن لیس ھكذا.. تكون االعتقادان ھو واعنفى العالم العربىكما استوعب, ولحداثةالتقلید ذلك الشبابقد

التفكیرالفى حیاتھم دون اى مشاكل, سواء  اسالیب مثل حدیثة والتكنو التصرفات طریقة المنتجات عن فضال العربى االن الشبابالتقلیدیة, فى العالم یستخدمولوجیا.
والسلوكیات التقلیدیة عن المفاھیم فى التعبیر عن اشكال التكنولوجیا الحدیثة فضال عن القیم الحدیثة, فى التعبیر و(2008) ..س ر  دیفی-الطرق التقلیدیة التقالید

الرقمٮال: سبیا. الحداثة -http://revistaculturas.org/wp.منمسترجع. ة الثقافات. مؤسسة الثقافات الثالثیةمجلة
content/uploads/2013/02/Tradici%C3%B3n-y-modernidad.pdf

. وفى1991فى عام منورسو لنار, فضال عن انشاء الوقف اطالق ابى , وانته1975فى الصراع المسلح بين جبهة البوليساريو والمغرب, الذى بدا فى اواخر عام 8
"ال حرب وال سالم".بأنها نوصفها التى المرحلة الوقت الحاضر, نجد انفسنا فى مواجهة هذه 

.تھعالجماین منوو الجیلي بغض النظر عن البعد االیدیولوجى 

ى ھذا المجتمع – الحالم بالعودة  الوشیكة من صحراء تندوف الى الوطن , الصحراء الغربیة -لكن ف

تحدث  بطریقة متداخلة العدید من التغیرات التى تبرز فى دینامیكیات تطلع الشباب, و كذالك لدى الكثیر من 

فى ة االجداد،ثقافاوى التقلیدى القائم على القیم والمجتمع الصحریوكد ان انتقال،االشخاص البالغین

فترة لتى تتداخل فى عملیة العبور من ینبع من ما یسمى بـ "ثقافة عالمیة", اومن ھنا الحداثة الزائفةاتجاه 

قائم على -نموذجىمن مجتمع المجتمعلتحولھذا ا. وینقل, فترة السلمالجاریةالفترةالحرب الى 

.ةالذى یصب فى مجتمع تحكمھ االنانیة المتزایدوالحالى و المتمثل في الراسمالیةطارالاالى التضامن, 

دواجیة المعاییرالموجودة  مؤخرا في المجتمع، والتي تجمع بین قیم التضامن، واالنانیة الناشئة فى ازان 

المجال االجتماعى. ري الى الجانب الفكایضا فى جوانب اخرى منةصبح واضحتالشعب الصحراوى 

ومن بین الشباب یبرز نوعا ما من االختالف   فى تصورللحل  الصراع: فى حین ان معظم الناس یرید  الطرق
السلمیة , فھناك اقلیة تدعو الى العودة الى الحرب, یبین ذالك تباین في الخطاب الحالى عكس التصور 

االحادي في ما مضى .

الحس التضامنىفقد فترة الحرب,البارزان فى عقلیةیتناقض  جدا عرفتاالجیال التى لممع

ھى انا والنتیجة عنفيتدریجیاانطلقناھلمواجھة العسكریة. علىالحلول للمشاكل الخاصةالبحث

وھالحساب المصلحة دونناجماعیة. غیراالساسىالمشكلیكمنشكمن الخطابي لدىاالتجاهوالذي

منظور الدرجة الثانیة. من على تسویة النزاع من الشباب الذى ینص كبیر جزء

علىیثیرجتمع الصحراويتطور الم فقط كبیرا, لیس فى كل مكان منأفكارتغییرا بل الشباب,

المساواة, الذى س مبدا على قائم متضامن مجتمع المدقعهاعدالنسیج االجتماعى. على الفقر التغلب على

المسلح،نتیجة فیھاالمتاحةاذ ان الموارد الشحیحةالنزاع نطاقتشترك ابعد االطاراالسرة على .

وحدةمركزیة اقتصادیةكاالسرةالمرجعى الحالى یضع الموارد،لبجمن اجل امن  تضباعتبارھا

منو بینحیثایضا من ان لدیھممنسرةالااالستھالك. افراد مساعدات اقتصادیة، اوعمللدیھا تتلقى

ھیكلھذاخارجیة, متساویةمن شانھ ان یفضى الى غیر عتمدونوالذین یاالقتصادیةذوى المواردبینة

على المساعدات فى المخیمات.یالتىكلیا منتظم عدم المساواةئببطبروزیتم توزیعھا بشكل

.االقتصادیة-الجتماعیةا

یفترض ان المشاریعمعالجةفيامل،یشكلھذا العمل مواجھة على االسرةو والحفاظ الحیویة,

من المشاریع الحیویة. اجراء المزید ولكن ایضا ذلك, یوفرالحالیة, علىاف، للحدوروباالضافة الى ظ

العقلیة من، الصحة , الطویلةالفارغالوقتفتراتفيباالنشطةالضجرفتراتفي إمكانیة التخلص

وقت الدراسةفقط فراغھا العمریة الصغیرة التي یملئ فىالفئات یشارك كما الوقت الفراغملئ.

الصحراویین. الالجئین مخیمات فى الالجئین 14الشباب

عن البعد االیدیولوجى .تھعالجماینمنوو الجیليبغض النظر

المجتمع فى ھذا فى الصحراء الغربیةالحالم–لكن الوطن صحراء تندوف الى من وشیك -فى سفر

بطریقة منمتداخلةتجرى دینامیتختفيالتىالتغیراتالعدید منالكثیرولدىالشباب,تطلعاتكیفى

الصحریوكد ان انتقال،االشخاص البالغین والمجتمع على القیم القائم االجداد،ثقافاوى التقلیدى فى ة

ھناالحداثة الزائفةاتجاه عالمیة", اومن "ثقافة ما یسمى بـ من منینبع عملیة العبور فى تتداخل فترةلتى

فترة السلمالجاریةالفترةالحرب الى وینقل, ا. على-نموذجىمن مجتمعالمجتمعلتحولھذا قائم

الراسمالیةطارالاالىالتضامن,  في و المتمثل مجتمع تحكمھ االنانیة المتزایدوالحالى فى .ةالذى یصب

مؤخرامعاییرالازدواجیةان والمكونة التضامنتجمعتيالللمجتمع، قیم فى ةاالنانیة الناشئ، وبین

واضحتالشعب الصحراوى االجتماعى.ري الى الجانب الفكایضا فى جوانب اخرى منةصبح المجال

معظمیبرزبین الشبابومن ان حین فى الصراع: حل تصور فى العداء من یرید الطریقالناسنوعا

تالسلمیة وھناك اقلیة وقد, الى العودة الى الحرب. الخطابذلكتبیندعو فيالعامفى ما شرخ

لماضى.فى ااالحاديالتصور

الحس التضامنىفقد فترة الحرب,البارزان فى عقلیةیتناقض  جدا عرفتاالجیال التى لممع

ھى انا والنتیجة عنفيتدریجیاانطلقناھلمواجھة العسكریة. علىالحلول للمشاكل الخاصةالبحث

وھالحساب المصلحة دونناجماعیة. غیراالساسىالمشكلیكمنشكمن الخطابي لدىاالتجاهوالذي

منظور الدرجة الثانیة. من على تسویة النزاع من الشباب الذى ینص كبیر جزء

علىیثیرجتمع الصحراويتطور الم فقط كبیرا, لیس فى كل مكان منأفكارتغییرا بل الشباب,

المساواة, الذى س مبدا على قائم متضامن مجتمع المدقعهاعدالنسیج االجتماعى. على الفقر التغلب على

المسلح،نتیجة فیھاالمتاحةاذ ان الموارد الشحیحةالنزاع نطاقتشترك ابعد االطاراالسرة على .

وحدةمركزیة اقتصادیةكاالسرةالمرجعى الحالى یضع الموارد،لبجمن اجل امن  تضباعتبارھا

منو بینحیثایضا من ان لدیھممنسرةالااالستھالك. افراد مساعدات اقتصادیة، اوعمللدیھا تتلقى

ھیكلھذاخارجیة, متساویةمن شانھ ان یفضى الى غیر عتمدونوالذین یاالقتصادیةذوى المواردبینة

على المساعدات فى المخیمات.یالتىكلیا منتظم عدم المساواةئببطبروزیتم توزیعھا بشكل

.االقتصادیة-الجتماعیةا

یفترض ان المشاریعمعالجةفيامل،یشكلھذا العمل مواجھة على االسرةو والحفاظ الحیویة,

من المشاریع الحیویة. اجراء المزید ولكن ایضا ذلك, یوفرالحالیة, علىاف، للحدوروباالضافة الى ظ
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الصحراویین. الالجئین مخیمات فى الالجئین 14الشباب
التكویناكثرمتجھةالوللعمل الذاتيحتى و لو كانت دوماعالم العملمركزة علىالبالتكوینات نحو
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متناقضةحد من لل, مختصمن الجانب الالمقدمةحاتاالقترا اجرامیة او انشطة الثقافةحدوث مع

او المخدرات, او اتناول الككالصحراویة, الشرعیة.الحدودتتعدىاالقتصادیة التىنشطةالحول

مسالة اخرى حولھاوثمة و ھيتوافقت فىاالراء البدنى او العقلى.ھاجانبالرعایة الصحیة, سواء

تفتقر الم حالتھ الصحیة, ال یعرف المخیمات من سكان كبیرا جزءا الحظت ان ؤشرات االساسیةالدراسة

حالة(مؤIMCمثل: الوزن, الطول,فى كتلة الجسم), التوتر او فى الرویةالنظشر ھذا الصددر وفى .

وضع بروتوكوالتیالحظ من اجل والمتابعة الصحیة،طلب صریح الذین زاروعلى خالف الرصد

وتكونت لدیھم تلك الثقافة الصحیةالخارجبلدان ب ، .

كثرة الناجمة عن المساواة،الزواجالى العمل, صعوبةاالفتقاروقت الفراغ،الحاالت عدم او

ت المجتمع انتشراالقتصادیة التى (نموذج الشباب اثر تأثیر التلفزةفى اوساط على , الستھالكى ینتشر

ال فى اسلوب الحیاةوالتكنولوجیات الالسفر الى الخارج)المالحظ اثناءجدیدة على قد تؤثر حالةفانھا

والعقلیة الشباب.لالصحیة البدنیة من كبیر الحمیة الغذائیة,البیئة،قساوةجزء فى المتزایدة القیود

فيملوح فى بعض المخیمات, العجز كلھاالمواة المیاه ذلك. وما الى الوقائیة, الصحیة لھا تاثیررد

واالضطرابات الدم, وفقر التغذیة, وسوء والرؤیة, مشاكل االسنان, للسكان. على الحالة الصحیة مباشر

والربو...الھضمیة بعض, تكمل شیوعاامراضحلقات, ذلك, ان لعنةاالكثر وباالضافة الى المرض.

فىالعقلى الموظفین نقص النفسى. ان حالة التدخل فى اضافیا, المجتمع الصحراوى یشكل تحدیا بین

یلزمال فى المخیمات علم النفسالموظفینطب النفسى مجال فى فىالفنیین عالجعملیةالمساھمة

.العقليالمرض

الى ان ا من االشارة ال بد مجال الصحة, فى فيوفیما یتعلق بالمراة, في مالضغط نموذجین وجود

الذينسیجفي الیتعلق و (التقلیدى فكرةالنسوي فكرةو الذي معاصرو ال،ئدالوزن الزایتبنى یتبنى

بیاض البشرة)الرشاقة ھذه الفئة االخیرة الىو یدفع مراعاتالعقاقیر الضارةاستخداممما المعاییردون

منمجالفيالمتبعة كثیر الغایة. تلك اجل تحقیق من النسائي من الرقابةتكینشیءالنساالتجمیل

باعتباره غیركشبابكجنس وبوجھ الخصوص:والضغط  من طرف االسرة و المجتمع المفرطة

.ناضج

الصحراویین. الالجئین مخیمات فى الالجئین 15الشباب
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عن البعد االیدیولوجى .تھعالجماینمنوو الجیليبغض النظر

المجتمع فى ھذا فى الصحراء الغربیةالحالم–لكن الوطن صحراء تندوف الى من وشیك -فى سفر

بطریقة منمتداخلةتجرى دینامیتختفيالتىالتغیراتالعدید منالكثیرولدىالشباب,تطلعاتكیفى

الصحریوكد ان انتقال،االشخاص البالغین والمجتمع على القیم القائم االجداد،ثقافاوى التقلیدى فى ة

ھناالحداثة الزائفةاتجاه عالمیة", اومن "ثقافة ما یسمى بـ من منینبع عملیة العبور فى تتداخل فترةلتى

فترة السلمالجاریةالفترةالحرب الى وینقل, ا. على-نموذجىمن مجتمعالمجتمعلتحولھذا قائم

الراسمالیةطارالاالىالتضامن,  في و المتمثل مجتمع تحكمھ االنانیة المتزایدوالحالى فى .ةالذى یصب

مؤخرامعاییرالازدواجیةان والمكونة التضامنتجمعتيالللمجتمع، قیم فى ةاالنانیة الناشئ، وبین

واضحتالشعب الصحراوى االجتماعى.ري الى الجانب الفكایضا فى جوانب اخرى منةصبح المجال

معظمیبرزبین الشبابومن ان حین فى الصراع: حل تصور فى العداء من یرید الطریقالناسنوعا

تالسلمیة وھناك اقلیة وقد, الى العودة الى الحرب. الخطابذلكتبیندعو فيالعامفى ما شرخ

لماضى.فى ااالحاديالتصور

قیاب  الحس التضامنى البارز جدا فى فترة الحرب, و یتناقض  مع عقلیة االجیال التى لم تعرف المواجھة 

العسكریة. والنتیجة ھى اننا  انطلقنا تدریجیا في البحث عن الحلول للمشاكل الخاصة على حساب المصلحة 

الجماعیة. وھنا من دون شك یكمن المشكل االساسى والذي غیر االتجاه الخطابي لدى جزء  كبیر  من  

الشباب و   الذىاصبحت    تسویة  النزاع  من  منظور  الدرجة  الثانیة بالنسبة لھ.

تطور المجتمع  الصحراوي  یثیر تغییرا  كبیرا  , لیس  فقط  على  أفكار  الشباب,  بل  فى  كل  مكان  من 

النسیج االجتماعى. من  مجتمع  متضامن   قائم على  مبدا  المساواة, الذى  ساعده على التغلب على الفقر المدقع  

نتیجة  النزاع   المسلح  ، اذ  ان  الموارد  الشحیحة  المتاحة  تشترك  فیھا  االسرة  على  ابعد  نطاق الى  االطار 

المرجعى الحالى الذي  یضع  االسرة  كمركزیة  اقتصادیة  باعتبارھا وحدة  تضامن  من  اجل  
جلب  الموارد، وایضا من حیث  االستھالك. ان  من  بین  االسرة  من  لدیھا  افراد  لدیھم  عمل، او تتلقى   

مساعدات  اقتصادیة  خارجیة, ھذا  من  شانھ  ان     یفضى الى ھیكلة  غیر  متساویة  بین  ذوى   الموارد 

االقتصادیة والذین   یعتمدون   كلیا على  المساعدات  التى   یتم   توزیعھا   بشكل  منتظم  فى  المخیمات و  

یبروز  ببطئ   عدم   المساواة. 

الصحراویین. الالجئین مخیمات فى الالجئین 14الشباب

وثمة مسالة اخرى توافقت حولها االراء و هي الرعاية الصحية, سواء فى جانبها البدنى او العقلى. 

الدراسة الحظت ان جزءا كبيرا من سكان المخيمات ال يعرف حالته الصحية, تفتقر المؤشرات االساسية 

فى مثل: الوزن, الطول,  IMCمؤشر كتلة الجسم , التوتر او حالة النظر. وفى هذا الصدد يالحظ 

الطلب  الصريح  من اجل وضع بروتوكوالت الرصد والمتابعة الصحية، على خالف الذين زارو 
. ، وتكونت لدیھم تلك الثقافة الصحیةالخارجبلدان ب

كثرة الناجمة عن المساواة،الزواجالى العمل, صعوبةاالفتقاروقت الفراغ،الحاالت عدم او

ت المجتمع انتشراالقتصادیة التى (نموذج الشباب اثر تأثیر التلفزةفى اوساط على , الستھالكى ینتشر

ال فى اسلوب الحیاةوالتكنولوجیات الالسفر الى الخارج)المالحظ اثناءجدیدة على قد تؤثر حالةفانھا

والعقلیة الشباب.لالصحیة البدنیة من كبیر الحمیة الغذائیة,البیئة،قساوةجزء فى المتزایدة القیود

فيملوح فى بعض المخیمات, العجز كلھاالمواة المیاه ذلك. وما الى الوقائیة, الصحیة لھا تاثیررد

واالضطرابات الدم, وفقر التغذیة, وسوء والرؤیة, مشاكل االسنان, للسكان. على الحالة الصحیة مباشر

والربو...الھضمیة بعض, تكمل شیوعاامراضحلقات, ذلك, ان لعنةاالكثر وباالضافة الى المرض.

فىالعقلى الموظفین نقص النفسى. ان حالة التدخل فى اضافیا, المجتمع الصحراوى یشكل تحدیا بین

یلزمال فى المخیمات علم النفسالموظفینطب النفسى مجال فى فىالفنیین عالجعملیةالمساھمة

.العقليالمرض

الى ان ا من االشارة ال بد مجال الصحة, فى فيوفیما یتعلق بالمراة, في مالضغط نموذجین وجود

الذينسیجفي الیتعلق و (التقلیدى فكرةالنسوي فكرةو الذي معاصرو ال،ئدالوزن الزایتبنى یتبنى

بیاض البشرة)الرشاقة ھذه الفئة االخیرة الىو یدفع مراعاتالعقاقیر الضارةاستخداممما المعاییردون

منمجالفيالمتبعة كثیر الغایة. تلك اجل تحقیق من النسائي من الرقابةتكینشیءالنساالتجمیل

باعتباره غیركشبابكجنس وبوجھ الخصوص:والضغط  من طرف االسرة و المجتمع المفرطة

.ناضج
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التكویناكثرمتجھةالوللعمل الذاتيحتى و لو كانت دوماعالم العملمركزة علىالبالتكوینات نحو

الواقععلىمنالمھنى في ویبرز فى سن المراھقةيفالجامعى. الشباب من الرفض الىاوساط نوعا

الدراسة من حین یََرْون مزید مناال, أتت بشھادات التعلیم الجامعى السابقة عدموالخارج,جیال

الست الحر كغیرھممعرفتھم وقتھم ذات اواستغالل.  غالل سیاسة ھى وقت الفراغ من , ویةل, او االستفادة

كان ال ھنا وضع مشروع متكاملومن لبىبخطة تالفراغللوقتجیداستغالل. للشباببد من

متناقضةحد من لل, مختصمن الجانب الالمقدمةحاتاالقترا اجرامیة او انشطة الثقافةحدوث مع

او المخدرات, او اتناول الككالصحراویة, الشرعیة.الحدودتتعدىاالقتصادیة التىنشطةالحول

مسالة اخرى حولھاوثمة و ھيتوافقت فىاالراء البدنى او العقلى.ھاجانبالرعایة الصحیة, سواء

تفتقر الم حالتھ الصحیة, ال یعرف المخیمات من سكان كبیرا جزءا الحظت ان ؤشرات االساسیةالدراسة

حالة(مؤIMCمثل: الوزن, الطول,فى كتلة الجسم), التوتر او فى الرویةالنظشر ھذا الصددر وفى .

وضع بروتوكوالتیالحظ من اجل والمتابعة الصحیة،طلب صریح الذین زاروعلى خالف الرصد

وتكونت لدیھم تلك الثقافة الصحیةالخارجبلدان ب ، .

,

الى العمل, صعوبة الزواج، او عدم المساواة  الحاالت الناجمة عن كثرة وقت الفراغ، االفتقار 

االقتصادیة التى تنتشر فى اوساط الشباب ( نموذج المجتمع االستھالكى ینتشر على اثر تأثیر التلفزة  

,

والتكنولوجيات الجديدة فى اسلوب الحياة المالحظ اثناء السفر الى الخارج ) كلها قد تؤثر على الحالة 

الصحية البدنية والعقلية لجزء كبير من الشباب. قساوة البيئة، القيود المتزايدة فى الحمية الغذائية, ملوحة 

المياه فى بعض المخيمات, العجز في الموارد الصحية الوقائية, وما الى ذلك,  له  تاثير مباشر على 

الهضمية   الحالة الصحية للسكان. مشاكل االسنان, والرؤية, وسوء التغذية, وفقر الدم, واالضطرابات 

والربو..., تكمل بعض حلقات امراض االكثر شيوعا. وباالضافة الى ذلك, ان لعنة المرض العقلى بين 

المجتمع الصحراوى يشكل تحديا اضافيا, فى حالة  التدخل النفسى. ان نقص الموظفين فى الطب النفسى 
فى المخیمات یلزم الموظفین الفنیین فى مجال علم النفس المساھمة فى عملیة عالج 

المرض العقلي.

    وفیما یتعلق بالمراة, فى مجال الصحة, ال بد من االشارة الى ان الضغط في وجود نموذجین في ما 

یتعلق في النسیج   النسوي  ( التقلیدى و الذي یتبنى فكرة الوزن الزائد، و المعاصر و الذي یتبنى فكرة 

الرشاقة و بیاض البشرة ) مما یدفع ھذه الفئة االخیرة الى استخدام العقاقیر الضارة دون مراعات المعاییر 

المتبعة في  مجال  التجمیل النسائي من اجل تحقیق تلك الغایة. كثیر من النساء یشتكین من الرقابة 

من طرف االسرة و المجتمع بوجھ الخصوص: كجنس وكشباب باعتباره غیر ناضج.     المفرطة والضغط  

الصحراویین. الالجئین مخیمات فى الالجئین 15الشباب
فى التطرق لھا التي  سیتم ، ومحل للنقاش والمعقدةالمواضیع كل ھذه االمور تشكل مجموعة من 

الحقة.افصول ال

الصحراویین. الالجئین مخیمات فى الالجئین 16الشباب
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الصحراویین. الالجئین مخیمات فى الالجئین 17الشباب

صدمتھالمنظر Laیةاالجتماعٮو escena y su trama social

حین  نفسر خطاب الشباب ومعانیھ، فان  یشیر الیھ التحلیل 

االجتماعي، على نحو متكرر, اذ یتحدث عن الشباب كما لو كان فئة متجانسة. یمثل الشباب فئة اجتماعیة 

لم تكن محل االھتمام رغم خاصیة السن التي تمیزه . في البلدان المتقدمة الفضاء  الحیوى للشباب كان دوما 
في تحول , على غرار التحرر المنزلي . اما في المجتمعات االخرى ھذه القفزة لم تكن اال عن طریق 

الزواج او بلوغ سن الرشد. في المجتمع الصحراوى, النظرة االجتماعیة واالداریة تتموقع في الخمسة 

واربعين عاما. فى هذه الدراسة, قد حددنا محل للدراسة فى ثالثين سنة.

هذه المسالة تولد اختالف نوعي فيما يخص الشباب فى جميع المجتمعات, و التى اكدتها  البحوث 

االجتماعية, عند الحديث عن الشباب الصحراوى, يصبح من المؤكد و حسب اولئك الذين شاركوا فى 

المقابالت. ان هذا التنوع يفسر على انه ثراء ثقافي ، اجتماعي  و سياسي , رغم انه يعقد استراتيجيات
تناوله. االشخاص الذين تمت مقابلتهم من خاللهم تبرز فكرة ان الشباب الصحراوي شباب متنوع  ,

ويالحظ هذا االختالف  حسب السن ونوع الجنس, ومستوى التعليم, االيديولوجية السياسية وااللتزام 

االجتماعى, ومن حيث التعايش مع الثقافات االخرى, المسؤوليات العائلية, العيش فى مخيمات الالجئين أو 

المناطق المحررة, المحتلة او فى الشتات، ومن مختلف التجارب الحیاتیة التى خاضھا الشباب. وأي 
متباینة.الھذه الحالة عمل  مع الشباب یجب ان ینطلق من منھج  

فیوكما بینقال شریك " فى ھذا الجیل فالشباب اإلناثما یخص التباین ى حد ذاتھ, ھناك مجموعة,

فى الجزائرالفتیاتمن مختلفةوثقافةلھندرسن درسنخالفاھدافوافكار كوبا, لیبیافياالتي

."…

المساواتتحول المجتمعفكرةان  فترة الحرب،من نموذج االجیالاثناء بین التضامن على كافةقائم

فترة السلمكشعبجودو الومن اجل الصمود، فى المادةالى نموذج لمجتمع یستند الى، تفسح الطریق

وھذا النموذج یمكن ان یكون اكثو  بینرالذاتیة. تدریجالجمع الشبانيبروز كان وان قد بدا یغزو, یا

من االجیال مجتمع البدواالخرىمن تبقى من فىالى الحضر, منو الترحال. ان التحول حركیّة العیش

و الغنم الى9الخیمة من شعر اإلبل الطوباألصلیة من منزل فى قبلىاالقامة مجتمع من , التحول

على الممتدةیعتمد من اقتصو،حدةاوالاالسرةالىاالسرة مجتمع استھالكيالتحول -، اد الكفاف الى

مثلت-9 ترمز الى الكرم التي التي بالخیمة، قوي یؤكد ان االنسان الصحراوي لدیھ ارتباط ، باللھجة الحسانیة یكتب ، حسنى عبد الل الكثیرالشاعر
الشاسعة في الصحاري الرحل حیات في حسن الضیافة باالضافة الى

    المنظر و صدمتھ االجتماعىیة
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في تحول , على غرار التحرر المنزلي . اما في المجتمعات االخرى ھذه القفزة لم تكن اال عن طریق 

الزواج او بلوغ سن الرشد. في المجتمع الصحراوى, النظرة االجتماعیة واالداریة تتموقع في الخمسة 

واربعين عاما. فى هذه الدراسة, قد حددنا محل للدراسة فى ثالثين سنة.

هذه المسالة تولد اختالف نوعي فيما يخص الشباب فى جميع المجتمعات, و التى اكدتها  البحوث 

االجتماعية, عند الحديث عن الشباب الصحراوى, يصبح من المؤكد و حسب اولئك الذين شاركوا فى 

المقابالت. ان هذا التنوع يفسر على انه ثراء ثقافي ، اجتماعي  و سياسي , رغم انه يعقد استراتيجيات
تناوله. االشخاص الذين تمت مقابلتهم من خاللهم تبرز فكرة ان الشباب الصحراوي شباب متنوع  ,

ويالحظ هذا االختالف  حسب السن ونوع الجنس, ومستوى التعليم, االيديولوجية السياسية وااللتزام 

االجتماعى, ومن حيث التعايش مع الثقافات االخرى, المسؤوليات العائلية, العيش فى مخيمات الالجئين أو 

المناطق المحررة, المحتلة او فى الشتات، ومن مختلف التجارب الحیاتیة التى خاضھا الشباب. وأي 
متباینة.الھذه الحالة عمل  مع الشباب یجب ان ینطلق من منھج  

فیوكما بینقال شریك " فى ھذا الجیل فالشباب اإلناثما یخص التباین ى حد ذاتھ, ھناك مجموعة,

فى الجزائرالفتیاتمن مختلفةوثقافةلھندرسن درسنخالفاھدافوافكار كوبا, لیبیافياالتي

."…

المساواتتحول المجتمعفكرةان  فترة الحرب،من نموذج االجیالاثناء بین التضامن على كافةقائم

فترة السلمكشعبجودو الومن اجل الصمود، فى المادةالى نموذج لمجتمع یستند الى، تفسح الطریق

وھذا النموذج یمكن ان یكون اكثو  بینرالذاتیة. تدریجالجمع الشبانيبروز كان وان قد بدا یغزو, یا

من االجیال مجتمع البدواالخرىمن تبقى من فىالى الحضر, منو الترحال. ان التحول حركیّة العیش

و الغنم الى9الخیمة من شعر اإلبل الطوباألصلیة من منزل فى قبلىاالقامة مجتمع من , التحول

على الممتدةیعتمد من اقتصو،حدةاوالاالسرةالىاالسرة مجتمع استھالكيالتحول -، اد الكفاف الى

مثلت-9 ترمز الى الكرم التي التي بالخیمة، قوي یؤكد ان االنسان الصحراوي لدیھ ارتباط ، باللھجة الحسانیة یكتب ، حسنى عبد الل الكثیرالشاعر
الشاسعة في الصحاري الرحل حیات في حسن الضیافة باالضافة الى

    المنظر و صدمتھ االجتماعىیة
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خطاب نفسر ینبغىالمس، معانیھوالشبابحین التحلیلیشیر الىماھيان تعلنئلة االولى

متكرر, یتحدثاالجتماعي، كانعن الشبابعلى نحو لو ویمثل الشبابكما متجانسة. فئة اجتماعیةفئة

اھتماملم فيلتي تمیزهالسن ام خاصیة رغتكن محل المتقدمة. الحیوى للشبابالبلدان كانالفضاء

تحول في غرار التحرر المنزليدوما على في, اما القفزة. ھذه عنالمجتمعات االخرى لم تكن اال

فياالةالمجتمع الصحراوى, النظرسن الرشد. في بلوغالزواج اوطریق واالداریة تتموقع جتماعیة

فى ثالثین سنة.حددنا محل واربعین عاما. فى ھذه الدراسة, قدخمسةال للدراسة

و التى ایدتھا البحوث الشباب فى جمیع المجتمعات, فیما یخص اختالف نوعي لدتووھذه المسالة

اولئك الذین شاركوا فى و حسب لصحراوى, یصبح من المؤكد , عند الحدیث عن الشباب اجتماعیةاال

ستراتیجیاتام انھ یعقد رغ, ثقافي ، اجتماعي  و سیاسي یفسر على انھ ثراء التنوع المقابالت. ان ھذا 

, متنوع شبابفكرة ان الشباب الصحراوي برز من خاللھم تتمت مقابلتھم تناولھ. االشخاص الذین

السن ونوع الجنس, ومستوى التعلیم, االیدیولوجیة السیاسیة وااللتزام حسب ختالف  الاذا ھیالحظ و

لیة, العیش فى مخیمات الالجئین مع الثقافات االخرى, المسؤولیات العائمن حیث التعایش وتماعى, االج

الشباب. وأي خاضھا التجارب الحیاتیة التىختلف ومن مق المحررة, المحتلة او فى الشتات،المناطأو 

متباینة.الھذه الحالة عمل  مع الشباب یجب ان ینطلق من منھج  

 كما قالت احدى المشاركات فیما یخص التباین بین الشباب اإلناث , " فى ھذا الجیل فى حد ذاتھ, ھناك مجموعة 

…".من الفتیات درسن فى الجزائر لھن ثقافة وافكار  و اھداف  مختلفةمع االواتي التي  درسن في كوبا, لیبیا 

على التضامن بین االجیال كافة  ان تحول المجتمع من نموذج المساوات اثناء فترة الحرب، القائم

من اجل الصمود، و الوجود كشعب، تفسح الطریق فى فترة السلم الى نموذج لمجتمع یستند الى المادة 

یا  قد بدا یغزو , وان كان تدریجالجمع الشبانيبروز بینرالذاتیة. وھذا النموذج یمكن ان یكون اكثو 

حركیّة العیش فىالى الحضر, من و الترحال. ان التحول من مجتمع البدواالخرى من تبقى من االجیال

, التحول من مجتمع قبلى االقامة فى منزل من الطوب األصلیة من شعر اإلبل و الغنم  الى  9الخیمة 

-، اد الكفاف الى مجتمع استھالكي التحول من اقتصو،حدةاوالاالسرة الى االسرة الممتدة یعتمد على 

مثلت-9 ترمز الى الكرم التي التي بالخیمة، قوي یؤكد ان االنسان الصحراوي لدیھ ارتباط ، باللھجة الحسانیة یكتب ، حسنى عبد الل الكثیرالشاعر
الشاسعة في الصحاري الرحل حیات في حسن الضیافة باالضافة الى

الصحراویین. الالجئین مخیمات فى الالجئین 17الشباب
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خطاب نفسر ینبغىالمس، معانیھوالشبابحین التحلیلیشیر الىماھيان تعلنئلة االولى

متكرر, یتحدثاالجتماعي، كانعن الشبابعلى نحو لو ویمثل الشبابكما متجانسة. فئة اجتماعیةفئة

اھتماملم فيلتي تمیزهالسن ام خاصیة رغتكن محل المتقدمة. الحیوى للشبابالبلدان كانالفضاء

تحول في غرار التحرر المنزليدوما على في, اما القفزة. ھذه عنالمجتمعات االخرى لم تكن اال

فياالةالمجتمع الصحراوى, النظرسن الرشد. في بلوغالزواج اوطریق واالداریة تتموقع جتماعیة

فى ثالثین سنة.حددنا محل واربعین عاما. فى ھذه الدراسة, قدخمسةال للدراسة

جمیع المجتمعات,فیما یخصاختالف نوعيلدتووھذه المسالة فى و التى ایدتھا البحوثالشباب

عن الشباب اجتماعیةاال عند الحدیث من المؤكد, یصبح فىو حسب لصحراوى, اولئك الذین شاركوا

ھذا على انھ ثراءالتنوعالمقابالت. ان و سیاسيیفسر اجتماعي ، انھ یعقدرغ, ثقافي ستراتیجیاتام

الذین مقابلتھمتناولھ. االشخاص خاللھم تتمت الشباب الصحراويبرزمن , متنوعشبابفكرة ان

وااللتزامحسبختالفالاذاھیالحظو السیاسیة ومستوى التعلیم, االیدیولوجیة ونوع الجنس, السن

حیث التعایشوتماعى,االج العائمن المسؤولیات مخیمات الالجئینمع الثقافات االخرى, فى لیة, العیش

الشتات،المناطأو فى المحتلة او المحررة, الحیاتیة التىختلفومن مق وأيخاضھاالتجارب الشباب.

منمنھج   ان ینطلق مع الشباب یجب الحالةعمل متباینة.الھذه

فیوكما بینقال شریك " فى ھذا الجیل فالشباب اإلناثما یخص التباین ى حد ذاتھ, ھناك مجموعة,

فى الجزائرالفتیاتمن مختلفةوثقافةلھندرسن درسنخالفاھدافوافكار كوبا, لیبیافياالتي

."…

المساواتتحول المجتمعفكرةان  فترة الحرب،من نموذج االجیالاثناء بین التضامن على كافةقائم

فترة السلمكشعبجودو الومن اجل الصمود، فى المادةالى نموذج لمجتمع یستند الى، تفسح الطریق

وھذا النموذج یمكن ان یكون اكثو  بینرالذاتیة. تدریجالجمع الشبانيبروز كان وان قد بدا یغزو, یا

من االجیال مجتمع البدواالخرىمن تبقى من فىالى الحضر, منو الترحال. ان التحول حركیّة العیش

و الغنم الى9الخیمة من شعر اإلبل الطوباألصلیة من منزل فى قبلىاالقامة مجتمع من , التحول

على الممتدةیعتمد من اقتصو،حدةاوالاالسرةالىاالسرة مجتمع استھالكيالتحول -، اد الكفاف الى

الكثير الشاعر عبد الل حسنى ، يكتب باللهجة الحسانية ، يؤكد ان االنسان الصحراوي لديه ارتباط قوي بالخيمة، التي ترمز الى الكرم التي مثلت9
باالضافة الى حسن الضيافة في حيات الرحل في الصحاري الشاسعة 

قد تؤثر على اسلوب الحیاة،, قد یعكس  تغیرات  ھامة -التفكیر المستقبليخیال من ون یكم انھ قد رغ

الى حد كبیرو فى تغییر العقلیات. 

متضامن. بعكس المجتمع المفھوم اكبر على بدرجةونیحافظحرب الواالرجال والنساء الذین عاش

ىالمویولةاكثر تظھر و،ع الصحراوىالمجتمالصراع الذي  حول االجیال الجدیدة التى لم تعرف 

ستند  على الذي یمجتمع ال،الجدیدةوسائل التكنلوجیا التلفزیونات، وھاتعكسالتى المجتمعات نماذج 

التى یفرضھا راءات  االغاال ان الخاصة, العمق التاریخي, وثقافتھمن وعلى الرغم الذاتیة و المادیات 

مقابلتھم احتواءمعھاھالكى اصبح من الصعب المجتمع االست تمت فان االشخاص الذین ومن ثم, الشباب.

اعادةیة فى اوساط الشباب و ذاكرة التاریخالالحفاظ على التركیز على اھمیة  الى أشاروا باللحاح 

قیم الثقافة التقلیدیة. فى معتغیروان الالتاھیل یتجليمرورالذي تشكل والذي خیمةالخاللمنالزمن

بیوت الطوبالتقلیدیة في تعبیر احدھم، الى جاء على ابوابھاالخیمة: " انوالذي مفتوحا تبقى سابقا,

على االتجاھات االساسیةاألربعة االخریالضیافةوحسنلى التضامناتجسیداو وبینما بیوتتجاه ن.

تبقى الرمالالریح،ال ال یدخل األبوابمغلقةالطوب االشخاص،وال صریحةو ال روایة وھذه ."

الى مجتمع ممن التغیرتعكس   .لق نغمجتمع منفتح

المجتمعي عالعمل الشباب بشكل ینبغى ان یوجھ الى تحفیز ع, خاصة, بصفة والنساء لى ریادةام,

الىمن حیث بین األجیالعملیة التبادل على التحول والعمل التغییر, على ادارة الثقافة نفسھا مبادئ

وفى ھذا ومستقل. حر الضروريمجتمع من اجتمااعلیھن–ان النساءالصدد علیھنعيلتزام یفرض

من المسنحویخطینان والت امؤسسااللریادةتزاملااللتأدیةؤلیةالمزید سیاسیةالجتماعیة

. الصحراویة

Insertar foto jaima, mujer y animales

منالطلبالتبلوروقد من اجلمجتمعصریح كماالجھودببذلبالتزامھیتعھد الشبابانالبالغین,

خةالحالیالمكتسباتعلىالحفاطمن اجل االجیال السابقةفعلت ولیس الى ولكن. من االنتقادات, طاب

فى المستقبل،لمطالبةا من المسؤولیة من السماتبمزید المتبادل بین االجیالابتداء واالحترام . الثقافیة

فكرة معظم المقابالت, بمبارزةوھناك فى ورد بینعنىفى الخطاب الذى الوقت التناوب حان قد انھ

المجتمع. ان التغیراألجیال قیادة وشیكا.بافى مجتمعالالى نموذجھناك نداء للشباب للعودةلكلذت

عمیتطلبھوھو مامتضامن,ال اجل اتمام من الحالى, یستدعیھالوقت الى االستقالل الذي لیة االنتقال

الحالي . الوقت
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المستقبليخیالمنونیكم انھ قدرغ تغیرات  ھامة -التفكیر اسلوب الحیاة،, قد یعكس  على قد تؤثر

فى تغییر العقلیات. كبیر حد الى

عاش والنساء الذین علىبدرجةونیحافظحربالواالرجال متضامن. بعكسالمجتمعالمفھوماكبر

لم تعرف حول االجیال الجدیدة التى الصحراوىالمجتمالصراع الذي  ىالمویولةاكثرتظھرو،ع

وھاتعكسالتىالمجتمعاتنماذج علىالذي یمجتمعال،الجدیدةوسائل التكنلوجیاالتلفزیونات، ستند

المادیات و وثقافتھمنوعلى الرغمالذاتیة انالخاصة,العمق التاریخي, التى یفرضھاراءات  االغاال

مقابلتھماحتواءمعھاھالكى اصبح من الصعب المجتمع االست تمت فان االشخاص الذین ومن ثم, الشباب.

على اھمیةالىأشاروا باللحاح علىالتركیز التاریخالالحفاظ وذاكرة فى اوساط الشباب اعادةیة

قیم الثقافة التقلیدیة. فى معتغیروان الالتاھیل یتجليمرورالذي تشكل والذي خیمةالخاللمنالزمن

بیوت الطوبالتقلیدیة في تعبیر احدھم، الى جاء على ابوابھاالخیمة: " انوالذي مفتوحا تبقى سابقا,

على االتجاھات االساسیةاألربعة االخریالضیافةوحسنلى التضامناتجسیداو وبینما بیوتتجاه ن.

تبقى الرمالالریح،ال ال یدخل األبوابمغلقةالطوب االشخاص،وال صریحةو ال روایة وھذه ."

الى مجتمع ممن التغیرتعكس   .لق نغمجتمع منفتح

المجتمعي عالعمل الشباب بشكل ینبغى ان یوجھ الى تحفیز ع, خاصة, بصفة والنساء لى ریادةام,

الىمن حیث بین األجیالعملیة التبادل على التحول والعمل التغییر, على ادارة الثقافة نفسھا مبادئ

وفى ھذا ومستقل. حر الضروريمجتمع من اجتمااعلیھن–ان النساءالصدد علیھنعيلتزام یفرض

من المسنحویخطینان والت امؤسسااللریادةتزاملااللتأدیةؤلیةالمزید سیاسیةالجتماعیة

. الصحراویة

Insertar foto jaima, mujer y animales

منالطلبالتبلوروقد من اجلمجتمعصریح كماالجھودببذلبالتزامھیتعھد الشبابانالبالغین,

خةالحالیالمكتسباتعلىالحفاطمن اجل االجیال السابقةفعلت ولیس الى ولكن. من االنتقادات, طاب

فى المستقبل،لمطالبةا من المسؤولیة من السماتبمزید المتبادل بین االجیالابتداء واالحترام . الثقافیة

فكرة معظم المقابالت, بمبارزةوھناك فى ورد بینعنىفى الخطاب الذى الوقت التناوب حان قد انھ

المجتمع. ان التغیراألجیال قیادة وشیكا.بافى مجتمعالالى نموذجھناك نداء للشباب للعودةلكلذت

عمیتطلبھوھو مامتضامن,ال اجل اتمام من الحالى, یستدعیھالوقت الى االستقالل الذي لیة االنتقال

الحالي . الوقت
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اساسیاتیظھربین االجیالتبادل األدوار التغیراقترابضمن احدھم:. على حد قول الجدیدظرف

إحداھم" نقول جیلین یمكننا ان كما انذاتيھناك جاز التعبیر, اذا متضامن, جیل .) نجد ان(..االخر

عاتقھ, تقعالذاتيالجیل الجدید, او الجیل من العلى مما یمكن ان یو مسؤولیات,الكثیر عید الىالكثیر

(..الجیلذلكمثل فى التضامن. یتمثل یقفالذى لم الجدید كان الجیل واذا مقاعده.) جیالفاال, من

".ال یجوز الخروج من حیث ھم القدیمة

الحركة ینبغى ان تستندبسھولة, العالقات بیمن اجل المتبادلن االجیال شيءوھوالى االحترام

في التقلیدیة,الثقافبارز تبنیھوة یتم في یمكن ان یتیح الحوالثقافةالایضا, ودیمقراطیة. احترام ار

اناالتصاالت، االجیالقاء بینلثقافة الومناألشخاص.االراء بینفيتوافقال مبداءعلىتعتمدیمكن

االخراشخ, فى السعى من اجل فھم حالة االواالستماعالحوار (الوقوفص وضعیةین جیلالعلى

فقدان). اناالخر المجتمعاالحترامزیادة و الذي یكون أساس التفاھمأشار الیھالذيداخل شركائنا

ولذلك یدعوداخل انشطة تدریبالى ایثقافة الشعب الصحراوى, خاصةونشرجاد الثقافة الصحراویة

الشباب المطاف،فىوھو الذي , بین متمیزة.نھایة ھویة یعطى لھذا الشعب

religiosaLa vivenciaالتعایش الدینى

الكرامة مخیم فى من االنتفاضة عشر,الثانى/نوفمبرتشرینبیناكدیم ازیكفىبدءا الفین سنة

عامة, الصحراوى بصفة لدیھمالوالمجتمع وجھ الخصوص, على السیاسیة وعي اكثربالدور الذىطبقة

ان  الدیمقراطیةیلعبھ الشبابیجب ).RASDفى الجمھوریة العربیة الصحراویة

جمیعكاناكدیم ازیك فى واالجتماعیة المطالب السیاسیة وانتشار "الربیع العربى. ما یسمى بدایة

الى ان ینطرانحاء شمال افریقی ادى االوسط, والشرق حیثالغربا من الغربیة قیمة  الالى الصحراء

مصالحھا.االستراتجیة فانلتحقیق لذلك, یحدد  عمدا حجم  التمرداصبحرسمىالخطابالونتیجة

مختلف الحركات المتطرفةة من جماھیریبقیادة(الشعبي ظھور مع فى المناطق الحضریة) الشباب

إسالمي فى المنطقةذات الھام وھذا الخلطمن بعض البلدان یھدفال. تبریر التدخل المباشرمتعمد الى

السیاق وھذا المنطقة. فى واالقتصادیة السیاسیة مصالحھا على من اجل الحفاظ فى البلدان االخرى

سیما بین الشباب. وال فى المخیمات, كان لھ اثره االجتماعى السیاسى

یبدوولھذا الى, ینظر ان الضرورى وھو امر ینطوىازدواجیةمن فى الشباب الصحراوى, الدین

على االندماج او التفكك االجتماعى. وفى القدرة انماط الحیاة, فى على تغییرات

مقابلتھم تصر,وال یستغرب مندمجان االشخاص الذین تمت فكرة ان الدین االسالمى فى على
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المستقبليخیالمنونیكم انھ قدرغ تغیرات  ھامة -التفكیر اسلوب الحیاة،, قد یعكس  على قد تؤثر

فى تغییر العقلیات. كبیر حد الى

عاش والنساء الذین علىبدرجةونیحافظحربالواالرجال متضامن. بعكسالمجتمعالمفھوماكبر

لم تعرف حول االجیال الجدیدة التى الصحراوىالمجتمالصراع الذي  ىالمویولةاكثرتظھرو،ع

وھاتعكسالتىالمجتمعاتنماذج علىالذي یمجتمعال،الجدیدةوسائل التكنلوجیاالتلفزیونات، ستند

المادیات و وثقافتھمنوعلى الرغمالذاتیة انالخاصة,العمق التاریخي, التى یفرضھاراءات  االغاال

مقابلتھماحتواءمعھاھالكى اصبح من الصعب المجتمع االست تمت فان االشخاص الذین ومن ثم, الشباب.

على اھمیةالىأشاروا باللحاح علىالتركیز التاریخالالحفاظ وذاكرة فى اوساط الشباب اعادةیة

قیم الثقافة التقلیدیة. فى معتغیروان الالتاھیل یتجليمرورالذي تشكل والذي خیمةالخاللمنالزمن

بیوت الطوبالتقلیدیة في تعبیر احدھم، الى جاء على ابوابھاالخیمة: " انوالذي مفتوحا تبقى سابقا,

على االتجاھات االساسیةاألربعة االخریالضیافةوحسنلى التضامناتجسیداو وبینما بیوتتجاه ن.

تبقى الرمالالریح،ال ال یدخل األبوابمغلقةالطوب االشخاص،وال صریحةو ال روایة وھذه ."

الى مجتمع ممن التغیرتعكس   .لق نغمجتمع منفتح

المجتمعي عالعمل الشباب بشكل ینبغى ان یوجھ الى تحفیز ع, خاصة, بصفة والنساء لى ریادةام,

الىمن حیث بین األجیالعملیة التبادل على التحول والعمل التغییر, على ادارة الثقافة نفسھا مبادئ

وفى ھذا ومستقل. حر الضروريمجتمع من اجتمااعلیھن–ان النساءالصدد علیھنعيلتزام یفرض

من المسنحویخطینان والت امؤسسااللریادةتزاملااللتأدیةؤلیةالمزید سیاسیةالجتماعیة

. الصحراویة

Insertar foto jaima, mujer y animales

وقد تبلور الطلب الصریح من مجتمع البالغین, من اجل ثبات و تشبث   الشباب بالتزامھ  و  ببذل الجھود كما 

االنتقادات, ولكن  فعلت االجیال السابقة من اجل الحفاط على المكتسبات الحالیة . ولیس الى خطاب من  اجل 

المطالبة بمزید من المسؤولیة فى المستقبل، ابتداء من السمات الثقافیة واالحترام المتبادل بین االجیال. 

وھناك فكرة بارزة فى الخطاب الذى ورد فى معظم المقابالت, بمعنى انھ قد حان الوقت التناوب بین 

األجیال فى قیادة المجتمع. ان التغیر بات وشیكا. لذلك ھناك نداء  للشباب  للعودة الى نموذج المجتمع 

المتضامن, وھو ما یتطلبھ الوقت الحالى, من اجل اتمام عملیة االنتقال الى االستقالل الذي  یستدعیھ 

.الوقت الحالي  
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المستقبليخیالمنونیكم انھ قدرغ تغیرات  ھامة -التفكیر اسلوب الحیاة،, قد یعكس  على قد تؤثر

فى تغییر العقلیات. كبیر حد الى

عاش والنساء الذین علىبدرجةونیحافظحربالواالرجال متضامن. بعكسالمجتمعالمفھوماكبر

لم تعرف حول االجیال الجدیدة التى الصحراوىالمجتمالصراع الذي  ىالمویولةاكثرتظھرو،ع

وھاتعكسالتىالمجتمعاتنماذج علىالذي یمجتمعال،الجدیدةوسائل التكنلوجیاالتلفزیونات، ستند

المادیات و وثقافتھمنوعلى الرغمالذاتیة انالخاصة,العمق التاریخي, التى یفرضھاراءات  االغاال

مقابلتھماحتواءمعھاھالكى اصبح من الصعب المجتمع االست تمت فان االشخاص الذین ومن ثم, الشباب.

على اھمیةالىأشاروا باللحاح علىالتركیز التاریخالالحفاظ وذاكرة فى اوساط الشباب اعادة یة

قیم الثقافة التقلیدیة. فى معتغیروان الالتاھیل یتجليمرورالذي تشكل والذي خیمة الخاللمنالزمن

بیوت الطوب التقلیدیة في تعبیر احدھم، الى جاء على ابوابھا الخیمة: " انوالذي مفتوحا تبقى سابقا,

على االتجاھات االساسیةاألربعة ن. وبینما  بیوت تجاه االخریالضیافةوحسن لى التضامن اتجسیداو

". وھذه روایة صریحة و ال  االشخاص،وال الرمالالریح،ال ال یدخل األبواب مغلقة الطوب تبقى 

.لق نغمجتمع منفتح الى مجتمع ممن التغیرتعكس  

المجتمعي عالعمل الشباب بشكل ینبغى ان یوجھ الى تحفیز ع, خاصة, بصفة والنساء لى ریادة  ام,

الى من حیث بین األجیالعملیة التبادل على التحول والعمل التغییر, على ادارة الثقافة نفسھا مبادئ

ومستقل. وفى ھذا  حر یفرض علیھنعيلتزام اجتمااعلیھن–ان النساء الصدد من الضروريمجتمع

سیاسیة الجتماعیة والت امؤسسااللریادةتزاملااللتأدیةؤلیة المزید من المسنحو یخطینان 

. الصحراویة

Insertar foto jaima, mujer y animales

منالطلبالتبلوروقد من اجلمجتمعصریح كماالجھودببذلبالتزامھیتعھد الشبابانالبالغین,

خةالحالیالمكتسباتعلىالحفاطمن اجل االجیال السابقةفعلت ولیس الى ولكن. من االنتقادات, طاب

فى المستقبل،لمطالبةا من المسؤولیة من السماتبمزید المتبادل بین االجیالابتداء واالحترام . الثقافیة

فكرة معظم المقابالت, بمبارزةوھناك فى ورد بینعنىفى الخطاب الذى الوقت التناوب حان قد انھ

المجتمع. ان التغیراألجیال قیادة وشیكا.بافى مجتمعالالى نموذجھناك نداء للشباب للعودةلكلذت

عمیتطلبھوھو مامتضامن,ال اجل اتمام من الحالى, یستدعیھالوقت الى االستقالل الذي لیة االنتقال

الحالي . الوقت

الصحراویین. الالجئین مخیمات فى الالجئین 18الشباب

احدھم:. على حد قول الجدیدظرف التغیر اقتراب ضمن اساسیات یظھر بین االجیال تبادل األدوار 

.) نجد ان (..االخر جیل متضامن , اذا جاز التعبیر, كما ان ذاتيھناك جیلین یمكننا ان نقول إحداھم " 

عید الىالكثیر مما یمكن ان یو مسؤولیات, الكثیر من العلى عاتقھ, تقعالذاتي الجیل الجدید, او الجیل 

جیال فاال, من مقاعده .) واذا كان الجیل الجدید لم یقف الذى یتمثل فى التضامن. (..الجیل ذلك مثل

".ال یجوز الخروج من حیث ھم القدیمة 

شيء وھو الى االحترام المتبادل ن االجیال ینبغى ان تستند بسھولة, العالقات بیمن اجل الحركة

ار ودیمقراطیة. احترام یتیح الحوالثقافة الایضا,  في یمكن ان یتم تبنیھ وة التقلیدیة, الثقافبارز في 

مبداء علىتعتمدیمكن ان االتصاالت ، االجیال قاء بین لثقافة الومناألشخاص. االراء بین في توافق ال

االخراشخ, فى السعى من اجل فھم حالة االواالستماعالحوار (الوقوفص وضعیةین جیلالعلى

فقدان). اناالخر المجتمعاالحترامزیادة و الذي یكون أساس التفاھمأشار الیھالذيداخل شركائنا

ولذلك یدعوداخل انشطة تدریبالى ایثقافة الشعب الصحراوى, خاصةونشرجاد الثقافة الصحراویة

الشباب المطاف،فىوھو الذي , بین متمیزة.نھایة ھویة یعطى لھذا الشعب

religiosaLa vivenciaالتعایش الدینى

الكرامة مخیم فى من االنتفاضة عشر,الثانى/نوفمبرتشرینبیناكدیم ازیكفىبدءا الفین سنة

عامة, الصحراوى بصفة لدیھمالوالمجتمع وجھ الخصوص, على السیاسیة وعي اكثربالدور الذىطبقة

ان  الدیمقراطیةیلعبھ الشبابیجب ).RASDفى الجمھوریة العربیة الصحراویة

جمیعكاناكدیم ازیك فى واالجتماعیة المطالب السیاسیة وانتشار "الربیع العربى. ما یسمى بدایة

الى ان ینطرانحاء شمال افریقی ادى االوسط, والشرق حیثالغربا من الغربیة قیمة  الالى الصحراء

مصالحھا.االستراتجیة فانلتحقیق لذلك, یحدد  عمدا حجم  التمرداصبحرسمىالخطابالونتیجة

مختلف الحركات المتطرفةة من جماھیریبقیادة(الشعبي ظھور مع فى المناطق الحضریة) الشباب

إسالمي فى المنطقةذات الھام وھذا الخلطمن بعض البلدان یھدفال. تبریر التدخل المباشرمتعمد الى

السیاق وھذا المنطقة. فى واالقتصادیة السیاسیة مصالحھا على من اجل الحفاظ فى البلدان االخرى

سیما بین الشباب. وال فى المخیمات, كان لھ اثره االجتماعى السیاسى

یبدوولھذا الى, ینظر ان الضرورى وھو امر ینطوىازدواجیةمن فى الشباب الصحراوى, الدین

على االندماج او التفكك االجتماعى. وفى القدرة انماط الحیاة, فى على تغییرات

مقابلتھم تصر,وال یستغرب مندمجان االشخاص الذین تمت فكرة ان الدین االسالمى فى على

الصحراویین. الالجئین مخیمات فى الالجئین 19الشباب

.
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المستقبليخیالمنونیكم انھ قدرغ تغیرات  ھامة -التفكیر اسلوب الحیاة،, قد یعكس  على قد تؤثر

فى تغییر العقلیات. كبیر حد الى

عاش والنساء الذین علىبدرجةونیحافظحربالواالرجال متضامن. بعكسالمجتمعالمفھوماكبر

لم تعرف حول االجیال الجدیدة التى الصحراوىالمجتمالصراع الذي  ىالمویولةاكثرتظھرو،ع

وھاتعكسالتىالمجتمعاتنماذج علىالذي یمجتمعال،الجدیدةوسائل التكنلوجیاالتلفزیونات، ستند

المادیات و وثقافتھمنوعلى الرغمالذاتیة انالخاصة,العمق التاریخي, التى یفرضھاراءات  االغاال

مقابلتھماحتواءمعھاھالكى اصبح من الصعب المجتمع االست تمت فان االشخاص الذین ومن ثم, الشباب.

على اھمیةالىأشاروا باللحاح علىالتركیز التاریخالالحفاظ وذاكرة فى اوساط الشباب اعادةیة

قیم الثقافة التقلیدیة. فى معتغیروان الالتاھیل یتجليمرورالذي تشكل والذي خیمةالخاللمنالزمن

بیوت الطوبالتقلیدیة في تعبیر احدھم، الى جاء على ابوابھاالخیمة: " انوالذي مفتوحا تبقى سابقا,

على االتجاھات االساسیةاألربعة االخریالضیافةوحسنلى التضامناتجسیداو وبینما بیوتتجاه ن.

تبقى الرمالالریح،ال ال یدخل األبوابمغلقةالطوب االشخاص،وال صریحةو ال روایة وھذه ."

الى مجتمع ممن التغیرتعكس   .لق نغمجتمع منفتح

المجتمعي عالعمل الشباب بشكل ینبغى ان یوجھ الى تحفیز ع, خاصة, بصفة والنساء لى ریادةام,

الىمن حیث بین األجیالعملیة التبادل على التحول والعمل التغییر, على ادارة الثقافة نفسھا مبادئ

وفى ھذا ومستقل. حر الضروريمجتمع من اجتمااعلیھن–ان النساءالصدد علیھنعيلتزام یفرض

من المسنحویخطینان والت امؤسسااللریادةتزاملااللتأدیةؤلیةالمزید سیاسیةالجتماعیة

. الصحراویة

Insertar foto jaima, mujer y animales

وقد تبلور الطلب الصریح من مجتمع البالغین, من اجل ثبات و تشبث   الشباب بالتزامھ  و  ببذل الجھود كما 

االنتقادات, ولكن  فعلت االجیال السابقة من اجل الحفاط على المكتسبات الحالیة . ولیس الى خطاب من  اجل 

المطالبة بمزید من المسؤولیة فى المستقبل، ابتداء من السمات الثقافیة واالحترام المتبادل بین االجیال. 

وھناك فكرة بارزة فى الخطاب الذى ورد فى معظم المقابالت, بمعنى انھ قد حان الوقت التناوب بین 

األجیال فى قیادة المجتمع. ان التغیر بات وشیكا. لذلك ھناك نداء  للشباب  للعودة الى نموذج المجتمع 

المتضامن, وھو ما یتطلبھ الوقت الحالى, من اجل اتمام عملیة االنتقال الى االستقالل الذي  یستدعیھ 

.الوقت الحالي  

الصحراویین. الالجئین مخیمات فى الالجئین 18الشباب

المستقبليخیالمنونیكم انھ قدرغ تغیرات  ھامة -التفكیر اسلوب الحیاة،, قد یعكس  على قد تؤثر

فى تغییر العقلیات. كبیر حد الى

عاش والنساء الذین علىبدرجةونیحافظحربالواالرجال متضامن. بعكسالمجتمعالمفھوماكبر

لم تعرف حول االجیال الجدیدة التى الصحراوىالمجتمالصراع الذي  ىالمویولةاكثرتظھرو،ع

وھاتعكسالتىالمجتمعاتنماذج علىالذي یمجتمعال،الجدیدةوسائل التكنلوجیاالتلفزیونات، ستند

المادیات و وثقافتھمنوعلى الرغمالذاتیة انالخاصة,العمق التاریخي, التى یفرضھاراءات  االغاال

مقابلتھماحتواءمعھاھالكى اصبح من الصعب المجتمع االست تمت فان االشخاص الذین ومن ثم, الشباب.

على اھمیةالىأشاروا باللحاح علىالتركیز التاریخالالحفاظ وذاكرة فى اوساط الشباب اعادة یة

قیم الثقافة التقلیدیة. فى معتغیروان الالتاھیل یتجليمرورالذي تشكل والذي خیمة الخاللمنالزمن

بیوت الطوب التقلیدیة في تعبیر احدھم، الى جاء على ابوابھا الخیمة: " انوالذي مفتوحا تبقى سابقا,

على االتجاھات االساسیةاألربعة ن. وبینما  بیوت تجاه االخریالضیافةوحسن لى التضامن اتجسیداو

". وھذه روایة صریحة و ال  االشخاص،وال الرمالالریح،ال ال یدخل األبواب مغلقة الطوب تبقى 

.لق نغمجتمع منفتح الى مجتمع ممن التغیرتعكس  

المجتمعي عالعمل الشباب بشكل ینبغى ان یوجھ الى تحفیز ع, خاصة, بصفة والنساء لى ریادة  ام,

الى من حیث بین األجیالعملیة التبادل على التحول والعمل التغییر, على ادارة الثقافة نفسھا مبادئ

ومستقل. وفى ھذا  حر یفرض علیھنعيلتزام اجتمااعلیھن–ان النساء الصدد من الضروريمجتمع

سیاسیة الجتماعیة والت امؤسسااللریادةتزاملااللتأدیةؤلیة المزید من المسنحو یخطینان 

. الصحراویة

Insertar foto jaima, mujer y animales

منالطلبالتبلوروقد من اجلمجتمعصریح كماالجھودببذلبالتزامھیتعھد الشبابانالبالغین,

خةالحالیالمكتسباتعلىالحفاطمن اجل االجیال السابقةفعلت ولیس الى ولكن. من االنتقادات, طاب

فى المستقبل،لمطالبةا من المسؤولیة من السماتبمزید المتبادل بین االجیالابتداء واالحترام . الثقافیة

فكرة معظم المقابالت, بمبارزةوھناك فى ورد بینعنىفى الخطاب الذى الوقت التناوب حان قد انھ

المجتمع. ان التغیراألجیال قیادة وشیكا.بافى مجتمعالالى نموذجھناك نداء للشباب للعودةلكلذت

عمیتطلبھوھو مامتضامن,ال اجل اتمام من الحالى, یستدعیھالوقت الى االستقالل الذي لیة االنتقال

الحالي . الوقت

الصحراویین. الالجئین مخیمات فى الالجئین 18الشباب

احدھم:. على حد قول الجدیدظرف التغیر اقتراب ضمن اساسیات یظھر بین االجیال تبادل األدوار 

.) نجد ان (..االخر جیل متضامن , اذا جاز التعبیر, كما ان ذاتيھناك جیلین یمكننا ان نقول إحداھم " 

عید الىالكثیر مما یمكن ان یو مسؤولیات, الكثیر من العلى عاتقھ, تقعالذاتي الجیل الجدید, او الجیل 

جیال فاال, من مقاعده .) واذا كان الجیل الجدید لم یقف الذى یتمثل فى التضامن. (..الجیل ذلك مثل

".ال یجوز الخروج من حیث ھم القدیمة 

شيء وھو الى االحترام المتبادل ن االجیال ینبغى ان تستند بسھولة, العالقات بیمن اجل الحركة

ار ودیمقراطیة. احترام یتیح الحوالثقافة الایضا,  في یمكن ان یتم تبنیھ وة التقلیدیة, الثقافبارز في 

مبداء علىتعتمدیمكن ان االتصاالت ، االجیال قاء بین لثقافة الومناألشخاص. االراء بین في توافق ال

االخراشخ, فى السعى من اجل فھم حالة االواالستماعالحوار (الوقوفص وضعیةین جیلالعلى

فقدان). اناالخر المجتمعاالحترامزیادة و الذي یكون أساس التفاھمأشار الیھالذيداخل شركائنا

ولذلك یدعوداخل انشطة تدریبالى ایثقافة الشعب الصحراوى, خاصةونشرجاد الثقافة الصحراویة

الشباب المطاف،فىوھو الذي , بین متمیزة.نھایة ھویة یعطى لھذا الشعب

religiosaLa vivenciaالتعایش الدینى

الكرامة مخیم فى من االنتفاضة عشر,الثانى/نوفمبرتشرینبیناكدیم ازیكفىبدءا الفین سنة

عامة, الصحراوى بصفة لدیھمالوالمجتمع وجھ الخصوص, على السیاسیة وعي اكثربالدور الذىطبقة

ان  الدیمقراطیةیلعبھ الشبابیجب ).RASDفى الجمھوریة العربیة الصحراویة

جمیعكاناكدیم ازیك فى واالجتماعیة المطالب السیاسیة وانتشار "الربیع العربى. ما یسمى بدایة

الى ان ینطرانحاء شمال افریقی ادى االوسط, والشرق حیثالغربا من الغربیة قیمة  الالى الصحراء

مصالحھا.االستراتجیة فانلتحقیق لذلك, یحدد  عمدا حجم  التمرداصبحرسمىالخطابالونتیجة

مختلف الحركات المتطرفةة من جماھیریبقیادة(الشعبي ظھور مع فى المناطق الحضریة) الشباب

إسالمي فى المنطقةذات الھام وھذا الخلطمن بعض البلدان یھدفال. تبریر التدخل المباشرمتعمد الى

السیاق وھذا المنطقة. فى واالقتصادیة السیاسیة مصالحھا على من اجل الحفاظ فى البلدان االخرى

سیما بین الشباب. وال فى المخیمات, كان لھ اثره االجتماعى السیاسى

یبدوولھذا الى, ینظر ان الضرورى وھو امر ینطوىازدواجیةمن فى الشباب الصحراوى, الدین

على االندماج او التفكك االجتماعى. وفى القدرة انماط الحیاة, فى على تغییرات

مقابلتھم تصر,وال یستغرب مندمجان االشخاص الذین تمت فكرة ان الدین االسالمى فى على

الصحراویین. الالجئین مخیمات فى الالجئین 19الشباب
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اساسیاتیظھربین االجیالتبادل األدوار التغیراقترابضمن احدھم:. على حد قول الجدیدظرف

إحداھم" نقول جیلین یمكننا ان كما انذاتيھناك جاز التعبیر, اذا متضامن, جیل .) نجد ان(..االخر

عاتقھ, تقعالذاتيالجیل الجدید, او الجیل من العلى مما یمكن ان یو مسؤولیات,الكثیر عید الىالكثیر

(..الجیلذلكمثل فى التضامن. یتمثل یقفالذى لم الجدید كان الجیل واذا مقاعده.) جیالفاال, من

".ال یجوز الخروج من حیث ھم القدیمة

الحركة ینبغى ان تستندبسھولة, العالقات بیمن اجل المتبادلن االجیال شيءوھوالى االحترام

في التقلیدیة,الثقافبارز تبنیھوة یتم في یمكن ان یتیح الحوالثقافةالایضا, ودیمقراطیة. احترام ار

مبداء علىتعتمدیمكن ان االتصاالت ، االجیال قاء بین لثقافة الومناألشخاص. االراء بین في توافق ال

جیل العلى وضعیة ین (الوقوف ص االخراشخ, فى السعى من اجل فھم حالة االواالستماعالحوار

شركائنا و الذي یكون أساس التفاھم أشار الیھ الذي داخل المجتمع االحترامزیادة فقدان ). ان االخر

الثقافة الصحراویة  خاصة  ونشر جاد انشطة تدریب الى ایثقافة الشعب الصحراوى, ولذلك یدعوداخل 

یعطى لھذا الشعب ھویة متمیزة.نھایة المطاف،فى وھو الذي , بین الشباب

religiosaLa vivenciaالتعایش الدینى

الكرامة مخیم فى من االنتفاضة عشر,الثانى/نوفمبرتشرینبیناكدیم ازیكفىبدءا الفین سنة

عامة, الصحراوى بصفة لدیھمالوالمجتمع وجھ الخصوص, على السیاسیة وعي اكثربالدور الذىطبقة

ان  الدیمقراطیةیلعبھ الشبابیجب ).RASDفى الجمھوریة العربیة الصحراویة

جمیعكاناكدیم ازیك فى واالجتماعیة المطالب السیاسیة وانتشار "الربیع العربى. ما یسمى بدایة

الى ان ینطرانحاء شمال افریقی ادى االوسط, والشرق حیثالغربا من الغربیة قیمة  الالى الصحراء

مصالحھا.االستراتجیة فانلتحقیق لذلك, یحدد  عمدا حجم  التمرداصبحرسمىالخطابالونتیجة

مختلف الحركات المتطرفةة من جماھیریبقیادة(الشعبي ظھور مع فى المناطق الحضریة) الشباب

إسالمي فى المنطقةذات الھام وھذا الخلطمن بعض البلدان یھدفال. تبریر التدخل المباشرمتعمد الى

السیاق وھذا المنطقة. فى واالقتصادیة السیاسیة مصالحھا على من اجل الحفاظ فى البلدان االخرى

سیما بین الشباب. وال فى المخیمات, كان لھ اثره االجتماعى السیاسى

یبدوولھذا الى, ینظر ان الضرورى وھو امر ینطوىازدواجیةمن فى الشباب الصحراوى, الدین

على االندماج او التفكك االجتماعى. وفى القدرة انماط الحیاة, فى على تغییرات

مقابلتھم تصر,وال یستغرب مندمجان االشخاص الذین تمت فكرة ان الدین االسالمى فى على

الصحراویین. الالجئین مخیمات فى الالجئین 19الشباب

اساسیاتیظھربین االجیالتبادل األدوار التغیراقترابضمن احدھم:. على حد قول الجدیدظرف

إحداھم" نقول جیلین یمكننا ان كما انذاتيھناك جاز التعبیر, اذا متضامن, جیل .) نجد ان(..االخر

عاتقھ, تقعالذاتيالجیل الجدید, او الجیل من العلى مما یمكن ان یو مسؤولیات,الكثیر عید الىالكثیر

(..الجیلذلكمثل فى التضامن. یتمثل یقفالذى لم الجدید كان الجیل واذا مقاعده.) جیالفاال, من

".ال یجوز الخروج من حیث ھم القدیمة

الحركة ینبغى ان تستندبسھولة, العالقات بیمن اجل المتبادلن االجیال شيءوھوالى االحترام

في التقلیدیة,الثقافبارز تبنیھوة یتم في یمكن ان یتیح الحوالثقافةالایضا, ودیمقراطیة. احترام ار

اناالتصاالت، االجیالقاء بینلثقافة الومناألشخاص.االراء بینفيتوافقال مبداءعلىتعتمدیمكن

االخراشخ, فى السعى من اجل فھم حالة االواالستماعالحوار (الوقوفص وضعیةین جیلالعلى

فقدان). اناالخر المجتمعاالحترامزیادة و الذي یكون أساس التفاھمأشار الیھالذيداخل شركائنا

ولذلك یدعوداخل انشطة تدریبالى ایثقافة الشعب الصحراوى, خاصةونشرجاد الثقافة الصحراویة

الشباب المطاف،فىوھو الذي , بین متمیزة.نھایة ھویة یعطى لھذا الشعب

religiosaLa vivenciaالتعایش الدینى

سنة الفین عشر,الثانى/نوفمبر تشرینبیناكدیم ازیك  فىبدءا من االنتفاضة فى مخیم الكرامة

وعي اكثربالدور  الذىطبقة السياسية على وجه الخصوص, لديهمالوالمجتمع الصحراوى بصفة عامة, 

).RASDفى الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية يلعبه الشباب يجب ان 

بداية ما يسمى "الربيع العربى. وانتشار المطالب السياسية واالجتماعية فى جميع كان اكديم ازيك 

قيمة  الالى الصحراء الغربية من حيث الغرب ا والشرق االوسط, ادى الى ان ينطرانحاء شمال افريقي

يحدد  عمدا حجم  التمرد اصبح رسمى الخطاب الونتيجة لذلك, فان لتحقيق مصالحها.االستراتجية 

الشباب فى المناطق الحضرية) مع ظهور مختلف الحركات المتطرفةة من جماهيريبقيادة (الشعبي 

لامن  بعض البلدان فى المنطقةذات الهام إسالمي  الى تبرير التدخل المباشر متعمد يهدف طلخلا اذهو .

فى البلدان االخرى من اجل الحفاظ على مصالحها السياسية واالقتصادية فى المنطقة. وهذا السياق 

االجتماعى السياسى كان له اثره فى المخيمات, وال سيما بين الشباب.

الدين فى الشباب الصحراوى, وهو امر ينطوى ازدواجيةمن الضرورى ان ينظر الى, يبدوولهذا 

على تغييرات فى انماط الحياة, وفى القدرة  على االندماج او التفكك االجتماعى.

وال یستغرب , ان االشخاص الذین تمت مقابلتھم یصر  على فكرة ان الدین االسالمى مندمج فى 

الصحراویین. الالجئین مخیمات فى الالجئین 19الشباب

اساسیاتیظھربین االجیالتبادل األدوار التغیراقترابضمن احدھم:. على حد قول الجدیدظرف

إحداھم" نقول جیلین یمكننا ان كما انذاتيھناك جاز التعبیر, اذا متضامن, جیل .) نجد ان(..االخر

عاتقھ, تقعالذاتيالجیل الجدید, او الجیل من العلى مما یمكن ان یو مسؤولیات,الكثیر عید الىالكثیر

(..الجیلذلكمثل فى التضامن. یتمثل یقفالذى لم الجدید كان الجیل واذا مقاعده.) جیالفاال, من

".ال یجوز الخروج من حیث ھم القدیمة

الحركة ینبغى ان تستندبسھولة, العالقات بیمن اجل المتبادلن االجیال شيءوھوالى االحترام

في التقلیدیة,الثقافبارز تبنیھوة یتم في یمكن ان یتیح الحوالثقافةالایضا, ودیمقراطیة. احترام ار

اناالتصاالت، االجیالقاء بینلثقافة الومناألشخاص.االراء بینفيتوافقال مبداءعلىتعتمدیمكن

االخراشخ, فى السعى من اجل فھم حالة االواالستماعالحوار (الوقوفص وضعیةین جیلالعلى

فقدان). اناالخر المجتمعاالحترامزیادة و الذي یكون أساس التفاھمأشار الیھالذيداخل شركائنا

ولذلك یدعوداخل انشطة تدریبالى ایثقافة الشعب الصحراوى, خاصةونشرجاد الثقافة الصحراویة

الشباب المطاف،فىوھو الذي , بین متمیزة.نھایة ھویة یعطى لھذا الشعب

religiosaLa vivencia   التعایش الدینى

الكرامة مخیم فى من االنتفاضة عشر,الثانى/نوفمبرتشرینبیناكدیم ازیكفىبدءا الفین سنة

عامة, الصحراوى بصفة لدیھمالوالمجتمع وجھ الخصوص, على السیاسیة وعي اكثربالدور الذىطبقة

ان  الدیمقراطیةیلعبھ الشبابیجب ).RASDفى الجمھوریة العربیة الصحراویة

جمیعكاناكدیم ازیك فى واالجتماعیة المطالب السیاسیة وانتشار "الربیع العربى. ما یسمى بدایة

الى ان ینطرانحاء شمال افریقی ادى االوسط, والشرق حیثالغربا من الغربیة قیمة  الالى الصحراء

مصالحھا.االستراتجیة فانلتحقیق لذلك, یحدد  عمدا حجم  التمرداصبحرسمىالخطابالونتیجة

مختلف الحركات المتطرفةة من جماھیریبقیادة(الشعبي ظھور مع فى المناطق الحضریة) الشباب

إسالمي فى المنطقةذات الھام وھذا الخلطمن بعض البلدان یھدفال. تبریر التدخل المباشرمتعمد الى

السیاق وھذا المنطقة. فى واالقتصادیة السیاسیة مصالحھا على من اجل الحفاظ فى البلدان االخرى

سیما بین الشباب. وال فى المخیمات, كان لھ اثره االجتماعى السیاسى

یبدوولھذا الى, ینظر ان الضرورى وھو امر ینطوىازدواجیةمن فى الشباب الصحراوى, الدین

على االندماج او التفكك االجتماعى. وفى القدرة انماط الحیاة, فى على تغییرات

مقابلتھم تصر,وال یستغرب مندمجان االشخاص الذین تمت فكرة ان الدین االسالمى فى على

الصحراویین. الالجئین مخیمات فى الالجئین 19الشباب

من حریة المزیدفرید من حیث انھ یعطى ى نحو النھم یعیشون علالتطّرف عن , بمنائالثقافة المحلیة

سائر البلدان العربیة. ومع ذلك فان التغیرات التى تحدث بین الشباب تشدد مقارنة  بالفرد, وتقدم، واقل

الى  تغیرات واا التاثیر. الزعماء الدینیین أشارفى الثقافة الدینیة, فى انماط الحیاة, ال تخرج عن نطاق ھذ

وانماط االستھالك التى یجرى اتخاذھا من جانب الشباب الصحراوى. نماط الجمالیة الفى ا

محلى مسجد فى مسؤول الشؤون الدینیة مجمشیراوقال یدعو الى اقامة االسالم تمع متضامن,ان

یشارك د.لدیھكل ما الحیث یجب ان موجودا كان المبدا الدینى ووھذا الصحراوى, الشعب فى ائما

للبقاء امث وھذل  ضمانة المسلح. النزاع فى اوقات الجماعیة قید الحیاة الفلسفةعلى مجتمعفيه

"متضامن تقترن مع  قول یحب لي أخیھیؤمنال الرسول: حتى لنفسھاحدكم (ھذه منما یحب "

السابع).Sاالنبیاء.

مقابالت من بین االشخاص الذین اجریت اتفاق شامل, القائل بان الشباوصلنا الى فى الراى ب معھم

من االھتمام قدر اكبر وطیلةبالدِّینیقترب السنوات االخیرة. المساجدبنعملیة السالم قد زادة فى اء

ازدادبما یصلونالشبابوجودفي ذالك القرانال, في المساجدالذین فى االنشطةتكوین من وغیرھا

داخل الدینالتى تنظم دینيیفتقد تلك الخاصیةلمالمساجد. تمیز كل ما ھو الثقافة الصحراویة,فيالتي

الفضاءاصبح فى وضوحا اكثر فاناالن وھكذا, الخیامالعام. خارج تجرى صیام, والصلوات

عددرمضان، یصلونازدیاد الذى یقام(یحلبالوضوءالذین التیمم الطبیعى). محل بھ من الحجر

الحظ القران, بمعنىغیابشكوى صریحة, فى ت الدراسة ومدارس تحفیظ عن المساجد, المسؤولین

اسفھا تعرب عن الدینیةان ھذه البیئات الن دینى,قومت، على اساس فقط مفتوحة, لیس تدریبیة بانشطة

ایض المھنى للشباببل مجال التدریب فى خارجى.،ا بدعم ال تحظى مساعداتھذه المشاریع ھناك بینما

منظمات اجنبیة، و حكومات من مواد وجوداقتصادیة او اشتكى من ثقافيوقد الوكاالتلدىتحیز

على ومؤسساتھ.حسابالغربیة الدین االسالمى

والزواج Familia yاالسرة matrimonio

فضاء فى التنشئة االجتماعیةتنطلقالمخیماتالزواج حیث اال انھ جنبا الى جنب معنفسھامن ,

والفردیة. ھيعملیة التنشئالمشكلة االجتماعیة فى الزواج فى اية االجتماعیة احد االعمدة االساسیة

زالت الروابط التى ما فى المجتمعات التقلیدیة من الشباب الى النضج. الزمن مرور على منارة ثقافة,

حیاتھم, طوال اصل من انشاءتربط بین افراد االسرة فى الى البدء قد یؤدى من ان الزواج على الرغم

فى ھو الحال كما العربیة, فى بعض المجتمعات جرت العادة وقد مستقلة. داخل االسرة جدیدة وحدة

الصحراویین. الالجئین مخیمات فى الالجئین 20الشباب
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اساسیاتیظھربین االجیالتبادل األدوار التغیراقترابضمن احدھم:. على حد قول الجدیدظرف

إحداھم" نقول جیلین یمكننا ان كما انذاتيھناك جاز التعبیر, اذا متضامن, جیل .) نجد ان(..االخر

عاتقھ, تقعالذاتيالجیل الجدید, او الجیل من العلى مما یمكن ان یو مسؤولیات,الكثیر عید الىالكثیر

(..الجیلذلكمثل فى التضامن. یتمثل یقفالذى لم الجدید كان الجیل واذا مقاعده.) جیالفاال, من

".ال یجوز الخروج من حیث ھم القدیمة

الحركة ینبغى ان تستندبسھولة, العالقات بیمن اجل المتبادلن االجیال شيءوھوالى االحترام

في التقلیدیة,الثقافبارز تبنیھوة یتم في یمكن ان یتیح الحوالثقافةالایضا, ودیمقراطیة. احترام ار

اناالتصاالت، االجیالقاء بینلثقافة الومناألشخاص.االراء بینفيتوافقال مبداءعلىتعتمدیمكن

االخراشخ, فى السعى من اجل فھم حالة االواالستماعالحوار (الوقوفص وضعیةین جیلالعلى

فقدان). اناالخر المجتمعاالحترامزیادة و الذي یكون أساس التفاھمأشار الیھالذيداخل شركائنا

ولذلك یدعوداخل انشطة تدریبالى ایثقافة الشعب الصحراوى, خاصةونشرجاد الثقافة الصحراویة

الشباب المطاف،فىوھو الذي , بین متمیزة.نھایة ھویة یعطى لھذا الشعب

religiosaLa vivenciaالتعایش الدینى

الكرامة مخیم فى من االنتفاضة عشر,الثانى/نوفمبرتشرینبیناكدیم ازیكفىبدءا الفین سنة

عامة, الصحراوى بصفة لدیھمالوالمجتمع وجھ الخصوص, على السیاسیة وعي اكثربالدور الذىطبقة

ان  الدیمقراطیةیلعبھ الشبابیجب ).RASDفى الجمھوریة العربیة الصحراویة

جمیعكاناكدیم ازیك فى واالجتماعیة المطالب السیاسیة وانتشار "الربیع العربى. ما یسمى بدایة

الى ان ینطرانحاء شمال افریقی ادى االوسط, والشرق حیثالغربا من الغربیة قیمة  الالى الصحراء

مصالحھا.االستراتجیة فانلتحقیق لذلك, یحدد  عمدا حجم  التمرداصبحرسمىالخطابالونتیجة

مختلف الحركات المتطرفةة من جماھیریبقیادة(الشعبي ظھور مع فى المناطق الحضریة) الشباب

إسالمي فى المنطقةذات الھام وھذا الخلطمن بعض البلدان یھدفال. تبریر التدخل المباشرمتعمد الى

السیاق وھذا المنطقة. فى واالقتصادیة السیاسیة مصالحھا على من اجل الحفاظ فى البلدان االخرى

سیما بین الشباب. وال فى المخیمات, كان لھ اثره االجتماعى السیاسى

یبدوولھذا الى, ینظر ان الضرورى وھو امر ینطوىازدواجیةمن فى الشباب الصحراوى, الدین

على االندماج او التفكك االجتماعى. وفى القدرة انماط الحیاة, فى على تغییرات

مقابلتھم تصر,وال یستغرب مندمجان االشخاص الذین تمت فكرة ان الدین االسالمى فى على
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علالتطّرف عن, بمنائالثقافة المحلیة نحو النھم یعیشون حیث انھ یعطىى من حریةالمزیدفرید من

واقل وتقدم، مقارنة بالفرد, الشبابتشدد بین التى تحدث فان التغیرات ذلك ومع البلدان العربیة. سائر

ھذ نطاق تخرج عن الحیاة, ال انماط فى الدینیة, الثقافة أشارفى الزعماء الدینیین التاثیر. الى تغیراتواا

جانب الشباب الصحراوى.نماط الجمالیةالفى ا من التى یجرى اتخاذھا وانماط االستھالك

تمع متضامن, ان االسالم یدعو الى اقامة مجمشیرا وقال مسؤول الشؤون الدینیة فى مسجد محلى 

ائما فى الشعب الصحراوى, و وھذا المبدا الدینى كان موجودا د.لدیھ كل ما الحیث یجب ان یشارك 

مجتمع في ه الفلسفة على قید الحیاة الجماعیة فى اوقات النزاع المسلح. وھذل  ضمانة  للبقاء امث

" (ھذه من ما یحب لنفسھاحدكم حتى  یحب لي أخیھ یؤمن ال الرسول: " متضامن تقترن مع  قول 

السابع).Sاالنبیاء. 

ب معھم فى الراى القائل بان الشباوصلنا الى اتفاق شامل, من بین االشخاص الذین اجریت مقابالت 

ب قدر اكبر من االھتمام بالدِّین فى السنوات االخیرة. وطیلة عملیة السالم قد زاد  بناء  المساجد یقتر

وغیرھا من االنشطة تكوین فى القرانال, في المساجد الذین یصلونالشباب وجود في ذالك ازداد بما 

الثقافة الصحراویة, في التي تمیز كل ما ھو دینيیفتقد تلك الخاصیةلم المساجد. الدین التى تنظم  داخل 

اصبح االن اكثر وضوحا فى الفضاء العام. وھكذا, فان الصلوات  كانت تجرى خارج الخیام , وصیام 

بھ من الحجر الطبیعى). محل التیمم  الذى یقام (یحل بالوضوءالذین یصلون ازدیاد عدد رمضان،

المسؤولین عن المساجد, ومدارس تحفیظ القران, بمعنى غیابشكوى صریحة, فى ت الدراسة الحظ

بانشطة تدریبیة مفتوحة, لیس فقط على  اساس دینى, قوم ت، الن ھذه البیئات الدینیةان تعرب عن اسفھا

بینما ھناك مساعدات ھذه المشاریع ال تحظى بدعم خارجى.،ا فى مجال التدریب المھنى للشباببل ایض

الوكاالت لدى تحیز ثقافيوقد اشتكى من وجوداقتصادیة او مواد من حكومات و منظمات اجنبیة، 

الدین االسالمى ومؤسساتھ.حساب الغربیة على 

والزواج Familia yاالسرة matrimonio

فضاء فى التنشئة االجتماعیةتنطلقالمخیماتالزواج حیث اال انھ جنبا الى جنب معنفسھامن ,

والفردیة. ھيعملیة التنشئالمشكلة االجتماعیة فى الزواج فى اية االجتماعیة احد االعمدة االساسیة

زالت الروابط التى ما فى المجتمعات التقلیدیة من الشباب الى النضج. الزمن مرور على منارة ثقافة,

حیاتھم, طوال اصل من انشاءتربط بین افراد االسرة فى الى البدء قد یؤدى من ان الزواج على الرغم

فى ھو الحال كما العربیة, فى بعض المجتمعات جرت العادة وقد مستقلة. داخل االسرة جدیدة وحدة

الصحراویین. الالجئین مخیمات فى الالجئین 20الشباب

علالتطّرف عن, بمنائالثقافة المحلیة نحو النھم یعیشون حیث انھ یعطىى من حریةالمزیدفرید من

واقل وتقدم، مقارنة بالفرد, الشبابتشدد بین التى تحدث فان التغیرات ذلك ومع البلدان العربیة. سائر

ھذ نطاق تخرج عن الحیاة, ال انماط فى الدینیة, الثقافة أشارفى الزعماء الدینیین التاثیر. الى تغیراتواا

جانب الشباب الصحراوى.نماط الجمالیةالفى ا من التى یجرى اتخاذھا وانماط االستھالك

محلى مسجد فى مسؤول الشؤون الدینیة مجمشیراوقال یدعو الى اقامة االسالم تمع متضامن,ان

یشارك د.لدیھكل ما الحیث یجب ان موجودا كان المبدا الدینى ووھذا الصحراوى, الشعب فى ائما

للبقاء امث وھذل  ضمانة المسلح. النزاع فى اوقات الجماعیة قید الحیاة الفلسفةعلى مجتمعفيه

"متضامن تقترن مع  قول یحب لي أخیھیؤمنال الرسول: حتى لنفسھاحدكم (ھذه منما یحب "

السابع).Sاالنبیاء.

مقابالت من بین االشخاص الذین اجریت اتفاق شامل, القائل بان الشباوصلنا الى فى الراى ب معھم

من االھتمام قدر اكبر وطیلةبالدِّینیقترب السنوات االخیرة. المساجدبنعملیة السالم قد زادة فى اء

ازدادبما یصلونالشبابوجودفي ذالك القرانال, في المساجدالذین فى االنشطةتكوین من وغیرھا

داخل الدینالتى تنظم دینيیفتقد تلك الخاصیةلمالمساجد. تمیز كل ما ھو الثقافة الصحراویة,فيالتي

الفضاءاصبح فى وضوحا اكثر فاناالن وھكذا, الخیامالعام. خارج تجرى صیام, والصلوات

عددرمضان، یصلونازدیاد الذى یقام(یحلبالوضوءالذین التیمم الطبیعى). محل بھ من الحجر

الحظ القران, بمعنىغیابشكوى صریحة, فى ت الدراسة ومدارس تحفیظ عن المساجد, المسؤولین

اسفھا تعرب عن الدینیةان ھذه البیئات الن دینى,قومت، على اساس فقط مفتوحة, لیس تدریبیة بانشطة

ایض المھنى للشباببل مجال التدریب فى خارجى.،ا بدعم ال تحظى مساعداتھذه المشاریع ھناك بینما

منظمات اجنبیة، و حكومات من مواد وجوداقتصادیة او اشتكى من ثقافيوقد الوكاالتلدىتحیز

على ومؤسساتھ.حسابالغربیة الدین االسالمى

Familia y   االسرة والزواج matrimonio

فضاء فى التنشئة االجتماعیةتنطلقالمخیماتالزواج حیث اال انھ جنبا الى جنب معنفسھامن ,

والفردیة. ھيعملیة التنشئالمشكلة االجتماعیة فى الزواج فى اية االجتماعیة احد االعمدة االساسیة

زالت الروابط التى ما فى المجتمعات التقلیدیة من الشباب الى النضج. الزمن مرور على منارة ثقافة,

حیاتھم, طوال اصل من انشاءتربط بین افراد االسرة فى الى البدء قد یؤدى من ان الزواج على الرغم

فى ھو الحال كما العربیة, فى بعض المجتمعات جرت العادة وقد مستقلة. داخل االسرة جدیدة وحدة

الصحراویین. الالجئین مخیمات فى الالجئین 20الشباب

علالتطّرف عن, بمنائالثقافة المحلیة نحو النھم یعیشون حیث انھ یعطىى من حریةالمزیدفرید من

واقل وتقدم، مقارنة بالفرد, الشبابتشدد بین التى تحدث فان التغیرات ذلك ومع البلدان العربیة. سائر

ھذ نطاق تخرج عن الحیاة, ال انماط فى الدینیة, الثقافة أشارفى الزعماء الدینیین التاثیر. الى تغیراتواا

جانب الشباب الصحراوى.نماط الجمالیةالفى ا من التى یجرى اتخاذھا وانماط االستھالك

محلى مسجد فى مسؤول الشؤون الدینیة مجمشیراوقال یدعو الى اقامة االسالم تمع متضامن,ان

یشارك د.لدیھكل ما الحیث یجب ان موجودا كان المبدا الدینى ووھذا الصحراوى, الشعب فى ائما

للبقاء امث وھذل  ضمانة المسلح. النزاع فى اوقات الجماعیة قید الحیاة الفلسفةعلى مجتمعفيه

"متضامن تقترن مع  قول یحب لي أخیھیؤمنال الرسول: حتى لنفسھاحدكم (ھذه منما یحب "

السابع).Sاالنبیاء.

مقابالت من بین االشخاص الذین اجریت اتفاق شامل, القائل بان الشباوصلنا الى فى الراى ب معھم

من االھتمام قدر اكبر وطیلةبالدِّینیقترب السنوات االخیرة. المساجدبنعملیة السالم قد زادة فى اء

ازدادبما یصلونالشبابوجودفي ذالك القرانال, في المساجدالذین فى االنشطةتكوین من وغیرھا

داخل الدینالتى تنظم دینيیفتقد تلك الخاصیةلمالمساجد. تمیز كل ما ھو الثقافة الصحراویة,فيالتي

الفضاءاصبح فى وضوحا اكثر فاناالن وھكذا, الخیامالعام. خارج تجرى صیام, والصلوات

عددرمضان، یصلونازدیاد الذى یقام(یحلبالوضوءالذین التیمم الطبیعى). محل بھ من الحجر

الحظ القران, بمعنىغیابشكوى صریحة, فى ت الدراسة ومدارس تحفیظ عن المساجد, المسؤولین

اسفھا تعرب عن الدینیةان ھذه البیئات الن دینى,قومت، على اساس فقط مفتوحة, لیس تدریبیة بانشطة

ایض المھنى للشباببل مجال التدریب فى خارجى.،ا بدعم ال تحظى مساعداتھذه المشاریع ھناك بینما

منظمات اجنبیة، و حكومات من مواد وجوداقتصادیة او اشتكى من ثقافيوقد الوكاالتلدىتحیز

على ومؤسساتھ.حسابالغربیة الدین االسالمى

والزواج Familia yاالسرة matrimonio

الزواج  في المخیمات ینطلق  من حیث التنشئة االجتماعیة نفسھا , اال انھ جنبا الى جنب مع 

المشكلة االجتماعیة والفردیة ,  عملیة التنشئة االجتماعیة فى الزواج ھي احد االعمدة االساسیة فى اي

ثقافة, منارة على مرور الزمن من الشباب الى النضج. فى المجتمعات التقلیدیة ما زالت الروابط التى 

تربط بین افراد االسرة  طوال حیاتھم, على الرغم من ان الزواج قد یؤدى الى البدء فى انشاء 

وحدة جدیدة داخل االسرة مستقلة. وقد جرت العادة فى بعض المجتمعات العربیة, كما ھو الحال فى 

الصحراویین. الالجئین مخیمات فى الالجئین 20الشباب
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,

قضية الصحراء الغربية, على ان الزوجين الجدد تبنى لهما  خيمة فى الفضاء مماثل الى اسرته االصلية, 

مما يعنى ان يدوم هذا النموذج المشار اليه, مثل االسرة الممتدة. فى الحداثة سيتم فرض نموذج االسرة 

اكثر خصوصية.

ان العمل هو العنصر الحاسم فى امكانية بناء والمحافظة على وحدة أالسرة الجديدة. اولئك الذين يفتقرون 

الى الموارد المالية ال يستطيعون تحمل التكلفة الخاصة بالزواج او تشييد خيمة ناهيك عن ضمان العملية 

الحيوية المتمثلة فى تربية االطفال دون ضمان موارد اقتصادية مستقرة. وبناء على ذلك, فان بناء المزيد 

من األسر  هو اكثر تعقيدا بسبب ارتفاع معدالت البطالة بين الشباب فى هذه المخيمات. وفى بعض 

الحاالت, هذا يؤدى الى حاالت المديونية االسرية, بل وأنشطة غير المشروعة من حين الخر. وهذا النقص 

فى العمل والذي بدوره يؤثر في نقص الزواج فى المخيمات يؤدى في بعض الحاالت الى االضطرابات 

النفسية. وسنعود الى هذه المسالة عندما نتناول هذا الموضوع فى مجال 

الرعاية الصحية.

خالل فترة الحرب مراسيم الزواج تعقد خالل مراسم قصيرة, مع حد ادنى من االستثمار االقتصادى  و 

فترة السلم و الطلب المتزايد للنموذج االستهالكي انتشر الزواج الباهظ التكاليف, بعيد المنال بالنسبة لغالبية 

السكان. لعالج هذه الظاهرة الحكومة, بالتعاون مع زعماء القبائل, انشأت قاعدة لتقليص ايام انعقاد 

الزواج , فضال عن الحد من تكاليف الحفل والمهر فى الزواج  وعلى الرغم من ذلك, يتم  تاجيل الزواج 

حتى تكون خيمة  منظمة, على قدر من االمن االقتصادى لمواجهة المستقبل. وعلى هذا النحو, االقتصاد 

يحدد بطريقة بارزة العالقات الزوجية, وافاق الزواج 

في الشباب الصحراوى الحالى.

ان بعضالنقاشاتاشارة  الى ان بعض البنات االتي ليس لهن عمل خارج المنزل يتزوجن بسرعة  بل انهم 

يقبلن الزواج من أي شخص يمكنهن من الحصول على ضمان االستقرار االقتصادى. ومن ناحية اخرى, 

يمثل وسيلة للتحرر من االسر فى االصل, وكذا، من اجل تامين مكانة اجتماعية  او دور  من خالله   تنظم 

حياتها ( الزواج الوظيفية, خال من العاطفة) . ومن هنا, فقد ظهرت ظاهرة جديدة نسبيا هي زيادة عدد 

حاالت الطالق فى االزواج الشباب. هذا التسرع فى الزواج, والحقيقة انه فى كثير من الحاالت االزواج ال 

يتعارفان فيما بينهما بما فيه الكفاية, يبين عدم التناغم و التجانس بين الزوجين. وفى بعض االحيان يتعلق 

االمر بالزواج باالكراه الناجم عن حاالت التقاليد االجتماعية, وكذلك, عند الزواج معظم الفتيات في الجوار 

والبقاء في العزوبة قد تؤثر سلبا باالنفصال عن الفريق االجتماعي  الذي ترعرعن فيه معا
 .

الصحراویةكما ا لیس باألمر السيءتتفردن الثقافة االجتماعیة, على عكسمن الناحیة, ان الطالق

الصحراویین. الالجئین مخیمات فى الالجئین 21الشباب

ا المجتمعات فى معظم یحدث عن ارادت الشخصما فصلھا فال یمكن یكونلعربیة. ان المعتاد فمن ,

عملیات مختلف عبر مروا والنساء الذین ومع ذلكالرجال مكتوبة, یشھدالفصل. وثیقة خالل علىوامن

حقیقى جدیدوجود مفتوحا امام امكانیة الفرصة الوقت تبقى ذلك ومنذ ذهھم رغ.للقرانةفى الطالق,

الطالق حاالت عدد فى افرادتحت وصایة االم  تبقىاالطفالتحمل فى طیاتھا, دائما ان الزیادة او

وحفظمن االسرة  خرینا رعایتھم مسؤولیة كان الشریك الجدید یرفضعلیھم ان یتحملوا , (خاصة اذا

وبنات ).زواج سابقعلى سبیل المثال, ابناء

El empleoوجوديكمحورالعمل como eje existencial

مفى القالموضوع االساسيالعمل ھو-محور التكوین حول خامل ا یدور من جھة, بین شباب لق

فىبسب االفراط أساس الفراغ المتاوقتب ھوومع االستقجدیدمجتمعح, ومن جھة اخرى, ھو فىالل

المجاالت.مختصةاتفئحاجة الى  جمیع الىحینھافى الماسة في كثیر من. اإلنتاجیةستكون الحاجة

علىالبلدان درجات الالشبابیعول درجات الماجستیر, ھناك, دسةھنذو الرجالحاجستكون ة الى

والمعلوماتیة, المالبس,للمشاركةوالنساء العاملین والنجارة, مثل البناء, المیكانیكیة, مجاالت العمل فى

ذلك. التجارة والخدمات, وما الى

العمل حوافز وجود الشبديفي الحاضر تؤوعدم من كبیرا جزءا فىابالى ان ترك الدراسة,

من اجل االنخراطابالخامسالمستوىحوالى , العملتدائى القرمیدفى , لكى  یقدموالبناءمثل انتاج

لیست سوىالمساعدة االقتصادیة لالسره وكانت النتیجة المدرسيزیادةاال. والتقدم المحرزفي النزوح

فى صفوف المراھقف معدل االمیة ین .ى

عكس الن السابقشبابمعض یقعلى الذي,الجیل جدا،بمستوایاتو متقدمة لتسھیالتلنظراتعلیم

متوفرة كانت فى بلداالتى واماللدراسة الجدید,ن اخرى, یزدادذاالجیل تدھورا. مستوى تعلیمي

الظاھرةو ھذه المكتباتلمحاربة یقترح انشاء وانشطة, دورات والتدریبیةو المجاالت, جمیع فى

مجال تكنول فى مثل استراتجیةسیما الشبابة یوقائوجیا المعلومات, عدم انخراط نشطةالفى امن أجل

التكوین. لیتزایدالجھل الم, بسبباالجرامیة مستوى فى ھذا التفاوت ذاتیتطلب ا, صحیح شخاص

التطویمكنتكوین فى العمل ،من المشاركة الذي بدوره االجتماعى فيعى فيیساھم مساعدة االخرین

الدراسة . مواصلة

مسالة اخرى فيوثمة اصتتمثل شانھاطلب اجراء من العام,مستوىمنلرفعاالحات وذلكالتعلیم

وسائل النقل العامن خالل والیةم الى المدارس.توفیر بعض ومسافاتالفى ارتفاعطویلة, اوقات

في المدارسشاقا .و كذالك تحسین تنقل التالمیذیكونالحرارةدرجات جزء منالتغذیة المسائلوھي
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جددقضیة الصحر على ان الزوجین خیمةاء الغربیة, ممامماثلفى الفضاءتبنى االصلیة, الى اسرتھ

النموذج ھذا فرض نموذجیعنى ان یدوم سیتم فى الحداثة مثل االسرة الممتدة. االسرة اكثرالمشار الیھ,

.خصوصیة

ھو العن والان العمل فى امكانیة بناء الحاسم أمحافظة علىصر اولئك الذینجدیدةالسرةالوحدة .

التكلفة الخاصة ال یستطیعون تحمل تشییدبیفتقرون الى الموارد المالیة عنالزواج او خیمة ناھیك

فى تربیة االطفالضمان المتمثلة ضمانالعملیة الحیویة علقتصادیةموارد ادون وبناء ى ذلك,مستقرة.

ھو اكثر من األسر ھذه المخیمات.فان بناء المزید فى الشباب معدالت البطالة بین بسبب ارتفاع تعقیدا

المدیونیة االس حاالت وھذا یؤدى الى وأنشطةةیروفى بعض الحاالت, حینغیر المشروعة, بل من

فى الالخر النقص وھذا نقص الزواجوالذي بدوره یؤثرعمل. المخیماتعلى بعضیؤدىفى في

مجالالحاالت فى ھذا الموضوع عندما نتناول ھذه المسالة وسنعود الى النفسیة. الى االضطرابات

الصحیة. الرعایة

فترة الحرخال الزواجل مراسیم من االستثمارب ادنى حد مع قصیرة, مراسم خالل تعقد

للنموذج االستھالكيطلبو الالسلمفترةمعواالقتصادى. التكالیف,الباھظزواجالانتشرالمتزاید

السكان. لبعید الم الظاھرةنال بالنسبة لغالبیة ھذه زعماء القبائل, انشأتالحكوعالج مع مة, بالتعاون

انعقادتقلیصلقاعدة من تكالیف الحفلالزواجایام عن الحد فضال الزواجو, فى وعلىالمھر .

من منظمةالرغم خیمة حتى تكون سیتم تاجیل الزواج االقتصادىذلك, االمن من قدر , على

النحو, االقتصادلمواجھة الم ھذا وعلى بارزةستقبل. بطریقة وافاق الزواجالیحدد عالقات الزوجیة,

الصحراوى الحالى.الفي  شباب

الىوبعض المناقشات , بسرعةنخارج المنزل یتزوجعملان بعض البنات االتي لیس لھنتشیر

یقبل ومنیمكنھنأي شخصمنلزواجان بل انھم على ضمان االستقرار االقتصادى. من الحصول

وسیلةمثیناحیة اخرى, االصل,للل فى االسر من دور  اویةاجتماعٮمكانةتامینمن اجل وكذا،تحرر

منمن خاللھ    خال (الزواج الوظیفیة, حیاتھا نسبیا). ومن ھنا, فقدالعاطفةتنظم جدیدة ظاھرة ظھرت

فىھي الطالق حاالت والحقیقةاالزیادة عدد فى الزواج, ھذا التسرع انھ فى كثیر منزواج الشباب.

یتعارفاالزواجالحاالت فیھ الكفایةفیما بینھماان ال یبینبما و التجانس بین الزوجینعدم, . وفىالتناغم

حاالت التقواج باالكراه الناجمالزببعض االحیان یتعلق االمر عند الزواجوك, الید االجتماعیةعن ذلك,

ومعظم الجوار في فيالفتیات قد تؤثر سلباالبقاء الذيالفریقباالنفصال عنالعزوبة االجتماعي

فیھترعرع .معا ن

االجتماعیة, على عكس من الناحیة , ان الطالق لیس باألمر السيء تتفرد ن الثقافة الصحراویةكما ا

الصحراویین. الالجئین مخیمات فى الالجئین 21الشباب

, فمن المعتاد ان یكون لعربیة. فال یمكن فصلھا عن ارادت الشخص ما یحدث فى معظم المجتمعات ا

الرجال والنساء الذین مروا  بتجربة الفصل من خالل وثیقة مكتوبة, یشھدوا على 

وجود حقیقى فى الطالق, ومنذ ذلك الوقت تبقى الفرصة  مفتوحا امامھم  وامكانیة جدیدة للقران . رغم ھذه 

او افراد تحت وصایة االم  تبقى االطفال تحمل فى طیاتھا, دائما ان الزیادة فى عدد حاالت الطالق

, (خاصة اذا كان الشریك الجدید  یرفضعلیھم ان یتحملوا مسؤولیة رعایتھم وحفظ من االسرة  خرینا

).زواج سابقعلى سبیل المثال, ابناء وبنات 
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مفى القالموضوع االساسيالعمل ھو-محور التكوین حول خامل ا یدور من جھة, بین شباب لق

فىبسب االفراط أساس الفراغ المتاوقتب ھوومع االستقجدیدمجتمعح, ومن جھة اخرى, ھو فىالل

المجاالت.مختصةاتفئحاجة الى  جمیع الىحینھافى الماسة في كثیر من. اإلنتاجیةستكون الحاجة

علىالبلدان درجات الالشبابیعول درجات الماجستیر, ھناك, دسةھنذو الرجالحاجستكون ة الى

والمعلوماتیة, المالبس,للمشاركةوالنساء العاملین والنجارة, مثل البناء, المیكانیكیة, مجاالت العمل فى

ذلك. التجارة والخدمات, وما الى

العمل حوافز وجود الشبديفي الحاضر تؤوعدم من كبیرا جزءا فىابالى ان ترك الدراسة,

من اجل االنخراطابالخامسالمستوىحوالى , العملتدائى القرمیدفى , لكى  یقدموالبناءمثل انتاج

لیست سوىالمساعدة االقتصادیة لالسره وكانت النتیجة المدرسيزیادةاال. والتقدم المحرزفي النزوح

فى صفوف المراھقف معدل االمیة ین .ى

عكس الن السابقشبابمعض یقعلى الذي,الجیل جدا،بمستوایاتو متقدمة لتسھیالتلنظراتعلیم

متوفرة كانت فى بلداالتى واماللدراسة الجدید,ن اخرى, یزدادذاالجیل تدھورا. مستوى تعلیمي

الظاھرةو ھذه المكتباتلمحاربة یقترح انشاء وانشطة, دورات والتدریبیةو المجاالت, جمیع فى

مجال تكنول فى مثل استراتجیةسیما الشبابة یوقائوجیا المعلومات, عدم انخراط نشطةالفى امن أجل

التكوین. لیتزایدالجھل الم, بسبباالجرامیة مستوى فى ھذا التفاوت ذاتیتطلب ا, صحیح شخاص

التطویمكنتكوین فى العمل ،من المشاركة الذي بدوره االجتماعى فيعى فيیساھم مساعدة االخرین

الدراسة . مواصلة

مسالة اخرى فيوثمة اصتتمثل شانھاطلب اجراء من العام,مستوىمنلرفعاالحات وذلكالتعلیم

وسائل النقل العامن خالل والیةم الى المدارس.توفیر بعض ومسافاتالفى ارتفاعطویلة, اوقات

في المدارسشاقا .و كذالك تحسین تنقل التالمیذیكونالحرارةدرجات جزء منالتغذیة المسائلوھي

الصحراویین. الالجئین مخیمات فى الالجئین 22الشباب

ا المجتمعات فى معظم یحدث عن ارادت الشخصما فصلھا فال یمكن یكونلعربیة. ان المعتاد فمن ,

عملیات مختلف عبر مروا والنساء الذین ومع ذلكالرجال مكتوبة, یشھدالفصل. وثیقة خالل علىوامن

حقیقى جدیدوجود مفتوحا امام امكانیة الفرصة الوقت تبقى ذلك ومنذ ذهھم رغ.للقرانةفى الطالق,

الطالق حاالت عدد فى افرادتحت وصایة االم  تبقىاالطفالتحمل فى طیاتھا, دائما ان الزیادة او

وحفظمن االسرة  خرینا رعایتھم مسؤولیة كان الشریك الجدید یرفضعلیھم ان یتحملوا , (خاصة اذا

وبنات ).زواج سابقعلى سبیل المثال, ابناء

El empleo  وجودي كمحور العمل  como eje existencial

مفى القالموضوع االساسيالعمل ھو-محور التكوین حول خامل ا یدور من جھة, بین شباب لق

فىبسب االفراط أساس الفراغ المتاوقتب ھوومع االستقجدیدمجتمعح, ومن جھة اخرى, ھو فىالل

المجاالت.مختصةاتفئحاجة الى  جمیع الىحینھافى الماسة في كثیر من. اإلنتاجیةستكون الحاجة

علىالبلدان درجات الالشبابیعول درجات الماجستیر, ھناك, دسةھنذو الرجالحاجستكون ة الى

والمعلوماتیة, المالبس,للمشاركةوالنساء العاملین والنجارة, مثل البناء, المیكانیكیة, مجاالت العمل فى

ذلك. التجارة والخدمات, وما الى

العمل حوافز وجود الشبديفي الحاضر تؤوعدم من كبیرا جزءا فىابالى ان ترك الدراسة,

من اجل االنخراطابالخامسالمستوىحوالى , العملتدائى القرمیدفى , لكى  یقدموالبناءمثل انتاج

لیست سوىالمساعدة االقتصادیة لالسره وكانت النتیجة المدرسيزیادةاال. والتقدم المحرزفي النزوح

فى صفوف المراھقف معدل االمیة ین .ى

عكس الن السابقشبابمعض یقعلى الذي,الجیل جدا،بمستوایاتو متقدمة لتسھیالتلنظراتعلیم

متوفرة كانت فى بلداالتى واماللدراسة الجدید,ن اخرى, یزدادذاالجیل تدھورا. مستوى تعلیمي

الظاھرةو ھذه المكتباتلمحاربة یقترح انشاء وانشطة, دورات والتدریبیةو المجاالت, جمیع فى

مجال تكنول فى مثل استراتجیةسیما الشبابة یوقائوجیا المعلومات, عدم انخراط نشطةالفى امن أجل

التكوین. لیتزایدالجھل الم, بسبباالجرامیة مستوى فى ھذا التفاوت ذاتیتطلب ا, صحیح شخاص

التطویمكنتكوین فى العمل ،من المشاركة الذي بدوره االجتماعى فيعى فيیساھم مساعدة االخرین

الدراسة . مواصلة

مسالة اخرى فيوثمة اصتتمثل شانھاطلب اجراء من العام,مستوىمنلرفعاالحات وذلكالتعلیم

وسائل النقل العامن خالل والیةم الى المدارس.توفیر بعض ومسافاتالفى ارتفاعطویلة, اوقات

في المدارسشاقا .و كذالك تحسین تنقل التالمیذیكونالحرارةدرجات جزء منالتغذیة المسائلوھي

الصحراویین. الالجئین مخیمات فى الالجئین 22الشباب

ا المجتمعات فى معظم یحدث عن ارادت الشخصما فصلھا فال یمكن یكونلعربیة. ان المعتاد فمن ,

عملیات مختلف عبر مروا والنساء الذین ومع ذلكالرجال مكتوبة, یشھدالفصل. وثیقة خالل علىوامن

حقیقى جدیدوجود مفتوحا امام امكانیة الفرصة الوقت تبقى ذلك ومنذ ذهھم رغ.للقرانةفى الطالق,

الطالق حاالت عدد فى افرادتحت وصایة االم  تبقىاالطفالتحمل فى طیاتھا, دائما ان الزیادة او

وحفظمن االسرة  خرینا رعایتھم مسؤولیة كان الشریك الجدید یرفضعلیھم ان یتحملوا , (خاصة اذا

وبنات ).زواج سابقعلى سبیل المثال, ابناء
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محور التكوین - العمل ھو الموضوع االساسي فى حالة  القلق جرى كل ما یدور من جھة, بین شباب خامل  

بسبب االفراط فى وقت الفراغ المتاح, ومن جھة اخرى, ھو أساس مجتمع جدید, في حالة  االستقالل ھو فى 

في كثیر من . اإلنتاجیة ستكون الحاجة الماسة الىحینھا فى جمیع المجاالت.مختصة ات فئحاجة الى 

البلدان یعول على الشباب ذو درجات عالیة   مثل الماجستیر او   الھندسة , ستكون ھناك حاجة الى الرجال 

فى مجاالت العمل مثل البناء, المیكانیكیة, والنجارة, والمعلوماتیة, المالبس, للمشاركة والنساء العاملین 

التجارة والخدمات, وما الى ذلك.

حاضر تؤ ترك الدراسة, فى اب الى ان جزءا كبیرا من الشبدي ان عدم  وجود حوافز العمل في ال

یقدم ,  المستوىات االواى  من التعلیم  االبتدائى من اجل االنخراط فى العمل مثل انتاج القرمید والبناء, لكى  

المساعدة االقتصادیة  لالسره. وكانت النتیجة الزیادة  في النزوح المدرسي والتقدم المحرز 

ین .ى معدل االمیة فى صفوف المراھقف

لتسھیالت لنظرا تعلیم متقدمة جدا،بمستوایاتو الذي,الجیل السابقشبابمع ض یقعلى عكس الن

 , اما الجیل الجدید, ذات مستوى  تعلیمي  یزداد تدھورا. ن اخرللدراسة فى بلداالتى كانت متوفرة 

الظاھرة و ھذه المكتباتلمحاربة وانشطة, یقترح انشاء دورات وال تدریبیةو المجاالت, جمیع فى

سیما فى مجال تكنولوجیا المعلومات كاستراتجیة وقائیة من أجل عدم انخراط  الشباب فى االنشطة  

االجرامیة, بسبب الجھل المتزاید و  لتصحیح ھذا التفاوت فى مستوى التكوین , یتطلب اشخاص ذات 

مساعدة االخرین في یساھم في عى االجتماعى الذي بدوره ، من المشاركة فى العمل التطویمكن تكوین  

الدراسة . مواصلة

مسالة اخرى فيوثمة اصتتمثل شانھاطلب اجراء من العام,مستوىمنلرفعاالحات وذلكالتعلیم

وسائل النقل العامن خالل والیةم الى المدارس.توفیر بعض ومسافاتالفى ارتفاعطویلة, اوقات

في المدارسشاقا .و كذالك تحسین تنقل التالمیذیكونالحرارةدرجات جزء منالتغذیة المسائلوھي

الصحراویین. الالجئین مخیمات فى الالجئین 22الشباب
2018_campamentos sahara_arabe.indd   38 07/03/18   09:05



 39  39  39  39 

جددقضیة الصحر على ان الزوجین خیمةاء الغربیة, ممامماثلفى الفضاءتبنى االصلیة, الى اسرتھ

النموذج ھذا فرض نموذجیعنى ان یدوم سیتم فى الحداثة مثل االسرة الممتدة. االسرة اكثرالمشار الیھ,

.خصوصیة

ھو العن والان العمل فى امكانیة بناء الحاسم أمحافظة علىصر اولئك الذینجدیدةالسرةالوحدة .

التكلفة الخاصة ال یستطیعون تحمل تشییدبیفتقرون الى الموارد المالیة عنالزواج او خیمة ناھیك

فى تربیة االطفالضمان المتمثلة ضمانالعملیة الحیویة علقتصادیةموارد ادون وبناء ى ذلك,مستقرة.

ھو اكثر من األسر ھذه المخیمات.فان بناء المزید فى الشباب معدالت البطالة بین بسبب ارتفاع تعقیدا

المدیونیة االس حاالت وھذا یؤدى الى وأنشطةةیروفى بعض الحاالت, حینغیر المشروعة, بل من

فى الالخر النقص وھذا نقص الزواجوالذي بدوره یؤثرعمل. المخیماتعلى بعضیؤدىفى في

مجالالحاالت فى ھذا الموضوع عندما نتناول ھذه المسالة وسنعود الى النفسیة. الى االضطرابات

الصحیة. الرعایة

فترة الحرخال الزواجل مراسیم من االستثمارب ادنى حد مع قصیرة, مراسم خالل تعقد

للنموذج االستھالكيطلبو الالسلمفترةمعواالقتصادى. التكالیف,الباھظزواجالانتشرالمتزاید

السكان. لبعید الم الظاھرةنال بالنسبة لغالبیة ھذه زعماء القبائل, انشأتالحكوعالج مع مة, بالتعاون

انعقادتقلیصلقاعدة من تكالیف الحفلالزواجایام عن الحد فضال الزواجو, فى وعلىالمھر .

من منظمةالرغم خیمة حتى تكون سیتم تاجیل الزواج االقتصادىذلك, االمن من قدر , على

النحو, االقتصادلمواجھة الم ھذا وعلى بارزةستقبل. بطریقة وافاق الزواجالیحدد عالقات الزوجیة,

الصحراوى الحالى.الفي  شباب

الىوبعض المناقشات , بسرعةنخارج المنزل یتزوجعملان بعض البنات االتي لیس لھنتشیر

یقبل ومنیمكنھنأي شخصمنلزواجان بل انھم على ضمان االستقرار االقتصادى. من الحصول

وسیلةمثیناحیة اخرى, االصل,للل فى االسر من دور  اویةاجتماعٮمكانةتامینمن اجل وكذا،تحرر

منمن خاللھ    خال (الزواج الوظیفیة, حیاتھا نسبیا). ومن ھنا, فقدالعاطفةتنظم جدیدة ظاھرة ظھرت

فىھي الطالق حاالت والحقیقةاالزیادة عدد فى الزواج, ھذا التسرع انھ فى كثیر منزواج الشباب.

یتعارفاالزواجالحاالت فیھ الكفایةفیما بینھماان ال یبینبما و التجانس بین الزوجینعدم, . وفىالتناغم

حاالت التقواج باالكراه الناجمالزببعض االحیان یتعلق االمر عند الزواجوك, الید االجتماعیةعن ذلك,

ومعظم الجوار في فيالفتیات قد تؤثر سلباالبقاء الذيالفریقباالنفصال عنالعزوبة االجتماعي

فیھترعرع .معا ن

االجتماعیة, على عكس من الناحیة , ان الطالق لیس باألمر السيء تتفرد ن الثقافة الصحراویةكما ا

الصحراویین. الالجئین مخیمات فى الالجئین 21الشباب

, فمن المعتاد ان یكون لعربیة. فال یمكن فصلھا عن ارادت الشخص ما یحدث فى معظم المجتمعات ا

الرجال والنساء الذین مروا  بتجربة الفصل من خالل وثیقة مكتوبة, یشھدوا على 

وجود حقیقى فى الطالق, ومنذ ذلك الوقت تبقى الفرصة  مفتوحا امامھم  وامكانیة جدیدة للقران . رغم ھذه 

او افراد تحت وصایة االم  تبقى االطفال تحمل فى طیاتھا, دائما ان الزیادة فى عدد حاالت الطالق

, (خاصة اذا كان الشریك الجدید  یرفضعلیھم ان یتحملوا مسؤولیة رعایتھم وحفظ من االسرة  خرینا

).زواج سابقعلى سبیل المثال, ابناء وبنات 

El empleoوجوديكمحورالعمل como eje existencial

مفى القالموضوع االساسيالعمل ھو-محور التكوین حول خامل ا یدور من جھة, بین شباب لق

فىبسب االفراط أساس الفراغ المتاوقتب ھوومع االستقجدیدمجتمعح, ومن جھة اخرى, ھو فىالل

المجاالت.مختصةاتفئحاجة الى  جمیع الىحینھافى الماسة في كثیر من. اإلنتاجیةستكون الحاجة

علىالبلدان درجات الالشبابیعول درجات الماجستیر, ھناك, دسةھنذو الرجالحاجستكون ة الى

والمعلوماتیة, المالبس,للمشاركةوالنساء العاملین والنجارة, مثل البناء, المیكانیكیة, مجاالت العمل فى

ذلك. التجارة والخدمات, وما الى

العمل حوافز وجود الشبديفي الحاضر تؤوعدم من كبیرا جزءا فىابالى ان ترك الدراسة,

من اجل االنخراطابالخامسالمستوىحوالى , العملتدائى القرمیدفى , لكى  یقدموالبناءمثل انتاج

لیست سوىالمساعدة االقتصادیة لالسره وكانت النتیجة المدرسيزیادةاال. والتقدم المحرزفي النزوح

فى صفوف المراھقف معدل االمیة ین .ى

عكس الن السابقشبابمعض یقعلى الذي,الجیل جدا،بمستوایاتو متقدمة لتسھیالتلنظراتعلیم

متوفرة كانت فى بلداالتى واماللدراسة الجدید,ن اخرى, یزدادذاالجیل تدھورا. مستوى تعلیمي

الظاھرةو ھذه المكتباتلمحاربة یقترح انشاء وانشطة, دورات والتدریبیةو المجاالت, جمیع فى

مجال تكنول فى مثل استراتجیةسیما الشبابة یوقائوجیا المعلومات, عدم انخراط نشطةالفى امن أجل

التكوین. لیتزایدالجھل الم, بسبباالجرامیة مستوى فى ھذا التفاوت ذاتیتطلب ا, صحیح شخاص

التطویمكنتكوین فى العمل ،من المشاركة الذي بدوره االجتماعى فيعى فيیساھم مساعدة االخرین

الدراسة . مواصلة

مسالة اخرى فيوثمة اصتتمثل شانھاطلب اجراء من العام,مستوىمنلرفعاالحات وذلكالتعلیم

وسائل النقل العامن خالل والیةم الى المدارس.توفیر بعض ومسافاتالفى ارتفاعطویلة, اوقات

في المدارسشاقا .و كذالك تحسین تنقل التالمیذیكونالحرارةدرجات جزء منالتغذیة المسائلوھي

الصحراویین. الالجئین مخیمات فى الالجئین 22الشباب

ا المجتمعات فى معظم یحدث عن ارادت الشخصما فصلھا فال یمكن یكونلعربیة. ان المعتاد فمن ,

عملیات مختلف عبر مروا والنساء الذین ومع ذلكالرجال مكتوبة, یشھدالفصل. وثیقة خالل علىوامن

حقیقى جدیدوجود مفتوحا امام امكانیة الفرصة الوقت تبقى ذلك ومنذ ذهھم رغ.للقرانةفى الطالق,

الطالق حاالت عدد فى افرادتحت وصایة االم  تبقىاالطفالتحمل فى طیاتھا, دائما ان الزیادة او

وحفظمن االسرة  خرینا رعایتھم مسؤولیة كان الشریك الجدید یرفضعلیھم ان یتحملوا , (خاصة اذا

وبنات ).زواج سابقعلى سبیل المثال, ابناء
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مفى القالموضوع االساسيالعمل ھو-محور التكوین حول خامل ا یدور من جھة, بین شباب لق

فىبسب االفراط أساس الفراغ المتاوقتب ھوومع االستقجدیدمجتمعح, ومن جھة اخرى, ھو فىالل

المجاالت.مختصةاتفئحاجة الى  جمیع الىحینھافى الماسة في كثیر من. اإلنتاجیةستكون الحاجة

علىالبلدان درجات الالشبابیعول درجات الماجستیر, ھناك, دسةھنذو الرجالحاجستكون ة الى

والمعلوماتیة, المالبس,للمشاركةوالنساء العاملین والنجارة, مثل البناء, المیكانیكیة, مجاالت العمل فى

ذلك. التجارة والخدمات, وما الى

العمل حوافز وجود الشبديفي الحاضر تؤوعدم من كبیرا جزءا فىابالى ان ترك الدراسة,

من اجل االنخراطابالخامسالمستوىحوالى , العملتدائى القرمیدفى , لكى  یقدموالبناءمثل انتاج

لیست سوىالمساعدة االقتصادیة لالسره وكانت النتیجة المدرسيزیادةاال. والتقدم المحرزفي النزوح

فى صفوف المراھقف معدل االمیة ین .ى

عكس الن السابقشبابمعض یقعلى الذي,الجیل جدا،بمستوایاتو متقدمة لتسھیالتلنظراتعلیم

متوفرة كانت فى بلداالتى واماللدراسة الجدید,ن اخرى, یزدادذاالجیل تدھورا. مستوى تعلیمي

الظاھرةو ھذه المكتباتلمحاربة یقترح انشاء وانشطة, دورات والتدریبیةو المجاالت, جمیع فى

مجال تكنول فى مثل استراتجیةسیما الشبابة یوقائوجیا المعلومات, عدم انخراط نشطةالفى امن أجل

التكوین. لیتزایدالجھل الم, بسبباالجرامیة مستوى فى ھذا التفاوت ذاتیتطلب ا, صحیح شخاص

التطویمكنتكوین فى العمل ،من المشاركة الذي بدوره االجتماعى فيعى فيیساھم مساعدة االخرین

الدراسة . مواصلة

مسالة اخرى فيوثمة اصتتمثل شانھاطلب اجراء من العام,مستوىمنلرفعاالحات وذلكالتعلیم

وسائل النقل العامن خالل والیةم الى المدارس.توفیر بعض ومسافاتالفى ارتفاعطویلة, اوقات

في المدارسشاقا .و كذالك تحسین تنقل التالمیذیكونالحرارةدرجات جزء منالتغذیة المسائلوھي

الصحراویین. الالجئین مخیمات فى الالجئین 22الشباب

ا المجتمعات فى معظم یحدث عن ارادت الشخصما فصلھا فال یمكن یكونلعربیة. ان المعتاد فمن ,

عملیات مختلف عبر مروا والنساء الذین ومع ذلكالرجال مكتوبة, یشھدالفصل. وثیقة خالل علىوامن

حقیقى جدیدوجود مفتوحا امام امكانیة الفرصة الوقت تبقى ذلك ومنذ ذهھم رغ.للقرانةفى الطالق,

الطالق حاالت عدد فى افرادتحت وصایة االم  تبقىاالطفالتحمل فى طیاتھا, دائما ان الزیادة او

وحفظمن االسرة  خرینا رعایتھم مسؤولیة كان الشریك الجدید یرفضعلیھم ان یتحملوا , (خاصة اذا

وبنات ).زواج سابقعلى سبیل المثال, ابناء

El empleoوجوديكمحورالعمل como eje existencial

محور التكوین - العمل ھو الموضوع االساسي فى حالة  القلق جرى كل ما یدور من جھة, بین شباب خامل  

بسبب االفراط فى وقت الفراغ المتاح, ومن جھة اخرى, ھو أساس مجتمع جدید, في حالة  االستقالل ھو فى 

في كثیر من . اإلنتاجیة ستكون الحاجة الماسة الىحینھا فى جمیع المجاالت.مختصة ات فئحاجة الى 

البلدان یعول على الشباب ذو درجات عالیة   مثل الماجستیر او   الھندسة , ستكون ھناك حاجة الى الرجال 

فى مجاالت العمل مثل البناء, المیكانیكیة, والنجارة, والمعلوماتیة, المالبس, للمشاركة والنساء العاملین 

التجارة والخدمات, وما الى ذلك.

حاضر تؤ ترك الدراسة, فى اب الى ان جزءا كبیرا من الشبدي ان عدم  وجود حوافز العمل في ال

یقدم ,  المستوىات االواى  من التعلیم  االبتدائى من اجل االنخراط فى العمل مثل انتاج القرمید والبناء, لكى  

المساعدة االقتصادیة  لالسره. وكانت النتیجة الزیادة  في النزوح المدرسي والتقدم المحرز 

ین .ى معدل االمیة فى صفوف المراھقف

لتسھیالت لنظرا تعلیم متقدمة جدا،بمستوایاتو الذي,الجیل السابقشبابمع ض یقعلى عكس الن

 , اما الجیل الجدید, ذات مستوى  تعلیمي  یزداد تدھورا. ن اخرللدراسة فى بلداالتى كانت متوفرة 

الظاھرة و ھذه المكتباتلمحاربة وانشطة, یقترح انشاء دورات وال تدریبیةو المجاالت, جمیع فى

سیما فى مجال تكنولوجیا المعلومات كاستراتجیة وقائیة من أجل عدم انخراط  الشباب فى االنشطة  

االجرامیة, بسبب الجھل المتزاید و  لتصحیح ھذا التفاوت فى مستوى التكوین , یتطلب اشخاص ذات 

مساعدة االخرین في یساھم في عى االجتماعى الذي بدوره ، من المشاركة فى العمل التطویمكن تكوین  

الدراسة . مواصلة

مسالة اخرى فيوثمة اصتتمثل شانھاطلب اجراء من العام,مستوىمنلرفعاالحات وذلكالتعلیم

وسائل النقل العامن خالل والیةم الى المدارس.توفیر بعض ومسافاتالفى ارتفاعطویلة, اوقات

في المدارسشاقا .و كذالك تحسین تنقل التالمیذیكونالحرارةدرجات جزء منالتغذیة المسائلوھي

الصحراویین. الالجئین مخیمات فى الالجئین 22الشباب
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ا المجتمعات فى معظم یحدث عن ارادت الشخصما فصلھا فال یمكن یكونلعربیة. ان المعتاد فمن ,

عملیات مختلف عبر مروا والنساء الذین ومع ذلكالرجال مكتوبة, یشھدالفصل. وثیقة خالل علىوامن

حقیقى جدیدوجود مفتوحا امام امكانیة الفرصة الوقت تبقى ذلك ومنذ ذهھم رغ.للقرانةفى الطالق,

الطالق حاالت عدد فى افرادتحت وصایة االم  تبقىاالطفالتحمل فى طیاتھا, دائما ان الزیادة او

وحفظمن االسرة  خرینا رعایتھم مسؤولیة كان الشریك الجدید یرفضعلیھم ان یتحملوا , (خاصة اذا

وبنات ).زواج سابقعلى سبیل المثال, ابناء

El empleoوجوديكمحورالعمل como eje existencial

مفى القالموضوع االساسيالعمل ھو-محور التكوین حول خامل ا یدور من جھة, بین شباب لق

فىبسب االفراط أساس الفراغ المتاوقتب ھوومع االستقجدیدمجتمعح, ومن جھة اخرى, ھو فىالل

المجاالت.مختصةاتفئحاجة الى  جمیع الىحینھافى الماسة في كثیر من. اإلنتاجیةستكون الحاجة

علىالبلدان درجات الالشبابیعول درجات الماجستیر, ھناك, دسةھنذو الرجالحاجستكون ة الى

والمعلوماتیة, المالبس,للمشاركةوالنساء العاملین والنجارة, مثل البناء, المیكانیكیة, مجاالت العمل فى

ذلك. التجارة والخدمات, وما الى

العمل حوافز وجود الشبديفي الحاضر تؤوعدم من كبیرا جزءا فىابالى ان ترك الدراسة,

من اجل االنخراطابالخامسالمستوىحوالى , العملتدائى القرمیدفى , لكى  یقدموالبناءمثل انتاج

لیست سوىالمساعدة االقتصادیة لالسره وكانت النتیجة المدرسيزیادةاال. والتقدم المحرزفي النزوح

فى صفوف المراھقف معدل االمیة ین .ى

عكس الن السابقشبابمعض یقعلى الذي,الجیل جدا،بمستوایاتو متقدمة لتسھیالتلنظراتعلیم

متوفرة كانت فى بلداالتى واماللدراسة الجدید,ن اخرى, یزدادذاالجیل تدھورا. مستوى تعلیمي

الظاھرةو ھذه المكتباتلمحاربة یقترح انشاء وانشطة, دورات والتدریبیةو المجاالت, جمیع فى

مجال تكنول فى مثل استراتجیةسیما الشبابة یوقائوجیا المعلومات, عدم انخراط نشطةالفى امن أجل

شخاص ذاتیتطلب ا, صحیح ھذا التفاوت فى مستوى التكوین . لیتزاید الجھل الم, بسبب االجرامیة

تكوین  یمكن من المشاركة فى العمل التطوعى االجتماعى الذي بدوره ، یساھم في مساعدة االخرین في 

مواصلة  الدراسة. 

وثمة مسالة اخرى تتمثل في طلب اجراء اصالحات من شانها الرفع من مستوى التعليم  العام, وذلك من 

خالل توفير وسائل النقل العام الى المدارس. فى بعض والية المسافات طويلة,  وفي اوقات ارتفاع 

درجات الحرارة  يكون تنقل التالميذ شاقا . كذالك تحسين التغذية في المدارس هي جزء من المسائل 

الصحراویین. الالجئین مخیمات فى الالجئین 22الشباب یكون لھا تاثیر اجابي في الرفع من مستوى التعلیم .من الممكن ان التى 

لمواجھة الزیادة في ساعات اوقات الفراغ, یرى ان من الضرورى العمل على تنظیم انشطة ریاضیة, وال 

. ویقترح  سیما بالنسبة لكبار السن و  اصبحوا اكثر استقرار وخصوصا النساء)

انشطة ریاضیة مستمرة، ومتصلة  كاجرى  مقابالت تنافسیة بین الفرق فى مختلف االحیاء، والدوائر، 

الوالیات. و لیس من الصعب انشاء أندیة وفرق یمكنھا المنافسة فى الخارج ، وھذا سیكون حافزا 

لممارسة الریاضة في أوساط الشباب وافراد المجتمع ككل.

عدة مثل نقص العمالة، وكثرة الوقت الفراغ مما یدفعھن الى تكوین فضاء مغلق  ویواجھ النساء مشاكل

خاص بھن، حیث تمثل فیھ المسلسالت التلفزیونیة مالذا من خاللھ یرسمن نظرتھن حول العام الخارجي 

وھذا مبعث الى الكثیر من الھموم  وفى الوقت نفسھ یخرجھن من واقع الحیاة الیومیة فى المخیمات حیث ال 

كھرباء سوى عن طریق الطاقة الشمسیة, مما ینتج عنھ مشاكل عدیدة  على صعید االسرة فان ارتفاع 

استھالك الطاقة الكھربائیة یستنزف البطاریات الباھضة الثمن بسبب كثرة مشاھدة تلك المسلسالت 

والبرامج التلفزیونیة, مما یترك االسرة دون قدرة لتلبیة االحتیاجات االساسیة. وھو 
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یدعوويثاالنا الوضع وامام ھذ الذي المراةرسم موقعتعیدلمساواةوجوب وضع خطة شاملة ل,

مناجتماعیاالصحراویة مواقعوان یمكنھا من, اللرجلمماثلة لالوصول الى العمل فى مجال سیما

خطط حركة انشاء شبكة للنقلالخالل وضع تسھیل اجل من النھ فى الوقت الراھن, یبدو ان لنساءالعام

تسالمراة ال فذات التكوین العالي المنزل لعدة10الرابونيتطیع العمل خارج علیھا ان تكون النھ یفرض

ال یمكن استیعابھ ما وھو وسائل النقلو . ایام, من اخرى على بعض المخاطراستخدام انواع ینطوى

من, الشخصیة قابلیتھ عدم الناحیة االقتصادیة,.باالضافة الى

وصف بینوقد جمیع المناقشات ترابط فى عند, وھذا االمر استفحل والدینیة; العناصر الثقافیة

وضع الم عن كما تقولالحدیث فى المجتمع الصحراوى. للمرارة, " حداھنإراة یعطي نحن مجتمع

عندنا (...) االسالم حریة منفتحھو ااكثر االسالم یفرض األشیاء, وھو ال الذى عندما سالم (...)

جبھة البولیساریو التحریر,جاءت حركة جاءت فىوضعت, عندما و , قدمةالمالمراة الصحراویة

مشاركةقدمت لھا  من الفرص, لتكون لدیھا ."اكثرمزید

mujeresInsertar foto

المساواةلتكنبحقوق المرأةالمرافعةان قدم الرجلعلى منمع مننفسھا , والثقافة, تنبع ایضا

علیھاالفلسفة التى الوطنى المدفوعتقوم وھذا االمر یشكلةحركة التحریر جبھة البولیساریو. من

للمجتمععامال عممیزا المحیطة بھلىالصحراوى فمنالمجتمعات العربیة ذلك, من الرغم وعلى .

الالمسلم بھ, فى الخطاب النسائى, ھناكوال سیما فھاافضزال على ان المراة ان تبرز , الحقوقئات

فى بھا العام, فى ساحة العمل على وجھ الخصوص.التفكیر النظريالمعترف . وال سیما فى المجال

العقلیة La saludعاروصمةكالصحة mental como estigma

فى المخیمات تؤثران الصحیمحنة الحیاة االوضاع منھا السكان.بالضرورة على ة التى یعانى

المكان نقص,صعوبة والمناخ, المشتتة,الغذاء, االفتقار الى الموارد االقتصادیة,نوعیة المیاه, االسر

فى القدرةوالب عن الصعوبات فضال بعضس اثرىعلى الزواج او الیأطالة, مستقبال مجھوال, ھى

حدوث امرا الى وفىالقضایا التى افضت عموم السكان فى مختلفة وجھ الخض على صوص.الشباب

طول ذلك, الحالةوباالضافة الى المرورسنة من ٤۰مناكثر–ھذه طریق في الىاالنتظار

ھ, -االستقالل صحییساعد فى حذا ال كل وفقدان االملیاة العواملحلفية. یشكل احد للصراع مبكر

فى المخیمات,الرابوني-109 والسیاسیة العاصمة االداریة والدوائر االداریة,ھى المراكز توجد معظم حیث
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ا المجتمعات فى معظم یحدث عن ارادت الشخصما فصلھا فال یمكن یكونلعربیة. ان المعتاد فمن ,

عملیات مختلف عبر مروا والنساء الذین ومع ذلكالرجال مكتوبة, یشھدالفصل. وثیقة خالل علىوامن

حقیقى جدیدوجود مفتوحا امام امكانیة الفرصة الوقت تبقى ذلك ومنذ ذهھم رغ.للقرانةفى الطالق,

الطالق حاالت عدد فى افرادتحت وصایة االم  تبقىاالطفالتحمل فى طیاتھا, دائما ان الزیادة او

وحفظمن االسرة  خرینا رعایتھم مسؤولیة كان الشریك الجدید یرفضعلیھم ان یتحملوا , (خاصة اذا

وبنات ).زواج سابقعلى سبیل المثال, ابناء

El empleoوجوديكمحورالعمل como eje existencial

مفى القالموضوع االساسيالعمل ھو-محور التكوین حول خامل ا یدور من جھة, بین شباب لق

فىبسب االفراط أساس الفراغ المتاوقتب ھوومع االستقجدیدمجتمعح, ومن جھة اخرى, ھو فىالل

المجاالت.مختصةاتفئحاجة الى  جمیع الىحینھافى الماسة في كثیر من. اإلنتاجیةستكون الحاجة

علىالبلدان درجات الالشبابیعول درجات الماجستیر, ھناك, دسةھنذو الرجالحاجستكون ة الى

والمعلوماتیة, المالبس,للمشاركةوالنساء العاملین والنجارة, مثل البناء, المیكانیكیة, مجاالت العمل فى

ذلك. التجارة والخدمات, وما الى

العمل حوافز وجود الشبديفي الحاضر تؤوعدم من كبیرا جزءا فىابالى ان ترك الدراسة,

من اجل االنخراطابالخامسالمستوىحوالى , العملتدائى القرمیدفى , لكى  یقدموالبناءمثل انتاج

لیست سوىالمساعدة االقتصادیة لالسره وكانت النتیجة المدرسيزیادةاال. والتقدم المحرزفي النزوح

فى صفوف المراھقف معدل االمیة ین .ى

عكس الن السابقشبابمعض یقعلى الذي,الجیل جدا،بمستوایاتو متقدمة لتسھیالتلنظراتعلیم

متوفرة كانت فى بلداالتى واماللدراسة الجدید,ن اخرى, یزدادذاالجیل تدھورا. مستوى تعلیمي

الظاھرةو ھذه المكتباتلمحاربة یقترح انشاء وانشطة, دورات والتدریبیةو المجاالت, جمیع فى

مجال تكنول فى مثل استراتجیةسیما الشبابة یوقائوجیا المعلومات, عدم انخراط نشطةالفى امن أجل

شخاص ذاتیتطلب ا, صحیح ھذا التفاوت فى مستوى التكوین . لیتزاید الجھل الم, بسبب االجرامیة

تكوین  یمكن من المشاركة فى العمل التطوعى االجتماعى الذي بدوره ، یساھم في مساعدة االخرین في 

مواصلة  الدراسة. 

وثمة مسالة اخرى تتمثل في طلب اجراء اصالحات من شانها الرفع من مستوى التعليم  العام, وذلك من 

خالل توفير وسائل النقل العام الى المدارس. فى بعض والية المسافات طويلة,  وفي اوقات ارتفاع 

درجات الحرارة  يكون تنقل التالميذ شاقا . كذالك تحسين التغذية في المدارس هي جزء من المسائل 

الصحراویین. الالجئین مخیمات فى الالجئین 22الشباب یكون لھا تاثیر اجابي في الرفع من مستوى التعلیم .من الممكن ان التى 

لمواجھة الزیادة في ساعات اوقات الفراغ, یرى ان من الضرورى العمل على تنظیم انشطة ریاضیة, وال 

. ویقترح  سیما بالنسبة لكبار السن و  اصبحوا اكثر استقرار وخصوصا النساء)

انشطة ریاضیة مستمرة، ومتصلة  كاجرى  مقابالت تنافسیة بین الفرق فى مختلف االحیاء، والدوائر، 

الوالیات. و لیس من الصعب انشاء أندیة وفرق یمكنھا المنافسة فى الخارج ، وھذا سیكون حافزا 

لممارسة الریاضة في أوساط الشباب وافراد المجتمع ككل.

عدة مثل نقص العمالة، وكثرة الوقت الفراغ مما یدفعھن الى تكوین فضاء مغلق  ویواجھ النساء مشاكل

خاص بھن، حیث تمثل فیھ المسلسالت التلفزیونیة مالذا من خاللھ یرسمن نظرتھن حول العام الخارجي 

وھذا مبعث الى الكثیر من الھموم  وفى الوقت نفسھ یخرجھن من واقع الحیاة الیومیة فى المخیمات حیث ال 
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یدعوويثاالنا الوضع وامام ھذ الذي المراةرسم موقعتعیدلمساواةوجوب وضع خطة شاملة ل,

مناجتماعیاالصحراویة مواقعوان یمكنھا من, اللرجلمماثلة لالوصول الى العمل فى مجال سیما

خطط حركة انشاء شبكة للنقلالخالل وضع تسھیل اجل من النھ فى الوقت الراھن, یبدو ان لنساءالعام

تسالمراة ال فذات التكوین العالي المنزل لعدة10الرابونيتطیع العمل خارج علیھا ان تكون النھ یفرض

ال یمكن استیعابھ ما وھو وسائل النقلو . ایام, من اخرى على بعض المخاطراستخدام انواع ینطوى

من, الشخصیة قابلیتھ عدم الناحیة االقتصادیة,.باالضافة الى

وصف بینوقد جمیع المناقشات ترابط فى عند, وھذا االمر استفحل والدینیة; العناصر الثقافیة

وضع الم عن كما تقولالحدیث فى المجتمع الصحراوى. للمرارة, " حداھنإراة یعطي نحن مجتمع

عندنا (...) االسالم حریة منفتحھو ااكثر االسالم یفرض األشیاء, وھو ال الذى عندما سالم (...)

جبھة البولیساریو التحریر,جاءت حركة جاءت فىوضعت, عندما و , قدمةالمالمراة الصحراویة

مشاركةقدمت لھا  من الفرص, لتكون لدیھا ."اكثرمزید

mujeresInsertar foto

المساواةلتكنبحقوق المرأةالمرافعةان قدم الرجلعلى منمع مننفسھا , والثقافة, تنبع ایضا

علیھاالفلسفة التى الوطنى المدفوعتقوم وھذا االمر یشكلةحركة التحریر جبھة البولیساریو. من

للمجتمععامال عممیزا المحیطة بھلىالصحراوى فمنالمجتمعات العربیة ذلك, من الرغم وعلى .

الالمسلم بھ, فى الخطاب النسائى, ھناكوال سیما فھاافضزال على ان المراة ان تبرز , الحقوقئات

فى بھا العام, فى ساحة العمل على وجھ الخصوص.التفكیر النظريالمعترف . وال سیما فى المجال

العقلیة La saludعاروصمةكالصحة mental como estigma

فى المخیمات تؤثران الصحیمحنة الحیاة االوضاع منھا السكان.بالضرورة على ة التى یعانى

المكان نقص,صعوبة والمناخ, المشتتة,الغذاء, االفتقار الى الموارد االقتصادیة,نوعیة المیاه, االسر

فى القدرةوالب عن الصعوبات فضال بعضس اثرىعلى الزواج او الیأطالة, مستقبال مجھوال, ھى

حدوث امرا الى وفىالقضایا التى افضت عموم السكان فى مختلفة وجھ الخض على صوص.الشباب

طول ذلك, الحالةوباالضافة الى المرورسنة من ٤۰مناكثر–ھذه طریق في الىاالنتظار

ھ, -االستقالل صحییساعد فى حذا ال كل وفقدان االملیاة العواملحلفية. یشكل احد للصراع مبكر

فى المخیمات,الرابوني-109 والسیاسیة العاصمة االداریة والدوائر االداریة,ھى المراكز توجد معظم حیث
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.من الممكن ان التى مستوى التعلیم من الرفع في اجابي یكون لھا تاثیر

ساعاتلمواجھة الزیادة ریاضیة,في على تنظیم انشطة من الضرورى العمل اوقات الفراغ, یرى ان

الذین,وال سی اصبحفى العمر,كبروما بالنسبة لالشخاص ویقترحوخصوصااستقراراكثرواو النساء).

وان مستمرة، ریاضیة مقابالت تنافسیةكمتصلةشطة وجراء مختلف االحیاء، فى ، الدوائربین الفرق

من الصعب. والوالیات أندیةلیس الخارجةنافسالمھایمكنفرقوانشاء حافزا، فى وھذا سیكون

الشبابل في أوساط ككل.المجتمعوافرادممارسة الریاضة

مثل عدة مشكالت العمالةویواجھ النساء یدفعھنوقت الفراغالوكثرة،نقص ضاءفتكوینالىمما

فیھحیبھن،خاصمغلق حول العاممالذاتلفزیونیةالالمسلسالتث تمثل خاللھ یرسمن نظرتھن من

من الى الكثیر مبعث وھذا واقع الحیاة الیووفى الوقت نفسھ یخرجھنالھمومالخارجي فىمیةمن

حیث طریقسوىكھرباءال المخیمات مما ینتج عنھ مشاكل عدیدة  على صعیدالطاقة الشمسیة,عن

ارتاالسرة الطاقةفان استھالك مشاھدةفاع كثرة بسبب الثمن یستنزف البطاریات الباھضة الكھربائیة

والبرامج المسلسالت مما یترك االسیةالتلفزیونتلك وھولتلبیةقدرةرة دون , االساسیة. االحتیاجات

داخل االسرة.صراع یومى

فى السیساتان العم ذات اولویة مسالة ھو ال یعنىل وفیر المواردتفقطالحكومیة. ان العمل

محور ماالقتصادیة, بل انھ یكون مشاریع من مشروع فان البطالة الطویلةقبل،اى ذكر انفا, وكما

یبحث االجل دخل.تجعل  الشباب  مصدر من اجل تامین قانونیة غیر منافذ اخرى عن

ھذا االتجاه االقتصادیةابدافع  و وفي ,اثرھاالتي یكون للمصالح اھتمام الشبابیجب توجیھسلبي

العمل التطوعى. ان العمل التطوعيمن اجل االن فى احتیاجاتخراط تلبیة فى ھو الطریقة التقلیدیة

والم الموارد االقتصادیة. اذھانارانتشبعدالعمل التطوعى یواجھ صعوبةجتمعات التى تفتقر الى فى

فكرةال من الشباب الصحراویین, مرتبطا براتبا.یجبالعملانكثیر یدفع الى العملان یكون منوھذا

استعادة االجتماعياجل التطوعي العمل فكرة علىالذىانتشار دوافعالزیادةلھ تأثیر ایجابي

حل مشكلة ایاتي يسیاسالالمنظور من اما . والمثابرةااللتزام لشباب, وتشجیعھ  على دى ایدیولوجیة لالا

 تحقیق االستقالل والتحرر الوطنى.مع البطالة 

العزل فى المنزل ، رغم  ان عدم توفیر فرص عمل یؤاثر سلبا خصوصا  على النساء بدرجة اكبر, اذ ان 

انُھن نساء متكونات ، وبشھادات  جامعیة, اال انھ علیھن  ان یركزن فى المقام االول على كل ما یتعلق 

بالبیت، ان النساء  یجدن صعوبة فى الحصول على القطاعات الناشئة العتبارھا  حكرا على الرجال 

ذلك على الحاجة الملحة لتمكینھا لدى المراة, وكيم ذاتیتقیلنقاش من اجلاأھمیة تأتي، و من ھنا .فقط 

في الوقت الراھن.المتاحةمناصبالوصول الى جمیع اماكن العمل, و تقلد كل من
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المراة رسم موقعتعید لمساواةوجوب وضع خطة شاملة ل, الذي یدعوويثاالنا الوضع وامام ھذ

 سیما فى مجال العمل من , اللرجلمماثلة لالوصول الى مواقع  وان یمكنھا من اجتماعیا الصحراویة 

النھ فى الوقت الراھن, یبدو ان لنساء العام من اجل تسھیل حركة انشاء شبكة للنقل الخالل وضع خطط

النھ یفرض علیھا ان تكون خارج المنزل لعدة 10الرابوني تطیع العمل فذات التكوین العالي ال تسالمراة 

ال یمكن استیعابھ  ما وھو وسائل النقلو . ایام, من اخرى على بعض المخاطر استخدام انواع ینطوى

الناحیة االقتصادیة,.باالضافة الى عدم قابلیتھ من , الشخصیة

العناصر الثقافیة والدینیة; وھذا االمر استفحل عند , فى جمیع المناقشات ترابط بین وقد وصف 

نحن مجتمع یعطي للمرارة , " حداھن إراة فى المجتمع الصحراوى. كما  تقول الحدیث عن وضع الم

(...) عندما سالم الذى ال یفرض األشیاء , وھو االسالم  منفتح ھو ااكثر حریة (...) االسالم عندنا 

و , قدمةالمالمراة الصحراویة فى وضعت, عندما جاءت حركة التحریر, جاءت جبھة البولیساریو

 ."اكثرمزید من الفرص, لتكون لدیھا  مشاركة قدمت لھا 

mujeresInsertar foto

المساواةلتكنبحقوق المرأةالمرافعةان قدم الرجلعلى منمع مننفسھا , والثقافة, تنبع ایضا

علیھاالفلسفة التى الوطنى المدفوعتقوم وھذا االمر یشكلةحركة التحریر جبھة البولیساریو. من

للمجتمععامال عممیزا المحیطة بھلىالصحراوى فمنالمجتمعات العربیة ذلك, من الرغم وعلى .

الالمسلم بھ, فى الخطاب النسائى, ھناكوال سیما فھاافضزال على ان المراة ان تبرز , الحقوقئات

فى بھا العام, فى ساحة العمل على وجھ الخصوص.التفكیر النظريالمعترف . وال سیما فى المجال

العقلیة La saludعاروصمةكالصحة mental como estigma

فى المخیمات تؤثران الصحیمحنة الحیاة االوضاع منھا السكان.بالضرورة على ة التى یعانى

المكان نقص,صعوبة والمناخ, المشتتة,الغذاء, االفتقار الى الموارد االقتصادیة,نوعیة المیاه, االسر

فى القدرةوالب عن الصعوبات فضال بعضس اثرىعلى الزواج او الیأطالة, مستقبال مجھوال, ھى

حدوث امرا الى وفىالقضایا التى افضت عموم السكان فى مختلفة وجھ الخض على صوص.الشباب

طول ذلك, الحالةوباالضافة الى المرورسنة من ٤۰مناكثر–ھذه طریق في الىاالنتظار

ھ, -االستقالل صحییساعد فى حذا ال كل وفقدان االملیاة العواملحلفية. یشكل احد للصراع مبكر

فى المخیمات,الرابوني-109 والسیاسیة العاصمة االداریة والدوائر االداریة,ھى المراكز توجد معظم حیث

الصحراویین. الالجئین مخیمات فى الالجئین 24الشباب

یدعوويثاالنا الوضع وامام ھذ الذي المراةرسم موقعتعیدلمساواةوجوب وضع خطة شاملة ل,

مناجتماعیاالصحراویة مواقعوان یمكنھا من, اللرجلمماثلة لالوصول الى العمل فى مجال سیما

خطط حركة انشاء شبكة للنقلالخالل وضع تسھیل اجل من النھ فى الوقت الراھن, یبدو ان لنساءالعام

تسالمراة ال فذات التكوین العالي المنزل لعدة10الرابونيتطیع العمل خارج علیھا ان تكون النھ یفرض

ال یمكن استیعابھ ما وھو وسائل النقلو . ایام, من اخرى على بعض المخاطراستخدام انواع ینطوى

من, الشخصیة قابلیتھ عدم الناحیة االقتصادیة,.باالضافة الى

وصف بینوقد جمیع المناقشات ترابط فى عند, وھذا االمر استفحل والدینیة; العناصر الثقافیة

وضع الم عن كما تقولالحدیث فى المجتمع الصحراوى. للمرارة, " حداھنإراة یعطي نحن مجتمع

عندنا (...) االسالم حریة منفتحھو ااكثر االسالم یفرض األشیاء, وھو ال الذى عندما سالم (...)

جبھة البولیساریو التحریر,جاءت حركة جاءت فىوضعت, عندما و , قدمةالمالمراة الصحراویة

مشاركةقدمت لھا  من الفرص, لتكون لدیھا ."اكثرمزید

mujeresInsertar foto

ایضا من نفسھا , والثقافة, تنبع من مع الرجلعلى قدم المساواةلتكن بحقوق المرأةالمرافعة ان 

من جبھة البولیساریو. وھذا االمر یشكل ةحركة التحریر الوطنى المدفوعتقوم علیھا الفلسفة التى 

. وعلى الرغم من ذلك, فمن المجتمعات العربیة المحیطة بھلى الصحراوى عممیزا  للمجتمع عامال 

, الحقوق ئات على ان المراة  ان تبرز فھا افضزال ھناك وال سیما فى الخطاب النسائى, الالمسلم بھ,

فى العام, فى ساحة العمل على وجھ الخصوص.التفكیر النظريالمعترف بھا . وال سیما فى المجال

العقلیة La saludعاروصمةكالصحة mental como estigma

فى المخیمات تؤثران الصحیمحنة الحیاة االوضاع منھا السكان.بالضرورة على ة التى یعانى

المكان نقص,صعوبة والمناخ, المشتتة,الغذاء, االفتقار الى الموارد االقتصادیة,نوعیة المیاه, االسر

فى القدرةوالب عن الصعوبات فضال بعضس اثرىعلى الزواج او الیأطالة, مستقبال مجھوال, ھى

حدوث امرا الى وفىالقضایا التى افضت عموم السكان فى مختلفة وجھ الخض على صوص.الشباب

طول ذلك, الحالةوباالضافة الى المرورسنة من ٤۰مناكثر–ھذه طریق في الىاالنتظار

ھ, -االستقالل صحییساعد فى حذا ال كل وفقدان االملیاة العواملحلفية. یشكل احد للصراع مبكر

فى المخیمات,الرابوني-109 والسیاسیة العاصمة االداریة والدوائر االداریة,ھى المراكز توجد معظم حیث

الصحراویین. الالجئین مخیمات فى الالجئین 24الشباب

یدعوويثاالنا الوضع وامام ھذ الذي المراةرسم موقعتعیدلمساواةوجوب وضع خطة شاملة ل,

مناجتماعیاالصحراویة مواقعوان یمكنھا من, اللرجلمماثلة لالوصول الى العمل فى مجال سیما

خطط حركة انشاء شبكة للنقلالخالل وضع تسھیل اجل من النھ فى الوقت الراھن, یبدو ان لنساءالعام

تسالمراة ال فذات التكوین العالي المنزل لعدة10الرابونيتطیع العمل خارج علیھا ان تكون النھ یفرض

ال یمكن استیعابھ ما وھو وسائل النقلو . ایام, من اخرى على بعض المخاطراستخدام انواع ینطوى

من, الشخصیة قابلیتھ عدم الناحیة االقتصادیة,.باالضافة الى

وصف بینوقد جمیع المناقشات ترابط فى عند, وھذا االمر استفحل والدینیة; العناصر الثقافیة

وضع الم عن كما تقولالحدیث فى المجتمع الصحراوى. للمرارة, " حداھنإراة یعطي نحن مجتمع

عندنا (...) االسالم حریة منفتحھو ااكثر االسالم یفرض األشیاء, وھو ال الذى عندما سالم (...)

جبھة البولیساریو التحریر,جاءت حركة جاءت فىوضعت, عندما و , قدمةالمالمراة الصحراویة

مشاركةقدمت لھا  من الفرص, لتكون لدیھا ."اكثرمزید

mujeresInsertar foto

المساواةلتكنبحقوق المرأةالمرافعةان قدم الرجلعلى منمع مننفسھا , والثقافة, تنبع ایضا

علیھاالفلسفة التى الوطنى المدفوعتقوم وھذا االمر یشكلةحركة التحریر جبھة البولیساریو. من

للمجتمععامال عممیزا المحیطة بھلىالصحراوى فمنالمجتمعات العربیة ذلك, من الرغم وعلى .

الالمسلم بھ, فى الخطاب النسائى, ھناكوال سیما فھاافضزال على ان المراة ان تبرز , الحقوقئات

فى بھا العام, فى ساحة العمل على وجھ الخصوص.التفكیر النظريالمعترف . وال سیما فى المجال

العقلیة La saludعاروصمةكالصحة mental como estigma

فى المخیمات تؤثران الصحیمحنة الحیاة االوضاع منھا السكان.بالضرورة على ة التى یعانى

المكان نقص,صعوبة والمناخ, المشتتة,الغذاء, االفتقار الى الموارد االقتصادیة,نوعیة المیاه, االسر

فى القدرةوالب عن الصعوبات فضال بعضس اثرىعلى الزواج او الیأطالة, مستقبال مجھوال, ھى

حدوث امرا الى وفىالقضایا التى افضت عموم السكان فى مختلفة وجھ الخض على صوص.الشباب

طول ذلك, الحالةوباالضافة الى المرورسنة من ٤۰مناكثر–ھذه طریق في الىاالنتظار

ھ, -االستقالل صحییساعد فى حذا ال كل وفقدان االملیاة العواملحلفية. یشكل احد للصراع مبكر

.حيث توجد معظم المراكز والدوائر االدارية,هى العاصمة االدارية والسياسية فى المخيمات, الرابوني    10

.
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الصحراویین. الالجئین مخیمات فى الالجئین 24الشباب

یدعوويثاالنا الوضع وامام ھذ الذي المراةرسم موقعتعیدلمساواةوجوب وضع خطة شاملة ل,

مناجتماعیاالصحراویة مواقعوان یمكنھا من, اللرجلمماثلة لالوصول الى العمل فى مجال سیما

خطط حركة انشاء شبكة للنقلالخالل وضع تسھیل اجل من النھ فى الوقت الراھن, یبدو ان لنساءالعام

تسالمراة ال فذات التكوین العالي المنزل لعدة10الرابونيتطیع العمل خارج علیھا ان تكون النھ یفرض

ال یمكن استیعابھ ما وھو وسائل النقلو . ایام, من اخرى على بعض المخاطراستخدام انواع ینطوى

من, الشخصیة قابلیتھ عدم الناحیة االقتصادیة,.باالضافة الى

وصف بینوقد جمیع المناقشات ترابط فى عند, وھذا االمر استفحل والدینیة; العناصر الثقافیة

وضع الم عن كما تقولالحدیث فى المجتمع الصحراوى. للمرارة, " حداھنإراة یعطي نحن مجتمع

عندنا (...) االسالم حریة منفتحھو ااكثر االسالم یفرض األشیاء, وھو ال الذى عندما سالم (...)

جبھة البولیساریو التحریر,جاءت حركة جاءت فىوضعت, عندما و , قدمةالمالمراة الصحراویة

مشاركةقدمت لھا  من الفرص, لتكون لدیھا ."اكثرمزید
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المساواةلتكنبحقوق المرأةالمرافعةان قدم الرجلعلى منمع مننفسھا , والثقافة, تنبع ایضا

علیھاالفلسفة التى الوطنى المدفوعتقوم وھذا االمر یشكلةحركة التحریر جبھة البولیساریو. من

للمجتمععامال عممیزا المحیطة بھلىالصحراوى فمنالمجتمعات العربیة ذلك, من الرغم وعلى .

الالمسلم بھ, فى الخطاب النسائى, ھناكوال سیما فھاافضزال على ان المراة ان تبرز , الحقوقئات

فى بھا العام, فى ساحة العمل على وجھ الخصوص.التفكیر النظريالمعترف . وال سیما فى المجال

La salud عار وصمةكالصحة العقلیة  mental como estigma

فى المخیمات تؤثران الصحیمحنة الحیاة االوضاع منھا السكان.بالضرورة على ة التى یعانى

المكان نقص,صعوبة والمناخ, المشتتة,الغذاء, االفتقار الى الموارد االقتصادیة,نوعیة المیاه, االسر

فى القدرةوالب عن الصعوبات فضال بعضس اثرىعلى الزواج او الیأطالة, مستقبال مجھوال, ھى

حدوث امرا الى وفىالقضایا التى افضت عموم السكان فى مختلفة وجھ الخض على صوص.الشباب

طول ذلك, الحالةوباالضافة الى المرورسنة من ٤۰مناكثر–ھذه طریق في الىاالنتظار

ھ, -االستقالل صحییساعد فى حذا ال كل وفقدان االملیاة العواملحلفية. یشكل احد للصراع مبكر

فى المخیمات,الرابوني-109 والسیاسیة العاصمة االداریة والدوائر االداریة,ھى المراكز توجد معظم حیث

الصحراویین. الالجئین مخیمات فى الالجئین 24الشباب

یدعوويثاالنا الوضع وامام ھذ الذي المراةرسم موقعتعیدلمساواةوجوب وضع خطة شاملة ل,

مناجتماعیاالصحراویة مواقعوان یمكنھا من, اللرجلمماثلة لالوصول الى العمل فى مجال سیما

خطط حركة انشاء شبكة للنقلالخالل وضع تسھیل اجل من النھ فى الوقت الراھن, یبدو ان لنساءالعام

تسالمراة ال فذات التكوین العالي المنزل لعدة10الرابونيتطیع العمل خارج علیھا ان تكون النھ یفرض

ال یمكن استیعابھ ما وھو وسائل النقلو . ایام, من اخرى على بعض المخاطراستخدام انواع ینطوى

من, الشخصیة قابلیتھ عدم الناحیة االقتصادیة,.باالضافة الى

وصف بینوقد جمیع المناقشات ترابط فى عند, وھذا االمر استفحل والدینیة; العناصر الثقافیة

وضع الم عن كما تقولالحدیث فى المجتمع الصحراوى. للمرارة, " حداھنإراة یعطي نحن مجتمع

عندنا (...) االسالم حریة منفتحھو ااكثر االسالم یفرض األشیاء, وھو ال الذى عندما سالم (...)

جبھة البولیساریو التحریر,جاءت حركة جاءت فىوضعت, عندما و , قدمةالمالمراة الصحراویة

مشاركةقدمت لھا  من الفرص, لتكون لدیھا ."اكثرمزید
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المساواةلتكنبحقوق المرأةالمرافعةان قدم الرجلعلى منمع مننفسھا , والثقافة, تنبع ایضا

علیھاالفلسفة التى الوطنى المدفوعتقوم وھذا االمر یشكلةحركة التحریر جبھة البولیساریو. من

للمجتمععامال عممیزا المحیطة بھلىالصحراوى فمنالمجتمعات العربیة ذلك, من الرغم وعلى .

الالمسلم بھ, فى الخطاب النسائى, ھناكوال سیما فھاافضزال على ان المراة ان تبرز , الحقوقئات

فى بھا العام, فى ساحة العمل على وجھ الخصوص.التفكیر النظريالمعترف . وال سیما فى المجال

العقلیة La saludعاروصمةكالصحة mental como estigma

ة التى یعانى منھا السكان. بالضرورة على االوضاع الصحیمحنة الحیاة فى المخیمات  تؤثر ان

االفتقار الى الموارد االقتصادیة, نوعیة المیاه, االسر المشتتة,الغذاء, والمناخ, نقص ,صعوبة  المكان 

مستقبال مجھوال, ھى بعض س اثرى على الزواج او الیأطالة, فضال عن الصعوبات فى القدرةوالب

صوص. الشباب على وجھ الخض مختلفة فى عموم السكان وفى القضایا التى افضت الى حدوث امرا

الى االنتظار في طریق المرور  سنة من ٤۰من اكثر –ھذه الحالة وباالضافة الى ذلك, طول 

مبكر للصراع یشكل احد العوامل حل في ة. وفقدان االمل یاة صحییساعد فى حذا ال كل ھ, -االستقالل

فى المخیمات,الرابوني-109 والسیاسیة العاصمة االداریة والدوائر االداریة,ھى المراكز توجد معظم حیث .خبراء علم النفسریح تصحسب  اكل المتصلة بالصحة العقلیة, فى جذور المش

في  حالة معینة   طول ساعات الفراغ مع عدم المبادرات التى  تستھلك الوقت الفارغ

یب, ینبغى تشجیع الریاضة, والتدرذا المنطلق من ھ. والسلیمة روح الؤدى الى االحباط وفقدان ت

, مقابل واالنعزالعالج لیس فقطال  للشباب یقدم االنشغ..., الن ھذا والثقافة, وشبكة االنترنت,  اللعب 

و الملل, وانما هو العالج ضد االكتئاب.

ثمة  جزء هام من االختالالت القائمة, وال شك انه سيتم التغلب  عليها مع  االستقالل و العودة الى اراض

الوطن القابعة اليوم تحت احتالل المغرب. وحسب العاملين فى مجال علم النفس  يبدو  جليا  ان جل 

الصراعات العاطفية للشعب الصحراوى تنبع من قسوة الظروف المادية والنفسية التى تغوص فيها 

حياتهم اليومية.

نقص فرص العمل يؤثر على الصحة, سواء فى الجانب الجسدى والنفسى. فان جمع  الشباب يعاني من

ضغط قوى من اجل التغلب على الحالة االقتصادية لالسرة, مما ادى فى بعض االحيان الى االنسحاب 

المبكر عن التعليم من اجل البحث عن اى عمل, والذين انهوا الدراسة اصابهم االحباط من عدم العثور 

على عمل يتناسب مع التكوين . وعلى اى حال, فان معظم الذين يقيمون فى مخيمات فى حالة بطالة 

مستمرة بالغة الشدة. النقص فى العمل يمنع بشكل مباشر امكانية الزواج. وامكانية انشاء مشاريع فردية 

وقد سبب فى السنوات االخيرة, زيادة من امرض العقل مثل االكتئاب ادي البنات, 

والقلق, الهوس او اضطراب ثنائى القطب, وال سيما فى الذكور. 

كما ان البطالة تشجع , بعض الشبان, على الرغم من قلة العدد , الى البحث عن حلول اقتصادية فى مجال 

الجريمة, او يحاول ان يتناسى  هذه المشاكل عن طريق تعاطى المواد المخدرة, مما يؤثر على الصحة 

البدنية والعقلية. وهذه الحالة تبدو معقدة فى ثقافة الشعب الصحراوى من حيث ان االسر ال تفهم 

عقدة اجتماعیةالمرض العقلى, تخفٮ النھ اصبح یمثل العملیھ الصعب ممارسة یجعل من , مما

العالجى.

فىنوع الجنس یبرز المرض العقلى. لالفوارق ھذا الثقة,رنساء  قدلمواجھة من فياكبر العفویة

ذلك, فى علیھا, بما التى تؤثر والضیق او االضطرابات المخاوف, فى اوساط االسرة الصدیقة, االتصال,

العقلیة. بین مجال الصحة فى المشاورات ھذه منحازة الى اللجوء الى ما تكون الرجالما یخفيغالبا

فىمشاال عندماوصمت,كل نفسیة حل یكون اللتشاوریلجئ لفى نھایة المطاف, قدالجاد مراض

حدة. اصبحت اكثر

والمرأ یتعلق بالزواج, فیما وبدرجةاما تعانى, متزوج لم وان وعشرین عاما, خمسة تزید عن التى ة

الرجال, من و بعاكبر دائماضتبقى تحت ضغط االسرة ویسئلونھالصدیقات النھن العزوبة عن ھذاا
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ضغ اجتماعي  وأسري یشكل فيط  ضطرابات نفسیة. الاتطوریمكن ان یؤثر

منة یشكل یة للمرأجسدالالقوالب اخر ال سیمالعامال الصحة, على النساء االتيخطر فى اوساط ا

لاقللدیھن جاذبیة,لذاتقدیر تكون اكثر (لزواجالتظاھرت. لكى تلجئ الى استخدام),  وبكبر السن

وعقاقیر والحجم, اواستعمالخلطات الوزن تؤثرالجلد. وھذه الممارسات  لتلوینكریماتلزیادة

الحالة الصحیة.كثیرا عملتفى الفرقوقد كل الوالیاتو ة,یالصحجمیع فى علم النفس و خبراء

محاربة, خالل بطریقة استعجالیة فى الماضیة, القلیلة فكوینو تھذه الظواھر،السنوات ى المراة

على صحتھم.مواجھة مثل ھذه التصرفات التي تمثل خطر 
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یدعوويثاالنا الوضع وامام ھذ الذي المراةرسم موقعتعیدلمساواةوجوب وضع خطة شاملة ل,

مناجتماعیاالصحراویة مواقعوان یمكنھا من, اللرجلمماثلة لالوصول الى العمل فى مجال سیما

خطط حركة انشاء شبكة للنقلالخالل وضع تسھیل اجل من النھ فى الوقت الراھن, یبدو ان لنساءالعام

تسالمراة ال فذات التكوین العالي المنزل لعدة10الرابونيتطیع العمل خارج علیھا ان تكون النھ یفرض

ال یمكن استیعابھ ما وھو وسائل النقلو . ایام, من اخرى على بعض المخاطراستخدام انواع ینطوى

من, الشخصیة قابلیتھ عدم الناحیة االقتصادیة,.باالضافة الى

وصف بینوقد جمیع المناقشات ترابط فى عند, وھذا االمر استفحل والدینیة; العناصر الثقافیة

وضع الم عن كما تقولالحدیث فى المجتمع الصحراوى. للمرارة, " حداھنإراة یعطي نحن مجتمع

عندنا (...) االسالم حریة منفتحھو ااكثر االسالم یفرض األشیاء, وھو ال الذى عندما سالم (...)

جبھة البولیساریو التحریر,جاءت حركة جاءت فىوضعت, عندما و , قدمةالمالمراة الصحراویة

مشاركةقدمت لھا  من الفرص, لتكون لدیھا ."اكثرمزید

mujeresInsertar foto

المساواةلتكنبحقوق المرأةالمرافعةان قدم الرجلعلى منمع مننفسھا , والثقافة, تنبع ایضا

علیھاالفلسفة التى الوطنى المدفوعتقوم وھذا االمر یشكلةحركة التحریر جبھة البولیساریو. من

للمجتمععامال عممیزا المحیطة بھلىالصحراوى فمنالمجتمعات العربیة ذلك, من الرغم وعلى .

الالمسلم بھ, فى الخطاب النسائى, ھناكوال سیما فھاافضزال على ان المراة ان تبرز , الحقوقئات

فى بھا العام, فى ساحة العمل على وجھ الخصوص.التفكیر النظريالمعترف . وال سیما فى المجال

La salud عار وصمةكالصحة العقلیة  mental como estigma

فى المخیمات تؤثران الصحیمحنة الحیاة االوضاع منھا السكان.بالضرورة على ة التى یعانى

المكان نقص,صعوبة والمناخ, المشتتة,الغذاء, االفتقار الى الموارد االقتصادیة,نوعیة المیاه, االسر

فى القدرةوالب عن الصعوبات فضال بعضس اثرىعلى الزواج او الیأطالة, مستقبال مجھوال, ھى

حدوث امرا الى وفىالقضایا التى افضت عموم السكان فى مختلفة وجھ الخض على صوص.الشباب

طول ذلك, الحالةوباالضافة الى المرورسنة من ٤۰مناكثر–ھذه طریق في الىاالنتظار

ھ, -االستقالل صحییساعد فى حذا ال كل وفقدان االملیاة العواملحلفية. یشكل احد للصراع مبكر

فى المخیمات,الرابوني-109 والسیاسیة العاصمة االداریة والدوائر االداریة,ھى المراكز توجد معظم حیث
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ة التى یعانى منھا السكان. بالضرورة على االوضاع الصحیمحنة الحیاة فى المخیمات  تؤثر ان

االفتقار الى الموارد االقتصادیة, نوعیة المیاه, االسر المشتتة,الغذاء, والمناخ, نقص ,صعوبة  المكان 

مستقبال مجھوال, ھى بعض س اثرى على الزواج او الیأطالة, فضال عن الصعوبات فى القدرةوالب

صوص. الشباب على وجھ الخض مختلفة فى عموم السكان وفى القضایا التى افضت الى حدوث امرا
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في  حالة معینة   طول ساعات الفراغ مع عدم المبادرات التى  تستھلك الوقت الفارغ

یب, ینبغى تشجیع الریاضة, والتدرذا المنطلق من ھ. والسلیمة روح الؤدى الى االحباط وفقدان ت

, مقابل واالنعزالعالج لیس فقطال  للشباب یقدم االنشغ..., الن ھذا والثقافة, وشبكة االنترنت,  اللعب 

و الملل, وانما هو العالج ضد االكتئاب.
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جذور المش العقلیة,فى علم النفسریحتصحسب  اكل المتصلة بالصحة .خبراء

حالة مع وطول ساعات الفراغوفى من الشباب, ارغوقت الفالمبادرات التى تستھلك العدممعینة

وفقدانت ھ. والسلیمةروحالؤدى الى االحباط والتدرذا المنطلقمن یب,ینبغى تشجیع الریاضة,

وشبكة االنترنت, اللعب ھذاوالثقافة, الن یقدماالنشغ..., للشباب فقطال واالنعزالعالجلیس , مقابل

ضد االكتئاب.المللو  ھو العالج وانما ,

جزء ھام وال شكوثمة مع االستیتم التغلبسھانمن االختالالت القائمة, الىقالل وعلیھا العودة

القاراض احتاللبعةاالوطن جلیا انالعاالمغرب. وحسب الیوم تحت علم النفس یبدو مجال فى ملین

التىاتالصراعجل والنفسیة المادیة قسوة الظروف من للشعب الصحراوى تنبع فیھاتغوصالعاطفیة

حیاتھم الیومیة.

فى الجانب الجسدى على الصحة, سواء فرص العمل یؤثر جمع الشباب یعانيونقص فان والنفسى.

على الحالة االقتصادیة لالسرة من اجل التغلب قوى االحیانمن ضغط بعض فى ادى الى, مما

الب من اجل عن التعلیم والذین انھواالنسحاب المبكر عمل, عن اى مناصابھمالدراسةاحث االحباط

مع التكوینعدم عمل یتناسب على الذین یقیمون فى مخیمات فىالعثور معظم . وعلى اى حال, فان

مستمرة فى العملحالة بطالة النقص مباشر امكانیةیمنعبالغة الشدة. وامكانیة انشاءالزواج.بشكل

سببة فردیمشاریع زیادةوقد مثل االكتئابمرضامنفى السنوات االخیرة, , البناتاديالعقل

اضطرالوالقلق, او ثنائى القطب, وال سیما فى ھوس الذكور. اب

من, بعض الجعتشكما ان البطالة الرغم فىالى, عددقلة الشبان, على حلول اقتصادیة عن البحث

یتناسىمجال الجریمة, طریق تعاطى المواد المخدرة,ھذهاو یحاول ان عن علىمما یؤثرالمشاكل

الحالة وھذه والعقلیة. البدنیة فى ثقافة الشعبتبدوالصحة تفھممعقدة ال االسر حیث ان من الصحراوى

عقدة اجتماعیةالمرض العقلى, تخفٮ النھ اصبح یمثل العملیھ الصعب ممارسة یجعل من , مما

العالجى.

فىنوع الجنس یبرز المرض العقلى. لالفوارق ھذا الثقة,رنساء  قدلمواجھة من فياكبر العفویة

ذلك, فى علیھا, بما التى تؤثر والضیق او االضطرابات المخاوف, فى اوساط االسرة الصدیقة, االتصال,

العقلیة. بین مجال الصحة فى المشاورات ھذه منحازة الى اللجوء الى ما تكون الرجالما یخفيغالبا

فىمشاال عندماوصمت,كل نفسیة حل یكون اللتشاوریلجئ لفى نھایة المطاف, قدالجاد مراض

حدة. اصبحت اكثر

والمرأ یتعلق بالزواج, فیما وبدرجةاما تعانى, متزوج لم وان وعشرین عاما, خمسة تزید عن التى ة

الرجال, من و بعاكبر دائماضتبقى تحت ضغط االسرة ویسئلونھالصدیقات النھن العزوبة عن ھذاا

الصحراویین. الالجئین مخیمات فى الالجئین 25الشباب

جذور المش العقلیة,فى علم النفسریحتصحسب  اكل المتصلة بالصحة .خبراء

حالة مع وطول ساعات الفراغوفى من الشباب, ارغوقت الفالمبادرات التى تستھلك العدممعینة

وفقدانت ھ. والسلیمةروحالؤدى الى االحباط والتدرذا المنطلقمن یب,ینبغى تشجیع الریاضة,

وشبكة االنترنت, اللعب ھذاوالثقافة, الن یقدماالنشغ..., للشباب فقطال واالنعزالعالجلیس , مقابل

ضد االكتئاب.المللو  ھو العالج وانما ,

جزء ھام وال شكوثمة مع االستیتم التغلبسھانمن االختالالت القائمة, الىقالل وعلیھا العودة

القاراض احتاللبعةاالوطن جلیا انالعاالمغرب. وحسب الیوم تحت علم النفس یبدو مجال فى ملین

التىاتالصراعجل والنفسیة المادیة قسوة الظروف من للشعب الصحراوى تنبع فیھاتغوصالعاطفیة

حیاتھم الیومیة.

فى الجانب الجسدى على الصحة, سواء فرص العمل یؤثر جمع الشباب یعانيونقص فان والنفسى.

على الحالة االقتصادیة لالسرة من اجل التغلب قوى االحیانمن ضغط بعض فى ادى الى, مما

الب من اجل عن التعلیم والذین انھواالنسحاب المبكر عمل, عن اى مناصابھمالدراسةاحث االحباط

مع التكوینعدم عمل یتناسب على الذین یقیمون فى مخیمات فىالعثور معظم . وعلى اى حال, فان

مستمرة فى العملحالة بطالة النقص مباشر امكانیةیمنعبالغة الشدة. وامكانیة انشاءالزواج.بشكل

سببة فردیمشاریع زیادةوقد مثل االكتئابمرضامنفى السنوات االخیرة, , البناتاديالعقل

اضطرالوالقلق, او ثنائى القطب, وال سیما فى ھوس الذكور. اب

من, بعض الجعتشكما ان البطالة الرغم فىالى, عددقلة الشبان, على حلول اقتصادیة عن البحث

یتناسىمجال الجریمة, طریق تعاطى المواد المخدرة,ھذهاو یحاول ان عن علىمما یؤثرالمشاكل

الحالة وھذه والعقلیة. البدنیة فى ثقافة الشعبتبدوالصحة تفھممعقدة ال االسر حیث ان من الصحراوى

المرض العقلى,و تخفیھ  النھ اصبح یمثل عقدة  اجتماعیة, مما یجعل من الصعب ممارسة العمل 

العالجى. 

نوع الجنس یبرز الفوارق فى مواجھة ھذا المرض العقلى. للنساء  قدر اكبر من الثقة, العفویة في 
االتصال, فى اوساط االسرة الصدیقة, المخاوف, والضیق او االضطرابات التى تؤثر علیھا, غالبا ما 

تكون منحازة الى اللجوء الى ھذه المشاورات فى مجال الصحة العقلیة. بینما یخفي الرجال المشاكل نفسیة 

الجاد حل یكون المراض قد  فى صمت, وفى نھایة المطاف, عندما یلجئ للتشاور 

اصبحت اكثر حدة.

اما فیما یتعلق بالزواج, والمرأة التى تزید عن خمسة وعشرین عاما, وان لم  تتجوز تعانى, وبدرجة 

اكبر من الرجال, تبقى تحت ضغط االسرة و بعض الصدیقات النھن دائما یسئلونھا  عن العزوبة و ھذا

الصحراویین. الالجئین مخیمات فى الالجئین 25الشباب ضطرابات نفسیة.الاتطوریمكن ان یؤثر في ط  اجتماعي  وأسري یشكل ضغ
ا فى اوساط النساء االتي خطر على الصحة, ال سیمالعامال اخر من ة یشكل یة للمرأجسدالالقوالب

تلجئ الى  استخدام),  و بكبر  السن (لزواجالتظاھر ت. لكى تكون اكثر جاذبیة, لذاتقدیر لاقللدیھن

تؤثر الجلد. وھذه الممارسات  لتلوین كریمات لزیادة الوزن والحجم, اواستعمال خلطات وعقاقیر

و خبراء علم النفس فى كل الوالیاتو ة,یالصحجمیع الفرق وقد عملتفى الحالة الصحیة. كثیرا 

ى المراة فكوین و تھذه الظواھر، السنوات القلیلة الماضیة, فى محاربة , خالل بطریقة استعجالیة 

 على صحتھم.مواجھة مثل ھذه التصرفات التي تمثل خطر 

sesión con mujeres–Insertar foto 
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الصحراویین. الالجئین مخیمات فى الالجئین 27الشباب

la pasión contenida-El relato juvenilنیةؤایة الشباالر

الرغبة المكتومة 

تحلیل، ھذا الفصل جللھو فى صوت سرد االحداث ي, تفاعلسات جماعیة. من خالل منحھم

یُبینع یستطی واحتیاجاتھمو بحریةان حیویة.برغباتھم العصیبةاكثر ھذه الظروف ظل فمنوفى ,

الذي في بعض النقدىخطابالیظھرالطبیعى ان فى المستقبل.یكون االحیانو دون امل

تاریخھملحدیثاالمجموعاتثارتا روایاتالبناءمن اجل عن جمیعوتكررت, واقعیةفي فى

الشباب االلكوصفالجلسات: المخیمات الصحراویةجئحالة المجموعات. اللقاءاتفى التىومع

منظم,مرت بدتزایدالتيوبشكل ھذا الحدیثعاطفي،افعت منفي و القضایا االكثر اھمیةاقتربنا

الذین حدیث، وذلك مخفیةلعواطفاتظھروفى كل جلسة.شاركواحیویة بالنسبة الى االشخاص في كل

وذلك یثبت في الخارج من الھمس كثیر سمع كما حین، كل من االصوات وتعالي حدة النقاش خالل من

التغییر االجتماعي في منعدم  الرغبة ایضااال انھ یحتوىالرغبة الكثیر الضجیجفي اثارة

trabajo con mujeresgrupo de–Insertar foto 

نقطة فى الدینامیةحولھااالراءاجتمعواھم ھذا الصراع. الیھ وصل الطریق المسدود الذى الى تشیر

الى التى تؤدى الفكرةالخطابيتاییدالالجماعیة فى االنتماء القبليفریبرز, وھذا لھذه الخالفات , ق

السن. یوجد حیث الكلمات الاو الجنس او من المتعلقالىتي تشیروفاق كسر تلك فى الشباب ةرغبة

كبیرالذى سقط و بالرضى جزء علیھ.فیھ الذى یشرف السیاسى والھیكل من المجتمع الصحراوى,

یسمى ما الصراعآلیةغیاببتسمع مجموعة من مخرج الن المقاومة11الیجاد الظروف. ظل فى

منظور الشباب الى اتؤدىالحالیة من حیوى. النظرةعلى االقل مشروع فى اى الى الدین,الفالس

الشباب,ونشوء الصراعات االمربین وتعاطى المخدرات,تزاید العقلیة, وظھوراض االنشقاق, احداث

قائمالحرب,-السالمفي مفھومازدواجیة نزاع اعراض بانھا انطباعا یعطى .ھو شبابيكل ما لمما

.قائمالاالجل المتوسط, من اجل تجنب ھذا الصراع في ویجب الخروج من ھذا المازق  واضح بشكل

فىاوتم ورد اعاله بشان التغییرات التى تظھر ما مع ولكنتفكیرشیا الربیع العربى, الشباب بعد

فى االحتجاج حركة فى عشر)م15ایضا من ایار/مایو سنة الفین عشر (خمسة , یالحظ انفى اسبانیا

االستقالل, فى مجموعات  الرجال للصراعمخرجایجادعلى اھمیةمتفقةجمیع المجموعاتان كانت -11 من اجل إلحاح, . باكبر

الصحراویین. الالجئین مخیمات فى الالجئین 27الشباب

la pasión contenida-El relato juvenilنیةؤایة الشباالر

المحتوىالحنان

ي, تفاعلسات جماعیة. من خالل منحھم صوت سرد االحداث فى جللھو تحلیل ، ھذا الفصل 

, فمن وفى ظل ھذه الظروف العصیبةاكثر حیویة. برغباتھم واحتیاجاتھم و بحریة ان یُبین ع یستطی

دون امل فى المستقبل. یكون االحیان و الذي في بعض النقدىخطاب الیظھر الطبیعى ان

فى جمیع وتكررت, واقعیة في روایاتالبناء من اجل عن تاریخھم  لحدیث االمجموعات  ثارتا

الجلسات:كوصف لحالة الشباب االجئ فى المخیمات الصحراویة . اللقاءات مع المجموعات  

 بشكل منظم, والتي تزایدت بدافع عاطفي، في ھذا الحدیث اقتربنا من القضایا االكثر اھمیة و 

في كل حدیث، وذلك مخفیة لعواطف اتظھروفى كل جلسة.شاركواحیویة بالنسبة الى االشخاص الذین 

من خالل حدة النقاش وتعالي االصوات من كل حین، كما سمع كثیر من الھمس في الخارج وذلك یثبت 

 الضجیج في اثارة الكثیر من عدم  الرغبة ایضا اال انھ یحتوى الرغبة في التغییر االجتماعي

trabajo con mujeresgrupo de–Insertar foto 

نقطة فى الدینامیةحولھااالراءاجتمعواھم ھذا الصراع. الیھ وصل الطریق المسدود الذى الى تشیر

الى التى تؤدى الفكرةالخطابيتاییدالالجماعیة فى االنتماء القبليفریبرز, وھذا لھذه الخالفات , ق

السن. یوجد حیث الكلمات الاو الجنس او من المتعلقالىتي تشیروفاق كسر تلك فى الشباب ةرغبة

كبیرالذى سقط و بالرضى جزء علیھ.فیھ الذى یشرف السیاسى والھیكل من المجتمع الصحراوى,

یسمى ما الصراعآلیةغیاببتسمع مجموعة من مخرج الن المقاومة11الیجاد الظروف. ظل فى

منظور الشباب الى اتؤدىالحالیة من حیوى. النظرةعلى االقل مشروع فى اى الى الدین,الفالس

الشباب,ونشوء الصراعات االمربین وتعاطى المخدرات,تزاید العقلیة, وظھوراض االنشقاق, احداث

قائمالحرب,-السالمفي مفھومازدواجیة نزاع اعراض بانھا انطباعا یعطى .ھو شبابيكل ما لمما

.قائمالاالجل المتوسط, من اجل تجنب ھذا الصراع في ویجب الخروج من ھذا المازق  واضح بشكل

فىاوتم ورد اعاله بشان التغییرات التى تظھر ما مع ولكنتفكیرشیا الربیع العربى, الشباب بعد

فى االحتجاج حركة فى عشر)م15ایضا من ایار/مایو سنة الفین عشر (خمسة , یالحظ انفى اسبانیا

االستقالل, فى مجموعات  الرجال للصراعمخرجایجادعلى اھمیةمتفقةجمیع المجموعاتان كانت -11 من اجل إلحاح, . باكبر
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la pasión contenida-El relato juvenilنیةؤایة الشباالر

المحتوىالحنان

تحلیل، ھذا الفصل جللھو فى صوت سرد االحداث ي, تفاعلسات جماعیة. من خالل منحھم

یُبینع یستطی واحتیاجاتھمو بحریةان حیویة.برغباتھم العصیبةاكثر ھذه الظروف ظل فمنوفى ,

الذي في بعض النقدىخطابالیظھرالطبیعى ان فى المستقبل.یكون االحیانو دون امل

تاریخھملحدیثاالمجموعاتثارتا روایاتالبناءمن اجل عن جمیعوتكررت, واقعیةفي فى

الشباب االلكوصفالجلسات: المخیمات الصحراویةجئحالة المجموعات. اللقاءاتفى التىومع

منظم,مرت بدتزایدالتيوبشكل ھذا الحدیثعاطفي،افعت منفي و القضایا االكثر اھمیةاقتربنا

الذین حدیث، وذلك مخفیةلعواطفاتظھروفى كل جلسة.شاركواحیویة بالنسبة الى االشخاص في كل

وذلك یثبت في الخارج من الھمس كثیر سمع كما حین، كل من االصوات وتعالي حدة النقاش خالل من

التغییر االجتماعي في منعدم  الرغبة ایضااال انھ یحتوىالرغبة الكثیر الضجیجفي اثارة

trabajo con mujeresgrupo de–Insertar foto 

 اھم نقطة اجتمع االراء حولھا تشیرھو الطریق المسدود الذى وصل الیھ ھذا الصراع. فى الدینامیة 

, ق الخالفات فى االنتماء  القبلي فریبرز , وھذا لھذه الفكرةالخطابي تایید  الالجماعیة التى تؤدى الى 

السن. یوجد حیث الكلمات الاو الجنس او من المتعلقالىتي تشیروفاق كسر تلك فى الشباب ةرغبة

كبیرالذى سقط و بالرضى جزء علیھ.فیھ الذى یشرف السیاسى والھیكل من المجتمع الصحراوى,

یسمى ما الصراعآلیةغیاببتسمع مجموعة من مخرج الن المقاومة11الیجاد الظروف. ظل فى

منظور الشباب الى اتؤدىالحالیة من حیوى. النظرةعلى االقل مشروع فى اى الى الدین,الفالس

الشباب,ونشوء الصراعات االمربین وتعاطى المخدرات,تزاید العقلیة, وظھوراض االنشقاق, احداث

قائمالحرب,-السالمفي مفھومازدواجیة نزاع اعراض بانھا انطباعا یعطى .ھو شبابيكل ما لمما

.قائمالاالجل المتوسط, من اجل تجنب ھذا الصراع في ویجب الخروج من ھذا المازق  واضح بشكل

فىاوتم ورد اعاله بشان التغییرات التى تظھر ما مع ولكنتفكیرشیا الربیع العربى, الشباب بعد

فى االحتجاج حركة فى عشر)م15ایضا من ایار/مایو سنة الفین عشر (خمسة , یالحظ انفى اسبانیا

االستقالل, فى مجموعات  الرجال للصراعمخرجایجادعلى اھمیةمتفقةجمیع المجموعاتان كانت -11 من اجل إلحاح, . باكبر

الرؤایة الشبانیة
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المحتوىالحنان

تحلیل، ھذا الفصل جللھو فى صوت سرد االحداث ي, تفاعلسات جماعیة. من خالل منحھم

یُبینع یستطی واحتیاجاتھمو بحریةان حیویة.برغباتھم العصیبةاكثر ھذه الظروف ظل فمنوفى ,

الذي في بعض النقدىخطابالیظھرالطبیعى ان فى المستقبل.یكون االحیانو دون امل

تاریخھملحدیثاالمجموعاتثارتا روایاتالبناءمن اجل عن جمیعوتكررت, واقعیةفي فى

الشباب االلكوصفالجلسات: المخیمات الصحراویةجئحالة المجموعات. اللقاءاتفى التىومع

منظم,مرت بدتزایدالتيوبشكل ھذا الحدیثعاطفي،افعت منفي و القضایا االكثر اھمیةاقتربنا

الذین حدیث، وذلك مخفیةلعواطفاتظھروفى كل جلسة.شاركواحیویة بالنسبة الى االشخاص في كل

وذلك یثبت في الخارج من الھمس كثیر سمع كما حین، كل من االصوات وتعالي حدة النقاش خالل من

التغییر االجتماعي في منعدم  الرغبة ایضااال انھ یحتوىالرغبة الكثیر الضجیجفي اثارة

trabajo con mujeresgrupo de–Insertar foto 

نقطة فى الدینامیةحولھااالراءاجتمعواھم ھذا الصراع. الیھ وصل الطریق المسدود الذى الى تشیر

, ق الخالفات فى االنتماء  القبلي فریبرز , وھذا لھذه الفكرةالخطابي تایید  الالجماعیة التى تؤدى الى 

او الجنس او السن. یوجد توافق  من حیث رغبة  الشباب فى كسر الرضى  الذى سقط  فیھ جزء كبیر من المجتمع
 

11 . الن  الظروف    الصحراوى, والھیكل السیاسى الذى یشرف علیھ. ان غیاب آلیة الیجاد مخرج للصراع

  الحالية  تؤدى 

.ھو شبابي كل ما لمما یعطى انطباعا بانھا اعراض نزاع قائمالحرب,-السالمفي مفھوم ازدواجیة 

بشكل واضح .قائمالاالجل المتوسط, من اجل تجنب ھذا الصراع في ویجب الخروج من ھذا المازق 

وتماشیا مع ما ورد اعاله بشان التغییرات التى تظھر فى تفكیر الشباب بعد الربیع العربى, 

ایضا حركة االحتجاج  15م فى اسبانیا (خمسة عشر من ایار/مایو سنة الفین عشر) , یالحظ ان 

االستقالل, فى مجموعات  الرجال للصراعمخرجایجادعلى اھمیةمتفقةجمیع المجموعاتان كانت -11 من اجل إلحاح, . باكبر . باكبر إلحاح, من اجل االستقالل, فى مجموعات  الرجال للصراع مخرج ايجادعلى اهمية متفقةجميع المجموعات ان كانت 11

من المشاركة السیاسیة الفعالة من اجل تعزیز فى النظم السیاسیة التقلیدیة من االنفتاح مزید على الطلب

مجتمع اكثر انصافا, مطالبة من الشفافیة, نفسھ, ان یطالب بمزید فى الوقت الشباب الصحراویین.

من السلالورفض االمتیازات التى یتمتع بھا بعض االسر وباختصار,طة.قریبة طلب, تناوبوقد

السیاسىو ان یتیحعلى السلطةاألجیال للشبابالنظام النظام القبائلي, دالمشاركة فى . ون امتیازات

المطالبة بالمساواة لمجتمع بدون ینتقد اوجھ التفاوت, تؤكد یةطبقوھذه عندما وجھ الخصوص على

فى اختیار الموظفین وفى بعض االحیان, فى المخیمات. المناصب االداریة فى الوصول الى فى الفرص

معاییر وھذهالمعاییرالحسابعلىاالنتماء القبلىبتقدیم مھارات االفراد. مثل الدبلوم او موضوعیة

قد مختلف اجتماعات الفرقالسبیلفي عرج علیھاالشكوى فى .تلمیح

وضعھم, یشددبالمطالبةان عن النظر بین االشخاص, بغض الفرص فى عادل یكفل التكافؤ مجتمع

من التى تعانى واالسریة اختالف الضغوط االجتماعیة من تشكو وھى المراة. خطاب فى ھا,على االخص

من الحد الذى یتحملھ فىالرجال. الثقافة تمثلمقابل اقل الھامة علىالسیرةالمعالم التى تنطوى النسائیة

على السیطرة من فى المشاركة االجتماعیةالتفكیرقدر اكبر الجمالیة, اماكن العمل او , الجسم,

من الحریة, تشعر بانھا اقل ال ھىبل ان انماطوالسیاسیة. موجھة اكثر نحو الجوانبمساحات الحریة

من من ذلكموميھو عماالخاصة اكثر تحكم(بدال و تشعر انھا اكثر تحررا ). ان التقالید,االسرة

المنزليترسلھم الىر نة, كما یشامن سن معیبدء ئیسىحیث ان التحدى الرخاص , ، الى ما ھو الفضاء

واالسرة. اى تجاوز رعایة البیت سبیل المثالفي تامینالمھیمنة,للثقافةھو على المراة, وضعالدوار

قبل المشروع الحیوى التوبیخ االجتماعى.اولویة یستوجب االسرة,
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عبر تمكنبھذه المطالَب  المراة, تمر مستقبلھالمرأةمساواة فیما ھوا ، من تحدید ، فرديتحكمھا

االجتماعيالعائلي ذلك, یمكنو على وبناء قیودعلى االمرأةحصول. اى دون عمل, الىى تتحول ,

ذات االولویة. المرأةمطالب المر روایاة , تبلغفى عن وجود المحرمات فى بعض االعمال, مثل قیادة تھا

وھناك مثل بعض االعمال الممیزةسیارات االجرة. اكثرالرابونيفىحاالت اخرى, فھى منتعقی, دا

بسبب ا علیھا وسائل النقل العام, اولبعدالحصول وعدم توافر ومشاكل النقل, الالجئین, مخیمات بین

من االنتقال او على بناتھم من االمھات الخروج عنان خوف دون حال, اى وعلى البیت. خارج یقیمون

فى فانھا تدعو الى تغییر العادات باحراز تقدم الفعلیة بین المراةالثقافة الصحراویة, تحقیق المساواة

والعمل السیاسى. واالجتماعیة مستویات الحیاة االسریة جمیع فى والرجل

كان مسموعا وان یكون التعبیر, فى مارغبة الشباب وھذا جمیع االجتماعات, فى في كلحدثجلیا

كانالمحادثات, الجلسات ختام عنت للشبابعلى الفرصة التي اتحیواضحااالمتنانوفي فى التعبیر
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la pasión contenida-El relato juvenilنیةؤایة الشباالر

المحتوىالحنان

تحلیل، ھذا الفصل جللھو فى صوت سرد االحداث ي, تفاعلسات جماعیة. من خالل منحھم

یُبینع یستطی واحتیاجاتھمو بحریةان حیویة.برغباتھم العصیبةاكثر ھذه الظروف ظل فمنوفى ,

الذي في بعض النقدىخطابالیظھرالطبیعى ان فى المستقبل.یكون االحیانو دون امل

تاریخھملحدیثاالمجموعاتثارتا روایاتالبناءمن اجل عن جمیعوتكررت, واقعیةفي فى

الشباب االلكوصفالجلسات: المخیمات الصحراویةجئحالة المجموعات. اللقاءاتفى التىومع

منظم,مرت بدتزایدالتيوبشكل ھذا الحدیثعاطفي،افعت منفي و القضایا االكثر اھمیةاقتربنا

الذین حدیث، وذلك مخفیةلعواطفاتظھروفى كل جلسة.شاركواحیویة بالنسبة الى االشخاص في كل

وذلك یثبت في الخارج من الھمس كثیر سمع كما حین، كل من االصوات وتعالي حدة النقاش خالل من

التغییر االجتماعي في منعدم  الرغبة ایضااال انھ یحتوىالرغبة الكثیر الضجیجفي اثارة

trabajo con mujeresgrupo de–Insertar foto 

نقطة فى الدینامیةحولھااالراءاجتمعواھم ھذا الصراع. الیھ وصل الطریق المسدود الذى الى تشیر

الى التى تؤدى الفكرةالخطابيتاییدالالجماعیة فى االنتماء القبليفریبرز, وھذا لھذه الخالفات , ق

السن. یوجد حیث الكلمات الاو الجنس او من المتعلقالىتي تشیروفاق كسر تلك فى الشباب ةرغبة

كبیرالذى سقط و بالرضى جزء علیھ.فیھ الذى یشرف السیاسى والھیكل من المجتمع الصحراوى,

یسمى ما الصراعآلیةغیاببتسمع مجموعة من مخرج الن المقاومة11الیجاد الظروف. ظل فى

منظور الشباب الى اتؤدىالحالیة من حیوى. النظرةعلى االقل مشروع فى اى الى الدین,الفالس

الشباب,ونشوء الصراعات االمربین وتعاطى المخدرات,تزاید العقلیة, وظھوراض االنشقاق, احداث

قائمالحرب,-السالمفي مفھومازدواجیة نزاع اعراض بانھا انطباعا یعطى .ھو شبابيكل ما لمما

.قائمالاالجل المتوسط, من اجل تجنب ھذا الصراع في ویجب الخروج من ھذا المازق  واضح بشكل

فىاوتم ورد اعاله بشان التغییرات التى تظھر ما مع ولكنتفكیرشیا الربیع العربى, الشباب بعد

فى االحتجاج حركة فى عشر)م15ایضا من ایار/مایو سنة الفین عشر (خمسة , یالحظ انفى اسبانیا

االستقالل, فى مجموعات  الرجال للصراعمخرجایجادعلى اھمیةمتفقةجمیع المجموعاتان كانت -11 من اجل إلحاح, . باكبر

.

الطلب على مزید من االنفتاح فى النظم السیاسیة التقلیدیة من اجل تعزیز المشاركة السیاسیة الفعالة  

للشباب  الصحراویین. فى الوقت نفسھ,  یطالب بمزید من الشفافیة,  المطالبة  بمجتمع اكثر انصافا, 

ورفض االمتیازات التى یتمتع بھا بعض االسر القریبة من السلطة. وقد طلب, وباختصار, تناوب األجیال 

على السلطة و ان یتیح النظام السیاسى المشاركة للشباب , دون امتیازات فى النظام القبائلي  

هذه المطالبة بالمساواة لمجتمع بدون طبقية, تؤكد على وجه الخصوص عندما ينتقد اوجه التفاوت فى 

الفرص فى الوصول الى المناصب االدارية فى المخيمات.  فى بعض االحيان, فى اختيار الموظفين بتقديم 

هذه  معايير االنتماء القبلى على حساب المعايير الموضوعية مثل الدبلوم او مهارات االفراد.  

الشكوى قد عرج عليها في سبيل التلميح فى مختلف اجتماعات الفرق.

ان المطالبة بمجتمع عادل يكفل التكافؤ فى الفرص بين االشخاص, بغض النظر عن وضعهم, يشدد  عليه  

في  خطاب المراة  وهى تشكو من اختالف الضغوط االجتماعية واالسرية التى تعانى منها, مقابل اقل من  

الذى يتحمله الرجال. الثقافة تمثل المعالم الهامة فى السيرة النسائية التى تنطوى على 
على السیطرة من فى المشاركة االجتماعیةالتفكیرقدر اكبر الجمالیة, اماكن العمل او , الجسم,

من الحریة, تشعر بانھا اقل ال ھىبل ان انماطوالسیاسیة. موجھة اكثر نحو الجوانبمساحات الحریة

من من ذلكموميھو عماالخاصة اكثر تحكم(بدال و تشعر انھا اكثر تحررا ). ان التقالید,االسرة

المنزليترسلھم الىر نة, كما یشامن سن معیبدء ئیسىحیث ان التحدى الرخاص , ، الى ما ھو الفضاء

واالسرة. اى تجاوز رعایة البیت سبیل المثالفي تامینالمھیمنة,للثقافةھو على المراة, وضعالدوار

قبل المشروع الحیوى التوبیخ االجتماعى.اولویة یستوجب االسرة,
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عبر تمكنبھذه المطالَب  المراة, تمر مستقبلھالمرأةمساواة فیما ھوا ، من تحدید ، فرديتحكمھا

االجتماعيالعائلي ذلك, یمكنو على وبناء قیودعلى االمرأةحصول. اى دون عمل, الىى تتحول ,

ذات االولویة. المرأةمطالب المر روایاة , تبلغفى عن وجود المحرمات فى بعض االعمال, مثل قیادة تھا

وھناك مثل بعض االعمال الممیزةسیارات االجرة. اكثرالرابونيفىحاالت اخرى, فھى منتعقی, دا

بسبب ا علیھا وسائل النقل العام, اولبعدالحصول وعدم توافر ومشاكل النقل, الالجئین, مخیمات بین

من االنتقال او على بناتھم من االمھات الخروج عنان خوف دون حال, اى وعلى البیت. خارج یقیمون

فى فانھا تدعو الى تغییر العادات باحراز تقدم الفعلیة بین المراةالثقافة الصحراویة, تحقیق المساواة

والعمل السیاسى. واالجتماعیة مستویات الحیاة االسریة جمیع فى والرجل

كان مسموعا وان یكون التعبیر, فى مارغبة الشباب وھذا جمیع االجتماعات, فى في كلحدثجلیا

كانالمحادثات, الجلسات ختام عنت للشبابعلى الفرصة التي اتحیواضحااالمتنانوفي فى التعبیر

الصحراویین. الالجئین مخیمات فى الالجئین 28الشباب
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الصحراویین. الالجئین مخیمات فى الالجئین 27الشباب

la pasión contenida-El relato juvenilنیةؤایة الشباالر

المحتوىالحنان

تحلیل، ھذا الفصل جللھو فى صوت سرد االحداث ي, تفاعلسات جماعیة. من خالل منحھم

یُبینع یستطی واحتیاجاتھمو بحریةان حیویة.برغباتھم العصیبةاكثر ھذه الظروف ظل فمنوفى ,

الذي في بعض النقدىخطابالیظھرالطبیعى ان فى المستقبل.یكون االحیانو دون امل

تاریخھملحدیثاالمجموعاتثارتا روایاتالبناءمن اجل عن جمیعوتكررت, واقعیةفي فى

الشباب االلكوصفالجلسات: المخیمات الصحراویةجئحالة المجموعات. اللقاءاتفى التىومع

منظم,مرت بدتزایدالتيوبشكل ھذا الحدیثعاطفي،افعت منفي و القضایا االكثر اھمیةاقتربنا

الذین حدیث، وذلك مخفیةلعواطفاتظھروفى كل جلسة.شاركواحیویة بالنسبة الى االشخاص في كل

وذلك یثبت في الخارج من الھمس كثیر سمع كما حین، كل من االصوات وتعالي حدة النقاش خالل من

التغییر االجتماعي في منعدم  الرغبة ایضااال انھ یحتوىالرغبة الكثیر الضجیجفي اثارة

trabajo con mujeresgrupo de–Insertar foto 

نقطة فى الدینامیةحولھااالراءاجتمعواھم ھذا الصراع. الیھ وصل الطریق المسدود الذى الى تشیر

, ق الخالفات فى االنتماء  القبلي فریبرز , وھذا لھذه الفكرةالخطابي تایید  الالجماعیة التى تؤدى الى 

او الجنس او السن. یوجد توافق  من حیث رغبة  الشباب فى كسر الرضى  الذى سقط  فیھ جزء كبیر من المجتمع
 

11 . الن  الظروف    الصحراوى, والھیكل السیاسى الذى یشرف علیھ. ان غیاب آلیة الیجاد مخرج للصراع

  الحالية  تؤدى 

.ھو شبابي كل ما لمما یعطى انطباعا بانھا اعراض نزاع قائمالحرب,-السالمفي مفھوم ازدواجیة 

بشكل واضح .قائمالاالجل المتوسط, من اجل تجنب ھذا الصراع في ویجب الخروج من ھذا المازق 

وتماشیا مع ما ورد اعاله بشان التغییرات التى تظھر فى تفكیر الشباب بعد الربیع العربى, 

ایضا حركة االحتجاج  15م فى اسبانیا (خمسة عشر من ایار/مایو سنة الفین عشر) , یالحظ ان 

االستقالل, فى مجموعات  الرجال للصراعمخرجایجادعلى اھمیةمتفقةجمیع المجموعاتان كانت -11 من اجل إلحاح, . باكبر . باكبر إلحاح, من اجل االستقالل, فى مجموعات  الرجال للصراع مخرج ايجادعلى اهمية متفقةجميع المجموعات ان كانت 11

من المشاركة السیاسیة الفعالة من اجل تعزیز فى النظم السیاسیة التقلیدیة من االنفتاح مزید على الطلب

مجتمع اكثر انصافا, مطالبة من الشفافیة, نفسھ, ان یطالب بمزید فى الوقت الشباب الصحراویین.

من السلالورفض االمتیازات التى یتمتع بھا بعض االسر وباختصار,طة.قریبة طلب, تناوبوقد

السیاسىو ان یتیحعلى السلطةاألجیال للشبابالنظام النظام القبائلي, دالمشاركة فى . ون امتیازات

المطالبة بالمساواة لمجتمع بدون ینتقد اوجھ التفاوت, تؤكد یةطبقوھذه عندما وجھ الخصوص على

فى اختیار الموظفین وفى بعض االحیان, فى المخیمات. المناصب االداریة فى الوصول الى فى الفرص

معاییر وھذهالمعاییرالحسابعلىاالنتماء القبلىبتقدیم مھارات االفراد. مثل الدبلوم او موضوعیة

قد مختلف اجتماعات الفرقالسبیلفي عرج علیھاالشكوى فى .تلمیح

وضعھم, یشددبالمطالبةان عن النظر بین االشخاص, بغض الفرص فى عادل یكفل التكافؤ مجتمع

من التى تعانى واالسریة اختالف الضغوط االجتماعیة من تشكو وھى المراة. خطاب فى ھا,على االخص

من الحد الذى یتحملھ فىالرجال. الثقافة تمثلمقابل اقل الھامة علىالسیرةالمعالم التى تنطوى النسائیة

على السیطرة من فى المشاركة االجتماعیةالتفكیرقدر اكبر الجمالیة, اماكن العمل او , الجسم,

من الحریة, تشعر بانھا اقل ال ھىبل ان انماطوالسیاسیة. موجھة اكثر نحو الجوانبمساحات الحریة

من من ذلكموميھو عماالخاصة اكثر تحكم(بدال و تشعر انھا اكثر تحررا ). ان التقالید,االسرة

المنزليترسلھم الىر نة, كما یشامن سن معیبدء ئیسىحیث ان التحدى الرخاص , ، الى ما ھو الفضاء

واالسرة. اى تجاوز رعایة البیت سبیل المثالفي تامینالمھیمنة,للثقافةھو على المراة, وضعالدوار

قبل المشروع الحیوى التوبیخ االجتماعى.اولویة یستوجب االسرة,
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عبر تمكنبھذه المطالَب  المراة, تمر مستقبلھالمرأةمساواة فیما ھوا ، من تحدید ، فرديتحكمھا

االجتماعيالعائلي ذلك, یمكنو على وبناء قیودعلى االمرأةحصول. اى دون عمل, الىى تتحول ,

ذات االولویة. المرأةمطالب المر روایاة , تبلغفى عن وجود المحرمات فى بعض االعمال, مثل قیادة تھا

وھناك مثل بعض االعمال الممیزةسیارات االجرة. اكثرالرابونيفىحاالت اخرى, فھى منتعقی, دا

بسبب ا علیھا وسائل النقل العام, اولبعدالحصول وعدم توافر ومشاكل النقل, الالجئین, مخیمات بین

من االنتقال او على بناتھم من االمھات الخروج عنان خوف دون حال, اى وعلى البیت. خارج یقیمون

فى فانھا تدعو الى تغییر العادات باحراز تقدم الفعلیة بین المراةالثقافة الصحراویة, تحقیق المساواة

والعمل السیاسى. واالجتماعیة مستویات الحیاة االسریة جمیع فى والرجل

كان مسموعا وان یكون التعبیر, فى مارغبة الشباب وھذا جمیع االجتماعات, فى في كلحدثجلیا

كانالمحادثات, الجلسات ختام عنت للشبابعلى الفرصة التي اتحیواضحااالمتنانوفي فى التعبیر

الصحراویین. الالجئین مخیمات فى الالجئین 28الشباب
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la pasión contenida-El relato juvenilنیةؤایة الشباالر

المحتوىالحنان

تحلیل، ھذا الفصل جللھو فى صوت سرد االحداث ي, تفاعلسات جماعیة. من خالل منحھم

یُبینع یستطی واحتیاجاتھمو بحریةان حیویة.برغباتھم العصیبةاكثر ھذه الظروف ظل فمنوفى ,

الذي في بعض النقدىخطابالیظھرالطبیعى ان فى المستقبل.یكون االحیانو دون امل

تاریخھملحدیثاالمجموعاتثارتا روایاتالبناءمن اجل عن جمیعوتكررت, واقعیةفي فى

الشباب االلكوصفالجلسات: المخیمات الصحراویةجئحالة المجموعات. اللقاءاتفى التىومع

منظم,مرت بدتزایدالتيوبشكل ھذا الحدیثعاطفي،افعت منفي و القضایا االكثر اھمیةاقتربنا

الذین حدیث، وذلك مخفیةلعواطفاتظھروفى كل جلسة.شاركواحیویة بالنسبة الى االشخاص في كل

وذلك یثبت في الخارج من الھمس كثیر سمع كما حین، كل من االصوات وتعالي حدة النقاش خالل من

التغییر االجتماعي في منعدم  الرغبة ایضااال انھ یحتوىالرغبة الكثیر الضجیجفي اثارة

trabajo con mujeresgrupo de–Insertar foto 

نقطة فى الدینامیةحولھااالراءاجتمعواھم ھذا الصراع. الیھ وصل الطریق المسدود الذى الى تشیر

الى التى تؤدى الفكرةالخطابيتاییدالالجماعیة فى االنتماء القبليفریبرز, وھذا لھذه الخالفات , ق

السن. یوجد حیث الكلمات الاو الجنس او من المتعلقالىتي تشیروفاق كسر تلك فى الشباب ةرغبة

كبیرالذى سقط و بالرضى جزء علیھ.فیھ الذى یشرف السیاسى والھیكل من المجتمع الصحراوى,

یسمى ما الصراعآلیةغیاببتسمع مجموعة من مخرج الن المقاومة11الیجاد الظروف. ظل فى

منظور الشباب الى اتؤدىالحالیة من حیوى. النظرةعلى االقل مشروع فى اى الى الدین,الفالس

الشباب,ونشوء الصراعات االمربین وتعاطى المخدرات,تزاید العقلیة, وظھوراض االنشقاق, احداث

قائمالحرب,-السالمفي مفھومازدواجیة نزاع اعراض بانھا انطباعا یعطى .ھو شبابيكل ما لمما

.قائمالاالجل المتوسط, من اجل تجنب ھذا الصراع في ویجب الخروج من ھذا المازق  واضح بشكل

فىاوتم ورد اعاله بشان التغییرات التى تظھر ما مع ولكنتفكیرشیا الربیع العربى, الشباب بعد

فى االحتجاج حركة فى عشر)م15ایضا من ایار/مایو سنة الفین عشر (خمسة , یالحظ انفى اسبانیا

االستقالل, فى مجموعات  الرجال للصراعمخرجایجادعلى اھمیةمتفقةجمیع المجموعاتان كانت -11 من اجل إلحاح, . باكبر

.

الطلب على مزید من االنفتاح فى النظم السیاسیة التقلیدیة من اجل تعزیز المشاركة السیاسیة الفعالة  

للشباب  الصحراویین. فى الوقت نفسھ,  یطالب بمزید من الشفافیة,  المطالبة  بمجتمع اكثر انصافا, 

ورفض االمتیازات التى یتمتع بھا بعض االسر القریبة من السلطة. وقد طلب, وباختصار, تناوب األجیال 

على السلطة و ان یتیح النظام السیاسى المشاركة للشباب , دون امتیازات فى النظام القبائلي  

هذه المطالبة بالمساواة لمجتمع بدون طبقية, تؤكد على وجه الخصوص عندما ينتقد اوجه التفاوت فى 

الفرص فى الوصول الى المناصب االدارية فى المخيمات.  فى بعض االحيان, فى اختيار الموظفين بتقديم 

هذه  معايير االنتماء القبلى على حساب المعايير الموضوعية مثل الدبلوم او مهارات االفراد.  

الشكوى قد عرج عليها في سبيل التلميح فى مختلف اجتماعات الفرق.

ان المطالبة بمجتمع عادل يكفل التكافؤ فى الفرص بين االشخاص, بغض النظر عن وضعهم, يشدد  عليه  

في  خطاب المراة  وهى تشكو من اختالف الضغوط االجتماعية واالسرية التى تعانى منها, مقابل اقل من  

الذى يتحمله الرجال. الثقافة تمثل المعالم الهامة فى السيرة النسائية التى تنطوى على 
على السیطرة من فى المشاركة االجتماعیةالتفكیرقدر اكبر الجمالیة, اماكن العمل او , الجسم,

من الحریة, تشعر بانھا اقل ال ھىبل ان انماطوالسیاسیة. موجھة اكثر نحو الجوانبمساحات الحریة

من من ذلكموميھو عماالخاصة اكثر تحكم(بدال و تشعر انھا اكثر تحررا ). ان التقالید,االسرة

المنزليترسلھم الىر نة, كما یشامن سن معیبدء ئیسىحیث ان التحدى الرخاص , ، الى ما ھو الفضاء

واالسرة. اى تجاوز رعایة البیت سبیل المثالفي تامینالمھیمنة,للثقافةھو على المراة, وضعالدوار

قبل المشروع الحیوى التوبیخ االجتماعى.اولویة یستوجب االسرة,
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عبر تمكنبھذه المطالَب  المراة, تمر مستقبلھالمرأةمساواة فیما ھوا ، من تحدید ، فرديتحكمھا

االجتماعيالعائلي ذلك, یمكنو على وبناء قیودعلى االمرأةحصول. اى دون عمل, الىى تتحول ,

ذات االولویة. المرأةمطالب المر روایاة , تبلغفى عن وجود المحرمات فى بعض االعمال, مثل قیادة تھا

وھناك مثل بعض االعمال الممیزةسیارات االجرة. اكثرالرابونيفىحاالت اخرى, فھى منتعقی, دا

بسبب ا علیھا وسائل النقل العام, اولبعدالحصول وعدم توافر ومشاكل النقل, الالجئین, مخیمات بین

من االنتقال او على بناتھم من االمھات الخروج عنان خوف دون حال, اى وعلى البیت. خارج یقیمون

فى فانھا تدعو الى تغییر العادات باحراز تقدم الفعلیة بین المراةالثقافة الصحراویة, تحقیق المساواة

والعمل السیاسى. واالجتماعیة مستویات الحیاة االسریة جمیع فى والرجل

كان مسموعا وان یكون التعبیر, فى مارغبة الشباب وھذا جمیع االجتماعات, فى في كلحدثجلیا

كانالمحادثات, الجلسات ختام عنت للشبابعلى الفرصة التي اتحیواضحااالمتنانوفي فى التعبیر

الصحراویین. الالجئین مخیمات فى الالجئین 28الشباب
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من المشاركة السیاسیة الفعالة من اجل تعزیز فى النظم السیاسیة التقلیدیة من االنفتاح مزید على الطلب

مجتمع اكثر انصافا, مطالبة من الشفافیة, نفسھ, ان یطالب بمزید فى الوقت الشباب الصحراویین.

من السلالورفض االمتیازات التى یتمتع بھا بعض االسر وباختصار,طة.قریبة طلب, تناوبوقد

السیاسىو ان یتیحعلى السلطةاألجیال للشبابالنظام النظام القبائلي, دالمشاركة فى . ون امتیازات

المطالبة بالمساواة لمجتمع بدون ینتقد اوجھ التفاوت, تؤكد یةطبقوھذه عندما وجھ الخصوص على

فى اختیار الموظفین وفى بعض االحیان, فى المخیمات. المناصب االداریة فى الوصول الى فى الفرص

معاییر وھذهالمعاییرالحسابعلىاالنتماء القبلىبتقدیم مھارات االفراد. مثل الدبلوم او موضوعیة

قد مختلف اجتماعات الفرقالسبیلفي عرج علیھاالشكوى فى .تلمیح

وضعھم, یشددبالمطالبةان عن النظر بین االشخاص, بغض الفرص فى عادل یكفل التكافؤ مجتمع

من التى تعانى واالسریة اختالف الضغوط االجتماعیة من تشكو وھى المراة. خطاب فى ھا,على االخص

النسائیة التى تنطوى علىالسیرة المعالم الھامة فى الرجال. الثقافة تمثل مقابل اقل من الحد الذى یتحملھ 

, الجسم, الجمالیة, اماكن العمل او فى المشاركة االجتماعیة التفكیر قدر اكبر من السیطرة على 

والسیاسیة. ال تشعر بانھا اقل حریة, بل ان انماط  مساحات الحریة  موجھة اكثر نحو الجوانب الخاصة 

. ان التقالید,  اكثر من ما ھو عمومي (بدال من ذلك في  االسرة  تشعر انھا اكثر تحررا و تحكم )

بدء من سن معینة, كما یشار ترسلھم الى الفضاء المنزلي ، الى ما ھو خاص , حیث ان التحدى الرئیسى 
وضع الدوار المراة, على سبیل المثال في  تامینالمھیمنة,للثقافة ھو رعایة البیت واالسرة. اى تجاوز 

 االسرة, یستوجب التوبیخ االجتماعى.اولویة  المشروع الحیوى قبل 
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عبر تمكنبھذه المطالَب  المراة, تمر مستقبلھالمرأةمساواة فیما ھوا ، من تحدید ، فرديتحكمھا

االجتماعيالعائلي ذلك, یمكنو على وبناء قیودعلى االمرأةحصول. اى دون عمل, الىى تتحول ,

ذات االولویة. المرأةمطالب المر روایاة , تبلغفى عن وجود المحرمات فى بعض االعمال, مثل قیادة تھا

وھناك مثل بعض االعمال الممیزةسیارات االجرة. اكثرالرابونيفىحاالت اخرى, فھى منتعقی, دا

بسبب ا علیھا وسائل النقل العام, اولبعدالحصول وعدم توافر ومشاكل النقل, الالجئین, مخیمات بین

من االنتقال او على بناتھم من االمھات الخروج عنان خوف دون حال, اى وعلى البیت. خارج یقیمون

فى فانھا تدعو الى تغییر العادات باحراز تقدم الفعلیة بین المراةالثقافة الصحراویة, تحقیق المساواة

والعمل السیاسى. واالجتماعیة مستویات الحیاة االسریة جمیع فى والرجل

كان مسموعا وان یكون التعبیر, فى مارغبة الشباب وھذا جمیع االجتماعات, فى في كلحدثجلیا

كانالمحادثات, الجلسات ختام عنت للشبابعلى الفرصة التي اتحیواضحااالمتنانوفي فى التعبیر

الصحراویین. الالجئین مخیمات فى الالجئین 28الشباب

من المشاركة السیاسیة الفعالة من اجل تعزیز فى النظم السیاسیة التقلیدیة من االنفتاح مزید على الطلب

مجتمع اكثر انصافا, مطالبة من الشفافیة, نفسھ, ان یطالب بمزید فى الوقت الشباب الصحراویین.

من السلالورفض االمتیازات التى یتمتع بھا بعض االسر وباختصار,طة.قریبة طلب, تناوبوقد

السیاسىو ان یتیحعلى السلطةاألجیال للشبابالنظام النظام القبائلي, دالمشاركة فى . ون امتیازات

المطالبة بالمساواة لمجتمع بدون ینتقد اوجھ التفاوت, تؤكد یةطبقوھذه عندما وجھ الخصوص على

فى اختیار الموظفین وفى بعض االحیان, فى المخیمات. المناصب االداریة فى الوصول الى فى الفرص

معاییر وھذهالمعاییرالحسابعلىاالنتماء القبلىبتقدیم مھارات االفراد. مثل الدبلوم او موضوعیة

قد مختلف اجتماعات الفرقالسبیلفي عرج علیھاالشكوى فى .تلمیح

وضعھم, یشددبالمطالبةان عن النظر بین االشخاص, بغض الفرص فى عادل یكفل التكافؤ مجتمع

من التى تعانى واالسریة اختالف الضغوط االجتماعیة من تشكو وھى المراة. خطاب فى ھا,على االخص

من الحد الذى یتحملھ فىالرجال. الثقافة تمثلمقابل اقل الھامة علىالسیرةالمعالم التى تنطوى النسائیة

على السیطرة من فى المشاركة االجتماعیةالتفكیرقدر اكبر الجمالیة, اماكن العمل او , الجسم,

من الحریة, تشعر بانھا اقل ال ھىبل ان انماطوالسیاسیة. موجھة اكثر نحو الجوانبمساحات الحریة

من من ذلكموميھو عماالخاصة اكثر تحكم(بدال و تشعر انھا اكثر تحررا ). ان التقالید,االسرة

المنزليترسلھم الىر نة, كما یشامن سن معیبدء ئیسىحیث ان التحدى الرخاص , ، الى ما ھو الفضاء

واالسرة. اى تجاوز رعایة البیت سبیل المثالفي تامینالمھیمنة,للثقافةھو على المراة, وضعالدوار

قبل المشروع الحیوى التوبیخ االجتماعى.اولویة یستوجب االسرة,
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، فردي تحكمھا فیما ھو ا ، من تحدید مستقبلھالمرأةمساواة المراة, تمر عبر تمكن بھذه المطالَب 

, تتحول الى ى عمل, دون اى قیودعلى االمرأةحصول . وبناء على ذلك, یمكن و االجتماعيالعائلي 

عن وجود المحرمات فى بعض االعمال, مثل قیادة تھا , تبلغ فى روایاة ذات االولویة. المرأة مطالب المر

دا من تعقی, فھى اكثرالرابوني فى حاالت اخرى, مثل بعض االعمال الممیزة  سیارات االجرة. وھناك

بین مخیمات الالجئین, ومشاكل النقل, وعدم توافر وسائل النقل العام, او لبعد الحصول علیھا بسبب ا

خوف  االمھات على بناتھن  من االنتقال او ان یقیمون خارج البیت. وعلى اى حال, دون الخروج عن 

تحقیق المساواة الفعلیة بین المراة الثقافة الصحراویة, فانھا تدعو الى تغییر العادات باحراز تقدم فى

والرجل فى جمیع مستویات الحیاة االسریة واالجتماعیة والعمل السیاسى.

في كلحدثجلیا فى جمیع االجتماعات, وھذا ما رغبة الشباب فى التعبیر, وان یكون مسموعا كان

فى التعبیر عن ت   للشباب على الفرصة التي اتحیواضحا االمتنان  وفي ختام الجلسات كانالمحادثات, 
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ارائھم, كما تصورھا فى اطار من الحریة الكاملة. 
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قوة فى یان العامل االساسى فھھتحملالتواجد الذي حاالتقومیوالمجتمع الصحراوى, ثالثة على

منھاِمن  التى یعانى قبل المغرب, المنفىاالفي: الشعب الصحراويالتشرد من القسرىرض المحتلة

مختلف باالجیینفى المخیمات من الشتات وفى الجزائر, حللدافى واى العالم. , عبرانیجبن یمر

و الاالستقالل, حینالعودة وھنا من خالل الوحدة فىبانھھات النظروجتفقتى الصحراء الغربیة.

من الوضعمواجھة من تاكیدالعدو یمكن الخروج وال بد جادالطلب متواصل  ان الشباب فى الحالى.

استعجاليحل سریع للنزاع بشكل على الحاجة للوحدة. و على الحاجة الملحةاالیؤكدون جتماعیة,

الصحراوى)الرابطتعزیزل ینطوى (افي مواجھة(الشعب وحدةالتماسك بعن عدم لعدو), الن كل ما

والتخلانیتفقة المغربیة. الشباباستراتیجیة الحكومیتماشى معالشعب الثقافة الصحراویة, عن ى

الزھیدة جانبالحسنةاالوضاع المعیشیة, والتظاھر اجور اء الوسائلاقتنفى االراضى المحتلة, الى

جانب بعض القیاداتا من من الغزو, تشكل استاو أقاربھمالقتصادیة مخططة, بتمویل المغربىراتیجیة

و. وحدة من اجل تعزیز التفرقة بین أبناء شعبنا كانت الصحراوى مقاومةلستبقى اكبر سندالشعب

طیلة سنواتالشعب المنفى.الصحراوى

الصراعأزید من اربعین عاما الصحراوى الىمن فيجر الشعب لقاءظروف بالغة الصعوبة.

ع ممثلى علىاكثركل مرة ان الظروف قد اصبحت احدھمرحصالشبابنمع والقدرة صعوبة,

تعرض ال تطاقلالتحمل معادیة, فى بیئة درجة الحرارة المرتفعة,النھیار. و المناخ قساوة شح,

فى بع نسبة الملوض المخیماتالمیاه, او المنازلارتفاع العیون), انھیار مخیمات فى (وخاصة حة

االمطار اداتبسبب ممتلكاتالىالتي حول إمكانیةذا االیوم نجد نقاش. فقدان تعزیزھمیة یدور

البوت وجعلھا اكثربو تجھیزھا, افضل لھذه انتقالیةباعتبارھا.امانالكھرباء, الى12خاصة بمرحلة

قبولرض الوطناالعودة الى ان من اجل استمراریتھا,  كمستوطناتال یمثلالمنازل المقاومة قبولھا

ھذا الوقت ھذا التغییرفى ھل ال یدلفي? عن الساحةالرضىعلى قدر من البناء , و امؤقت, او التخلى

یتوقف وقت العودة لم إرادةان متكررالعلى وھذه األفكار تداول بشكل الصحراوى? فى شعب

.النقاشات

فى ارض صعبةان من الموادصحراء, بإلضافةالمثلقسوة الحیاة وغیرھا التغذیة محدودیة الى
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مختلف باالجیینفى المخیمات من الشتات وفى الجزائر, حللدافى واى العالم. , عبرانیجبن یمر
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من الوضعمواجھة من تاكیدالعدو یمكن الخروج وال بد جادالطلب متواصل  ان الشباب فى الحالى.

استعجاليحل سریع للنزاع بشكل على الحاجة للوحدة. و على الحاجة الملحةاالیؤكدون جتماعیة,

الصحراوى)الرابطتعزیزل ینطوى (افي مواجھة(الشعب وحدةالتماسك بعن عدم لعدو), الن كل ما

والتخلانیتفقة المغربیة. الشباباستراتیجیة الحكومیتماشى معالشعب الثقافة الصحراویة, عن ى

الزھیدة جانبالحسنةاالوضاع المعیشیة, والتظاھر اجور اء الوسائلاقتنفى االراضى المحتلة, الى

جانب بعض القیاداتا من من الغزو, تشكل استاو أقاربھمالقتصادیة مخططة, بتمویل المغربىراتیجیة

و. وحدة من اجل تعزیز التفرقة بین أبناء شعبنا كانت الصحراوى مقاومةلستبقى اكبر سندالشعب

طیلة سنواتالشعب المنفى.الصحراوى

الصراعأزید من اربعین عاما الصحراوى الىمن فيجر الشعب لقاءظروف بالغة الصعوبة.

ع ممثلى علىاكثركل مرة ان الظروف قد اصبحت احدھمرحصالشبابنمع والقدرة صعوبة,

تعرض ال تطاقلالتحمل معادیة, فى بیئة درجة الحرارة المرتفعة,النھیار. و المناخ قساوة شح,

فى بع نسبة الملوض المخیماتالمیاه, او المنازلارتفاع العیون), انھیار مخیمات فى (وخاصة حة

االمطار اداتبسبب ممتلكاتالىالتي حول إمكانیةذا االیوم نجد نقاش. فقدان تعزیزھمیة یدور

البوت وجعلھا اكثربو تجھیزھا, افضل لھذه انتقالیةباعتبارھا.امانالكھرباء, الى12خاصة بمرحلة

قبولرض الوطناالعودة الى ان من اجل استمراریتھا,  كمستوطناتال یمثلالمنازل المقاومة قبولھا

ھذا الوقت ھذا التغییرفى ھل ال یدلفي? عن الساحةالرضىعلى قدر من البناء , و امؤقت, او التخلى

یتوقف وقت العودة لم إرادةان متكررالعلى وھذه األفكار تداول بشكل الصحراوى? فى شعب

.النقاشات

فى ارض صعبةان من الموادصحراء, بإلضافةالمثلقسوة الحیاة وغیرھا التغذیة محدودیة الى
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على ثالثة حاالت قوم یوالمجتمع الصحراوى, فھھتحملالتواجد الذي یان العامل االساسى فى قوة

القسرى رض المحتلة من قبل المغرب, المنفىاالفي : الشعب الصحراوي التشرد التى یعانى منھاِمن 

یمر , عبر انیجبن العالم. واى حللدافى الجزائر, وفى الشتات من مختلف باالجیین فى المخیمات 

من خالل الوحدة فى بانھھات النظروجتفق تى الصحراء الغربیة. وھنا حین العودة الاالستقالل, و 

جاد الطلب متواصل  ان الشباب فى الحالى. وال بد من تاكید العدو یمكن الخروج من الوضع مواجھة 

جتماعیة, على الحاجة الملحة االیؤكدون  على الحاجة  للوحدة. و بشكل استعجالي حل سریع للنزاع

الصحراوى)الرابطتعزیزل ینطوى (افي مواجھة(الشعب وحدةالتماسك بعن عدم لعدو), الن كل ما

والتخلانیتفقة المغربیة. الشباباستراتیجیة الحكومیتماشى معالشعب الثقافة الصحراویة, عن ى

الزھیدة جانبالحسنةاالوضاع المعیشیة, والتظاھر اجور اء الوسائلاقتنفى االراضى المحتلة, الى

جانب بعض القیاداتا من من الغزو, تشكل استاو أقاربھمالقتصادیة مخططة, بتمویل المغربىراتیجیة

و. وحدة من اجل تعزیز التفرقة بین أبناء شعبنا كانت الصحراوى مقاومةلستبقى اكبر سندالشعب

طیلة سنواتالشعب المنفى.الصحراوى

الصراعأزید من اربعین عاما الصحراوى الىمن فيجر الشعب لقاءظروف بالغة الصعوبة.

ع ممثلى علىاكثركل مرة ان الظروف قد اصبحت احدھمرحصالشبابنمع والقدرة صعوبة,

تعرض ال تطاقلالتحمل معادیة, فى بیئة درجة الحرارة المرتفعة,النھیار. و المناخ قساوة شح,

فى بع نسبة الملوض المخیماتالمیاه, او المنازلارتفاع العیون), انھیار مخیمات فى (وخاصة حة

االمطار اداتبسبب ممتلكاتالىالتي حول إمكانیةذا االیوم نجد نقاش. فقدان تعزیزھمیة یدور

البوت وجعلھا اكثربو تجھیزھا, افضل لھذه انتقالیةباعتبارھا.امانالكھرباء, الى12خاصة بمرحلة

قبولرض الوطناالعودة الى ان من اجل استمراریتھا,  كمستوطناتال یمثلالمنازل المقاومة قبولھا

ھذا الوقت ھذا التغییرفى ھل ال یدلفي? عن الساحةالرضىعلى قدر من البناء , و امؤقت, او التخلى

یتوقف وقت العودة لم إرادةان متكررالعلى وھذه األفكار تداول بشكل الصحراوى? فى شعب

.النقاشات

فى ارض صعبةان من الموادصحراء, بإلضافةالمثلقسوة الحیاة وغیرھا التغذیة محدودیة الى
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قوة فى یان العامل االساسى فھھتحملالتواجد الذي حاالتقومیوالمجتمع الصحراوى, ثالثة على

منھاِمن  التى یعانى قبل المغرب, المنفىاالفي: الشعب الصحراويالتشرد من القسرىرض المحتلة

مختلف باالجیینفى المخیمات من الشتات وفى الجزائر, حللدافى واى العالم. , عبرانیجبن یمر

و الاالستقالل, حینالعودة وھنا من خالل الوحدة فىبانھھات النظروجتفقتى الصحراء الغربیة.

من الوضعمواجھة من تاكیدالعدو یمكن الخروج وال بد جادالطلب متواصل  ان الشباب فى الحالى.

استعجاليحل سریع للنزاع بشكل على الحاجة للوحدة. و على الحاجة الملحةاالیؤكدون جتماعیة,

الصحراوى)الرابطتعزیزل ینطوى (افي مواجھة(الشعب وحدةالتماسك بعن عدم لعدو), الن كل ما

والتخلانیتفقة المغربیة. الشباباستراتیجیة الحكومیتماشى معالشعب الثقافة الصحراویة, عن ى

الزھیدة جانبالحسنةاالوضاع المعیشیة, والتظاھر اجور اء الوسائلاقتنفى االراضى المحتلة, الى

جانب بعض القیاداتا من من الغزو, تشكل استاو أقاربھمالقتصادیة مخططة, بتمویل المغربىراتیجیة

و. وحدة من اجل تعزیز التفرقة بین أبناء شعبنا كانت الصحراوى مقاومةلستبقى اكبر سندالشعب

طیلة سنواتالشعب المنفى.الصحراوى

الصراعأزید من اربعین عاما الصحراوى الىمن فيجر الشعب لقاءظروف بالغة الصعوبة.

ع ممثلى علىاكثركل مرة ان الظروف قد اصبحت احدھمرحصالشبابنمع والقدرة صعوبة,

تعرض ال تطاقلالتحمل معادیة, فى بیئة درجة الحرارة المرتفعة,النھیار. و المناخ قساوة شح,

فى بع نسبة الملوض المخیماتالمیاه, او المنازلارتفاع العیون), انھیار مخیمات فى (وخاصة حة

االمطار اداتبسبب ممتلكاتالىالتي حول إمكانیةذا االیوم نجد نقاش. فقدان تعزیزھمیة یدور

البوت وجعلھا اكثربو تجھیزھا, افضل لھذه انتقالیةباعتبارھا.امانالكھرباء, الى12خاصة بمرحلة

قبولرض الوطناالعودة الى ان من اجل استمراریتھا,  كمستوطناتال یمثلالمنازل المقاومة قبولھا

ھذا الوقت ھذا التغییرفى ھل ال یدلفي? عن الساحةالرضىعلى قدر من البناء , و امؤقت, او التخلى

یتوقف وقت العودة لم إرادةان متكررالعلى وھذه األفكار تداول بشكل الصحراوى? فى شعب

.النقاشات

فى ارض صعبةان من الموادصحراء, بإلضافةالمثلقسوة الحیاة وغیرھا التغذیة محدودیة الى
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التضامن الدو على مما یؤثر االخیرة, فى السنوات العالمیة اثر االزمة االقتصادیة على لى معاالساسیة,

الصحراوى. االسر وال سیما اولئك الذینبصعوبةتعانىالشعب على الغذاء االساسى, فى الحفاظ

الدخل. طبیفتقرون الى والىالحالةعیمن الى العمل غموضاالیرادات االقتصادیة تبیناالفتقار

الىو. المستقبل فيھذا السیاق یشیر فان المطالبالصرامة علىة بممارسةبعض المواقف, رقابة اكبر

الثقةحتىاالغذیة, اوتوزیع كانعدم ما اذا جمیع المساعداتحول الناست الى ولھذاتصل یطلب.

فى اال یشاالشفافیة الكاملة ھذا الصدد وفى وتوزیعھا. تقومعانات على ان مثل سیاسة الرقابة, الى, ر

غیر الحكومیة واعربھذهبمتابعةالمنظمات ومن ثم توزیع. االغذیةان نقصقلیةالأبعضالشحنات,

ذلك ا فى (بما ناتجةعنوالسلع االساسیة والشاى), سیكون توجھ للمنفعةلسكر , بعض السرقات

.الخاصة

دام الفی الإلھيان مصیر كل فرد یحدده بة تعتقدائة الشما ھم اكبر سناالمر فا الذین یعتقدون بان,

المسا عدم فى حالیاالسبب القائم النزاعھوواة الصحراوىالتىوضعیة منھا الشعب ھذا الصراعیعانى .
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من المشاركة السیاسیة الفعالة من اجل تعزیز فى النظم السیاسیة التقلیدیة من االنفتاح مزید على الطلب

مجتمع اكثر انصافا, مطالبة من الشفافیة, نفسھ, ان یطالب بمزید فى الوقت الشباب الصحراویین.

من السلالورفض االمتیازات التى یتمتع بھا بعض االسر وباختصار,طة.قریبة طلب, تناوبوقد

السیاسىو ان یتیحعلى السلطةاألجیال للشبابالنظام النظام القبائلي, دالمشاركة فى . ون امتیازات

المطالبة بالمساواة لمجتمع بدون ینتقد اوجھ التفاوت, تؤكد یةطبقوھذه عندما وجھ الخصوص على

فى اختیار الموظفین وفى بعض االحیان, فى المخیمات. المناصب االداریة فى الوصول الى فى الفرص

معاییر وھذهالمعاییرالحسابعلىاالنتماء القبلىبتقدیم مھارات االفراد. مثل الدبلوم او موضوعیة

قد مختلف اجتماعات الفرقالسبیلفي عرج علیھاالشكوى فى .تلمیح

وضعھم, یشددبالمطالبةان عن النظر بین االشخاص, بغض الفرص فى عادل یكفل التكافؤ مجتمع

من التى تعانى واالسریة اختالف الضغوط االجتماعیة من تشكو وھى المراة. خطاب فى ھا,على االخص

من الحد الذى یتحملھ فىالرجال. الثقافة تمثلمقابل اقل الھامة علىالسیرةالمعالم التى تنطوى النسائیة

على السیطرة من فى المشاركة االجتماعیةالتفكیرقدر اكبر الجمالیة, اماكن العمل او , الجسم,

من الحریة, تشعر بانھا اقل ال ھىبل ان انماطوالسیاسیة. موجھة اكثر نحو الجوانبمساحات الحریة

من من ذلكموميھو عماالخاصة اكثر تحكم(بدال و تشعر انھا اكثر تحررا ). ان التقالید,االسرة

المنزليترسلھم الىر نة, كما یشامن سن معیبدء ئیسىحیث ان التحدى الرخاص , ، الى ما ھو الفضاء

واالسرة. اى تجاوز رعایة البیت سبیل المثالفي تامینالمھیمنة,للثقافةھو على المراة, وضعالدوار

قبل المشروع الحیوى التوبیخ االجتماعى.اولویة یستوجب االسرة,
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عبر تمكنبھذه المطالَب  المراة, تمر مستقبلھالمرأةمساواة فیما ھوا ، من تحدید ، فرديتحكمھا

االجتماعيالعائلي ذلك, یمكنو على وبناء قیودعلى االمرأةحصول. اى دون عمل, الىى تتحول ,

ذات االولویة. المرأةمطالب المر روایاة , تبلغفى عن وجود المحرمات فى بعض االعمال, مثل قیادة تھا

وھناك مثل بعض االعمال الممیزةسیارات االجرة. اكثرالرابونيفىحاالت اخرى, فھى منتعقی, دا

بسبب ا علیھا وسائل النقل العام, اولبعدالحصول وعدم توافر ومشاكل النقل, الالجئین, مخیمات بین

من االنتقال او على بناتھم من االمھات الخروج عنان خوف دون حال, اى وعلى البیت. خارج یقیمون

فى فانھا تدعو الى تغییر العادات باحراز تقدم الفعلیة بین المراةالثقافة الصحراویة, تحقیق المساواة

والعمل السیاسى. واالجتماعیة مستویات الحیاة االسریة جمیع فى والرجل

كان مسموعا وان یكون التعبیر, فى مارغبة الشباب وھذا جمیع االجتماعات, فى في كلحدثجلیا

كانالمحادثات, الجلسات ختام عنت للشبابعلى الفرصة التي اتحیواضحااالمتنانوفي فى التعبیر

الصحراویین. الالجئین مخیمات فى الالجئین 28الشباب
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من الحریة الكاملة. فى اطار كما تصورھا ارائھم,

یطاقشتات  El desarraigo insoportableال

قوة فى یان العامل االساسى فھھتحملالتواجد الذي حاالتقومیوالمجتمع الصحراوى, ثالثة على

منھاِمن  التى یعانى قبل المغرب, المنفىاالفي: الشعب الصحراويالتشرد من القسرىرض المحتلة

مختلف باالجیینفى المخیمات من الشتات وفى الجزائر, حللدافى واى العالم. , عبرانیجبن یمر

و الاالستقالل, حینالعودة وھنا من خالل الوحدة فىبانھھات النظروجتفقتى الصحراء الغربیة.

من الوضعمواجھة من تاكیدالعدو یمكن الخروج وال بد جادالطلب متواصل  ان الشباب فى الحالى.

استعجاليحل سریع للنزاع بشكل على الحاجة للوحدة. و على الحاجة الملحةاالیؤكدون جتماعیة,

الصحراوى)الرابطتعزیزل ینطوى (افي مواجھة(الشعب وحدةالتماسك بعن عدم لعدو), الن كل ما

والتخلانیتفقة المغربیة. الشباباستراتیجیة الحكومیتماشى معالشعب الثقافة الصحراویة, عن ى

الزھیدة جانبالحسنةاالوضاع المعیشیة, والتظاھر اجور اء الوسائلاقتنفى االراضى المحتلة, الى

جانب بعض القیاداتا من من الغزو, تشكل استاو أقاربھمالقتصادیة مخططة, بتمویل المغربىراتیجیة

و. وحدة من اجل تعزیز التفرقة بین أبناء شعبنا كانت الصحراوى مقاومةلستبقى اكبر سندالشعب

طیلة سنواتالشعب المنفى.الصحراوى

الصراعأزید من اربعین عاما الصحراوى الىمن فيجر الشعب لقاءظروف بالغة الصعوبة.

ع ممثلى علىاكثركل مرة ان الظروف قد اصبحت احدھمرحصالشبابنمع والقدرة صعوبة,

تعرض ال تطاقلالتحمل معادیة, فى بیئة درجة الحرارة المرتفعة,النھیار. و المناخ قساوة شح,

فى بع نسبة الملوض المخیماتالمیاه, او المنازلارتفاع العیون), انھیار مخیمات فى (وخاصة حة

االمطار اداتبسبب ممتلكاتالىالتي حول إمكانیةذا االیوم نجد نقاش. فقدان تعزیزھمیة یدور

البوت وجعلھا اكثربو تجھیزھا, افضل لھذه انتقالیةباعتبارھا.امانالكھرباء, الى12خاصة بمرحلة

قبولرض الوطناالعودة الى ان من اجل استمراریتھا,  كمستوطناتال یمثلالمنازل المقاومة قبولھا

ھذا الوقت ھذا التغییرفى ھل ال یدلفي? عن الساحةالرضىعلى قدر من البناء , و امؤقت, او التخلى

یتوقف وقت العودة لم إرادةان متكررالعلى وھذه األفكار تداول بشكل الصحراوى? فى شعب

.النقاشات

فى ارض صعبةان من الموادصحراء, بإلضافةالمثلقسوة الحیاة وغیرھا التغذیة محدودیة الى

) ، اللعب و الواقع . برثلونا : قدیسا 1994اخذنا  مفھوم  وین كوت . د (-12
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من الحریة الكاملة. فى اطار كما تصورھا ارائھم,

یطاقشتات  El desarraigo insoportableال

قوة فى یان العامل االساسى فھھتحملالتواجد الذي حاالتقومیوالمجتمع الصحراوى, ثالثة على

منھاِمن  التى یعانى قبل المغرب, المنفىاالفي: الشعب الصحراويالتشرد من القسرىرض المحتلة

مختلف باالجیینفى المخیمات من الشتات وفى الجزائر, حللدافى واى العالم. , عبرانیجبن یمر

و الاالستقالل, حینالعودة وھنا من خالل الوحدة فىبانھھات النظروجتفقتى الصحراء الغربیة.

من الوضعمواجھة من تاكیدالعدو یمكن الخروج وال بد جادالطلب متواصل  ان الشباب فى الحالى.

جتماعیة, على الحاجة الملحةاالیؤكدون  على الحاجة  للوحدة. و بشكل استعجالي حل سریع للنزاع

لتعزيز الرابط (الشعب الصحراوى) في مواجهة (العدو), الن كل ما ينطوى عن عدم التماسك بوحدة الشعب يتماشى مع

ر   الزهيدة, واالوضاع  استراتيجية الحكومة المغربية. الشباب يتفق ان التخلى عن الثقافة الصحراوية, و التظاهر باالجو

 المعيشية الحسنة فى االراضى المحتلة, الى جانب اقتناء الوسائل القتصادية من جانب بعض القيادات 
ااو أقاربھم , تشكل استراتیجیة مخططة, بتمویل من الغزو المغربى من اجل تعزیز التفرقة بین أبناء شعبنا

  وحدة الشعب الصحراوى كانت و ستبقى اكبر سند لمقاومة للشعب الصحراوى طیلة سنوات المنفى.

لقاء ظروف بالغة الصعوبة. في جر  الشعب الصحراوى  الى من اربعین عاما من الصراعأزید 

صعوبة, والقدرة على اكثر كل مرة ان الظروف قد اصبحت احدھم رح صالشباب نمع ممثلى ع

شعب الصالعلى إرادة ان وقت العودة لم یتوقف

ض لالنهيار. فى بيئة معادية, ال تطاق , قساوة المناخ و درجة الحرارة المرتفعة, شح  التحمل   تتعر

,  انهيار المنازل  المياه, او فى بعض المخيمات ارتفاع نسبة الملوحة (وخاصة فى مخيمات العيون)

بسبب االمطار التي ادات الى فقدان ممتلكات. اليوم نجد نقاش ذا اهمية يدور حول إمكانية تعزيز 

افضل لهذه البوت , و تجهيزها بالكهرباء, وجعلها اكثر امان. باعتبارها خاصة بمرحلة انتقالية12  الى 

العودة الى ارض الوطن,  ان  قبول المنازل المقاومة من اجل استمراريتها ال يمثل قبولها كمستوطنات 

فى هذا الوقت? هل هذا التغيير في البناء ال يدل على قدر من الرضى , او التخلى عن  الساحة مؤقتا, و 

حراوى? وهذه األفكار تداول  بشكل متكرر فى 

.النقاشات

الى محدودیة التغذیة  وغیرھا من المواد صحراء, بإلضافة المثل قسوة الحیاة فى ارض صعبةان
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من الحریة الكاملة. فى اطار كما تصورھا ارائھم,

یطاقشتات  El desarraigo insoportableال

قوة فى یان العامل االساسى فھھتحملالتواجد الذي حاالتقومیوالمجتمع الصحراوى, ثالثة على

منھاِمن  التى یعانى قبل المغرب, المنفىاالفي: الشعب الصحراويالتشرد من القسرىرض المحتلة

مختلف باالجیینفى المخیمات من الشتات وفى الجزائر, حللدافى واى العالم. , عبرانیجبن یمر

و الاالستقالل, حینالعودة وھنا من خالل الوحدة فىبانھھات النظروجتفقتى الصحراء الغربیة.

من الوضعمواجھة من تاكیدالعدو یمكن الخروج وال بد جادالطلب متواصل  ان الشباب فى الحالى.

استعجاليحل سریع للنزاع بشكل على الحاجة للوحدة. و على الحاجة الملحةاالیؤكدون جتماعیة,

الصحراوى)الرابطتعزیزل ینطوى (افي مواجھة(الشعب وحدةالتماسك بعن عدم لعدو), الن كل ما

والتخلانیتفقة المغربیة. الشباباستراتیجیة الحكومیتماشى معالشعب الثقافة الصحراویة, عن ى

الزھیدة جانبالحسنةاالوضاع المعیشیة, والتظاھر اجور اء الوسائلاقتنفى االراضى المحتلة, الى

جانب بعض القیاداتا من من الغزو, تشكل استاو أقاربھمالقتصادیة مخططة, بتمویل المغربىراتیجیة

و. وحدة من اجل تعزیز التفرقة بین أبناء شعبنا كانت الصحراوى مقاومةلستبقى اكبر سندالشعب

طیلة سنواتالشعب المنفى.الصحراوى

الصراعأزید من اربعین عاما الصحراوى الىمن فيجر الشعب لقاءظروف بالغة الصعوبة.

ع ممثلى علىاكثركل مرة ان الظروف قد اصبحت احدھمرحصالشبابنمع والقدرة صعوبة,

تعرض ال تطاقلالتحمل معادیة, فى بیئة درجة الحرارة المرتفعة,النھیار. و المناخ قساوة شح,

فى بع نسبة الملوض المخیماتالمیاه, او المنازلارتفاع العیون), انھیار مخیمات فى (وخاصة حة

االمطار اداتبسبب ممتلكاتالىالتي حول إمكانیةذا االیوم نجد نقاش. فقدان تعزیزھمیة یدور

البوت وجعلھا اكثربو تجھیزھا, افضل لھذه انتقالیةباعتبارھا.امانالكھرباء, الى12خاصة بمرحلة

قبولرض الوطناالعودة الى ان من اجل استمراریتھا,  كمستوطناتال یمثلالمنازل المقاومة قبولھا

ھذا الوقت ھذا التغییرفى ھل ال یدلفي? عن الساحةالرضىعلى قدر من البناء , و امؤقت, او التخلى

یتوقف وقت العودة لم إرادةان متكررالعلى وھذه األفكار تداول بشكل الصحراوى? فى شعب

.النقاشات

فى ارض صعبةان من الموادصحراء, بإلضافةالمثلقسوة الحیاة وغیرھا التغذیة محدودیة الى
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لى مع االساسیة, على اثر االزمة االقتصادیة العالمیة فى السنوات االخیرة, مما یؤثر على التضامن الدو

الشعب الصحراوى  فاالسر تعانى بصعوبة فى الحفاظ على الغذاء االساسى, وال سیما اولئك الذین 

 العمل والى االیرادات االقتصادیة تبین غموض  فيیفتقد ون الى الدخل. من طبیعة الحال االفتقار الى

یشیر الى الصرامة في بعض المواقف, فان المطالبة بممارسة رقابة اكبر على  المستقبل.  مما

توزیع االغذیة, او  حتى عدم الثقة  فیما ان كانت  المساعدات تصل الى الناس. ولھذا یطالب

ابالشفافیة الكاملة فى االعانات وتوزیعھا. وفى ھذا الصدد یشار  على سبیل  المثال الى  سیاسة الرقابة,  
بان تقوم المنظمات الغیر  حكومیة بمتابعة ھذه الشحنات, ومن ثم توزیع. واعرب بعض أالقلیة  ان نقص 

االغذیة  و السلع االساسیة بما فى ذلك السكر والشاى , سیكون ناتج عن   بعض السرقات , الموجھة 
للمنفعة   الخاصة.

دام الفی الإلھيان مصیر كل فرد یحدده بة تعتقدائة الشما ھم اكبر سناالمر فا الذین یعتقدون بان,

المسا عدم فى حالیاالسبب القائم النزاعھوواة الصحراوىالتىوضعیة منھا الشعب ھذا الصراعیعانى .

على عمل یؤدى الى الھجرة,ینعكس وجود عدم واالقتصادیة. ان والسیاسیة التحملوالحیاة االجتماعیة

یفشل اى الشخصى حالة االحباط مستقبليفى بعضمشروع تدعى. الحیاةاالصوات التى ان صعوبة

ینتتزدادالیومیة, شخصحسب الفریق الذي كل القبلى,الھیاكل االجتماعیة، مي الیھ و فى النظام

،الفوارق قبیلة كل احدفيال تضمن تكافؤ السلطویة لدى ال یواكد اَي اختفاء النظامالفرص.

بلھوالقبلى, من التقالید, ملح علىجزءا طلب ھناك على انان و تعمل االنتماء االالحكومة تسیطر

ل الصحراوىالتكافؤاحد,  ضمان  للمساوات و صالحیخدم فىفى الفرص. المجتمع الدیمقراطیة ,

والمساواة بینتضمنجماعى, یتطلب  حكومة المفھوم ال عنجمیعالعدالة المواطنین, بغض النظر

االجتماعى. مركزھم

علالوحدة ویجب ان تركز تقوىقبائل امر بالغ االھمیة, من اجل االستقالل, بحیث ان عمل  ى الكفاح

علىالحركة النمن اجل التقلب من الشباب یعتقد ان جزء االستقالل فيالصراع. من اجل رحلة مضال

التجنیدجمود ھناك الحاجة الى على استمراریةاالجتو من اجل الحفاظ كضمانماعیة القضیة,

على قدرتھ و ھذا الشعب, الظروف.تحمل  قسوةاستمراریة ھذه ظل فى الحیاة

سیاسى,وفى ش طابع ذات قلیلةشكلیم انھرغرح الى انالتياالصوات االنتقادیةمننسبة تشیر

تتخلت13جبھة البولیساریو و أخذ فىعن االیدیولوجیة االشتراكیة ھذا النموذج الراسمالى

ھذاا باالنتشارالستھالك. اخذ العالنموذج خالل الثقافة من المخیمات فى االستھالكیة التىبسرعة المیة

التي تنالتلفزیوناتھاتبث في شبكة االنترنتتو زیادةتوسع. شر الى المادى لن یؤدى اال المجتمع ھذا

الشباب  ال یعرف سنا  برالفئات العمریة االك-13 والیشدد على انھ جزء من وبین  مختلفةالالمسؤلیاتسلطات البولیساریو .الحكومة الصحراویةجبھة
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من المشاركة السیاسیة الفعالة من اجل تعزیز فى النظم السیاسیة التقلیدیة من االنفتاح مزید على الطلب

مجتمع اكثر انصافا, مطالبة من الشفافیة, نفسھ, ان یطالب بمزید فى الوقت الشباب الصحراویین.

من السلالورفض االمتیازات التى یتمتع بھا بعض االسر وباختصار,طة.قریبة طلب, تناوبوقد

السیاسىو ان یتیحعلى السلطةاألجیال للشبابالنظام النظام القبائلي, دالمشاركة فى . ون امتیازات

المطالبة بالمساواة لمجتمع بدون ینتقد اوجھ التفاوت, تؤكد یةطبقوھذه عندما وجھ الخصوص على

فى اختیار الموظفین وفى بعض االحیان, فى المخیمات. المناصب االداریة فى الوصول الى فى الفرص

معاییر وھذهالمعاییرالحسابعلىاالنتماء القبلىبتقدیم مھارات االفراد. مثل الدبلوم او موضوعیة

قد مختلف اجتماعات الفرقالسبیلفي عرج علیھاالشكوى فى .تلمیح

وضعھم, یشددبالمطالبةان عن النظر بین االشخاص, بغض الفرص فى عادل یكفل التكافؤ مجتمع

من التى تعانى واالسریة اختالف الضغوط االجتماعیة من تشكو وھى المراة. خطاب فى ھا,على االخص

من الحد الذى یتحملھ فىالرجال. الثقافة تمثلمقابل اقل الھامة علىالسیرةالمعالم التى تنطوى النسائیة

على السیطرة من فى المشاركة االجتماعیةالتفكیرقدر اكبر الجمالیة, اماكن العمل او , الجسم,

من الحریة, تشعر بانھا اقل ال ھىبل ان انماطوالسیاسیة. موجھة اكثر نحو الجوانبمساحات الحریة

من من ذلكموميھو عماالخاصة اكثر تحكم(بدال و تشعر انھا اكثر تحررا ). ان التقالید,االسرة

المنزليترسلھم الىر نة, كما یشامن سن معیبدء ئیسىحیث ان التحدى الرخاص , ، الى ما ھو الفضاء

واالسرة. اى تجاوز رعایة البیت سبیل المثالفي تامینالمھیمنة,للثقافةھو على المراة, وضعالدوار

قبل المشروع الحیوى التوبیخ االجتماعى.اولویة یستوجب االسرة,
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عبر تمكنبھذه المطالَب  المراة, تمر مستقبلھالمرأةمساواة فیما ھوا ، من تحدید ، فرديتحكمھا

االجتماعيالعائلي ذلك, یمكنو على وبناء قیودعلى االمرأةحصول. اى دون عمل, الىى تتحول ,

ذات االولویة. المرأةمطالب المر روایاة , تبلغفى عن وجود المحرمات فى بعض االعمال, مثل قیادة تھا

وھناك مثل بعض االعمال الممیزةسیارات االجرة. اكثرالرابونيفىحاالت اخرى, فھى منتعقی, دا

بسبب ا علیھا وسائل النقل العام, اولبعدالحصول وعدم توافر ومشاكل النقل, الالجئین, مخیمات بین

من االنتقال او على بناتھم من االمھات الخروج عنان خوف دون حال, اى وعلى البیت. خارج یقیمون

فى فانھا تدعو الى تغییر العادات باحراز تقدم الفعلیة بین المراةالثقافة الصحراویة, تحقیق المساواة

والعمل السیاسى. واالجتماعیة مستویات الحیاة االسریة جمیع فى والرجل

كان مسموعا وان یكون التعبیر, فى مارغبة الشباب وھذا جمیع االجتماعات, فى في كلحدثجلیا

كانالمحادثات, الجلسات ختام عنت للشبابعلى الفرصة التي اتحیواضحااالمتنانوفي فى التعبیر
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من المشاركة السیاسیة الفعالة من اجل تعزیز فى النظم السیاسیة التقلیدیة من االنفتاح مزید على الطلب

مجتمع اكثر انصافا, مطالبة من الشفافیة, نفسھ, ان یطالب بمزید فى الوقت الشباب الصحراویین.

من السلالورفض االمتیازات التى یتمتع بھا بعض االسر وباختصار,طة.قریبة طلب, تناوبوقد

السیاسىو ان یتیحعلى السلطةاألجیال للشبابالنظام النظام القبائلي, دالمشاركة فى . ون امتیازات

المطالبة بالمساواة لمجتمع بدون ینتقد اوجھ التفاوت, تؤكد یةطبقوھذه عندما وجھ الخصوص على

فى اختیار الموظفین وفى بعض االحیان, فى المخیمات. المناصب االداریة فى الوصول الى فى الفرص

معاییر وھذهالمعاییرالحسابعلىاالنتماء القبلىبتقدیم مھارات االفراد. مثل الدبلوم او موضوعیة

قد مختلف اجتماعات الفرقالسبیلفي عرج علیھاالشكوى فى .تلمیح

وضعھم, یشددبالمطالبةان عن النظر بین االشخاص, بغض الفرص فى عادل یكفل التكافؤ مجتمع

من التى تعانى واالسریة اختالف الضغوط االجتماعیة من تشكو وھى المراة. خطاب فى ھا,على االخص

من الحد الذى یتحملھ فىالرجال. الثقافة تمثلمقابل اقل الھامة علىالسیرةالمعالم التى تنطوى النسائیة

على السیطرة من فى المشاركة االجتماعیةالتفكیرقدر اكبر الجمالیة, اماكن العمل او , الجسم,

من الحریة, تشعر بانھا اقل ال ھىبل ان انماطوالسیاسیة. موجھة اكثر نحو الجوانبمساحات الحریة

من من ذلكموميھو عماالخاصة اكثر تحكم(بدال و تشعر انھا اكثر تحررا ). ان التقالید,االسرة

المنزليترسلھم الىر نة, كما یشامن سن معیبدء ئیسىحیث ان التحدى الرخاص , ، الى ما ھو الفضاء

واالسرة. اى تجاوز رعایة البیت سبیل المثالفي تامینالمھیمنة,للثقافةھو على المراة, وضعالدوار

قبل المشروع الحیوى التوبیخ االجتماعى.اولویة یستوجب االسرة,
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عبر تمكنبھذه المطالَب  المراة, تمر مستقبلھالمرأةمساواة فیما ھوا ، من تحدید ، فرديتحكمھا

االجتماعيالعائلي ذلك, یمكنو على وبناء قیودعلى االمرأةحصول. اى دون عمل, الىى تتحول ,

ذات االولویة. المرأةمطالب المر روایاة , تبلغفى عن وجود المحرمات فى بعض االعمال, مثل قیادة تھا

وھناك مثل بعض االعمال الممیزةسیارات االجرة. اكثرالرابونيفىحاالت اخرى, فھى منتعقی, دا

بسبب ا علیھا وسائل النقل العام, اولبعدالحصول وعدم توافر ومشاكل النقل, الالجئین, مخیمات بین

من االنتقال او على بناتھم من االمھات الخروج عنان خوف دون حال, اى وعلى البیت. خارج یقیمون

فى فانھا تدعو الى تغییر العادات باحراز تقدم الفعلیة بین المراةالثقافة الصحراویة, تحقیق المساواة

والعمل السیاسى. واالجتماعیة مستویات الحیاة االسریة جمیع فى والرجل

كان مسموعا وان یكون التعبیر, فى مارغبة الشباب وھذا جمیع االجتماعات, فى في كلحدثجلیا

كانالمحادثات, الجلسات ختام عنت للشبابعلى الفرصة التي اتحیواضحااالمتنانوفي فى التعبیر
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من الحریة الكاملة. فى اطار كما تصورھا ارائھم,

یطاقشتات  El desarraigo insoportableال

قوة فى یان العامل االساسى فھھتحملالتواجد الذي حاالتقومیوالمجتمع الصحراوى, ثالثة على

منھاِمن  التى یعانى قبل المغرب, المنفىاالفي: الشعب الصحراويالتشرد من القسرىرض المحتلة

مختلف باالجیینفى المخیمات من الشتات وفى الجزائر, حللدافى واى العالم. , عبرانیجبن یمر

و الاالستقالل, حینالعودة وھنا من خالل الوحدة فىبانھھات النظروجتفقتى الصحراء الغربیة.

من الوضعمواجھة من تاكیدالعدو یمكن الخروج وال بد جادالطلب متواصل  ان الشباب فى الحالى.

استعجاليحل سریع للنزاع بشكل على الحاجة للوحدة. و على الحاجة الملحةاالیؤكدون جتماعیة,

الصحراوى)الرابطتعزیزل ینطوى (افي مواجھة(الشعب وحدةالتماسك بعن عدم لعدو), الن كل ما

والتخلانیتفقة المغربیة. الشباباستراتیجیة الحكومیتماشى معالشعب الثقافة الصحراویة, عن ى

الزھیدة جانبالحسنةاالوضاع المعیشیة, والتظاھر اجور اء الوسائلاقتنفى االراضى المحتلة, الى

جانب بعض القیاداتا من من الغزو, تشكل استاو أقاربھمالقتصادیة مخططة, بتمویل المغربىراتیجیة

و. وحدة من اجل تعزیز التفرقة بین أبناء شعبنا كانت الصحراوى مقاومةلستبقى اكبر سندالشعب

طیلة سنواتالشعب المنفى.الصحراوى

الصراعأزید من اربعین عاما الصحراوى الىمن فيجر الشعب لقاءظروف بالغة الصعوبة.

ع ممثلى علىاكثركل مرة ان الظروف قد اصبحت احدھمرحصالشبابنمع والقدرة صعوبة,

تعرض ال تطاقلالتحمل معادیة, فى بیئة درجة الحرارة المرتفعة,النھیار. و المناخ قساوة شح,

فى بع نسبة الملوض المخیماتالمیاه, او المنازلارتفاع العیون), انھیار مخیمات فى (وخاصة حة

االمطار اداتبسبب ممتلكاتالىالتي حول إمكانیةذا االیوم نجد نقاش. فقدان تعزیزھمیة یدور

البوت وجعلھا اكثربو تجھیزھا, افضل لھذه انتقالیةباعتبارھا.امانالكھرباء, الى12خاصة بمرحلة

قبولرض الوطناالعودة الى ان من اجل استمراریتھا,  كمستوطناتال یمثلالمنازل المقاومة قبولھا

ھذا الوقت ھذا التغییرفى ھل ال یدلفي? عن الساحةالرضىعلى قدر من البناء , و امؤقت, او التخلى

یتوقف وقت العودة لم إرادةان متكررالعلى وھذه األفكار تداول بشكل الصحراوى? فى شعب

.النقاشات

فى ارض صعبةان من الموادصحراء, بإلضافةالمثلقسوة الحیاة وغیرھا التغذیة محدودیة الى
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من الحریة الكاملة. فى اطار كما تصورھا ارائھم,
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قوة فى یان العامل االساسى فھھتحملالتواجد الذي حاالتقومیوالمجتمع الصحراوى, ثالثة على

منھاِمن  التى یعانى قبل المغرب, المنفىاالفي: الشعب الصحراويالتشرد من القسرىرض المحتلة

مختلف باالجیینفى المخیمات من الشتات وفى الجزائر, حللدافى واى العالم. , عبرانیجبن یمر

و الاالستقالل, حینالعودة وھنا من خالل الوحدة فىبانھھات النظروجتفقتى الصحراء الغربیة.

من الوضعمواجھة من تاكیدالعدو یمكن الخروج وال بد جادالطلب متواصل  ان الشباب فى الحالى.

استعجاليحل سریع للنزاع بشكل على الحاجة للوحدة. و على الحاجة الملحةاالیؤكدون جتماعیة,

الصحراوى)الرابطتعزیزل ینطوى (افي مواجھة(الشعب وحدةالتماسك بعن عدم لعدو), الن كل ما

والتخلانیتفقة المغربیة. الشباباستراتیجیة الحكومیتماشى معالشعب الثقافة الصحراویة, عن ى

الزھیدة جانبالحسنةاالوضاع المعیشیة, والتظاھر اجور اء الوسائلاقتنفى االراضى المحتلة, الى

جانب بعض القیاداتا من من الغزو, تشكل استاو أقاربھمالقتصادیة مخططة, بتمویل المغربىراتیجیة

و. وحدة من اجل تعزیز التفرقة بین أبناء شعبنا كانت الصحراوى مقاومةلستبقى اكبر سندالشعب

طیلة سنواتالشعب المنفى.الصحراوى

الصراعأزید من اربعین عاما الصحراوى الىمن فيجر الشعب لقاءظروف بالغة الصعوبة.

ع ممثلى علىاكثركل مرة ان الظروف قد اصبحت احدھمرحصالشبابنمع والقدرة صعوبة,

تعرض ال تطاقلالتحمل معادیة, فى بیئة درجة الحرارة المرتفعة,النھیار. و المناخ قساوة شح,

فى بع نسبة الملوض المخیماتالمیاه, او المنازلارتفاع العیون), انھیار مخیمات فى (وخاصة حة

االمطار اداتبسبب ممتلكاتالىالتي حول إمكانیةذا االیوم نجد نقاش. فقدان تعزیزھمیة یدور

البوت وجعلھا اكثربو تجھیزھا, افضل لھذه انتقالیةباعتبارھا.امانالكھرباء, الى12خاصة بمرحلة

قبولرض الوطناالعودة الى ان من اجل استمراریتھا,  كمستوطناتال یمثلالمنازل المقاومة قبولھا

ھذا الوقت ھذا التغییرفى ھل ال یدلفي? عن الساحةالرضىعلى قدر من البناء , و امؤقت, او التخلى

یتوقف وقت العودة لم إرادةان متكررالعلى وھذه األفكار تداول بشكل الصحراوى? فى شعب

.النقاشات

فى ارض صعبةان من الموادصحراء, بإلضافةالمثلقسوة الحیاة وغیرھا التغذیة محدودیة الى
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من الحریة الكاملة. فى اطار كما تصورھا ارائھم,
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قوة فى یان العامل االساسى فھھتحملالتواجد الذي حاالتقومیوالمجتمع الصحراوى, ثالثة على

منھاِمن  التى یعانى قبل المغرب, المنفىاالفي: الشعب الصحراويالتشرد من القسرىرض المحتلة

مختلف باالجیینفى المخیمات من الشتات وفى الجزائر, حللدافى واى العالم. , عبرانیجبن یمر

و الاالستقالل, حینالعودة وھنا من خالل الوحدة فىبانھھات النظروجتفقتى الصحراء الغربیة.

من الوضعمواجھة من تاكیدالعدو یمكن الخروج وال بد جادالطلب متواصل  ان الشباب فى الحالى.

جتماعیة, على الحاجة الملحةاالیؤكدون  على الحاجة  للوحدة. و بشكل استعجالي حل سریع للنزاع

لتعزيز الرابط (الشعب الصحراوى) في مواجهة (العدو), الن كل ما ينطوى عن عدم التماسك بوحدة الشعب يتماشى مع

ر   الزهيدة, واالوضاع  استراتيجية الحكومة المغربية. الشباب يتفق ان التخلى عن الثقافة الصحراوية, و التظاهر باالجو

 المعيشية الحسنة فى االراضى المحتلة, الى جانب اقتناء الوسائل القتصادية من جانب بعض القيادات 
ااو أقاربھم , تشكل استراتیجیة مخططة, بتمویل من الغزو المغربى من اجل تعزیز التفرقة بین أبناء شعبنا

  وحدة الشعب الصحراوى كانت و ستبقى اكبر سند لمقاومة للشعب الصحراوى طیلة سنوات المنفى.

لقاء ظروف بالغة الصعوبة. في جر  الشعب الصحراوى  الى من اربعین عاما من الصراعأزید 

صعوبة, والقدرة على اكثر كل مرة ان الظروف قد اصبحت احدھم رح صالشباب نمع ممثلى ع

شعب الصالعلى إرادة ان وقت العودة لم یتوقف

ض لالنهيار. فى بيئة معادية, ال تطاق , قساوة المناخ و درجة الحرارة المرتفعة, شح  التحمل   تتعر

,  انهيار المنازل  المياه, او فى بعض المخيمات ارتفاع نسبة الملوحة (وخاصة فى مخيمات العيون)

بسبب االمطار التي ادات الى فقدان ممتلكات. اليوم نجد نقاش ذا اهمية يدور حول إمكانية تعزيز 

افضل لهذه البوت , و تجهيزها بالكهرباء, وجعلها اكثر امان. باعتبارها خاصة بمرحلة انتقالية12  الى 

العودة الى ارض الوطن,  ان  قبول المنازل المقاومة من اجل استمراريتها ال يمثل قبولها كمستوطنات 

فى هذا الوقت? هل هذا التغيير في البناء ال يدل على قدر من الرضى , او التخلى عن  الساحة مؤقتا, و 

حراوى? وهذه األفكار تداول  بشكل متكرر فى 

.النقاشات

الى محدودیة التغذیة  وغیرھا من المواد صحراء, بإلضافة المثل قسوة الحیاة فى ارض صعبةان
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من الحریة الكاملة. فى اطار كما تصورھا ارائھم,
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قوة فى یان العامل االساسى فھھتحملالتواجد الذي حاالتقومیوالمجتمع الصحراوى, ثالثة على

منھاِمن  التى یعانى قبل المغرب, المنفىاالفي: الشعب الصحراويالتشرد من القسرىرض المحتلة

مختلف باالجیینفى المخیمات من الشتات وفى الجزائر, حللدافى واى العالم. , عبرانیجبن یمر

و الاالستقالل, حینالعودة وھنا من خالل الوحدة فىبانھھات النظروجتفقتى الصحراء الغربیة.

من الوضعمواجھة من تاكیدالعدو یمكن الخروج وال بد جادالطلب متواصل  ان الشباب فى الحالى.

استعجاليحل سریع للنزاع بشكل على الحاجة للوحدة. و على الحاجة الملحةاالیؤكدون جتماعیة,

الصحراوى)الرابطتعزیزل ینطوى (افي مواجھة(الشعب وحدةالتماسك بعن عدم لعدو), الن كل ما

والتخلانیتفقة المغربیة. الشباباستراتیجیة الحكومیتماشى معالشعب الثقافة الصحراویة, عن ى

الزھیدة جانبالحسنةاالوضاع المعیشیة, والتظاھر اجور اء الوسائلاقتنفى االراضى المحتلة, الى

جانب بعض القیاداتا من من الغزو, تشكل استاو أقاربھمالقتصادیة مخططة, بتمویل المغربىراتیجیة

و. وحدة من اجل تعزیز التفرقة بین أبناء شعبنا كانت الصحراوى مقاومةلستبقى اكبر سندالشعب

طیلة سنواتالشعب المنفى.الصحراوى

الصراعأزید من اربعین عاما الصحراوى الىمن فيجر الشعب لقاءظروف بالغة الصعوبة.

ع ممثلى علىاكثركل مرة ان الظروف قد اصبحت احدھمرحصالشبابنمع والقدرة صعوبة,

تعرض ال تطاقلالتحمل معادیة, فى بیئة درجة الحرارة المرتفعة,النھیار. و المناخ قساوة شح,

فى بع نسبة الملوض المخیماتالمیاه, او المنازلارتفاع العیون), انھیار مخیمات فى (وخاصة حة

االمطار اداتبسبب ممتلكاتالىالتي حول إمكانیةذا االیوم نجد نقاش. فقدان تعزیزھمیة یدور

البوت وجعلھا اكثربو تجھیزھا, افضل لھذه انتقالیةباعتبارھا.امانالكھرباء, الى12خاصة بمرحلة

قبولرض الوطناالعودة الى ان من اجل استمراریتھا,  كمستوطناتال یمثلالمنازل المقاومة قبولھا

ھذا الوقت ھذا التغییرفى ھل ال یدلفي? عن الساحةالرضىعلى قدر من البناء , و امؤقت, او التخلى

یتوقف وقت العودة لم إرادةان متكررالعلى وھذه األفكار تداول بشكل الصحراوى? فى شعب

.النقاشات

فى ارض صعبةان من الموادصحراء, بإلضافةالمثلقسوة الحیاة وغیرھا التغذیة محدودیة الى
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لى مع االساسیة, على اثر االزمة االقتصادیة العالمیة فى السنوات االخیرة, مما یؤثر على التضامن الدو

الشعب الصحراوى  فاالسر تعانى بصعوبة فى الحفاظ على الغذاء االساسى, وال سیما اولئك الذین 

 العمل والى االیرادات االقتصادیة تبین غموض  فيیفتقد ون الى الدخل. من طبیعة الحال االفتقار الى

یشیر الى الصرامة في بعض المواقف, فان المطالبة بممارسة رقابة اكبر على  المستقبل.  مما

توزیع االغذیة, او  حتى عدم الثقة  فیما ان كانت  المساعدات تصل الى الناس. ولھذا یطالب

ابالشفافیة الكاملة فى االعانات وتوزیعھا. وفى ھذا الصدد یشار  على سبیل  المثال الى  سیاسة الرقابة,  
بان تقوم المنظمات الغیر  حكومیة بمتابعة ھذه الشحنات, ومن ثم توزیع. واعرب بعض أالقلیة  ان نقص 

االغذیة  و السلع االساسیة بما فى ذلك السكر والشاى , سیكون ناتج عن   بعض السرقات , الموجھة 
للمنفعة   الخاصة.

دام الفی الإلھيان مصیر كل فرد یحدده بة تعتقدائة الشما ھم اكبر سناالمر فا الذین یعتقدون بان,

المسا عدم فى حالیاالسبب القائم النزاعھوواة الصحراوىالتىوضعیة منھا الشعب ھذا الصراعیعانى .

على عمل یؤدى الى الھجرة,ینعكس وجود عدم واالقتصادیة. ان والسیاسیة التحملوالحیاة االجتماعیة

یفشل اى الشخصى حالة االحباط مستقبليفى بعضمشروع تدعى. الحیاةاالصوات التى ان صعوبة

ینتتزدادالیومیة, شخصحسب الفریق الذي كل القبلى,الھیاكل االجتماعیة، مي الیھ و فى النظام

،الفوارق قبیلة كل احدفيال تضمن تكافؤ السلطویة لدى ال یواكد اَي اختفاء النظامالفرص.

بلھوالقبلى, من التقالید, ملح علىجزءا طلب ھناك على انان و تعمل االنتماء االالحكومة تسیطر

ل الصحراوىالتكافؤاحد,  ضمان  للمساوات و صالحیخدم فىفى الفرص. المجتمع الدیمقراطیة ,

والمساواة بینتضمنجماعى, یتطلب  حكومة المفھوم ال عنجمیعالعدالة المواطنین, بغض النظر

االجتماعى. مركزھم

علالوحدة ویجب ان تركز تقوىقبائل امر بالغ االھمیة, من اجل االستقالل, بحیث ان عمل  ى الكفاح

علىالحركة النمن اجل التقلب من الشباب یعتقد ان جزء االستقالل فيالصراع. من اجل رحلة مضال

التجنیدجمود ھناك الحاجة الى على استمراریةاالجتو من اجل الحفاظ كضمانماعیة القضیة,

على قدرتھ و ھذا الشعب, الظروف.تحمل  قسوةاستمراریة ھذه ظل فى الحیاة

سیاسى,وفى ش طابع ذات قلیلةشكلیم انھرغرح الى انالتياالصوات االنتقادیةمننسبة تشیر

تتخلت13جبھة البولیساریو و أخذ فىعن االیدیولوجیة االشتراكیة ھذا النموذج الراسمالى

ھذاا باالنتشارالستھالك. اخذ العالنموذج خالل الثقافة من المخیمات فى االستھالكیة التىبسرعة المیة

التي تنالتلفزیوناتھاتبث في شبكة االنترنتتو زیادةتوسع. شر الى المادى لن یؤدى اال المجتمع ھذا

الشباب  ال یعرف سنا  برالفئات العمریة االك-13 والیشدد على انھ جزء من وبین  مختلفةالالمسؤلیاتسلطات البولیساریو .الحكومة الصحراویةجبھة

.
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التضامن الدو على مما یؤثر االخیرة, فى السنوات العالمیة اثر االزمة االقتصادیة على لى معاالساسیة,

الصحراوى. االسر وال سیما اولئك الذینبصعوبةتعانىالشعب على الغذاء االساسى, فى الحفاظ

الدخل. طبیفتقرون الى والىالحالةعیمن الى العمل غموضاالیرادات االقتصادیة تبیناالفتقار

الىو. المستقبل فيھذا السیاق یشیر فان المطالبالصرامة علىة بممارسةبعض المواقف, رقابة اكبر

الثقةحتىاالغذیة, اوتوزیع كانعدم ما اذا جمیع المساعداتحول الناست الى ولھذاتصل یطلب.

فى اال یشاالشفافیة الكاملة ھذا الصدد وفى وتوزیعھا. تقومعانات على ان مثل سیاسة الرقابة, الى, ر

غیر الحكومیة واعربھذهبمتابعةالمنظمات ومن ثم توزیع. االغذیةان نقصقلیةالأبعضالشحنات,

ذلك ا فى (بما ناتجةعنوالسلع االساسیة والشاى), سیكون توجھ للمنفعةلسكر , بعض السرقات

.الخاصة

 حین تعتقد  الفیئة الشابة  ان مصیر كل فرد یحدده االمر الإلھي,  فالذین ھم اكبرسنا  یعتقدون ان 

 عدم المساواة القائم حالیا ھو   وضعیة النزاع التى یعانى منھا الشعب الصحراوى. ھذا الصراع السبب فى
ينعكس على الحياة االجتماعية والسياسية واالقتصادية. ان حالة االحباط الشخصى و عدم وجود عمل

  يفشل اى مشروع مستقبلي يؤدى الى الهجرة, و التحمل    . كما  تعبر بعض  االصوات عن  صعوبة الحياة 
اليومية, و التي تزداد حسب الفريق الذي ينتمي اليه كل شخص . الهياكل االجتماعية فى النظام القبلى, و 

 

الفوارق السلطوية  لدى كل  قبيلة  ال تضمن تكافؤ في الفرص. لم  يواكد اي احد اختفاء النظام 
القبلى, و هو جزء من التقاليد , في حين  ان  هناك طلب ملح  للحكومة  بان   االنتماء القبلي ال يخدم  احد  

الديمقراطية فى  للمساوات و التكافؤ فى الفرص. ان   ضمان  

حكومة تضمن العدالة والمساواة بين جميع  المفهوم الجماعى لدى المجتمع الصحراوى  يتطلب  
المواطنين, بغض النظر عن  مركزهم االجتماعى.

وحدة القبائل امر بالغ االھمیة, ویجب ان  تركز على الكفاح من اجل االستقالل, بحیث ان تقوى عمل  

ن اجل كسب  الصراع. جزء من الشباب یعتقد ان النضال من اجل االستقالل في مرحلة مالحركة 

القضیة, كضمان ماعیة من اجل الحفاظ على استمراریة االجتو ھناك الحاجة الى التجنید جمود 

الحیاة فى ظل ھذه الظروف.تحمل  قسوة استمراریة ھذا الشعب, و قدرتھ على 

تشیر الى ان التي االصوات االنتقادیة من نسبة قلیلة شكلیم انھ رغرح ذات طابع سیاسى, وفى ش

تتخلت13جبھة البولیساریو و أخذ فى عن االیدیولوجیة االشتراكیة ھذا النموذج الراسمالى

المیة االستھالكیة التى بسرعة فى المخیمات من خالل الثقافة العالنموذج اخذ باالنتشار الستھالك. ھذاا

ھذا المجتمع المادى لن یؤدى اال الى زیادة توسع . شر في  شبكة االنترنت تو التي تنالتلفزیونات ھاتبث

الشباب  ال یعرف سنا  برالفئات العمریة االك-13 والیشدد على انھ جزء من وبین  مختلفةالالمسؤلیاتسلطات البولیساریو .الحكومة الصحراویةجبھة
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التضامن الدو على مما یؤثر االخیرة, فى السنوات العالمیة اثر االزمة االقتصادیة على لى معاالساسیة,

الصحراوى. االسر وال سیما اولئك الذینبصعوبةتعانىالشعب على الغذاء االساسى, فى الحفاظ

الدخل. طبیفتقرون الى والىالحالةعیمن الى العمل غموضاالیرادات االقتصادیة تبیناالفتقار

الىو. المستقبل فيھذا السیاق یشیر فان المطالبالصرامة علىة بممارسةبعض المواقف, رقابة اكبر

الثقةحتىاالغذیة, اوتوزیع كانعدم ما اذا جمیع المساعداتحول الناست الى ولھذاتصل یطلب.

فى اال یشاالشفافیة الكاملة ھذا الصدد وفى وتوزیعھا. تقومعانات على ان مثل سیاسة الرقابة, الى, ر

غیر الحكومیة واعربھذهبمتابعةالمنظمات ومن ثم توزیع. االغذیةان نقصقلیةالأبعضالشحنات,

ذلك ا فى (بما ناتجةعنوالسلع االساسیة والشاى), سیكون توجھ للمنفعةلسكر , بعض السرقات

.الخاصة

دام الفی الإلھيان مصیر كل فرد یحدده بة تعتقدائة الشما ھم اكبر سناالمر فا الذین یعتقدون بان,

المسا عدم فى حالیاالسبب القائم النزاعھوواة الصحراوىالتىوضعیة منھا الشعب ھذا الصراعیعانى .

على عمل یؤدى الى الھجرة,ینعكس وجود عدم واالقتصادیة. ان والسیاسیة التحملوالحیاة االجتماعیة

یفشل اى الشخصى حالة االحباط مستقبليفى بعضمشروع تدعى. الحیاةاالصوات التى ان صعوبة

ینتتزدادالیومیة, شخصحسب الفریق الذي كل القبلى,الھیاكل االجتماعیة، مي الیھ و فى النظام

،الفوارق قبیلة كل احدفيال تضمن تكافؤ السلطویة لدى ال یواكد اَي اختفاء النظامالفرص.

بلھوالقبلى, من التقالید, ملح علىجزءا طلب ھناك على انان و تعمل االنتماء االالحكومة تسیطر

ل الصحراوىالتكافؤاحد,  ضمان  للمساوات و صالحیخدم فىفى الفرص. المجتمع الدیمقراطیة ,

والمساواة بینتضمنجماعى, یتطلب  حكومة المفھوم ال عنجمیعالعدالة المواطنین, بغض النظر

االجتماعى. مركزھم

علالوحدة ویجب ان تركز تقوىقبائل امر بالغ االھمیة, من اجل االستقالل, بحیث ان عمل  ى الكفاح

علىالحركة النمن اجل التقلب من الشباب یعتقد ان جزء االستقالل فيالصراع. من اجل رحلة مضال

التجنیدجمود ھناك الحاجة الى على استمراریةاالجتو من اجل الحفاظ كضمانماعیة القضیة,

على قدرتھ و ھذا الشعب, الظروف.تحمل  قسوةاستمراریة ھذه ظل فى الحیاة

سیاسى,وفى ش طابع ذات قلیلةشكلیم انھرغرح الى انالتياالصوات االنتقادیةمننسبة تشیر

تتخلت13جبھة البولیساریو و أخذ فىعن االیدیولوجیة االشتراكیة ھذا النموذج الراسمالى

ھذاا باالنتشارالستھالك. اخذ العالنموذج خالل الثقافة من المخیمات فى االستھالكیة التىبسرعة المیة

التي تنالتلفزیوناتھاتبث في شبكة االنترنتتو زیادةتوسع. شر الى المادى لن یؤدى اال المجتمع ھذا

.الحكومة الصحراويةجبهة البوليساريو وبين  مختلفة الالمسؤليات سلطات واليشدد على انه جزء من الشباب  ال يعرف سنا  برالفئات العمرية االك13

الصحراویین. الالجئین مخیمات فى الالجئین 31الشباب

الوقت الحاضر, ال توجد مواجھة م انھ في رغ. وین قتصادیة بین سكان الصحراالفوارق االجتماعیة واال

االزدواجیة یبدو وجود خطاب  مبني على الطبقات, اال انھصراع و ماركسیة, ,یة دیولوجٮیا

یعانون من نقص كبیر.رد و الذین الموا: من  لدیھ یةاالجتماعٮ

االیدیولوجى بین الشباب. وبغض ناك حاجة الى قدر من اعادة التجنیدوبناء على ذلك, یالحظ ان ھ

صة السفر خارج الذین لم تتح لھم فران الناشئ من عدم االستقرار او عدم العمل, البؤسالنظر عن 

. ولذلك, من يالنقدالتوعیة وانعدام الضمیر بسبب انخفاض , ھم االكثر ھشاشة المخیمات, اوالدراسة

تدریجیا. الجھل ابطال  مفعول رض بغ, والثقافة في التكوین حفیز الشباب من خالل جھود ضرورة ت

على اھمیةوقد تم  سیماتناوب االجیالالتشدید ال على انخراط الشباب, .ذات مؤھالت عالیةو الحث

یخص تثقیففي ما منھا ظلالجمھور من  اجل االالمنظمات الخارجیة, یطلب فى كتفاء الذاتى

استدامة نموذجنموذج اكثر ) ھیكلة تقنیةھو الذي یخلق),14نجوميفى الوقت العمل, و , اسلوب

انھفيمسؤولیةذات بحیث تبقىالمنظمات الخارجیةغادرتاذاالشعب الصحراوى, االنشطة,

ولن الراھن. برنامجختفىتالمولدة, فى الوقت ھو الحال كتدخلالعطلمثلما تقدر سالم، خارجيفى

وا (البدنى الظروف الصحیة للشباب النھ یتیح تحسین فریدةاالیجابى تجربة كما انھ یقدم ولئكاللنفسى),

الخارج. الى یسافرون الذین

Insertar foto coches

ذلك نوعا من ان یعنى وعلى الرغم اخرى, من توطین السكان, الكھرباءومن ناحیة والماءما

ذاتالصالح الالجودة,للشرب فى المدارس او فى سیما ال العام, الصحیةعمل), الھیاكلوالنقل

ذلكاالساسیة فى بما المخیمات, جمیع فى المجتمعیة والخدمات كلھ،المخیمات األبعد, ھو الطلبذلك

خطاب فى وفى تجربةالعام منجودبوبوجدور  یؤكد فكرة ان الشباب. خدمات افضل, وتقدیم كھرباء,

) التى ال سیما الشباب السكان, زیادة فى و منشانھ ان یتسبب المخیمات االراضىجاءت من مختلف

كذالك ولكن, من السلبیاتیسببالمحتلة. التلوث بالغبارالمزید حركة النقل اَي زیادة فيمثل الزائد

، الزیادةالھوى نقص فضال عن منالن السكانتغذیة ،الصراعات, ال یستفاد توزیع الموادالمتنقلین

ح عملیة احصاءالغذائیة طویال,تى بعد وقت والیة الداخلةو التي یستغرق مثل , مخیمات فى عدد. اما

ھناكات, وال سیما فى مجال الصحة, اال انھ فيالخدمالسكان في تناقص , وھذا یؤثر على المقابل,

التدخلثیبایوسلوبیزبلوما-14 ان نماذج الخارجیة,تنسحب عندماتسقط , عموماتؤكد ذالكالمنظمات ھویعودرقم ولتفادىالحال الى ما التدخل. عند بدء اسوا
اقترح استدامةنموذجات ذلك "و الذي تلخصھ ",  galácticoیسمى بـ "اكثر التالیة: التنمیةفى العبارات شبكة من العالقات, كمایحفزعندماgalácticoنموذج

والمبادرات المشاریع وتنفیذ المجتمع, على تنظیم ویساعد فىالعامة الىان یستمرھ یمكنو , جاذبیتھیجدحد ذاتھا. ان المجتمع المتواصلة األھداف التقدم
لوبیزمقترحةال البحوث التشاركیةاُسلوب1989) .دي كبایوس ، ب (". الفى مدرید: .S.Aالشعبیة.نسخة .
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واال الوقت الحاضر, ال توجد مواجھة م انھ في رغ. وینقتصادیة بین سكان الصحراالفوارق االجتماعیة

االزدواجیةیبدو وجود خطاب  مبني على الطبقات, اال انھصراعوماركسیة,,یةدیولوجٮیا

و الذینالموا: من  لدیھ یةاالجتماعٮ یعانون من نقص كبیر.رد

ھ ذلك, یالحظ ان على التجنیدوبناء اعادة من قدر الى حاجة وبغضناك الشباب. بین االیدیولوجى

عدم العمل,البؤسالنظر عن عدم االستقرار او من خارجالذین لم تتح لھم فرانالناشئ السفر صة

ھشاشةالمخیمات, اوالدراسة ھم االكثر انخفاض, وانعدام الضمیربسبب منيالنقدالتوعیة ولذلك, .

ت والثقافةفي التكوینحفیز الشباب من خالل جھود ضرورة مفعولرضبغ, تدریجیا.الجھلابطال

على اھمیةوقد تم  سیماتناوب االجیالالتشدید ال على انخراط الشباب, .ذات مؤھالت عالیةو الحث

یخص تثقیففي ما منھا ظلالجمھور من  اجل االالمنظمات الخارجیة, یطلب فى كتفاء الذاتى

استدامة نموذجنموذج اكثر ) ھیكلة تقنیةھو الذي یخلق),14نجوميفى الوقت العمل, و , اسلوب

انھفيمسؤولیةذات بحیث تبقىالمنظمات الخارجیةغادرتاذاالشعب الصحراوى, االنشطة,

ولن الراھن. برنامجختفىتالمولدة, فى الوقت ھو الحال كتدخلالعطلمثلما تقدر سالم، خارجيفى

وا (البدنى الظروف الصحیة للشباب النھ یتیح تحسین فریدةاالیجابى تجربة كما انھ یقدم ولئكاللنفسى),

الخارج. الى یسافرون الذین
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ذلك نوعا من ان یعنى وعلى الرغم اخرى, من توطین السكان, الكھرباءومن ناحیة والماءما

ذاتالصالح الالجودة,للشرب فى المدارس او فى سیما ال العام, الصحیةعمل), الھیاكلوالنقل

ذلكاالساسیة فى بما المخیمات, جمیع فى المجتمعیة والخدمات كلھ،المخیمات األبعد, ھو الطلبذلك

خطاب فى وفى تجربةالعام منجودبوبوجدور  یؤكد فكرة ان الشباب. خدمات افضل, وتقدیم كھرباء,

) التى ال سیما الشباب السكان, زیادة فى و منشانھ ان یتسبب المخیمات االراضىجاءت من مختلف

كذالك ولكن, من السلبیاتیسببالمحتلة. التلوث بالغبارالمزید حركة النقل اَي زیادة فيمثل الزائد

، الزیادةالھوى نقص فضال عن منالن السكانتغذیة ،الصراعات, ال یستفاد توزیع الموادالمتنقلین

ح عملیة احصاءالغذائیة طویال,تى بعد وقت والیة الداخلةو التي یستغرق مثل , مخیمات فى عدد. اما

ھناكات, وال سیما فى مجال الصحة, اال انھ فيالخدمالسكان في تناقص , وھذا یؤثر على المقابل,

التدخلثیبایوسلوبیزبلوما-14 ان نماذج الخارجیة,تنسحب عندماتسقط , عموماتؤكد ذالكالمنظمات ھویعودرقم ولتفادىالحال الى ما التدخل. عند بدء اسوا
اقترح استدامةنموذجات ذلك "و الذي تلخصھ ",  galácticoیسمى بـ "اكثر التالیة: التنمیةفى العبارات شبكة من العالقات, كمایحفزعندماgalácticoنموذج

والمبادرات المشاریع وتنفیذ المجتمع, على تنظیم ویساعد فىالعامة الىان یستمرھ یمكنو , جاذبیتھیجدحد ذاتھا. ان المجتمع المتواصلة األھداف التقدم
لوبیزمقترحةال البحوث التشاركیةاُسلوب1989) .دي كبایوس ، ب (". الفى مدرید: .S.Aالشعبیة.نسخة .
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واال الوقت الحاضر, ال توجد مواجھة م انھ في رغ. وینقتصادیة بین سكان الصحراالفوارق االجتماعیة

االزدواجیةیبدو وجود خطاب  مبني على الطبقات, اال انھصراعوماركسیة,,یةدیولوجٮیا

و الذینالموا: من  لدیھ یةاالجتماعٮ یعانون من نقص كبیر.رد

ھ ذلك, یالحظ ان على التجنیدوبناء اعادة من قدر الى حاجة وبغضناك الشباب. بین االیدیولوجى

عدم العمل,البؤسالنظر عن عدم االستقرار او من خارجالذین لم تتح لھم فرانالناشئ السفر صة

ھشاشةالمخیمات, اوالدراسة ھم االكثر انخفاض, وانعدام الضمیربسبب منيالنقدالتوعیة ولذلك, .

ت والثقافةفي التكوینحفیز الشباب من خالل جھود ضرورة مفعولرضبغ, تدریجیا.الجھلابطال

على اھمیةوقد تم  سیماتناوب االجیالالتشدید ال على انخراط الشباب, .ذات مؤھالت عالیةو الحث

یخص تثقیففي ما منھا ظلالجمھور من  اجل االالمنظمات الخارجیة, یطلب فى كتفاء الذاتى

استدامة نموذجنموذج اكثر ) ھیكلة تقنیةھو الذي یخلق),14نجوميفى الوقت العمل, و , اسلوب

انھفيمسؤولیةذات بحیث تبقىالمنظمات الخارجیةغادرتاذاالشعب الصحراوى, االنشطة,

ولن الراھن. برنامجختفىتالمولدة, فى الوقت ھو الحال كتدخلالعطلمثلما تقدر سالم، خارجيفى

وا (البدنى الظروف الصحیة للشباب النھ یتیح تحسین فریدةاالیجابى تجربة كما انھ یقدم ولئكاللنفسى),

الخارج. الى یسافرون الذین
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فى العمل التطوعى االجتماعي فى الوالیة.زیادة

من بی طلب صریح ھناك فى الفرقواخیرا, التغذیة اساسیة, بمعنى ان سلةن االشخاص المشاركین

المكملة المواد حیثتمثلھا مجموعة من حیثھناك, من كلیر وال سیماانخفض االغذیة الطازجة,

وا الالخضار فى النقص وھذا صحة سكانغذاءلفاكھة. على كبیرة اثار فى من شانھ ان یتسبب

المخیمات.

التعلیم في Desidia en laالكسل educación

فى سیاسة الحكومة ا ذات االولویة مكافحة الالمیةومن االستراتیجیات كانت , لصحراویة التى

والنساء من الرجال عدد قبلوبلوغ اعلىلتكوینلوتشجیع اكبر من قیل وكما عالمات التاھیل المھنى.

قد السیاسة ھذه نسحققت, فى وزیادة المھارات تعزیز مجال فى ممتازة الجامعى,نتائج بة الشباب

البلفيتكونالم العقودمختلف وبسبب االفتقار الى المدان. فى منالمتعلقة بالعمل جزء ھذهخیمات,

بلدان اتكوینااألفضلاألشخاص فى من اجل العمل ھاجروا المھاجرینقد الى توسع مما یؤدى خرى,

الصحراوى من مختلف القارات. 

علیافى المخیمات دراسات على عملالحصول على في الحصول ادي الىیؤ. وھذا ال تعني امتیاز

مصادرانھ في  عن من اجل البحث عن التعلیم من الشباب ان یتخلى وحدة جانب السنوات االخیرة, الى

الضعف االقتصادى ل التى تعالج الوقت نفسھ, الذین اكبرالدخل وفى یتركونالسر. من الدراسةسنا

االسراجل ان یكملوھا أخونھ األصغر سنا فى, الن من النفقات نفسھ.ال یمكنھا تحمل الكثیر الوقت

الجامعیین الشباب جیدعلى سبیل المثال ذات تكوین ال یشكل اى اغراءكن عاطلین, ل, عن العمل,

من ،جانبمناجل الدراسةالقیام بالمزید "الشباب األصغر سنا ھوھناكویقول: من حاالت

جمكل شئ نع, وقد درسجامعي أو لدیھ الماجستیر االن(…)یعا,رفھ قاطرةو و حمار و لدیھ

مروع, بالنسبة لنا . ".-مثالاصبح

ھناكوفى ال الوسائلمدارس التالمیذنقص ان تساعد تشكو من. االسراالساسیة التى یجب

الحالة االقتصادیةمن اجل توفیر  دفاتر وكتب أطقم التدریس  , مطالب حین ان فى , مدرسیة أدوات و

باقتنااألسرلمعظم تسمح لھم الحواسیبئھمال الدراسة,. عدم  وجود قاعات فى و وشبكة االنترنت

فى كل مركز, ھى فىالمطالَب بعضمكتبة اھمیةتدركالمراكز التعلیمیة. اما الطلبةالمستشریة

و جانباالمكانتعلم التكنولوجیا فى التى تتیحھا االفراد عن اھمیةیات یتحدثون ذلك فى (بما المعرفة

الى من اجل الوصول واالماكن الموارد تنبع الحاجة الى ھنا ومن الغربیة). قضیة الصحراء لنشر شبكة
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التضامن الدو على مما یؤثر االخیرة, فى السنوات العالمیة اثر االزمة االقتصادیة على لى معاالساسیة,

الصحراوى. االسر وال سیما اولئك الذینبصعوبةتعانىالشعب على الغذاء االساسى, فى الحفاظ

الدخل. طبیفتقرون الى والىالحالةعیمن الى العمل غموضاالیرادات االقتصادیة تبیناالفتقار

الىو. المستقبل فيھذا السیاق یشیر فان المطالبالصرامة علىة بممارسةبعض المواقف, رقابة اكبر

الثقةحتىاالغذیة, اوتوزیع كانعدم ما اذا جمیع المساعداتحول الناست الى ولھذاتصل یطلب.

فى اال یشاالشفافیة الكاملة ھذا الصدد وفى وتوزیعھا. تقومعانات على ان مثل سیاسة الرقابة, الى, ر

غیر الحكومیة واعربھذهبمتابعةالمنظمات ومن ثم توزیع. االغذیةان نقصقلیةالأبعضالشحنات,

ذلك ا فى (بما ناتجةعنوالسلع االساسیة والشاى), سیكون توجھ للمنفعةلسكر , بعض السرقات

.الخاصة

دام الفی الإلھيان مصیر كل فرد یحدده بة تعتقدائة الشما ھم اكبر سناالمر فا الذین یعتقدون بان,

المسا عدم فى حالیاالسبب القائم النزاعھوواة الصحراوىالتىوضعیة منھا الشعب ھذا الصراعیعانى .

على عمل یؤدى الى الھجرة,ینعكس وجود عدم واالقتصادیة. ان والسیاسیة التحملوالحیاة االجتماعیة

یفشل اى الشخصى حالة االحباط مستقبليفى بعضمشروع تدعى. الحیاةاالصوات التى ان صعوبة

ینتتزدادالیومیة, شخصحسب الفریق الذي كل القبلى,الھیاكل االجتماعیة، مي الیھ و فى النظام

،الفوارق قبیلة كل احدفيال تضمن تكافؤ السلطویة لدى ال یواكد اَي اختفاء النظامالفرص.

بلھوالقبلى, من التقالید, ملح علىجزءا طلب ھناك على انان و تعمل االنتماء االالحكومة تسیطر

ل الصحراوىالتكافؤاحد,  ضمان  للمساوات و صالحیخدم فىفى الفرص. المجتمع الدیمقراطیة ,

والمساواة بینتضمنجماعى, یتطلب  حكومة المفھوم ال عنجمیعالعدالة المواطنین, بغض النظر

االجتماعى. مركزھم

علالوحدة ویجب ان تركز تقوىقبائل امر بالغ االھمیة, من اجل االستقالل, بحیث ان عمل  ى الكفاح

علىالحركة النمن اجل التقلب من الشباب یعتقد ان جزء االستقالل فيالصراع. من اجل رحلة مضال

التجنیدجمود ھناك الحاجة الى على استمراریةاالجتو من اجل الحفاظ كضمانماعیة القضیة,

على قدرتھ و ھذا الشعب, الظروف.تحمل  قسوةاستمراریة ھذه ظل فى الحیاة

سیاسى,وفى ش طابع ذات قلیلةشكلیم انھرغرح الى انالتياالصوات االنتقادیةمننسبة تشیر

تتخلت13جبھة البولیساریو و أخذ فىعن االیدیولوجیة االشتراكیة ھذا النموذج الراسمالى

ھذاا باالنتشارالستھالك. اخذ العالنموذج خالل الثقافة من المخیمات فى االستھالكیة التىبسرعة المیة

التي تنالتلفزیوناتھاتبث في شبكة االنترنتتو زیادةتوسع. شر الى المادى لن یؤدى اال المجتمع ھذا

الشباب  ال یعرف سنا  برالفئات العمریة االك-13 والیشدد على انھ جزء من وبین  مختلفةالالمسؤلیاتسلطات البولیساریو .الحكومة الصحراویةجبھة
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واال الوقت الحاضر, ال توجد مواجھة م انھ في رغ. وینقتصادیة بین سكان الصحراالفوارق االجتماعیة

االزدواجیةیبدو وجود خطاب  مبني على الطبقات, اال انھصراعوماركسیة,,یةدیولوجٮیا
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ھ ذلك, یالحظ ان على التجنیدوبناء اعادة من قدر الى حاجة وبغضناك الشباب. بین االیدیولوجى

عدم العمل,البؤسالنظر عن عدم االستقرار او من خارجالذین لم تتح لھم فرانالناشئ السفر صة

ھشاشةالمخیمات, اوالدراسة ھم االكثر انخفاض, وانعدام الضمیربسبب منيالنقدالتوعیة ولذلك, .

تدریجیا. الجھل ابطال  مفعول رض بغ, والثقافة في التكوین حفیز الشباب من خالل جھود ضرورة ت

.ذات مؤھالت عالیةو الحث على انخراط الشباب, ال سیما تناوب االجیالالتشدید على اھمیة وقد تم 

كتفاء الذاتى فى ظل الجمھور من  اجل االالمنظمات الخارجیة, یطلب منھا  تثقیففي ما یخص 

و , اسلوب العمل, ھیكلة تقنیةھو الذي یخلق ), 14نجومي  فى الوقت ( نموذج نموذج اكثر استدامة 

االنشطة , تبقى المنظمات الخارجیة غادرتاذاالشعب الصحراوى, بحیث انھفي مسؤولیة ذات 

خارجي فى سالم، تقدر كتدخل العطل مثلما ھو الحال فى الوقت الراھن. برنامج ختفى تالمولدة, ولن

ولئك اللنفسى), كما انھ یقدم تجربة فریدة االیجابى النھ یتیح تحسین الظروف الصحیة للشباب (البدنى وا

الذین یسافرون الى الخارج. 
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واال الوقت الحاضر, ال توجد مواجھة م انھ في رغ. وینقتصادیة بین سكان الصحراالفوارق االجتماعیة

االزدواجیةیبدو وجود خطاب  مبني على الطبقات, اال انھصراعوماركسیة,,یةدیولوجٮیا

و الذینالموا: من  لدیھ یةاالجتماعٮ یعانون من نقص كبیر.رد

ھ ذلك, یالحظ ان على التجنیدوبناء اعادة من قدر الى حاجة وبغضناك الشباب. بین االیدیولوجى

عدم العمل,البؤسالنظر عن عدم االستقرار او من خارجالذین لم تتح لھم فرانالناشئ السفر صة

ھشاشةالمخیمات, اوالدراسة ھم االكثر انخفاض, وانعدام الضمیربسبب منيالنقدالتوعیة ولذلك, .

ت والثقافةفي التكوینحفیز الشباب من خالل جھود ضرورة مفعولرضبغ, تدریجیا.الجھلابطال

على اھمیةوقد تم  سیماتناوب االجیالالتشدید ال على انخراط الشباب, .ذات مؤھالت عالیةو الحث

یخص تثقیففي ما منھا ظلالجمھور من  اجل االالمنظمات الخارجیة, یطلب فى كتفاء الذاتى

استدامة نموذجنموذج اكثر ) ھیكلة تقنیةھو الذي یخلق),14نجوميفى الوقت العمل, و , اسلوب

انھفيمسؤولیةذات بحیث تبقىالمنظمات الخارجیةغادرتاذاالشعب الصحراوى, االنشطة,

ولن الراھن. برنامجختفىتالمولدة, فى الوقت ھو الحال كتدخلالعطلمثلما تقدر سالم، خارجيفى

وا (البدنى الظروف الصحیة للشباب النھ یتیح تحسین فریدةاالیجابى تجربة كما انھ یقدم ولئكاللنفسى),

الخارج. الى یسافرون الذین
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والماء ما  من توطین السكان, الكھرباء ومن ناحیة اخرى, وعلى الرغم من ان یعنى ذلك نوعا

الصحیةعمل), الھیاكل والنقل العام, ال سیما فى المدارس او فى الالجودة, للشرب ذات الصالح 

ھو الطلب ذلك كلھ،المخیمات األبعد , والخدمات المجتمعیة فى جمیع المخیمات, بما فى ذلك االساسیة

كھرباء, وتقدیم خدمات افضل, من جود بوبوجدور  یؤكد فكرة ان الشباب. وفى تجربة العام فى خطاب 

االراضى جاءت من مختلف المخیمات و من شانھ ان یتسبب فى زیادة السكان, ال سیما الشباب ) التى 

الزائد في مثل زیادة حركة النقل اَي  التلوث بالغبار المزید من السلبیات یسبب المحتلة. ولكن, كذالك 

توزیع المواد المتنقلین  ال یستفاد من الن السكان تغذیة ، الصراعات, فضال عن نقص الزیادةالھوى ، 

عدد . اما فى مخیمات , مثل والیة الداخلة و التي یستغرق وقت طویال ,تى بعد عملیة احصاء الغذائیة ح

المقابل, ھناك ات, وال سیما فى مجال الصحة, اال انھ في الخدمالسكان في تناقص , وھذا یؤثر على

التدخلثیبایوسلوبیزبلوما-14 ان نماذج الخارجیة,تنسحب عندماتسقط , عموماتؤكد ذالكالمنظمات ھویعودرقم ولتفادىالحال الى ما التدخل. عند بدء اسوا
اقترح استدامةنموذجات ذلك "و الذي تلخصھ ",  galácticoیسمى بـ "اكثر التالیة: التنمیةفى العبارات شبكة من العالقات, كمایحفزعندماgalácticoنموذج

والمبادرات المشاریع وتنفیذ المجتمع, على تنظیم ویساعد فىالعامة الىان یستمرھ یمكنو , جاذبیتھیجدحد ذاتھا. ان المجتمع المتواصلة األھداف التقدم
لوبیزمقترحةال البحوث التشاركیةاُسلوب1989) .دي كبایوس ، ب (". الفى مدرید: .S.Aالشعبیة.نسخة .
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ذلك نوعا من ان یعنى وعلى الرغم اخرى, من توطین السكان, الكھرباءومن ناحیة والماءما

ذاتالصالح الالجودة,للشرب فى المدارس او فى سیما ال العام, الصحیةعمل), الھیاكلوالنقل

ذلكاالساسیة فى بما المخیمات, جمیع فى المجتمعیة والخدمات كلھ،المخیمات األبعد, ھو الطلبذلك

خطاب فى وفى تجربةالعام منجودبوبوجدور  یؤكد فكرة ان الشباب. خدمات افضل, وتقدیم كھرباء,

) التى ال سیما الشباب السكان, زیادة فى و منشانھ ان یتسبب المخیمات االراضىجاءت من مختلف

كذالك ولكن, من السلبیاتیسببالمحتلة. التلوث بالغبارالمزید حركة النقل اَي زیادة فيمثل الزائد

، الزیادةالھوى نقص فضال عن منالن السكانتغذیة ،الصراعات, ال یستفاد توزیع الموادالمتنقلین

ح عملیة احصاءالغذائیة طویال,تى بعد وقت والیة الداخلةو التي یستغرق مثل , مخیمات فى عدد. اما

ھناكات, وال سیما فى مجال الصحة, اال انھ فيالخدمالسكان في تناقص , وھذا یؤثر على المقابل,

اسوا  عند بدء التدخل. ولتفادى الحال الى ما هويعودرقم ذالك المنظمات الخارجية, تنسحب عندما تسقط , عموما تؤكد ان نماذج التدخل زيبول سويابيثبلوما 14
شبكة من العالقات, كما يحفز عندما galácticoنموذج التنمية فى العبارات التالية: "و الذي تلخصه ",  galácticoيسمى بـ "اكثر استدامة نموذجات ذلك اقترح

األهداف التقدم  الى ان يستمره يمكنو ,  دجي هتيبذاجحد ذاتها. ان المجتمع المتواصلة فىالعامة و  يساعد على تنظيم المجتمع, وتنفيذ المشاريع والمبادرات 
.S.Aالشعبية. نسخة . مدريد: الفى البحوث التشاركيةاُسلوب 1989) .دي كبايوس ، ب (". لوبيزمقترحة ال

فى الوالیة.زیادة فى العمل التطوعى االجتماعي 

التغذیة  اساسیة , بمعنى ان سلةن االشخاص المشاركین فى الفرق واخیرا, ھناك طلب صریح من بی

تمثلھا مجموعة من المواد المكملة , حیث ھناك انخفاض كبیر من حیث االغذیة الطازجة, وال سیما 

من شانھ ان یتسبب فى اثار  كبیرة على صحة سكان غذاءلفاكھة. وھذا النقص فى الالخضار وا

المخیمات.

التعلیم في Desidia en laالكسل educación

فى سیاسة الحكومة ا ذات االولویة مكافحة الالمیةومن االستراتیجیات كانت , لصحراویة التى

والنساء من الرجال عدد قبلوبلوغ اعلىلتكوینلوتشجیع اكبر من قیل وكما عالمات التاھیل المھنى.

قد السیاسة ھذه نسحققت, فى وزیادة المھارات تعزیز مجال فى ممتازة الجامعى,نتائج بة الشباب

البلفيتكونالم العقودمختلف وبسبب االفتقار الى المدان. فى منالمتعلقة بالعمل جزء ھذهخیمات,

بلدان اتكوینااألفضلاألشخاص فى من اجل العمل ھاجروا المھاجرینقد الى توسع مما یؤدى خرى,

الصحراوى من مختلف القارات. 

علیافى المخیمات دراسات على عملالحصول على في الحصول ادي الىیؤ. وھذا ال تعني امتیاز

مصادرانھ في  عن من اجل البحث عن التعلیم من الشباب ان یتخلى وحدة جانب السنوات االخیرة, الى

الضعف االقتصادى ل التى تعالج الوقت نفسھ, الذین اكبرالدخل وفى یتركونالسر. من الدراسةسنا

االسراجل ان یكملوھا أخونھ األصغر سنا فى, الن من النفقات نفسھ.ال یمكنھا تحمل الكثیر الوقت

الجامعیین الشباب جیدعلى سبیل المثال ذات تكوین ال یشكل اى اغراءكن عاطلین, ل, عن العمل,

من ،جانبمناجل الدراسةالقیام بالمزید "الشباب األصغر سنا ھوھناكویقول: من حاالت

جمكل شئ نع, وقد درسجامعي أو لدیھ الماجستیر االن(…)یعا,رفھ قاطرةو و حمار و لدیھ

مروع, بالنسبة لنا . ".-مثالاصبح

ھناكوفى ال الوسائلمدارس التالمیذنقص ان تساعد تشكو من. االسراالساسیة التى یجب

الحالة االقتصادیةمن اجل توفیر  دفاتر وكتب أطقم التدریس  , مطالب حین ان فى , مدرسیة أدوات و

باقتنااألسرلمعظم تسمح لھم الحواسیبئھمال الدراسة,. عدم  وجود قاعات فى و وشبكة االنترنت

فى كل مركز, ھى فىالمطالَب بعضمكتبة اھمیةتدركالمراكز التعلیمیة. اما الطلبةالمستشریة

و جانباالمكانتعلم التكنولوجیا فى التى تتیحھا االفراد عن اھمیةیات یتحدثون ذلك فى (بما المعرفة

الى من اجل الوصول واالماكن الموارد تنبع الحاجة الى ھنا ومن الغربیة). قضیة الصحراء لنشر شبكة
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التضامن الدو على مما یؤثر االخیرة, فى السنوات العالمیة اثر االزمة االقتصادیة على لى معاالساسیة,

الصحراوى. االسر وال سیما اولئك الذینبصعوبةتعانىالشعب على الغذاء االساسى, فى الحفاظ

الدخل. طبیفتقرون الى والىالحالةعیمن الى العمل غموضاالیرادات االقتصادیة تبیناالفتقار

الىو. المستقبل فيھذا السیاق یشیر فان المطالبالصرامة علىة بممارسةبعض المواقف, رقابة اكبر

الثقةحتىاالغذیة, اوتوزیع كانعدم ما اذا جمیع المساعداتحول الناست الى ولھذاتصل یطلب.

فى اال یشاالشفافیة الكاملة ھذا الصدد وفى وتوزیعھا. تقومعانات على ان مثل سیاسة الرقابة, الى, ر

غیر الحكومیة واعربھذهبمتابعةالمنظمات ومن ثم توزیع. االغذیةان نقصقلیةالأبعضالشحنات,

ذلك ا فى (بما ناتجةعنوالسلع االساسیة والشاى), سیكون توجھ للمنفعةلسكر , بعض السرقات

.الخاصة

 حین تعتقد  الفیئة الشابة  ان مصیر كل فرد یحدده االمر الإلھي,  فالذین ھم اكبرسنا  یعتقدون ان 

 عدم المساواة القائم حالیا ھو   وضعیة النزاع التى یعانى منھا الشعب الصحراوى. ھذا الصراع السبب فى
ينعكس على الحياة االجتماعية والسياسية واالقتصادية. ان حالة االحباط الشخصى و عدم وجود عمل

  يفشل اى مشروع مستقبلي يؤدى الى الهجرة, و التحمل    . كما  تعبر بعض  االصوات عن  صعوبة الحياة 
اليومية, و التي تزداد حسب الفريق الذي ينتمي اليه كل شخص . الهياكل االجتماعية فى النظام القبلى, و 

 

الفوارق السلطوية  لدى كل  قبيلة  ال تضمن تكافؤ في الفرص. لم  يواكد اي احد اختفاء النظام 
القبلى, و هو جزء من التقاليد , في حين  ان  هناك طلب ملح  للحكومة  بان   االنتماء القبلي ال يخدم  احد  

الديمقراطية فى  للمساوات و التكافؤ فى الفرص. ان   ضمان  

حكومة تضمن العدالة والمساواة بين جميع  المفهوم الجماعى لدى المجتمع الصحراوى  يتطلب  
المواطنين, بغض النظر عن  مركزهم االجتماعى.

وحدة القبائل امر بالغ االھمیة, ویجب ان  تركز على الكفاح من اجل االستقالل, بحیث ان تقوى عمل  

ن اجل كسب  الصراع. جزء من الشباب یعتقد ان النضال من اجل االستقالل في مرحلة مالحركة 

القضیة, كضمان ماعیة من اجل الحفاظ على استمراریة االجتو ھناك الحاجة الى التجنید جمود 

الحیاة فى ظل ھذه الظروف.تحمل  قسوة استمراریة ھذا الشعب, و قدرتھ على 

تشیر الى ان التي االصوات االنتقادیة من نسبة قلیلة شكلیم انھ رغرح ذات طابع سیاسى, وفى ش

تتخلت13جبھة البولیساریو و أخذ فى عن االیدیولوجیة االشتراكیة ھذا النموذج الراسمالى

المیة االستھالكیة التى بسرعة فى المخیمات من خالل الثقافة العالنموذج اخذ باالنتشار الستھالك. ھذاا

ھذا المجتمع المادى لن یؤدى اال الى زیادة توسع . شر في  شبكة االنترنت تو التي تنالتلفزیونات ھاتبث

الشباب  ال یعرف سنا  برالفئات العمریة االك-13 والیشدد على انھ جزء من وبین  مختلفةالالمسؤلیاتسلطات البولیساریو .الحكومة الصحراویةجبھة
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التضامن الدو على مما یؤثر االخیرة, فى السنوات العالمیة اثر االزمة االقتصادیة على لى معاالساسیة,

الصحراوى. االسر وال سیما اولئك الذینبصعوبةتعانىالشعب على الغذاء االساسى, فى الحفاظ

الدخل. طبیفتقرون الى والىالحالةعیمن الى العمل غموضاالیرادات االقتصادیة تبیناالفتقار

الىو. المستقبل فيھذا السیاق یشیر فان المطالبالصرامة علىة بممارسةبعض المواقف, رقابة اكبر

الثقةحتىاالغذیة, اوتوزیع كانعدم ما اذا جمیع المساعداتحول الناست الى ولھذاتصل یطلب.

فى اال یشاالشفافیة الكاملة ھذا الصدد وفى وتوزیعھا. تقومعانات على ان مثل سیاسة الرقابة, الى, ر

غیر الحكومیة واعربھذهبمتابعةالمنظمات ومن ثم توزیع. االغذیةان نقصقلیةالأبعضالشحنات,
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.الخاصة

دام الفی الإلھيان مصیر كل فرد یحدده بة تعتقدائة الشما ھم اكبر سناالمر فا الذین یعتقدون بان,
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الوقت الحاضر, ال توجد مواجھة م انھ في رغ. وین قتصادیة بین سكان الصحراالفوارق االجتماعیة واال

االزدواجیة یبدو وجود خطاب  مبني على الطبقات, اال انھصراع و ماركسیة, ,یة دیولوجٮیا

یعانون من نقص كبیر.رد و الذین الموا: من  لدیھ یةاالجتماعٮ
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على اھمیةوقد تم  سیماتناوب االجیالالتشدید ال على انخراط الشباب, .ذات مؤھالت عالیةو الحث

یخص تثقیففي ما منھا ظلالجمھور من  اجل االالمنظمات الخارجیة, یطلب فى كتفاء الذاتى

استدامة نموذجنموذج اكثر ) ھیكلة تقنیةھو الذي یخلق),14نجوميفى الوقت العمل, و , اسلوب

انھفيمسؤولیةذات بحیث تبقىالمنظمات الخارجیةغادرتاذاالشعب الصحراوى, االنشطة,

ولن الراھن. برنامجختفىتالمولدة, فى الوقت ھو الحال كتدخلالعطلمثلما تقدر سالم، خارجيفى

وا (البدنى الظروف الصحیة للشباب النھ یتیح تحسین فریدةاالیجابى تجربة كما انھ یقدم ولئكاللنفسى),

الخارج. الى یسافرون الذین
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ذلك نوعا من ان یعنى وعلى الرغم اخرى, من توطین السكان, الكھرباءومن ناحیة والماءما

ذاتالصالح الالجودة,للشرب فى المدارس او فى سیما ال العام, الصحیةعمل), الھیاكلوالنقل

ذلكاالساسیة فى بما المخیمات, جمیع فى المجتمعیة والخدمات كلھ،المخیمات األبعد, ھو الطلبذلك

خطاب فى وفى تجربةالعام منجودبوبوجدور  یؤكد فكرة ان الشباب. خدمات افضل, وتقدیم كھرباء,

) التى ال سیما الشباب السكان, زیادة فى و منشانھ ان یتسبب المخیمات االراضىجاءت من مختلف

كذالك ولكن, من السلبیاتیسببالمحتلة. التلوث بالغبارالمزید حركة النقل اَي زیادة فيمثل الزائد

، الزیادةالھوى نقص فضال عن منالن السكانتغذیة ،الصراعات, ال یستفاد توزیع الموادالمتنقلین

ح عملیة احصاءالغذائیة طویال,تى بعد وقت والیة الداخلةو التي یستغرق مثل , مخیمات فى عدد. اما

ھناكات, وال سیما فى مجال الصحة, اال انھ فيالخدمالسكان في تناقص , وھذا یؤثر على المقابل,

التدخلثیبایوسلوبیزبلوما-14 ان نماذج الخارجیة,تنسحب عندماتسقط , عموماتؤكد ذالكالمنظمات ھویعودرقم ولتفادىالحال الى ما التدخل. عند بدء اسوا
اقترح استدامةنموذجات ذلك "و الذي تلخصھ ",  galácticoیسمى بـ "اكثر التالیة: التنمیةفى العبارات شبكة من العالقات, كمایحفزعندماgalácticoنموذج

والمبادرات المشاریع وتنفیذ المجتمع, على تنظیم ویساعد فىالعامة الىان یستمرھ یمكنو , جاذبیتھیجدحد ذاتھا. ان المجتمع المتواصلة األھداف التقدم
لوبیزمقترحةال البحوث التشاركیةاُسلوب1989) .دي كبایوس ، ب (". الفى مدرید: .S.Aالشعبیة.نسخة .
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واال الوقت الحاضر, ال توجد مواجھة م انھ في رغ. وینقتصادیة بین سكان الصحراالفوارق االجتماعیة

االزدواجیةیبدو وجود خطاب  مبني على الطبقات, اال انھصراعوماركسیة,,یةدیولوجٮیا

و الذینالموا: من  لدیھ یةاالجتماعٮ یعانون من نقص كبیر.رد

ھ ذلك, یالحظ ان على التجنیدوبناء اعادة من قدر الى حاجة وبغضناك الشباب. بین االیدیولوجى

عدم العمل,البؤسالنظر عن عدم االستقرار او من خارجالذین لم تتح لھم فرانالناشئ السفر صة

ھشاشةالمخیمات, اوالدراسة ھم االكثر انخفاض, وانعدام الضمیربسبب منيالنقدالتوعیة ولذلك, .

ت والثقافةفي التكوینحفیز الشباب من خالل جھود ضرورة مفعولرضبغ, تدریجیا.الجھلابطال

على اھمیةوقد تم  سیماتناوب االجیالالتشدید ال على انخراط الشباب, .ذات مؤھالت عالیةو الحث

یخص تثقیففي ما منھا ظلالجمھور من  اجل االالمنظمات الخارجیة, یطلب فى كتفاء الذاتى

استدامة نموذجنموذج اكثر ) ھیكلة تقنیةھو الذي یخلق),14نجوميفى الوقت العمل, و , اسلوب

انھفيمسؤولیةذات بحیث تبقىالمنظمات الخارجیةغادرتاذاالشعب الصحراوى, االنشطة,

ولن الراھن. برنامجختفىتالمولدة, فى الوقت ھو الحال كتدخلالعطلمثلما تقدر سالم، خارجيفى

وا (البدنى الظروف الصحیة للشباب النھ یتیح تحسین فریدةاالیجابى تجربة كما انھ یقدم ولئكاللنفسى),

الخارج. الى یسافرون الذین
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اقترح استدامةنموذجات ذلك "و الذي تلخصھ ",  galácticoیسمى بـ "اكثر التالیة: التنمیةفى العبارات شبكة من العالقات, كمایحفزعندماgalácticoنموذج

والمبادرات المشاریع وتنفیذ المجتمع, على تنظیم ویساعد فىالعامة الىان یستمرھ یمكنو , جاذبیتھیجدحد ذاتھا. ان المجتمع المتواصلة األھداف التقدم
لوبیزمقترحةال البحوث التشاركیةاُسلوب1989) .دي كبایوس ، ب (". الفى مدرید: .S.Aالشعبیة.نسخة .

الصحراویین. الالجئین مخیمات فى الالجئین 31الشباب

واال الوقت الحاضر, ال توجد مواجھة م انھ في رغ. وینقتصادیة بین سكان الصحراالفوارق االجتماعیة

االزدواجیةیبدو وجود خطاب  مبني على الطبقات, اال انھصراعوماركسیة,,یةدیولوجٮیا

و الذینالموا: من  لدیھ یةاالجتماعٮ یعانون من نقص كبیر.رد

ھ ذلك, یالحظ ان على التجنیدوبناء اعادة من قدر الى حاجة وبغضناك الشباب. بین االیدیولوجى

عدم العمل,البؤسالنظر عن عدم االستقرار او من خارجالذین لم تتح لھم فرانالناشئ السفر صة

ھشاشةالمخیمات, اوالدراسة ھم االكثر انخفاض, وانعدام الضمیربسبب منيالنقدالتوعیة ولذلك, .

ت والثقافةفي التكوینحفیز الشباب من خالل جھود ضرورة مفعولرضبغ, تدریجیا.الجھلابطال

على اھمیةوقد تم  سیماتناوب االجیالالتشدید ال على انخراط الشباب, .ذات مؤھالت عالیةو الحث

یخص تثقیففي ما منھا ظلالجمھور من  اجل االالمنظمات الخارجیة, یطلب فى كتفاء الذاتى

استدامة نموذجنموذج اكثر ) ھیكلة تقنیةھو الذي یخلق),14نجوميفى الوقت العمل, و , اسلوب

انھفيمسؤولیةذات بحیث تبقىالمنظمات الخارجیةغادرتاذاالشعب الصحراوى, االنشطة,

ولن الراھن. برنامجختفىتالمولدة, فى الوقت ھو الحال كتدخلالعطلمثلما تقدر سالم، خارجيفى

وا (البدنى الظروف الصحیة للشباب النھ یتیح تحسین فریدةاالیجابى تجربة كما انھ یقدم ولئكاللنفسى),

الخارج. الى یسافرون الذین

Insertar foto coches

ذلك نوعا من ان یعنى وعلى الرغم اخرى, من توطین السكان, الكھرباءومن ناحیة والماءما

ذاتالصالح الالجودة,للشرب فى المدارس او فى سیما ال العام, الصحیةعمل), الھیاكلوالنقل

ذلكاالساسیة فى بما المخیمات, جمیع فى المجتمعیة والخدمات كلھ،المخیمات األبعد, ھو الطلبذلك

خطاب فى وفى تجربةالعام منجودبوبوجدور  یؤكد فكرة ان الشباب. خدمات افضل, وتقدیم كھرباء,

) التى ال سیما الشباب السكان, زیادة فى و منشانھ ان یتسبب المخیمات االراضىجاءت من مختلف

كذالك ولكن, من السلبیاتیسببالمحتلة. التلوث بالغبارالمزید حركة النقل اَي زیادة فيمثل الزائد

، الزیادةالھوى نقص فضال عن منالن السكانتغذیة ،الصراعات, ال یستفاد توزیع الموادالمتنقلین

ح عملیة احصاءالغذائیة طویال,تى بعد وقت والیة الداخلةو التي یستغرق مثل , مخیمات فى عدد. اما

ھناكات, وال سیما فى مجال الصحة, اال انھ فيالخدمالسكان في تناقص , وھذا یؤثر على المقابل,

التدخلثیبایوسلوبیزبلوما-14 ان نماذج الخارجیة,تنسحب عندماتسقط , عموماتؤكد ذالكالمنظمات ھویعودرقم ولتفادىالحال الى ما التدخل. عند بدء اسوا
اقترح استدامةنموذجات ذلك "و الذي تلخصھ ",  galácticoیسمى بـ "اكثر التالیة: التنمیةفى العبارات شبكة من العالقات, كمایحفزعندماgalácticoنموذج

والمبادرات المشاریع وتنفیذ المجتمع, على تنظیم ویساعد فىالعامة الىان یستمرھ یمكنو , جاذبیتھیجدحد ذاتھا. ان المجتمع المتواصلة األھداف التقدم
لوبیزمقترحةال البحوث التشاركیةاُسلوب1989) .دي كبایوس ، ب (". الفى مدرید: .S.Aالشعبیة.نسخة .

فى العمل التطوعى االجتماعي فى الوالیة.زیادة

من بی طلب صریح ھناك فى الفرقواخیرا, التغذیة اساسیة, بمعنى ان سلةن االشخاص المشاركین

المكملة المواد حیثتمثلھا مجموعة من حیثھناك, من كلیر وال سیماانخفض االغذیة الطازجة,

وا الالخضار فى النقص وھذا صحة سكانغذاءلفاكھة. على كبیرة اثار فى من شانھ ان یتسبب

المخیمات.

التعلیم في Desidia en laالكسل educación

فى سیاسة الحكومة ا ذات االولویة مكافحة الالمیةومن االستراتیجیات كانت , لصحراویة التى

والنساء من الرجال عدد قبلوبلوغ اعلىلتكوینلوتشجیع اكبر من قیل وكما عالمات التاھیل المھنى.

قد السیاسة ھذه نسحققت, فى وزیادة المھارات تعزیز مجال فى ممتازة الجامعى,نتائج بة الشباب

البلفيتكونالم العقودمختلف وبسبب االفتقار الى المدان. فى منالمتعلقة بالعمل جزء ھذهخیمات,

بلدان اتكوینااألفضلاألشخاص فى من اجل العمل ھاجروا المھاجرینقد الى توسع مما یؤدى خرى,

الصحراوى من مختلف القارات. 

علیافى المخیمات دراسات على عملالحصول على في الحصول ادي الىیؤ. وھذا ال تعني امتیاز

مصادرانھ في  عن من اجل البحث عن التعلیم من الشباب ان یتخلى وحدة جانب السنوات االخیرة, الى

الضعف االقتصادى ل التى تعالج الوقت نفسھ, الذین اكبرالدخل وفى یتركونالسر. من الدراسةسنا

االسراجل ان یكملوھا أخونھ األصغر سنا فى, الن من النفقات نفسھ.ال یمكنھا تحمل الكثیر الوقت

الجامعیین الشباب جیدعلى سبیل المثال ذات تكوین ال یشكل اى اغراءكن عاطلین, ل, عن العمل,

من ،جانبمناجل الدراسةالقیام بالمزید "الشباب األصغر سنا ھوھناكویقول: من حاالت

جمكل شئ نع, وقد درسجامعي أو لدیھ الماجستیر االن(…)یعا,رفھ قاطرةو و حمار و لدیھ

مروع, بالنسبة لنا . ".-مثالاصبح

ھناكوفى ال الوسائلمدارس التالمیذنقص ان تساعد تشكو من. االسراالساسیة التى یجب

الحالة االقتصادیةمن اجل توفیر  دفاتر وكتب أطقم التدریس  , مطالب حین ان فى , مدرسیة أدوات و

باقتنااألسرلمعظم تسمح لھم الحواسیبئھمال الدراسة,. عدم  وجود قاعات فى و وشبكة االنترنت

فى كل مركز, ھى فىالمطالَب بعضمكتبة اھمیةتدركالمراكز التعلیمیة. اما الطلبةالمستشریة

و جانباالمكانتعلم التكنولوجیا فى التى تتیحھا االفراد عن اھمیةیات یتحدثون ذلك فى (بما المعرفة

الى من اجل الوصول واالماكن الموارد تنبع الحاجة الى ھنا ومن الغربیة). قضیة الصحراء لنشر شبكة
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التضامن الدو على مما یؤثر االخیرة, فى السنوات العالمیة اثر االزمة االقتصادیة على لى معاالساسیة,

الصحراوى. االسر وال سیما اولئك الذینبصعوبةتعانىالشعب على الغذاء االساسى, فى الحفاظ

الدخل. طبیفتقرون الى والىالحالةعیمن الى العمل غموضاالیرادات االقتصادیة تبیناالفتقار

الىو. المستقبل فيھذا السیاق یشیر فان المطالبالصرامة علىة بممارسةبعض المواقف, رقابة اكبر

الثقةحتىاالغذیة, اوتوزیع كانعدم ما اذا جمیع المساعداتحول الناست الى ولھذاتصل یطلب.

فى اال یشاالشفافیة الكاملة ھذا الصدد وفى وتوزیعھا. تقومعانات على ان مثل سیاسة الرقابة, الى, ر

غیر الحكومیة واعربھذهبمتابعةالمنظمات ومن ثم توزیع. االغذیةان نقصقلیةالأبعضالشحنات,

ذلك ا فى (بما ناتجةعنوالسلع االساسیة والشاى), سیكون توجھ للمنفعةلسكر , بعض السرقات

.الخاصة

دام الفی الإلھيان مصیر كل فرد یحدده بة تعتقدائة الشما ھم اكبر سناالمر فا الذین یعتقدون بان,

المسا عدم فى حالیاالسبب القائم النزاعھوواة الصحراوىالتىوضعیة منھا الشعب ھذا الصراعیعانى .

على عمل یؤدى الى الھجرة,ینعكس وجود عدم واالقتصادیة. ان والسیاسیة التحملوالحیاة االجتماعیة

یفشل اى الشخصى حالة االحباط مستقبليفى بعضمشروع تدعى. الحیاةاالصوات التى ان صعوبة

ینتتزدادالیومیة, شخصحسب الفریق الذي كل القبلى,الھیاكل االجتماعیة، مي الیھ و فى النظام

،الفوارق قبیلة كل احدفيال تضمن تكافؤ السلطویة لدى ال یواكد اَي اختفاء النظامالفرص.

بلھوالقبلى, من التقالید, ملح علىجزءا طلب ھناك على انان و تعمل االنتماء االالحكومة تسیطر

ل الصحراوىالتكافؤاحد,  ضمان  للمساوات و صالحیخدم فىفى الفرص. المجتمع الدیمقراطیة ,

والمساواة بینتضمنجماعى, یتطلب  حكومة المفھوم ال عنجمیعالعدالة المواطنین, بغض النظر

االجتماعى. مركزھم

علالوحدة ویجب ان تركز تقوىقبائل امر بالغ االھمیة, من اجل االستقالل, بحیث ان عمل  ى الكفاح

علىالحركة النمن اجل التقلب من الشباب یعتقد ان جزء االستقالل فيالصراع. من اجل رحلة مضال

التجنیدجمود ھناك الحاجة الى على استمراریةاالجتو من اجل الحفاظ كضمانماعیة القضیة,

على قدرتھ و ھذا الشعب, الظروف.تحمل  قسوةاستمراریة ھذه ظل فى الحیاة

سیاسى,وفى ش طابع ذات قلیلةشكلیم انھرغرح الى انالتياالصوات االنتقادیةمننسبة تشیر

تتخلت13جبھة البولیساریو و أخذ فىعن االیدیولوجیة االشتراكیة ھذا النموذج الراسمالى

ھذاا باالنتشارالستھالك. اخذ العالنموذج خالل الثقافة من المخیمات فى االستھالكیة التىبسرعة المیة

التي تنالتلفزیوناتھاتبث في شبكة االنترنتتو زیادةتوسع. شر الى المادى لن یؤدى اال المجتمع ھذا

الشباب  ال یعرف سنا  برالفئات العمریة االك-13 والیشدد على انھ جزء من وبین  مختلفةالالمسؤلیاتسلطات البولیساریو .الحكومة الصحراویةجبھة
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واال الوقت الحاضر, ال توجد مواجھة م انھ في رغ. وینقتصادیة بین سكان الصحراالفوارق االجتماعیة

االزدواجیةیبدو وجود خطاب  مبني على الطبقات, اال انھصراعوماركسیة,,یةدیولوجٮیا

و الذینالموا: من  لدیھ یةاالجتماعٮ یعانون من نقص كبیر.رد

ھ ذلك, یالحظ ان على التجنیدوبناء اعادة من قدر الى حاجة وبغضناك الشباب. بین االیدیولوجى

عدم العمل,البؤسالنظر عن عدم االستقرار او من خارجالذین لم تتح لھم فرانالناشئ السفر صة

ھشاشةالمخیمات, اوالدراسة ھم االكثر انخفاض, وانعدام الضمیربسبب منيالنقدالتوعیة ولذلك, .

تدریجیا. الجھل ابطال  مفعول رض بغ, والثقافة في التكوین حفیز الشباب من خالل جھود ضرورة ت

.ذات مؤھالت عالیةو الحث على انخراط الشباب, ال سیما تناوب االجیالالتشدید على اھمیة وقد تم 

كتفاء الذاتى فى ظل الجمھور من  اجل االالمنظمات الخارجیة, یطلب منھا  تثقیففي ما یخص 

و , اسلوب العمل, ھیكلة تقنیةھو الذي یخلق ), 14نجومي  فى الوقت ( نموذج نموذج اكثر استدامة 

االنشطة , تبقى المنظمات الخارجیة غادرتاذاالشعب الصحراوى, بحیث انھفي مسؤولیة ذات 

خارجي فى سالم، تقدر كتدخل العطل مثلما ھو الحال فى الوقت الراھن. برنامج ختفى تالمولدة, ولن

ولئك اللنفسى), كما انھ یقدم تجربة فریدة االیجابى النھ یتیح تحسین الظروف الصحیة للشباب (البدنى وا

الذین یسافرون الى الخارج. 

Insertar foto coches

ذلك نوعا من ان یعنى وعلى الرغم اخرى, من توطین السكان, الكھرباءومن ناحیة والماءما

ذاتالصالح الالجودة,للشرب فى المدارس او فى سیما ال العام, الصحیةعمل), الھیاكلوالنقل

ذلكاالساسیة فى بما المخیمات, جمیع فى المجتمعیة والخدمات كلھ،المخیمات األبعد, ھو الطلبذلك

خطاب فى وفى تجربةالعام منجودبوبوجدور  یؤكد فكرة ان الشباب. خدمات افضل, وتقدیم كھرباء,

) التى ال سیما الشباب السكان, زیادة فى و منشانھ ان یتسبب المخیمات االراضىجاءت من مختلف

كذالك ولكن, من السلبیاتیسببالمحتلة. التلوث بالغبارالمزید حركة النقل اَي زیادة فيمثل الزائد

، الزیادةالھوى نقص فضال عن منالن السكانتغذیة ،الصراعات, ال یستفاد توزیع الموادالمتنقلین

ح عملیة احصاءالغذائیة طویال,تى بعد وقت والیة الداخلةو التي یستغرق مثل , مخیمات فى عدد. اما

ھناكات, وال سیما فى مجال الصحة, اال انھ فيالخدمالسكان في تناقص , وھذا یؤثر على المقابل,

التدخلثیبایوسلوبیزبلوما-14 ان نماذج الخارجیة,تنسحب عندماتسقط , عموماتؤكد ذالكالمنظمات ھویعودرقم ولتفادىالحال الى ما التدخل. عند بدء اسوا
اقترح استدامةنموذجات ذلك "و الذي تلخصھ ",  galácticoیسمى بـ "اكثر التالیة: التنمیةفى العبارات شبكة من العالقات, كمایحفزعندماgalácticoنموذج

والمبادرات المشاریع وتنفیذ المجتمع, على تنظیم ویساعد فىالعامة الىان یستمرھ یمكنو , جاذبیتھیجدحد ذاتھا. ان المجتمع المتواصلة األھداف التقدم
لوبیزمقترحةال البحوث التشاركیةاُسلوب1989) .دي كبایوس ، ب (". الفى مدرید: .S.Aالشعبیة.نسخة .
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واال الوقت الحاضر, ال توجد مواجھة م انھ في رغ. وینقتصادیة بین سكان الصحراالفوارق االجتماعیة

االزدواجیةیبدو وجود خطاب  مبني على الطبقات, اال انھصراعوماركسیة,,یةدیولوجٮیا

و الذینالموا: من  لدیھ یةاالجتماعٮ یعانون من نقص كبیر.رد

ھ ذلك, یالحظ ان على التجنیدوبناء اعادة من قدر الى حاجة وبغضناك الشباب. بین االیدیولوجى

عدم العمل,البؤسالنظر عن عدم االستقرار او من خارجالذین لم تتح لھم فرانالناشئ السفر صة

ھشاشةالمخیمات, اوالدراسة ھم االكثر انخفاض, وانعدام الضمیربسبب منيالنقدالتوعیة ولذلك, .

ت والثقافةفي التكوینحفیز الشباب من خالل جھود ضرورة مفعولرضبغ, تدریجیا.الجھلابطال

على اھمیةوقد تم  سیماتناوب االجیالالتشدید ال على انخراط الشباب, .ذات مؤھالت عالیةو الحث

یخص تثقیففي ما منھا ظلالجمھور من  اجل االالمنظمات الخارجیة, یطلب فى كتفاء الذاتى

استدامة نموذجنموذج اكثر ) ھیكلة تقنیةھو الذي یخلق),14نجوميفى الوقت العمل, و , اسلوب

انھفيمسؤولیةذات بحیث تبقىالمنظمات الخارجیةغادرتاذاالشعب الصحراوى, االنشطة,

ولن الراھن. برنامجختفىتالمولدة, فى الوقت ھو الحال كتدخلالعطلمثلما تقدر سالم، خارجيفى

وا (البدنى الظروف الصحیة للشباب النھ یتیح تحسین فریدةاالیجابى تجربة كما انھ یقدم ولئكاللنفسى),

الخارج. الى یسافرون الذین
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والماء ما  من توطین السكان, الكھرباء ومن ناحیة اخرى, وعلى الرغم من ان یعنى ذلك نوعا

الصحیةعمل), الھیاكل والنقل العام, ال سیما فى المدارس او فى الالجودة, للشرب ذات الصالح 

ھو الطلب ذلك كلھ،المخیمات األبعد , والخدمات المجتمعیة فى جمیع المخیمات, بما فى ذلك االساسیة

كھرباء, وتقدیم خدمات افضل, من جود بوبوجدور  یؤكد فكرة ان الشباب. وفى تجربة العام فى خطاب 

االراضى جاءت من مختلف المخیمات و من شانھ ان یتسبب فى زیادة السكان, ال سیما الشباب ) التى 

الزائد في مثل زیادة حركة النقل اَي  التلوث بالغبار المزید من السلبیات یسبب المحتلة. ولكن, كذالك 

توزیع المواد المتنقلین  ال یستفاد من الن السكان تغذیة ، الصراعات, فضال عن نقص الزیادةالھوى ، 

عدد . اما فى مخیمات , مثل والیة الداخلة و التي یستغرق وقت طویال ,تى بعد عملیة احصاء الغذائیة ح

المقابل, ھناك ات, وال سیما فى مجال الصحة, اال انھ في الخدمالسكان في تناقص , وھذا یؤثر على

التدخلثیبایوسلوبیزبلوما-14 ان نماذج الخارجیة,تنسحب عندماتسقط , عموماتؤكد ذالكالمنظمات ھویعودرقم ولتفادىالحال الى ما التدخل. عند بدء اسوا
اقترح استدامةنموذجات ذلك "و الذي تلخصھ ",  galácticoیسمى بـ "اكثر التالیة: التنمیةفى العبارات شبكة من العالقات, كمایحفزعندماgalácticoنموذج

والمبادرات المشاریع وتنفیذ المجتمع, على تنظیم ویساعد فىالعامة الىان یستمرھ یمكنو , جاذبیتھیجدحد ذاتھا. ان المجتمع المتواصلة األھداف التقدم
لوبیزمقترحةال البحوث التشاركیةاُسلوب1989) .دي كبایوس ، ب (". الفى مدرید: .S.Aالشعبیة.نسخة .
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واال الوقت الحاضر, ال توجد مواجھة م انھ في رغ. وینقتصادیة بین سكان الصحراالفوارق االجتماعیة

االزدواجیةیبدو وجود خطاب  مبني على الطبقات, اال انھصراعوماركسیة,,یةدیولوجٮیا

و الذینالموا: من  لدیھ یةاالجتماعٮ یعانون من نقص كبیر.رد

ھ ذلك, یالحظ ان على التجنیدوبناء اعادة من قدر الى حاجة وبغضناك الشباب. بین االیدیولوجى

عدم العمل,البؤسالنظر عن عدم االستقرار او من خارجالذین لم تتح لھم فرانالناشئ السفر صة

ھشاشةالمخیمات, اوالدراسة ھم االكثر انخفاض, وانعدام الضمیربسبب منيالنقدالتوعیة ولذلك, .

ت والثقافةفي التكوینحفیز الشباب من خالل جھود ضرورة مفعولرضبغ, تدریجیا.الجھلابطال

على اھمیةوقد تم  سیماتناوب االجیالالتشدید ال على انخراط الشباب, .ذات مؤھالت عالیةو الحث

یخص تثقیففي ما منھا ظلالجمھور من  اجل االالمنظمات الخارجیة, یطلب فى كتفاء الذاتى

استدامة نموذجنموذج اكثر ) ھیكلة تقنیةھو الذي یخلق),14نجوميفى الوقت العمل, و , اسلوب

انھفيمسؤولیةذات بحیث تبقىالمنظمات الخارجیةغادرتاذاالشعب الصحراوى, االنشطة,

ولن الراھن. برنامجختفىتالمولدة, فى الوقت ھو الحال كتدخلالعطلمثلما تقدر سالم، خارجيفى

وا (البدنى الظروف الصحیة للشباب النھ یتیح تحسین فریدةاالیجابى تجربة كما انھ یقدم ولئكاللنفسى),

الخارج. الى یسافرون الذین
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ذلك نوعا من ان یعنى وعلى الرغم اخرى, من توطین السكان, الكھرباءومن ناحیة والماءما

ذاتالصالح الالجودة,للشرب فى المدارس او فى سیما ال العام, الصحیةعمل), الھیاكلوالنقل

ذلكاالساسیة فى بما المخیمات, جمیع فى المجتمعیة والخدمات كلھ،المخیمات األبعد, ھو الطلبذلك

خطاب فى وفى تجربةالعام منجودبوبوجدور  یؤكد فكرة ان الشباب. خدمات افضل, وتقدیم كھرباء,

) التى ال سیما الشباب السكان, زیادة فى و منشانھ ان یتسبب المخیمات االراضىجاءت من مختلف

كذالك ولكن, من السلبیاتیسببالمحتلة. التلوث بالغبارالمزید حركة النقل اَي زیادة فيمثل الزائد

، الزیادةالھوى نقص فضال عن منالن السكانتغذیة ،الصراعات, ال یستفاد توزیع الموادالمتنقلین

ح عملیة احصاءالغذائیة طویال,تى بعد وقت والیة الداخلةو التي یستغرق مثل , مخیمات فى عدد. اما

ھناكات, وال سیما فى مجال الصحة, اال انھ فيالخدمالسكان في تناقص , وھذا یؤثر على المقابل,

اسوا  عند بدء التدخل. ولتفادى الحال الى ما هويعودرقم ذالك المنظمات الخارجية, تنسحب عندما تسقط , عموما تؤكد ان نماذج التدخل زيبول سويابيثبلوما 14
شبكة من العالقات, كما يحفز عندما galácticoنموذج التنمية فى العبارات التالية: "و الذي تلخصه ",  galácticoيسمى بـ "اكثر استدامة نموذجات ذلك اقترح

األهداف التقدم  الى ان يستمره يمكنو ,  دجي هتيبذاجحد ذاتها. ان المجتمع المتواصلة فىالعامة و  يساعد على تنظيم المجتمع, وتنفيذ المشاريع والمبادرات 
.S.Aالشعبية. نسخة . مدريد: الفى البحوث التشاركيةاُسلوب 1989) .دي كبايوس ، ب (". لوبيزمقترحة ال

فى الوالیة.زیادة فى العمل التطوعى االجتماعي 

التغذیة  اساسیة , بمعنى ان سلةن االشخاص المشاركین فى الفرق واخیرا, ھناك طلب صریح من بی

تمثلھا مجموعة من المواد المكملة , حیث ھناك انخفاض كبیر من حیث االغذیة الطازجة, وال سیما 

من شانھ ان یتسبب فى اثار  كبیرة على صحة سكان غذاءلفاكھة. وھذا النقص فى الالخضار وا

المخیمات.

التعلیم في Desidia en laالكسل educación

فى سیاسة الحكومة ا ذات االولویة مكافحة الالمیةومن االستراتیجیات كانت , لصحراویة التى

والنساء من الرجال عدد قبلوبلوغ اعلىلتكوینلوتشجیع اكبر من قیل وكما عالمات التاھیل المھنى.

قد السیاسة ھذه نسحققت, فى وزیادة المھارات تعزیز مجال فى ممتازة الجامعى,نتائج بة الشباب

البلفيتكونالم العقودمختلف وبسبب االفتقار الى المدان. فى منالمتعلقة بالعمل جزء ھذهخیمات,

بلدان اتكوینااألفضلاألشخاص فى من اجل العمل ھاجروا المھاجرینقد الى توسع مما یؤدى خرى,

الصحراوى من مختلف القارات. 

علیافى المخیمات دراسات على عملالحصول على في الحصول ادي الىیؤ. وھذا ال تعني امتیاز

مصادرانھ في  عن من اجل البحث عن التعلیم من الشباب ان یتخلى وحدة جانب السنوات االخیرة, الى

الضعف االقتصادى ل التى تعالج الوقت نفسھ, الذین اكبرالدخل وفى یتركونالسر. من الدراسةسنا

االسراجل ان یكملوھا أخونھ األصغر سنا فى, الن من النفقات نفسھ.ال یمكنھا تحمل الكثیر الوقت

الجامعیین الشباب جیدعلى سبیل المثال ذات تكوین ال یشكل اى اغراءكن عاطلین, ل, عن العمل,

من ،جانبمناجل الدراسةالقیام بالمزید "الشباب األصغر سنا ھوھناكویقول: من حاالت

جمكل شئ نع, وقد درسجامعي أو لدیھ الماجستیر االن(…)یعا,رفھ قاطرةو و حمار و لدیھ

مروع, بالنسبة لنا . ".-مثالاصبح

ھناكوفى ال الوسائلمدارس التالمیذنقص ان تساعد تشكو من. االسراالساسیة التى یجب

الحالة االقتصادیةمن اجل توفیر  دفاتر وكتب أطقم التدریس  , مطالب حین ان فى , مدرسیة أدوات و

باقتنااألسرلمعظم تسمح لھم الحواسیبئھمال الدراسة,. عدم  وجود قاعات فى و وشبكة االنترنت

فى كل مركز, ھى فىالمطالَب بعضمكتبة اھمیةتدركالمراكز التعلیمیة. اما الطلبةالمستشریة

و جانباالمكانتعلم التكنولوجیا فى التى تتیحھا االفراد عن اھمیةیات یتحدثون ذلك فى (بما المعرفة

الى من اجل الوصول واالماكن الموارد تنبع الحاجة الى ھنا ومن الغربیة). قضیة الصحراء لنشر شبكة

الصحراویین. الالجئین مخیمات فى الالجئین 32الشباب
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فى العمل التطوعى االجتماعي فى الوالیة.زیادة

من بی طلب صریح ھناك فى الفرقواخیرا, التغذیة اساسیة, بمعنى ان سلةن االشخاص المشاركین

المكملة المواد حیثتمثلھا مجموعة من حیثھناك, من كلیر وال سیماانخفض االغذیة الطازجة,

وا الالخضار فى النقص وھذا صحة سكانغذاءلفاكھة. على كبیرة اثار فى من شانھ ان یتسبب

المخیمات.

التعلیم في Desidia en laالكسل educación

, لصحراویة التى كانت مكافحة الالمیة ومن االستراتیجیات ذات االولویة فى سیاسة الحكومة ا

عالمات التاھیل المھنى. وكما قیل من قبل وبلوغ اعلىلتكوین لوتشجیع اكبر عدد من الرجال والنساء 

بة الشباب الجامعى, نتائج ممتازة فى مجال تعزیز المھارات وزیادة فى نسحققت , ھذه السیاسة قد 

المتكون في مختلف البلدان . بسبب االفتقار الى العقود المتعلقة بالعمل فى المخیمات, جزء من ھذه 

خرى, مما یؤدى الى توسع المھاجرین قد ھاجروا من اجل العمل فى بلدان اتكوینا األفضل األشخاص 

الصحراوى من مختلف القارات. 

ادي الى یؤ. وھذا ال تعني امتیاز في الحصول على عمل الحصول على دراسات  علیا فى المخیمات 

السنوات االخیرة, الى جانب اعداد  من الشباب الذین  یتخلو عن التعلیم من اجل البحث عن مصادر انھ في 

من الدراسة سنا  یتركون السر. وفى الوقت نفسھ, الذین اكبر  الدخل التى تعالج الضعف االقتصادى ل

الوقت نفسھ.ال یمكنھا تحمل الكثیر من النفقات فى, الن االسر اجل ان یكملوھا أخونھ األصغر سنا 

على سبیل المثال الشباب الجامعیین , ذات تكوین جید , لكن  عاطلین عن العمل, ال یشكل اى اغراء في 

حاالت من هو هناك ويقول: " الشباب األصغر سنا ، جانب مناجل  الدراسةالقيام بالمزيد من

و لديه  حمار و قاطرة و االن (…) يعا, رفه جمكل شئ نع, وقد درس جامعي  أو لديه  الماجستير 

مروع, بالنسبة لنا ".- حبصا لاثم

فى  المدارس ھناك نقص في  الوسائل االساسیة التى یجب ان تساعد  التالمیذ . االسر تشكو من 

و أدوات مدرسیة , فى حین ان الحالة االقتصادیة من اجل توفیر  دفاتر وكتب أطقم التدریس  , مطالب 

و وشبكة االنترنت فى قاعات الدراسة, . عدم  وجود الحواسیب ئھم ال تسمح لھم  باقتنااألسر لمعظم 

اھمیة تدرك  المراكز التعلیمیة. اما الطلبة المستشریة فى المطالَب بعض مكتبة فى كل مركز,  ھى 

المعرفة (بما فى ذلك یتحدثون عن اھمیة یات التى تتیحھا االفراد فى جانب االمكانتعلم  التكنولوجیا  و 

شبكة لنشر قضیة الصحراء الغربیة). ومن ھنا تنبع الحاجة الى الموارد واالماكن من اجل الوصول الى 

الصحراویین. الالجئین مخیمات فى الالجئین 32الشباب

فى العمل التطوعى االجتماعي فى الوالیة.زیادة

من بی طلب صریح ھناك فى الفرقواخیرا, التغذیة اساسیة, بمعنى ان سلةن االشخاص المشاركین

المكملة المواد حیثتمثلھا مجموعة من حیثھناك, من كلیر وال سیماانخفض االغذیة الطازجة,

وا الالخضار فى النقص وھذا صحة سكانغذاءلفاكھة. على كبیرة اثار فى من شانھ ان یتسبب

المخیمات.

Desidia en laالتراخي  في التعلیم   educación

فى سیاسة الحكومة ا ذات االولویة مكافحة الالمیةومن االستراتیجیات كانت , لصحراویة التى

والنساء من الرجال عدد قبلوبلوغ اعلىلتكوینلوتشجیع اكبر من قیل وكما عالمات التاھیل المھنى.

قد السیاسة ھذه نسحققت, فى وزیادة المھارات تعزیز مجال فى ممتازة الجامعى,نتائج بة الشباب

البلفيتكونالم العقودمختلف وبسبب االفتقار الى المدان. فى منالمتعلقة بالعمل جزء ھذهخیمات,

بلدان اتكوینااألفضلاألشخاص فى من اجل العمل ھاجروا المھاجرینقد الى توسع مما یؤدى خرى,

الصحراوى من مختلف القارات. 

علیافى المخیمات دراسات على عملالحصول على في الحصول ادي الىیؤ. وھذا ال تعني امتیاز

مصادرانھ في  عن من اجل البحث عن التعلیم من الشباب ان یتخلى وحدة جانب السنوات االخیرة, الى

الضعف االقتصادى ل التى تعالج الوقت نفسھ, الذین اكبرالدخل وفى یتركونالسر. من الدراسةسنا

االسراجل ان یكملوھا أخونھ األصغر سنا فى, الن من النفقات نفسھ.ال یمكنھا تحمل الكثیر الوقت

الجامعیین الشباب جیدعلى سبیل المثال ذات تكوین ال یشكل اى اغراءكن عاطلین, ل, عن العمل,

من ،جانبمناجل الدراسةالقیام بالمزید "الشباب األصغر سنا ھوھناكویقول: من حاالت

جمكل شئ نع, وقد درسجامعي أو لدیھ الماجستیر االن(…)یعا,رفھ قاطرةو و حمار و لدیھ

مروع, بالنسبة لنا . ".-مثالاصبح

ھناكوفى ال الوسائلمدارس التالمیذنقص ان تساعد تشكو من. االسراالساسیة التى یجب

الحالة االقتصادیةمن اجل توفیر  دفاتر وكتب أطقم التدریس  , مطالب حین ان فى , مدرسیة أدوات و

باقتنااألسرلمعظم تسمح لھم الحواسیبئھمال الدراسة,. عدم  وجود قاعات فى و وشبكة االنترنت

فى كل مركز, ھى فىالمطالَب بعضمكتبة اھمیةتدركالمراكز التعلیمیة. اما الطلبةالمستشریة

و جانباالمكانتعلم التكنولوجیا فى التى تتیحھا االفراد عن اھمیةیات یتحدثون ذلك فى (بما المعرفة

الى من اجل الوصول واالماكن الموارد تنبع الحاجة الى ھنا ومن الغربیة). قضیة الصحراء لنشر شبكة

الصحراویین. الالجئین مخیمات فى الالجئین 32الشباب

االنترنت والشبكات االجتماعیة.

ان المسافة مشیا على االقدام الى المدرسة, وفى بعض االحیطول توفر وسائل النقل العام, وعدم

, شدة حر الشمس ال تطاق , النقص في الغذاء ، ووجود بعض  مخاطر مثل الكالب 

وصول عدم ل. وفى بعض المراكز,الطالب  فى الوقت المناسب الى وجھتھم وصول  ساھم في صعوبة ت

بد  عملیة العودة من جدید.یعنى خسارة  یوم باكملھ , و في الوقت 

التقدیموھناك سبب اخر و الذيمباالتالالمزید من الشكاوى , ینبع من عدم المتزاید بین المعلمین,

ذلكیتسبب عدم االھتمامعن من ھناك عاملینالمزید الطالب. أسبابمن انھم ؛ اوالیعتبر ذالك , في

سبیل,الى أنشطة  اخرى یتوجوھونذي یجعل المعلمینانخفاض االجور ال فيعلى ، بناءالالعمل

مقرنا حیث الدخل من فعالیة وثانیا,باكثر فيالتدریس; المستویات قطاعاتفان انخفاض بعض

ومن الممكن ان الجامعى الحالى. مستوى التعلیم الى ارتفاع مثیل, بالنظر وھو امر لم یسبق لھ التعلیم,

عندتتدخل عوامل خارجیة فى مجال ت المعلمین كاالنتماءتوظیفالاھیل ولذلك,, الى بعض االسر.

ھيتعتبر ذات اولویة عن تكییفمسالة فضال التعلیم, تحسین نوعیة اجل من المعلمین و الطالب تحفیز

االستثناقانو على الطابع فين المدارس النقلكما توفیرالصحراء.ئى مراكز التعلیموتنظیم العام الى

المتكرر فى خطاب  ال . طالب سار طلب 

الجولة ھذه التحولوفى ادخالاالحتیاجات والتعلیم الثعلیمیة, یقترح كل الوالانوي فى یة البكالوریا

الطالب فمن اجل ا تفادي جاءت وھذه الفكرة من التعلیمالسفر الى الجزائر. مواجھة تزاید التسرب ى

مناإلعدادي و التي اسبابھ, مامؤسسات الجزائریة,الالىسفر الطالببسببفراق االسرةضمن و

من یتطلب ذ وضعیة االسررغالموارد االقتصادیةلك وفى المشاركاتم مرارا. قد اكد النسائیة

التدریب الل یتم تعزیز على ان فى العروضوتكرارا المدارس او فى الشبابالغوى, سواء مفتوحة لجمیع

نفسھمنرفعو المن خالل انشاء مراكز متخصصة.  الوقت فى للمعلمین, علىالمستوى اللغوى .

انھا من معلوماتیةتوفر الرغم ذاتھ.مھنىكخیاراھتضح معالمیبداءانھا  , كماموارد حد فى

فكرة توسیعواخیرا, المواردفانھ یؤید ولوزیادة المدرسیة, یتم الزیادةلمطاعم توزیعفيان

فعل المراكزى االغذیة التكمیلیة; فى بعض المثال, البسكویت المغذیةسبیل باقلاقتراح. و نادر توزیع

تدریس القران  فكرة  اى حالفي المدارسحدة  وعلى الطلبة. من االشارة الى ان ال بد ان یدركون,

لحكومةدرة الموارد االقتصادیة المتاحة لنظرا لنمشاكلھم  من الصعب  اجاد حلول لھا كبیراجزء

فى الوقت الراھن. الصحراویة
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والشبكات االجتماعیة. االنترنت

النقل العام,وعدم وسائل وفى بعض االحیطولتوفر االقدام الى المدرسة, على مشیا ان المسافة

حر تطاق , النقص في شدة المراكزالغذاء,الشمس ال بعض الكالبوو،بعد بعض مخاطر مثل , جود

وصول عدم ل. وفى بعض المراكز,الطالب  فى الوقت المناسب الى وجھتھم وصول  ساھم في صعوبة ت

بد  عملیة العودة من جدید.یعنى خسارة  یوم باكملھ , و في الوقت 

المتزاید بین المعلمین, و الذي مباالت الالمزید من الشكاوى , ینبع من عدم  التقدیم  وھناك سبب اخر 

, في ذالك ؛ اوالیعتبر انھم أسباب من الطالب. ھناك عاملین المزید من عدم االھتمام عن ذلك یتسبب 

، بناء الالعمل في على سبیل,الى أنشطة  اخرى یتوجوھونذي یجعل  المعلمین انخفاض االجور ال

بعض قطاعات فان انخفاض المستویات فيالتدریس; وثانیا,باكثر فعالیة من حیث  الدخل  مقرنا 

التعلیم, وھو امر لم یسبق لھ مثیل, بالنظر الى ارتفاع مستوى التعلیم الجامعى الحالى. ومن الممكن ان 

الى بعض االسر. ولذلك, , كاالنتماء توظیف الاھیل المعلمین عند تتدخل عوامل خارجیة فى مجال ت

تحفیز الطالب و المعلمین من اجل تحسین نوعیة التعلیم, فضال عن تكییف مسالة ذات اولویة ھي تعتبر

العام الى مراكز التعلیم وتنظیم النقل كما توفیر   الصحراء.ئى في ن المدارس على الطابع االستثناقانو

. طالب سار طلب  المتكرر فى خطاب  ال

یة البكالوریا فى كل الوالانوي والتعلیم الثعلیمیة, یقترح ادخال االحتیاجات التحول وفى ھذه الجولة 

ى مواجھة تزاید التسرب من التعلیم السفر الى  الجزائر. وھذه الفكرة جاءت فمن اجل ا تفادي الطالب

و ما مؤسسات الجزائریة, الالى سفر الطالب بسبب فراق االسرة ضمن اسبابھ, و التي من اإلعدادي 

النسائیة قد اكد مرارا . وفى المشاركات م وضعیة  االسر رغالموارد االقتصادیة لك  من یتطلب ذ

مفتوحة لجمیع الشباب الغوى, سواء فى المدارس او فى العروض وتكرارا على ان یتم تعزیز التدریب الل

.  على المستوى اللغوى للمعلمین, فى الوقت نفسھمن رفعو المن خالل انشاء مراكز متخصصة. 

فى حد ذاتھ.مھنى كخیار اھتضح معالمیبداءانھا  , كماموارد معلوماتیة توفر الرغم من انھا 

توزیع في ان یتم  الزیادة لمطاعم المدرسیة, و لوزیادة المواردفانھ یؤید فكرة توسیع واخیرا,

باقل اقتراح. و نادر توزیع  البسكویت المغذیة سبیل المثال, فى بعض المراكزى االغذیة التكمیلیة; فعل

ان یدركون , ال بد من االشارة الى ان الطلبة . وعلى اى حالفي المدارس حدة  فكرة  تدریس القران 

لحكومةدرة الموارد االقتصادیة المتاحة لنظرا لنمشاكلھم  من الصعب  اجاد حلول لھا كبیرا جزء

الصحراویة فى الوقت الراھن.
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Ver la vida pasar  نرى الحیاة  تمر 

العتكوین وال فرص فى المخیمات یمثالمحدودیة االنسانعالممنتتجزأناللتینمسأنمل الحالیة

خطین .في نفس الوقتانو المتقاطعنمتداخالالصحراوى;

البطالة المدفوعةالعامةھذه وتدنى المرتبات المتصلة باالدارة, ذلك الوظائف فى بین العاملین, بما

الصح المسلحة), تمثل(التعلیم, جمیعاة, او القوات فى العملمناقشاتلموضوع الرئیسى الشباب. ان

مشترك موضوع خیبة املھو من كبیر جزء فيو ونتیجةالمجتمعھذاالمتوارثة الحاد حالةللنقص

محدود،من الفراغ المدى الطویل, یمكن ان تؤدى الى السلوكغیر .غیر اجتماعیةعلى

عنداالخوةالتقلیدیة الصحراویة التى تمنحالثقافة خاصة فى اعالة االسرة, مبكر وقت فى المسؤولیات

كلیھما. اما نتیجة للھجرةغیاب الشكل االب او او للطالق , حینھا , انالى اوى او االم الوفاة, لخارج,

النبتاالبن ھمااو سنا عن اعالة االسرة. االبن االكبراالكبر كسبالمسؤول وسائل على للحصول

البنت و (العیش, المنزلیة دوماذا , ھتتولى المھام فى البیت التقلیدشكل من التعلیم). التسرب فى ى سببا

المعتاد ان البنت ومن االعمالتولى  الكبرى تالصحراوى خالیة, حیةالمنزلتدریجیا تصبح االم تى ان

منھا تماما. 

عن الصعوبات االقتصادیة فضال فى العمل, من النقص لالسروعلى الرغم فالحیویة بالنسبة ان ,

ال یوافق من الشباب كبیرا الحالة. التشجیعاللجوء الى اى مصدر للدخل من اجل مععلىجزءا ھذه الجة

حالة االفالس الذيشرعیة ال یؤدى اال الغیراالعمالعلى علیناالى تشجیع ألح . وال بدیشجع العدو,

للعملمن ایج فرص و الكریماد مشتركةالقانونى جبھة جمیع القطاعات یجب ان تكون فان ولذلك ;

شغل ،  تحیث ب للحكومة.ذا یجب ان یكون الھدف ھخلق  فرص  االول

اكبرالمجمع لدیھ كان من المبادراتالنسائى الو عدد مثلالتسھیالت المشاریع المستقلة, نشاء

رغم ان القروض الصغیرة, مع الى االمام تخرج التى سوف مرةالمساالتعاونیات الصغیرة كل فى عدة

محدودیة الأیضایریدون.اكثر صعوبة, مسرح العمل ویاالنضمام الى الذات, ن ریدنھ یؤدى الى تحقیق

خبرتھنقدمان مجال التنمیة,ن المساھمةفى و التحریر.بتجربتھنو عملیة اإلنماء أوساطبینفي

الرضى, ھناك اتالشب من التي تبذلھاامن ننوعا اإلشكاالتمواجھةالمرأة في  حیة المجھودات ھذه

انیةوالعملیةاالقتصادٮ اوضحو ھو. و فقط لیس األساسي كماالزواج او العمل المنزلى.ھدفھن  و

ال نرید ان نرى الحیاة تمر: " نحھُن یقولن ".خیمناأبواب امام منن

فى النموذج التعاونى بدیلبان الشباب   ِمن المثیر من اجل البقاء, اال انھا تحتاج الىیرى العمل

والصبر التفانى الطویل, او على المدى حدثتحقیق اھداف االكبركما من االجیال غیر انھمع النساء .
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االنسان عالم من تتجزأناللتین مسأنمل الحالیة فى المخیمات یمثالمحدودیة فرص العتكوین  و ال

.في نفس الوقتانو المتقاطعنمتداخالالصحراوى; خطین 

بین العاملین, بما فى ذلك الوظائف المتصلة باالدارة , وتدنى المرتبات المدفوعة العامة ھذه البطالة

الشباب. ان العمل مناقشاتلموضوع الرئیسى فى جمیع اة, او القوات المسلحة), تمثل (التعلیم, الصح

حالة للنقص الحاد ونتیجة المجتمع ھذا المتوارثة في و جزء كبیر من  خیبة امل ھو موضوع مشترك

.غیر اجتماعیةعلى المدى الطویل, یمكن ان تؤدى الى السلوك غیر محدود،من الفراغ 

المسؤولیات فى وقت مبكر فى اعالة االسرة, خاصة عند االخوة التقلیدیة الصحراویة التى تمنح الثقافة

لخارج, الوفاة, او للطالق , حینھا , ان الى اوى او االم او  كلیھما. اما نتیجة للھجرةغیاب الشكل االب

للحصول على وسائل كسب المسؤول عن اعالة االسرة. االبن االكبراالكبر سنا ھما او النبتاالبن  

ى سببا فى التسرب من التعلیم). فى البیت التقلیدشكل دوما ذا , ھتتولى المھام المنزلیة (العیش, و البنت 

تى ان تصبح االم خالیة , حیة المنزلتدریجیا االعمال تولى  الكبرى تالصحراوى ومن المعتاد ان البنت 

منھا تماما. 

علي الرغم من النقص فى العمل, فضال عن الصعوبات االقتصادیة الحیویة بالنسبة لالسر, فان 

جزءا كبیرا من الشباب ال یوافق على اللجوء الى اى مصدر للدخل من اجل معالجة ھذه الحالة. التشجیع 

. وال بد یشجع العدو, ألح علینا الى تشجیع حالة االفالس الذي  شرعیة ال یؤدى اال الغیر االعمال على

; ولذلك فان جمیع القطاعات یجب ان تكون جبھة مشتركة القانونى و الكریماد فرص للعمل من ایج

االول للحكومة.ذا یجب ان یكون الھدف ھخلق  فرص  شغل ،  تحیث ب

نشاء المشاریع المستقلة, مثل التسھیالت الو عدد من المبادرات النسائى كان لدیھ  اكبر المجمع 

عدة فى كل مرة المساالتعاونیات الصغیرة التى سوف تخرج الى االمام مع القروض الصغیرة, رغم ان

ن ریدنھ یؤدى الى تحقیق الذات, ویاالنضمام الى مسرح العمل الأیضا یریدون .اكثر صعوبة, محدودیة 

أوساط بین في عملیة اإلنماء و التحریر. بتجربتھن و المساھمة فى مجال التنمیة, ن خبرتھنقدمان 

ھذه اإلشكاالت مواجھة المرأة في  حیة المجھودات التي تبذلھا امن ننوعا من الرضى , ھناك ات الشب

و كما الزواج او العمل المنزلى. ھدفھن  األساسي لیس  فقط  ھو . و اوضحو  ان یةوالعملیةاالقتصادٮ

".خیمناأبواب امام منن ال نرید ان نرى الحیاة تمر : " نحھُن یقولن 

فى النموذج التعاونى بدیلبان الشباب   ِمن المثیر من اجل البقاء, اال انھا تحتاج الىیرى العمل

والصبر التفانى الطویل, او على المدى حدثتحقیق اھداف االكبركما من االجیال غیر انھمع النساء .
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مثلفى الوقت الحاضر الخصائل ھذه على المعاالشباب لم یكتسب والقدرة طابھ الزالخناة.الصبر,

العالميالتوقعات و باآلنیةمرتبط من المجتمع .، المنعكسة

مجال الالصعوبال ظفى في والعقبات فىت , العمل وحتىا, , الجیشالعمومیةالمؤسساتتوظیف

انخفاضن  ال تمثل محل اھتمام البرلما فرص. ولذلك  یدعون , الى حد بعید, المرتباتبسبب خلق

وھكذا تنشا العمالة الذاتیة. طریق عن والخدمات, الورشالمبادراتالعمل مثل التجارة مجاالت ،فى ات

, النقلالمطاعم الخیاطة...الصغیرة بعضالخاص, تحفیزفى األنشطة  دینامیكیات المجموعة یقترح

، العام,تعاوانشاءمقترحكالجماعیة النقل مجال فى جیدنیة على تحسینتنظیمھا بكل من شانھ ان یساعد

ومنع ال والمخاطرتنقل السكان في تزایدتلوث اسطول المركبات,لزیادةنسبةالسنوات االخیرةالتي

واالمن.من حیث بعضھم فى حالة سیئة  الصیانة
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حیث من ايالعملالجانبفى االدارة, بي ولتكافؤیطالب  ذكرنا سابقا. كما ھناكفى الفرص, یبدو ان

المجال ھذه فى الىفيخطوات حاجة ھناك ولكن سبیل المثال, على والتعلیم, منوزارة التربیة اصالح

الموظفی اختیار عملیة فى فى االدارات الحكومیة. تعیین بمعاییرشانھ ان یعزز الشفافیة ون الجدارة

المناصبمؤھالت لشغل عن المسؤولیةھذه فضال النیجب ان الذي, ذات اولویة, استراتیجیة تكون

الصحراوى.ا  تاثیرات سیكون لھ المجتمع مستقبل على مباشر

الذى اقترحوھناك مثیرة لالھتمام افي مجالت فكرة فى الھیئات الطابعالوظائف ذات وھى لرسمیة,

من الغیر دائم  مؤقتة منھا, بل ان تكون المتجدد, لكى تستفید من الناس.نوع عدد اكبر

مناصب شغل، ذات طابع مؤقت. بغاوكاالت التعاون توفر منلبا ما تكون ، االجور اكثر توازناالرغم

ھ الى الوصول من االشخاص الذین یمكنھم متقطععدد ضئیل والشراكة امر . ذه الوظائف,

على اساس التقدیر الشخصى,یمثلمنصب الشغلبالنسبة للشباب فقط و إنعاشامر اساسى لیس

حیویة اسرةلمواجھةاألولیةخطوةال, بل انھ یمثلمشاریع وإنشاء البعض  . الزواج یستثمرونمن ھنا 

لدیھمالقل الذي انیل قبل تجارى, عمل اى الزواجیوجھفى ما, تاخیر سن حد وھذا یعنى, الى للزواج.

 .

Amorخلفیة ثنویةفى حب  ال en segundo plano
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العتكوین وال فرص فى المخیمات یمثالمحدودیة االنسانعالممنتتجزأناللتینمسأنمل الحالیة

خطین .في نفس الوقتانو المتقاطعنمتداخالالصحراوى;

البطالة المدفوعةالعامةھذه وتدنى المرتبات المتصلة باالدارة, ذلك الوظائف فى بین العاملین, بما

الصح المسلحة), تمثل(التعلیم, جمیعاة, او القوات فى العملمناقشاتلموضوع الرئیسى الشباب. ان

مشترك موضوع خیبة املھو من كبیر جزء فيو ونتیجةالمجتمعھذاالمتوارثة الحاد حالةللنقص

محدود،من الفراغ المدى الطویل, یمكن ان تؤدى الى السلوكغیر .غیر اجتماعیةعلى

عنداالخوةالتقلیدیة الصحراویة التى تمنحالثقافة خاصة فى اعالة االسرة, مبكر وقت فى المسؤولیات

كلیھما. اما نتیجة للھجرةغیاب الشكل االب او او للطالق , حینھا , انالى اوى او االم الوفاة, لخارج,

النبتاالبن ھمااو سنا عن اعالة االسرة. االبن االكبراالكبر كسبالمسؤول وسائل على للحصول

البنت و (العیش, المنزلیة دوماذا , ھتتولى المھام فى البیت التقلیدشكل من التعلیم). التسرب فى ى سببا

المعتاد ان البنت ومن االعمالتولى  الكبرى تالصحراوى خالیة, حیةالمنزلتدریجیا تصبح االم تى ان

منھا تماما. 

عن الصعوبات االقتصادیة فضال فى العمل, من النقص لالسروعلى الرغم فالحیویة بالنسبة ان ,

ال یوافق من الشباب كبیرا الحالة. التشجیعاللجوء الى اى مصدر للدخل من اجل مععلىجزءا ھذه الجة

حالة االفالس الذيشرعیة ال یؤدى اال الغیراالعمالعلى علیناالى تشجیع ألح . وال بدیشجع العدو,

للعملمن ایج فرص و الكریماد مشتركةالقانونى جبھة جمیع القطاعات یجب ان تكون فان ولذلك ;

شغل ،  تحیث ب للحكومة.ذا یجب ان یكون الھدف ھخلق  فرص  االول

اكبرالمجمع لدیھ كان من المبادراتالنسائى الو عدد مثلالتسھیالت المشاریع المستقلة, نشاء

رغم ان القروض الصغیرة, مع الى االمام تخرج التى سوف مرةالمساالتعاونیات الصغیرة كل فى عدة

محدودیة الأیضایریدون.اكثر صعوبة, مسرح العمل ویاالنضمام الى الذات, ن ریدنھ یؤدى الى تحقیق

خبرتھنقدمان مجال التنمیة,ن المساھمةفى و التحریر.بتجربتھنو عملیة اإلنماء أوساطبینفي

الرضى, ھناك اتالشب من التي تبذلھاامن ننوعا اإلشكاالتمواجھةالمرأة في  حیة المجھودات ھذه

انیةوالعملیةاالقتصادٮ اوضحو و ھو. فقط لیس األساسي كماالزواج او العمل المنزلى.ھدفھن  و

ال نرید ان نرى الحیاة تمر: " نحھُن یقولن ".خیمناأبواب امام منن

العمل من اجل البقاء, اال انھا تحتاج الى یرى فى النموذج التعاونى بدیل بان الشباب   ِمن المثیر 

. غیر انھ مع النساء من االجیال االكبركما حدثتحقیق اھداف على المدى الطویل, او التفانى والصبر 
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طابھ الزال خناة. الصبر, والقدرة على المعاالشباب لم یكتسب   ھذه الخصائل  مثل فى الوقت الحاضر

.، المنعكسة من المجتمع العالمي التوقعات و باآلنیة مرتبط 

،

فى ظل الصعوبات والعقبات  في مجال التوظیف , العمل فى المؤسسات العمومیة , الجیش , اوحتى 

یدعون , الى حد بعید, خلق فرص  البرلمان  ال تمثل محل اھتمام بسبب انخفاض المرتبات . ولذلك  

المبادرات فى مجاالت مثل التجارة والخدمات, الورشات    العمل عن طریق العمالة الذاتیة. وھكذا تنشا 

المطاعم الصغیرة , النقل الخاص, الخیاطة... فى بعض دینامیكیات المجموعة یقترح تحفیز األنشطة  

جید من شانھ ان یساعد على تحسین  الجماعیة ، كمقترح انشاء تعاونیة فى مجال النقل العام, تنظیمھا بشكل 

تنقل السكان ومنع التلوث والمخاطرالتي  في تزاید السنوات االخیرة نسبة لزیادة اسطول المركبات, 

بعضھم فى حالة سیئة من حیث الصیانة واالمن. 
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حیث من ايالعملالجانبفى االدارة, بي ولتكافؤیطالب  ذكرنا سابقا. كما ھناكفى الفرص, یبدو ان

المجال ھذه فى الىفيخطوات حاجة ھناك ولكن سبیل المثال, على والتعلیم, منوزارة التربیة اصالح

الموظفی اختیار عملیة فى فى االدارات الحكومیة. تعیین بمعاییرشانھ ان یعزز الشفافیة ون الجدارة

المناصبمؤھالت لشغل عن المسؤولیةھذه فضال النیجب ان الذي, ذات اولویة, استراتیجیة تكون

الصحراوى.ا  تاثیرات سیكون لھ المجتمع مستقبل على مباشر

الذى اقترحوھناك مثیرة لالھتمام افي مجالت فكرة فى الھیئات الطابعالوظائف ذات وھى لرسمیة,

من الغیر دائم  مؤقتة منھا, بل ان تكون المتجدد, لكى تستفید من الناس.نوع عدد اكبر

مناصب شغل، ذات طابع مؤقت. بغاوكاالت التعاون توفر منلبا ما تكون ، االجور اكثر توازناالرغم

ھ الى الوصول من االشخاص الذین یمكنھم متقطععدد ضئیل والشراكة امر . ذه الوظائف,

على اساس التقدیر الشخصى,یمثلمنصب الشغلبالنسبة للشباب فقط و إنعاشامر اساسى لیس

حیویة اسرةلمواجھةاألولیةخطوةال, بل انھ یمثلمشاریع وإنشاء البعض  . الزواج یستثمرونمن ھنا 

لدیھمالقل الذي انیل قبل تجارى, عمل اى الزواجیوجھفى ما, تاخیر سن حد وھذا یعنى, الى للزواج.
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مثلفى الوقت الحاضر الخصائل ھذه على المعاالشباب لم یكتسب والقدرة طابھ الزالخناة.الصبر,

العالميالتوقعات و باآلنیةمرتبط من المجتمع .، المنعكسة

مجال الالصعوبال ظفى في والعقبات فىت , العمل وحتىا, , الجیشالعمومیةالمؤسساتتوظیف

انخفاضن  ال تمثل محل اھتمام البرلما فرص. ولذلك  یدعون , الى حد بعید, المرتباتبسبب خلق

وھكذا تنشا العمالة الذاتیة. طریق عن والخدمات, الورشالمبادراتالعمل مثل التجارة مجاالت ،فى ات

, النقلالمطاعم الخیاطة...الصغیرة بعضالخاص, تحفیزفى األنشطة  دینامیكیات المجموعة یقترح

، العام,تعاوانشاءمقترحكالجماعیة النقل مجال فى جیدنیة على تحسینتنظیمھا بكل من شانھ ان یساعد

ومنع ال والمخاطرتنقل السكان في تزایدتلوث اسطول المركبات,لزیادةنسبةالسنوات االخیرةالتي

واالمن.من حیث بعضھم فى حالة سیئة  الصیانة

Insertar foto

یبدو ان ھناك فى الفرص, كما ذكرنا سابقا. ولتكافؤ یطالب  بي ايالعملالجانب فى االدارة, من حیث 

اصالح من وزارة التربیة والتعلیم, على سبیل المثال, ولكن ھناك حاجة الى في خطوات فى ھذه المجال  

الجدارة و ن فى االدارات الحكومیة. تعیین  بمعاییر شانھ ان یعزز الشفافیة فى عملیة اختیار الموظفی

المناصب مؤھالت لشغل عن المسؤولیةھذه الن یجب ان الذي, فضال ذات اولویة, استراتیجیة تكون

الصحراوى. ا  تاثیرات سیكون لھ المجتمع مستقبل على مباشر

لرسمیة, وھى ذات الطابع الوظائف فى الھیئات افي مجال ت فكرة مثیرة لالھتمام الذى اقترحوھناك 

عدد اكبر من الناس. نوع المتجدد, لكى تستفید منھا , بل ان تكون مؤقتة من الغیر دائم 

، االجور اكثر توازناالرغم من لبا ما تكون ذات طابع مؤقت. بغاوكاالت التعاون توفر مناصب شغل،

. ذه الوظائف, والشراكة امر متقطععدد ضئیل من االشخاص الذین یمكنھم الوصول الى ھ

و إنعاش امر اساسى لیس فقط على اساس التقدیر الشخصى, یمثل منصب الشغل بالنسبة  للشباب 

یستثمرون من ھنا  البعض  . الزواج وإنشاء اسرةلمواجھة األولیة خطوة ال, بل انھ یمثل مشاریع  حیویة 

للزواج. وھذا یعنى, الى حد ما, تاخیر  سن الزواج یوجھ فى اى عمل تجارى, قبل ان یل الذي لدیھم القل
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Ver la vida pasar  نرى الحیاة  تمر 

العتكوین وال فرص فى المخیمات یمثالمحدودیة االنسانعالممنتتجزأناللتینمسأنمل الحالیة

خطین .في نفس الوقتانو المتقاطعنمتداخالالصحراوى;

البطالة المدفوعةالعامةھذه وتدنى المرتبات المتصلة باالدارة, ذلك الوظائف فى بین العاملین, بما

الصح المسلحة), تمثل(التعلیم, جمیعاة, او القوات فى العملمناقشاتلموضوع الرئیسى الشباب. ان

مشترك موضوع خیبة املھو من كبیر جزء فيو ونتیجةالمجتمعھذاالمتوارثة الحاد حالةللنقص

محدود،من الفراغ المدى الطویل, یمكن ان تؤدى الى السلوكغیر .غیر اجتماعیةعلى

عنداالخوةالتقلیدیة الصحراویة التى تمنحالثقافة خاصة فى اعالة االسرة, مبكر وقت فى المسؤولیات

كلیھما. اما نتیجة للھجرةغیاب الشكل االب او او للطالق , حینھا , انالى اوى او االم الوفاة, لخارج,

النبتاالبن ھمااو سنا عن اعالة االسرة. االبن االكبراالكبر كسبالمسؤول وسائل على للحصول

البنت و (العیش, المنزلیة دوماذا , ھتتولى المھام فى البیت التقلیدشكل من التعلیم). التسرب فى ى سببا

المعتاد ان البنت ومن االعمالتولى  الكبرى تالصحراوى خالیة, حیةالمنزلتدریجیا تصبح االم تى ان

منھا تماما. 

عن الصعوبات االقتصادیة فضال فى العمل, من النقص لالسروعلى الرغم فالحیویة بالنسبة ان ,

ال یوافق من الشباب كبیرا الحالة. التشجیعاللجوء الى اى مصدر للدخل من اجل مععلىجزءا ھذه الجة

حالة االفالس الذيشرعیة ال یؤدى اال الغیراالعمالعلى علیناالى تشجیع ألح . وال بدیشجع العدو,

للعملمن ایج فرص و الكریماد مشتركةالقانونى جبھة جمیع القطاعات یجب ان تكون فان ولذلك ;

شغل ،  تحیث ب للحكومة.ذا یجب ان یكون الھدف ھخلق  فرص  االول

اكبرالمجمع لدیھ كان من المبادراتالنسائى الو عدد مثلالتسھیالت المشاریع المستقلة, نشاء

رغم ان القروض الصغیرة, مع الى االمام تخرج التى سوف مرةالمساالتعاونیات الصغیرة كل فى عدة

محدودیة الأیضایریدون.اكثر صعوبة, مسرح العمل ویاالنضمام الى الذات, ن ریدنھ یؤدى الى تحقیق

خبرتھنقدمان مجال التنمیة,ن المساھمةفى و التحریر.بتجربتھنو عملیة اإلنماء أوساطبینفي

الرضى, ھناك اتالشب من التي تبذلھاامن ننوعا اإلشكاالتمواجھةالمرأة في  حیة المجھودات ھذه

انیةوالعملیةاالقتصادٮ اوضحو ھو. و فقط لیس األساسي كماالزواج او العمل المنزلى.ھدفھن  و

ال نرید ان نرى الحیاة تمر: " نحھُن یقولن ".خیمناأبواب امام منن

فى النموذج التعاونى بدیلبان الشباب   ِمن المثیر من اجل البقاء, اال انھا تحتاج الىیرى العمل

والصبر التفانى الطویل, او على المدى حدثتحقیق اھداف االكبركما من االجیال غیر انھمع النساء .
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االنسان عالم من تتجزأناللتین مسأنمل الحالیة فى المخیمات یمثالمحدودیة فرص العتكوین  و ال

.في نفس الوقتانو المتقاطعنمتداخالالصحراوى; خطین 

بین العاملین, بما فى ذلك الوظائف المتصلة باالدارة , وتدنى المرتبات المدفوعة العامة ھذه البطالة

الشباب. ان العمل مناقشاتلموضوع الرئیسى فى جمیع اة, او القوات المسلحة), تمثل (التعلیم, الصح

حالة للنقص الحاد ونتیجة المجتمع ھذا المتوارثة في و جزء كبیر من  خیبة امل ھو موضوع مشترك

.غیر اجتماعیةعلى المدى الطویل, یمكن ان تؤدى الى السلوك غیر محدود،من الفراغ 

المسؤولیات فى وقت مبكر فى اعالة االسرة, خاصة عند االخوة التقلیدیة الصحراویة التى تمنح الثقافة

لخارج, الوفاة, او للطالق , حینھا , ان الى اوى او االم او  كلیھما. اما نتیجة للھجرةغیاب الشكل االب

للحصول على وسائل كسب المسؤول عن اعالة االسرة. االبن االكبراالكبر سنا ھما او النبتاالبن  

ى سببا فى التسرب من التعلیم). فى البیت التقلیدشكل دوما ذا , ھتتولى المھام المنزلیة (العیش, و البنت 

تى ان تصبح االم خالیة , حیة المنزلتدریجیا االعمال تولى  الكبرى تالصحراوى ومن المعتاد ان البنت 

منھا تماما. 

علي الرغم من النقص فى العمل, فضال عن الصعوبات االقتصادیة الحیویة بالنسبة لالسر, فان 

جزءا كبیرا من الشباب ال یوافق على اللجوء الى اى مصدر للدخل من اجل معالجة ھذه الحالة. التشجیع 

. وال بد یشجع العدو, ألح علینا الى تشجیع حالة االفالس الذي  شرعیة ال یؤدى اال الغیر االعمال على

; ولذلك فان جمیع القطاعات یجب ان تكون جبھة مشتركة القانونى و الكریماد فرص للعمل من ایج

االول للحكومة.ذا یجب ان یكون الھدف ھخلق  فرص  شغل ،  تحیث ب

نشاء المشاریع المستقلة, مثل التسھیالت الو عدد من المبادرات النسائى كان لدیھ  اكبر المجمع 

عدة فى كل مرة المساالتعاونیات الصغیرة التى سوف تخرج الى االمام مع القروض الصغیرة, رغم ان

ن ریدنھ یؤدى الى تحقیق الذات, ویاالنضمام الى مسرح العمل الأیضا یریدون .اكثر صعوبة, محدودیة 

أوساط بین في عملیة اإلنماء و التحریر. بتجربتھن و المساھمة فى مجال التنمیة, ن خبرتھنقدمان 

ھذه اإلشكاالت مواجھة المرأة في  حیة المجھودات التي تبذلھا امن ننوعا من الرضى , ھناك ات الشب

و كما الزواج او العمل المنزلى. ھدفھن  األساسي لیس  فقط  ھو . و اوضحو  ان یةوالعملیةاالقتصادٮ

".خیمناأبواب امام منن ال نرید ان نرى الحیاة تمر : " نحھُن یقولن 

فى النموذج التعاونى بدیلبان الشباب   ِمن المثیر من اجل البقاء, اال انھا تحتاج الىیرى العمل

والصبر التفانى الطویل, او على المدى حدثتحقیق اھداف االكبركما من االجیال غیر انھمع النساء .
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مثلفى الوقت الحاضر الخصائل ھذه على المعاالشباب لم یكتسب والقدرة طابھ الزالخناة.الصبر,

العالميالتوقعات و باآلنیةمرتبط من المجتمع .، المنعكسة

مجال الالصعوبال ظفى في والعقبات فىت , العمل وحتىا, , الجیشالعمومیةالمؤسساتتوظیف

انخفاضن  ال تمثل محل اھتمام البرلما فرص. ولذلك  یدعون , الى حد بعید, المرتباتبسبب خلق

وھكذا تنشا العمالة الذاتیة. طریق عن والخدمات, الورشالمبادراتالعمل مثل التجارة مجاالت ،فى ات

, النقلالمطاعم الخیاطة...الصغیرة بعضالخاص, تحفیزفى األنشطة  دینامیكیات المجموعة یقترح

، العام,تعاوانشاءمقترحكالجماعیة النقل مجال فى جیدنیة على تحسینتنظیمھا بكل من شانھ ان یساعد

ومنع ال والمخاطرتنقل السكان في تزایدتلوث اسطول المركبات,لزیادةنسبةالسنوات االخیرةالتي

واالمن.من حیث بعضھم فى حالة سیئة  الصیانة

Insertar foto

حیث من ايالعملالجانبفى االدارة, بي ولتكافؤیطالب  ذكرنا سابقا. كما ھناكفى الفرص, یبدو ان

المجال ھذه فى الىفيخطوات حاجة ھناك ولكن سبیل المثال, على والتعلیم, منوزارة التربیة اصالح

الموظفی اختیار عملیة فى فى االدارات الحكومیة. تعیین بمعاییرشانھ ان یعزز الشفافیة ون الجدارة

المناصبمؤھالت لشغل عن المسؤولیةھذه فضال النیجب ان الذي, ذات اولویة, استراتیجیة تكون

الصحراوى.ا  تاثیرات سیكون لھ المجتمع مستقبل على مباشر

الذى اقترحوھناك مثیرة لالھتمام افي مجالت فكرة فى الھیئات الطابعالوظائف ذات وھى لرسمیة,

من الغیر دائم  مؤقتة منھا, بل ان تكون المتجدد, لكى تستفید من الناس.نوع عدد اكبر

مناصب شغل، ذات طابع مؤقت. بغاوكاالت التعاون توفر منلبا ما تكون ، االجور اكثر توازناالرغم

ھ الى الوصول من االشخاص الذین یمكنھم متقطععدد ضئیل والشراكة امر . ذه الوظائف,

على اساس التقدیر الشخصى,یمثلمنصب الشغلبالنسبة للشباب فقط و إنعاشامر اساسى لیس

حیویة اسرةلمواجھةاألولیةخطوةال, بل انھ یمثلمشاریع وإنشاء البعض  . الزواج یستثمرونمن ھنا 

لدیھمالقل الذي انیل قبل تجارى, عمل اى الزواجیوجھفى ما, تاخیر سن حد وھذا یعنى, الى للزواج.
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العتكوین وال فرص فى المخیمات یمثالمحدودیة االنسانعالممنتتجزأناللتینمسأنمل الحالیة

خطین .في نفس الوقتانو المتقاطعنمتداخالالصحراوى;

البطالة المدفوعةالعامةھذه وتدنى المرتبات المتصلة باالدارة, ذلك الوظائف فى بین العاملین, بما

الصح المسلحة), تمثل(التعلیم, جمیعاة, او القوات فى العملمناقشاتلموضوع الرئیسى الشباب. ان

مشترك موضوع خیبة املھو من كبیر جزء فيو ونتیجةالمجتمعھذاالمتوارثة الحاد حالةللنقص

محدود،من الفراغ المدى الطویل, یمكن ان تؤدى الى السلوكغیر .غیر اجتماعیةعلى

عنداالخوةالتقلیدیة الصحراویة التى تمنحالثقافة خاصة فى اعالة االسرة, مبكر وقت فى المسؤولیات

كلیھما. اما نتیجة للھجرةغیاب الشكل االب او او للطالق , حینھا , انالى اوى او االم الوفاة, لخارج,

النبتاالبن ھمااو سنا عن اعالة االسرة. االبن االكبراالكبر كسبالمسؤول وسائل على للحصول

البنت و (العیش, المنزلیة دوماذا , ھتتولى المھام فى البیت التقلیدشكل من التعلیم). التسرب فى ى سببا

المعتاد ان البنت ومن االعمالتولى  الكبرى تالصحراوى خالیة, حیةالمنزلتدریجیا تصبح االم تى ان

منھا تماما. 

عن الصعوبات االقتصادیة فضال فى العمل, من النقص لالسروعلى الرغم فالحیویة بالنسبة ان ,

ال یوافق من الشباب كبیرا الحالة. التشجیعاللجوء الى اى مصدر للدخل من اجل مععلىجزءا ھذه الجة

حالة االفالس الذيشرعیة ال یؤدى اال الغیراالعمالعلى علیناالى تشجیع ألح . وال بدیشجع العدو,

للعملمن ایج فرص و الكریماد مشتركةالقانونى جبھة جمیع القطاعات یجب ان تكون فان ولذلك ;

شغل ،  تحیث ب للحكومة.ذا یجب ان یكون الھدف ھخلق  فرص  االول

اكبرالمجمع لدیھ كان من المبادراتالنسائى الو عدد مثلالتسھیالت المشاریع المستقلة, نشاء

رغم ان القروض الصغیرة, مع الى االمام تخرج التى سوف مرةالمساالتعاونیات الصغیرة كل فى عدة

محدودیة الأیضایریدون.اكثر صعوبة, مسرح العمل ویاالنضمام الى الذات, ن ریدنھ یؤدى الى تحقیق

خبرتھنقدمان مجال التنمیة,ن المساھمةفى و التحریر.بتجربتھنو عملیة اإلنماء أوساطبینفي

الرضى, ھناك اتالشب من التي تبذلھاامن ننوعا اإلشكاالتمواجھةالمرأة في  حیة المجھودات ھذه

انیةوالعملیةاالقتصادٮ اوضحو و ھو. فقط لیس األساسي كماالزواج او العمل المنزلى.ھدفھن  و

ال نرید ان نرى الحیاة تمر: " نحھُن یقولن ".خیمناأبواب امام منن

العمل من اجل البقاء, اال انھا تحتاج الى یرى فى النموذج التعاونى بدیل بان الشباب   ِمن المثیر 

. غیر انھ مع النساء من االجیال االكبركما حدثتحقیق اھداف على المدى الطویل, او التفانى والصبر 
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طابھ الزال خناة. الصبر, والقدرة على المعاالشباب لم یكتسب   ھذه الخصائل  مثل فى الوقت الحاضر

.، المنعكسة من المجتمع العالمي التوقعات و باآلنیة مرتبط 

،

فى ظل الصعوبات والعقبات  في مجال التوظیف , العمل فى المؤسسات العمومیة , الجیش , اوحتى 

یدعون , الى حد بعید, خلق فرص  البرلمان  ال تمثل محل اھتمام بسبب انخفاض المرتبات . ولذلك  

المبادرات فى مجاالت مثل التجارة والخدمات, الورشات    العمل عن طریق العمالة الذاتیة. وھكذا تنشا 

المطاعم الصغیرة , النقل الخاص, الخیاطة... فى بعض دینامیكیات المجموعة یقترح تحفیز األنشطة  

جید من شانھ ان یساعد على تحسین  الجماعیة ، كمقترح انشاء تعاونیة فى مجال النقل العام, تنظیمھا بشكل 

تنقل السكان ومنع التلوث والمخاطرالتي  في تزاید السنوات االخیرة نسبة لزیادة اسطول المركبات, 

بعضھم فى حالة سیئة من حیث الصیانة واالمن. 

 

Insertar foto

حیث من ايالعملالجانبفى االدارة, بي ولتكافؤیطالب  ذكرنا سابقا. كما ھناكفى الفرص, یبدو ان

المجال ھذه فى الىفيخطوات حاجة ھناك ولكن سبیل المثال, على والتعلیم, منوزارة التربیة اصالح

الموظفی اختیار عملیة فى فى االدارات الحكومیة. تعیین بمعاییرشانھ ان یعزز الشفافیة ون الجدارة

المناصبمؤھالت لشغل عن المسؤولیةھذه فضال النیجب ان الذي, ذات اولویة, استراتیجیة تكون

الصحراوى.ا  تاثیرات سیكون لھ المجتمع مستقبل على مباشر

الذى اقترحوھناك مثیرة لالھتمام افي مجالت فكرة فى الھیئات الطابعالوظائف ذات وھى لرسمیة,

من الغیر دائم  مؤقتة منھا, بل ان تكون المتجدد, لكى تستفید من الناس.نوع عدد اكبر

مناصب شغل، ذات طابع مؤقت. بغاوكاالت التعاون توفر منلبا ما تكون ، االجور اكثر توازناالرغم

ھ الى الوصول من االشخاص الذین یمكنھم متقطععدد ضئیل والشراكة امر . ذه الوظائف,

على اساس التقدیر الشخصى,یمثلمنصب الشغلبالنسبة للشباب فقط و إنعاشامر اساسى لیس

حیویة اسرةلمواجھةاألولیةخطوةال, بل انھ یمثلمشاریع وإنشاء البعض  . الزواج یستثمرونمن ھنا 

لدیھمالقل الذي انیل قبل تجارى, عمل اى الزواجیوجھفى ما, تاخیر سن حد وھذا یعنى, الى للزواج.

 .
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مثلفى الوقت الحاضر الخصائل ھذه على المعاالشباب لم یكتسب والقدرة طابھ الزالخناة.الصبر,

العالميالتوقعات و باآلنیةمرتبط من المجتمع .، المنعكسة

مجال الالصعوبال ظفى في والعقبات فىت , العمل وحتىا, , الجیشالعمومیةالمؤسساتتوظیف

انخفاضن  ال تمثل محل اھتمام البرلما فرص. ولذلك  یدعون , الى حد بعید, المرتباتبسبب خلق

وھكذا تنشا العمالة الذاتیة. طریق عن والخدمات, الورشالمبادراتالعمل مثل التجارة مجاالت ،فى ات

, النقلالمطاعم الخیاطة...الصغیرة بعضالخاص, تحفیزفى األنشطة  دینامیكیات المجموعة یقترح

، العام,تعاوانشاءمقترحكالجماعیة النقل مجال فى جیدنیة على تحسینتنظیمھا بكل من شانھ ان یساعد

ومنع ال والمخاطرتنقل السكان في تزایدتلوث اسطول المركبات,لزیادةنسبةالسنوات االخیرةالتي

واالمن.من حیث بعضھم فى حالة سیئة  الصیانة

Insertar foto

یبدو ان ھناك فى الفرص, كما ذكرنا سابقا. ولتكافؤ یطالب  بي ايالعملالجانب فى االدارة, من حیث 

اصالح من وزارة التربیة والتعلیم, على سبیل المثال, ولكن ھناك حاجة الى في خطوات فى ھذه المجال  

الجدارة و ن فى االدارات الحكومیة. تعیین  بمعاییر شانھ ان یعزز الشفافیة فى عملیة اختیار الموظفی

المناصب مؤھالت لشغل عن المسؤولیةھذه الن یجب ان الذي, فضال ذات اولویة, استراتیجیة تكون

الصحراوى. ا  تاثیرات سیكون لھ المجتمع مستقبل على مباشر

لرسمیة, وھى ذات الطابع الوظائف فى الھیئات افي مجال ت فكرة مثیرة لالھتمام الذى اقترحوھناك 

عدد اكبر من الناس. نوع المتجدد, لكى تستفید منھا , بل ان تكون مؤقتة من الغیر دائم 

، االجور اكثر توازناالرغم من لبا ما تكون ذات طابع مؤقت. بغاوكاالت التعاون توفر مناصب شغل،

. ذه الوظائف, والشراكة امر متقطععدد ضئیل من االشخاص الذین یمكنھم الوصول الى ھ

و إنعاش امر اساسى لیس فقط على اساس التقدیر الشخصى, یمثل منصب الشغل بالنسبة  للشباب 

یستثمرون من ھنا  البعض  . الزواج وإنشاء اسرةلمواجھة األولیة خطوة ال, بل انھ یمثل مشاریع  حیویة 

للزواج. وھذا یعنى, الى حد ما, تاخیر  سن الزواج یوجھ فى اى عمل تجارى, قبل ان یل الذي لدیھم القل

 .
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مثلفى الوقت الحاضر الخصائل ھذه على المعاالشباب لم یكتسب والقدرة طابھ الزالخناة.الصبر,

العالميالتوقعات و باآلنیةمرتبط من المجتمع .، المنعكسة

مجال الالصعوبال ظفى في والعقبات فىت , العمل وحتىا, , الجیشالعمومیةالمؤسساتتوظیف

انخفاضن  ال تمثل محل اھتمام البرلما فرص. ولذلك  یدعون , الى حد بعید, المرتباتبسبب خلق

وھكذا تنشا العمالة الذاتیة. طریق عن والخدمات, الورشالمبادراتالعمل مثل التجارة مجاالت ،فى ات

, النقلالمطاعم الخیاطة...الصغیرة بعضالخاص, تحفیزفى األنشطة  دینامیكیات المجموعة یقترح

، العام,تعاوانشاءمقترحكالجماعیة النقل مجال فى جیدنیة على تحسینتنظیمھا بكل من شانھ ان یساعد

ومنع ال والمخاطرتنقل السكان في تزایدتلوث اسطول المركبات,لزیادةنسبةالسنوات االخیرةالتي

واالمن.من حیث بعضھم فى حالة سیئة  الصیانة

Insertar foto

حیث من ايالعملالجانبفى االدارة, بي ولتكافؤیطالب  ذكرنا سابقا. كما ھناكفى الفرص, یبدو ان

المجال ھذه فى الىفيخطوات حاجة ھناك ولكن سبیل المثال, على والتعلیم, منوزارة التربیة اصالح

الموظفی اختیار عملیة فى فى االدارات الحكومیة. تعیین بمعاییرشانھ ان یعزز الشفافیة ون الجدارة

المناصبمؤھالت لشغل عن المسؤولیةھذه فضال النیجب ان الذي, ذات اولویة, استراتیجیة تكون

الصحراوى.ا  تاثیرات سیكون لھ المجتمع مستقبل على مباشر

الذى اقترحوھناك مثیرة لالھتمام افي مجالت فكرة فى الھیئات الطابعالوظائف ذات وھى لرسمیة,

من الغیر دائم  مؤقتة منھا, بل ان تكون المتجدد, لكى تستفید من الناس.نوع عدد اكبر

مناصب شغل، ذات طابع مؤقت. بغاوكاالت التعاون توفر منلبا ما تكون ، االجور اكثر توازناالرغم

ھ الى الوصول من االشخاص الذین یمكنھم متقطععدد ضئیل والشراكة امر . ذه الوظائف,

على اساس التقدیر الشخصى,یمثلمنصب الشغلبالنسبة للشباب فقط و إنعاشامر اساسى لیس

حیویة اسرةلمواجھةاألولیةخطوةال, بل انھ یمثلمشاریع وإنشاء البعض  . الزواج یستثمرونمن ھنا 

لدیھمالقل الذي انیل قبل تجارى, عمل اى الزواجیوجھفى ما, تاخیر سن حد وھذا یعنى, الى للزواج.

 .

Amorالحب  فى محور ثنوي    en segundo plano

الصحراویین. الالجئین مخیمات فى الالجئین 35الشباب

.

 ,(

 ,

 .

 

 او 

    

 

 

   

  موجودة 

  

  

موجودا      

 

 

جزء  

 

بكلمات الرسول: "تسعى الى المراة على حسن النیة,  سیجلب الھدوء. فى نیة فى دین االخالقم كلمتھ

التعلیم وحسن و التعلیمذاھ". والمبادئ االخالقیة ھماجتھادیالحظ من حیث القرانيالتوجھ الدینى,

.االیدیولوجي

كالم ور،الذكووفى خفییلتمس تغیر بصورة البناتة, فكرة انھم یدركون ان ھناك  عقلیة فى

الصحراویین. الالجئین مخیمات فى الالجئین 36الشباب
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تخضعمؤ عدم استقراناجمةمھمةلتغیراتسسة الزواج قبیل من مسائل الماديعن فى ر

تداخل وتأثیر الصحراوىالثقافالمخیمات, فى المجتمع من المھاجرالشباببھاجلظاھرةھناك–ات

وھى الزواجلةمسأبلدان اخرى, عقد قبل التكنولوجیة الحدیثةاالتصال خالل من اوبین الزوجین

الحب فى نموذج .العاطفيالتطور المتزاید

ذلك من حیثوعلى الرغم كبیراتأثیرانال یزال سائدا، الزواج التقلیدى, زال ال الرغمب. واالسر

القبیلةالزال، من التغییرات التى تظھر داخل من ازدیادالزواج في التفتح االسرى وھناك. ان ,

اختیار الزوج فى من الحریة نسبة االسرة ال زال  كبیرااكبر . , ولكن,، وزن 

او مع التكنولوجیة الحدیثة وجھ على النقالة مسبقا,یتعرفلخصوص, امكانیة ان االزواجالھواتف

في ازدیادوان عملیة االختیار بحریة ذلك االجتماعات السابقة.تتم فى ال تزال سرابما دوما, ), (لیست

فیما یتعلق زیادة استخدام التكنولوجیا. اما خالل من شیوعا ال تتفقھى اكثر الصغار معبالزواج, البنات

فقد السائد; جلسات  الفرق عاطفیةصلةازاء زواج  بالمصلحة  و بدون تثورالنموذج , . كما قال, فى

حین اقترابسلوفي ان ھناك تقارب  النموذج التقلیدى نحو المراة السن الحقیقى للزواجك .وقت

فكرة للزواجان طریقالرمنسیة فىیقال, فى حین النسويخیالالفىةموجودحبعن انھ

فى یظھر قد االحیان إنھن. وفى ثقة بعض البنات اطار العالقة الزوجیة بعد االرتباطبعض صرح

مادیة یسعون الى الزواج أھداف  على علىعنلیةمثل االمن, االستقالللحصول و الحصول االسرة,

ذلكالتى تتلقاھا الیةاالجتماعٮالمكانة كان وان المتزوجة, قمراة االحباطعلى من في الجانبدر

. العاطفي

الرجال ال یزال اكثرشیوعاالنموذج التبین الزواج العریسالمشرف  لالسرة , ولى ام دورال. قلیدى

وجھ منھناك  بعض الزال, األوالد. وحتى فى حكایة  عدد من الخصوص, ال زال  موجوداعلى

تفاھمئ . الشالذكوریة ھناك ھو ان یكون والحببیناساسى, بالنسبة لھم, حسنیأتي  الزوجین, مع

یظھرونالتعایش التقلیلقدر. عدم األھمیةمن براغماتيو ھو ھو:لما الذكوري اكتفاء االسرةالدور

وتنشئة الوالدالمراة, اما  من الناحیة االقتصادیة على المكان . المحافظة

الشباب الذكور تبلورجزء من جاذبیتھافكرةكبیرا متدینةان المراة, باالضافة الى , الن ذلك ، تكون

قولھ حد على لنجاحیعنى, ضمان , الحیاة االسریةم الوالدفى من مجموعة ان ختممن. والیة الداخلة

بكلمات الرسول: "تسعى الى المراة على حسن النیة,  سیجلب الھدوء. فى نیة فى دین االخالق م كلمتھ

ھم اجتھادیالحظ من حیث القراني  التوجھ الدینى, و التعلیم ذا ھ". والمبادئ االخالقیة وحسن التعلیم

.االیدیولوجي

فى عقلیة البنات ة, فكرة انھم یدركون ان ھناك  تغیر بصورة خفییلتمس و ر، الذكووفى كالم 

الصحراویین. الالجئین مخیمات فى الالجئین 36الشباب اكثر شموال متساوية و القيام بادوار ,و فى الرغبة فى تبؤ مكانة مختلفة جدورها . تغيرات األصغر سنا

االنماط الثقافية في تغييران ذلك يعبر عن . مدركون المجال االجتماعياخل االسرة, وكذلك فى فى د

آلى ابعدفيما يخص  ما هو نسوى  و العائلي . ، لك من ذ, و صرامة الفضاء االسري

كل اإلجراءات, ورغم انه لم يتفق بالكامل مع 

جانب الحكومة لك و كذفكرة, بطلب  من االسر  ثمة توافق عام فى المجموعات على تاييد هذه ال

تفسد  مستقبلالديون الذي ايّام االحتفال  به , لتجنب زواج, و الصحراوية, من اجل خفض  تكاليف ال

شدة  ضغط الزوجية. رتبط  بالمناسبات الميسعى الى الحد من االفراط فى االستهالك المادى, و االسر. 

الشبكات االجتماعية, يجعل من الصعب تنفيذ من وسائط االتصال و السائد المدفوع المجتمع االستهالكي 

االتفاق االجتماعى.هذا 

، الدسمة La mano sin grasa. Un relato de igualdadقصة  مساواتالید

مالآذا من الشعوب العربیة, یمكن غیرھا مع منقورنت الثقافة الصحراویة حظة وجود قدر اكبر

التمثیل معحریة مقابلة فى ذلك ویبرز مبالنسبة للمراة. حواراتمیزینالمراقبین فى الحال , كما ھو

مجال البحثمجموعةال فى الروایةالمختارة في غیر ان منفكرة انھ,یعبر عنالنسائیة. على الرغم

حریة الكبیرة ھذه ان نمضى قدما فى  تجدیرفى الوقتوجود والمراة.الحاضر یجب الرجل بین المساواة

المفرطةیشعرنباتاالش انظارمنسوىبالسیطرة من او حین اناالسرة فى البیئة االجتماعیة.

قداالرج ابداءو من المخیماتیجولونل على.عن أسباب ذھابھم سألن, و ھُن یاَي تبریردون ھُن

من وعيرقابة(الذي یتحملن بصفتھن نساء،الرقابة االجتماعیةوعي غیر انھا عن ولیرى كنھا,

ولذلك على السلوك). كل الحریة التیطالبنتؤثر عامة ى یزعم ان الثقافة الصحراویة توفرھابصفة

.لھن 

زیادةالحقیقیة یجب ان تؤديالمساواة الىوجود المراة فى الحیاة العامة, و في الى الوقت نفسھ,

مشاركة ظھورزیادة حیث بداء في بعض االسر فى تحمل اعباء االسرة. منالرجل نحو مزید التحول

جمیع االعضاء, بین .ألب لالنموذج االستبدادىو اختفىالمساواة

حین ان فى والبنات, بین البنین ال یعنىصدیقمواعدةتریدإحداھنوفیما یتعلق بالعالقات (وھذا

حمیبالضرورة رابطة یعطى قدرا من المیل الى الكذب, الناجم عن عدم ثقة كلمیة، تجاه), من االبوین

جیدةالن،. وھناك ما یبرر ھذا الموقف البنات بنظرة من اللقاءات لیست ثھذا النوع اطار قافةفى

الصحراویین. الالجئین مخیمات فى الالجئین 37الشباب

سنا مختلفةجدورھا. تغیراتاألصغر مكانة فى تبؤ والقیام بادوار,وفى الرغبة اكثر شموالمتساویة

االجتماعياخل االسرة, وكذلك فى فى د مدركونالمجال یعبر عن. ذلك االنماط الثقافیةفيتغییران

آلى ابعدفیما یخص  ما ھو نسوى  و .، لكمن ذ, و العائلي صرامة الفضاء االسري

مع لم یتفق بالكامل كل اإلجراءاتورغم انھ

ھذه ال على تایید المجموعات فى عام االسر, ثمة توافق من بطلب كذفكرة, جانب الحكومةلكو

ال خفض تكالیف من اجل , لتجنبزواج, والصحراویة, الذيایّام االحتفال بھ مستقبلالدیون تفسد

المادى,و االسر. فى االستھالك من االفراط ضغطالزوجیة.رتبط بالمناسباتالمیسعى الى الحد شدة

االستھالكي والسائد المدفوعالمجتمع االتصال وسائط من الصعب تنفیذمن الشبكات االجتماعیة, یجعل

االجتماعى.ھذا االتفاق

، الدسمة La mano sin grasa. Un relato de igualdadقصة  مساواتالید

مالآذا من الشعوب العربیة, یمكن غیرھا مع من قورنت الثقافة الصحراویة حظة وجود قدر اكبر

, كما ھو الحال فى  حوارات میزینالمراقبین مبالنسبة للمراة. ویبرز ذلك فى مقابلة مع حریة التمثیل 

على الرغم من فكرة انھ,یعبر عن النسائیة . غیر ان في الروایة المختارة فى مجال البحثمجموعة ال

المساواة بین الرجل والمراة.الحاضر یجب ان نمضى قدما فى  تجدیر فى الوقتوجود ھذه حریة الكبیرة

البیئة االجتماعیة. فى حین ان االسرة او من انظارمن سوى بالسیطرة المفرطة یشعرن بات االش

ھُن على .عن أسباب ذھابھم سألن, و ھُن یاَي  تبریر دون ابداءو من المخیماتیجولون ل قد االرج

كنھا , ولیرى انھا  عن غیر وعي رقابة (الذي یتحملن بصفتھن نساء، الرقابة االجتماعیة وعي من 

ى یزعم ان الثقافة الصحراویة  توفرھا بصفة عامة كل الحریة التیطالبن تؤثر على السلوك). ولذلك 

.لھن 

زیادةالحقیقیة یجب ان تؤديالمساواة الىوجود المراة فى الحیاة العامة, و في الى الوقت نفسھ,

مشاركة ظھورزیادة حیث بداء في بعض االسر فى تحمل اعباء االسرة. منالرجل نحو مزید التحول

جمیع االعضاء, بین .ألب لالنموذج االستبدادىو اختفىالمساواة

حین ان فى والبنات, بین البنین ال یعنىصدیقمواعدةتریدإحداھنوفیما یتعلق بالعالقات (وھذا

حمیبالضرورة رابطة یعطى قدرا من المیل الى الكذب, الناجم عن عدم ثقة كلمیة، تجاه), من االبوین

جیدةالن،. وھناك ما یبرر ھذا الموقف البنات بنظرة من اللقاءات لیست ثھذا النوع اطار قافةفى
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سنا مختلفةجدورھا. تغیراتاألصغر مكانة فى تبؤ والقیام بادوار,وفى الرغبة اكثر شموالمتساویة

االجتماعياخل االسرة, وكذلك فى فى د مدركونالمجال یعبر عن. ذلك االنماط الثقافیةفيتغییران

آلى ابعدفیما یخص  ما ھو نسوى  و .، لكمن ذ, و العائلي صرامة الفضاء االسري

مع لم یتفق بالكامل كل اإلجراءاتورغم انھ

ھذه ال على تایید المجموعات فى عام االسر, ثمة توافق من بطلب كذفكرة, جانب الحكومةلكو

ال خفض تكالیف من اجل , لتجنبزواج, والصحراویة, الذيایّام االحتفال بھ مستقبلالدیون تفسد

المادى,و االسر. فى االستھالك من االفراط ضغطالزوجیة.رتبط بالمناسباتالمیسعى الى الحد شدة

االستھالكي والسائد المدفوعالمجتمع االتصال وسائط من الصعب تنفیذمن الشبكات االجتماعیة, یجعل

االجتماعى.ھذا االتفاق

La mano sin grasa. Un relato de igualdad قصة  مساوات الید الدسمة ، 

مالآذا من الشعوب العربیة, یمكن غیرھا مع منقورنت الثقافة الصحراویة حظة وجود قدر اكبر

التمثیل معحریة مقابلة فى ذلك ویبرز مبالنسبة للمراة. حواراتمیزینالمراقبین فى الحال , كما ھو

مجال البحثمجموعةال فى الروایةالمختارة في غیر ان منفكرة انھ,یعبر عنالنسائیة. على الرغم

حریة الكبیرة ھذه ان نمضى قدما فى  تجدیرفى الوقتوجود والمراة.الحاضر یجب الرجل بین المساواة

المفرطةیشعرنباتاالش انظارمنسوىبالسیطرة من او حین اناالسرة فى البیئة االجتماعیة.

قداالرج ابداءو من المخیماتیجولونل على.عن أسباب ذھابھم سألن, و ھُن یاَي تبریردون ھُن

من وعيرقابة(الذي یتحملن بصفتھن نساء،الرقابة االجتماعیةوعي غیر انھا عن ولیرى كنھا,

ولذلك على السلوك). كل الحریة التیطالبنتؤثر عامة ى یزعم ان الثقافة الصحراویة توفرھابصفة

.لھن 

زیادةالحقیقیة یجب ان تؤديالمساواة الىوجود المراة فى الحیاة العامة, و في الى الوقت نفسھ,

مشاركة ظھورزیادة حیث بداء في بعض االسر فى تحمل اعباء االسرة. منالرجل نحو مزید التحول

جمیع االعضاء, بین .ألب لالنموذج االستبدادىو اختفىالمساواة

حین ان فى والبنات, بین البنین ال یعنىصدیقمواعدةتریدإحداھنوفیما یتعلق بالعالقات (وھذا

حمیبالضرورة رابطة یعطى قدرا من المیل الى الكذب, الناجم عن عدم ثقة كلمیة، تجاه), من االبوین

جیدةالن،. وھناك ما یبرر ھذا الموقف البنات بنظرة من اللقاءات لیست ثھذا النوع اطار قافةفى

الصحراویین. الالجئین مخیمات فى الالجئین 37الشباب
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سنا مختلفةجدورھا. تغیراتاألصغر مكانة فى تبؤ والقیام بادوار,وفى الرغبة اكثر شموالمتساویة

االجتماعياخل االسرة, وكذلك فى فى د مدركونالمجال یعبر عن. ذلك االنماط الثقافیةفيتغییران

آلى ابعدفیما یخص  ما ھو نسوى  و .، لكمن ذ, و العائلي صرامة الفضاء االسري

مع لم یتفق بالكامل كل اإلجراءاتورغم انھ

ھذه ال على تایید المجموعات فى عام االسر, ثمة توافق من بطلب كذفكرة, جانب الحكومةلكو

ال خفض تكالیف من اجل , لتجنبزواج, والصحراویة, الذيایّام االحتفال بھ مستقبلالدیون تفسد

المادى,و االسر. فى االستھالك من االفراط ضغطالزوجیة.رتبط بالمناسباتالمیسعى الى الحد شدة

االستھالكي والسائد المدفوعالمجتمع االتصال وسائط من الصعب تنفیذمن الشبكات االجتماعیة, یجعل

االجتماعى.ھذا االتفاق

، الدسمة La mano sin grasa. Un relato de igualdadقصة  مساواتالید

مالآذا من الشعوب العربیة, یمكن غیرھا مع منقورنت الثقافة الصحراویة حظة وجود قدر اكبر

التمثیل معحریة مقابلة فى ذلك ویبرز مبالنسبة للمراة. حواراتمیزینالمراقبین فى الحال , كما ھو

مجال البحثمجموعةال فى الروایةالمختارة في غیر ان منفكرة انھ,یعبر عنالنسائیة. على الرغم

حریة الكبیرة ھذه ان نمضى قدما فى  تجدیرفى الوقتوجود والمراة.الحاضر یجب الرجل بین المساواة

المفرطةیشعرنباتاالش انظارمنسوىبالسیطرة من او حین اناالسرة فى البیئة االجتماعیة.

قداالرج ابداءو من المخیماتیجولونل على.عن أسباب ذھابھم سألن, و ھُن یاَي تبریردون ھُن

من وعيرقابة(الذي یتحملن بصفتھن نساء،الرقابة االجتماعیةوعي غیر انھا عن ولیرى كنھا,

ولذلك على السلوك). كل الحریة التیطالبنتؤثر عامة ى یزعم ان الثقافة الصحراویة توفرھابصفة

.لھن 

الوقت نفسھ, الى وجود المراة فى الحیاة العامة, و في الى زیادة الحقیقیة یجب ان تؤدي المساواة

التحول نحو مزید من الرجل فى تحمل اعباء االسرة. في بعض االسر حیث  بداء  ظھور زیادة مشاركة 

.ألب لالنموذج االستبدادى و اختفى المساواة بین جمیع االعضاء, 

(وھذا ال یعنى صدیق مواعدة تریدإحداھن وفیما یتعلق بالعالقات بین البنین والبنات, فى حین ان 

من االبوین تجاه ), یعطى قدرا من المیل الى الكذب, الناجم عن عدم ثقة كلمیة، رابطة حمیبالضرورة 

قافة فى اطار ثھذا النوع من اللقاءات لیست بنظرة جیدة الن ،. وھناك ما یبرر ھذا الموقف البنات  

الصحراویین. الالجئین مخیمات فى الالجئین 37الشباب
في االقارب و امام  شك  الخجل. شئ من علیھم یعنى بالنسبة لھن  الشعب الصحراوى, وان التعرف 

".دائمالديهن تبريراتان يكونت يجببااالش: "لسانهن استراتيجية وقائية, على أصبحت لديهن البنات 

ى فى الخفاء. بالنسبة تجرتقيمها, االتصاالت الهاتفية العالقات التىالكالم  عن وفى هذا االرتياب فى 

عاطفية أو اَي ذلك على اى عالقة هاتفيا, دون ان يدل عاديا التواصل والتحدث مع األوالد امرالهن 

هناك انواع مختلفة من االسر, التسامح مع هذه الحاالت اخذ فى و على اية حال, ,  مازتلا اتقيقح .

التطور.

ن احراز تقدم البنات االكبر سنا, اكثر خبرة فى مجال الدين او الثقافة الصحراوية, يرون انه ال بد م

فى هذا الصدد على 
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علیھن البقاءوالمكان  فى المجال االجتماعى, وفى المجال  العملي ، النساء الحصول فضاء یجب في

مبكرة منذ سن ذلك, وباالضافة الى فى االعمال المنزلیةاصورة  استبدالعلىتتعودالمنزل. الم

واالختكفل بتف ونتیجة لذالكوااالخوة خارج المنزلت الصغار. عن العمل الذاتيللكطریقةتبحث وجود

ھذهو صدىتاالمالالتقدیر العام. النساء االكثر تكوینااكثرجد منالفى, و بین استطعنالحاالتكثیر

على بعض الثقافةالبلدانالتعرف فان وھكذا, دوراوالثقافات. فيتلعب فىتغیرالفعاال االجتماعى

المجتمع الصحراوى.المجال الخاص و  فى العام

درسالمساواة بین الجنسین الذین فى اسبانیا اووامدعمة اكثرمن اولئك الشباب وخاصة فى الخارج,

والمراالكوبا. اال ان الدین المساواة بین الرجل حیث من ن المجتمعلرغمة,یمثل الحد االدنى

التى تتیح افالصحراوى قد  نشاء  ظل نموذج الدولة الدیمقراطیة ضل فرصة لتحقیق تقدم فى ھذافى

التحالجانب والدكل من التقىنقاطدى یكمن فى البحث عن . ان لرجاللیمكنحیثیمقراطیةالدین

علىمن والنساء, مجاالتنصاب الحصول جمیع فى قدم المساواة المجتمع الصحراوى.على

علیھنمن الریشتكونالبنات المراھقات تمارس التى فيقابة االجتماعیة طریقتھن یشرن الى .

المدارس. اما المتمدرساتاساللب الى المسافة المناطق السكنیة,خاونظرا لبعد ان تخلیھنیؤكدن, رج

من مریح.تیح لھن الحركةیالملحفةمؤقتا الىلك  مع ذبشكل فىالنظرةیشیر االستخفاف السوداء

الذىوفى المدارس الثانویة,للبناتاللباس بالنسبة الثباتھُن یكذبنیجعلاالمر ن,ویستخدمنبراءتھ.

الصحراوي القائل امدسمة ماالید"ان:المثل الترابتلصالي ماھي ".قھا
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التعرف وان الصحراوى, في االقاربو امام  شك الخجل.شئ منعلیھم یعنى بالنسبة لھنالشعب

علىأصبحت لدیھنالبنات وقائیة, یكونت یجببااالش: "لسانھناستراتیجیة دائمالدیھن تبریراتان

."

فى ھذا االرتیاب التىالكالم عنوفى الھاتفیةالعالقات الخفاء. بالنسبةتجرتقیمھا, االتصاالت فى ى

مع األوالدامرالھن والتحدث التواصل یدلعادیا دون ان عالقةھاتفیا, اى على عاطفیة أو اَي ذلك

حقیقتاالتزام حال, , . فىو على ایة الحاالت اخذ ھذه مع التسامح من االسر, مختلفة انواع ھناك

التطور.

م ال بد مجال الدین او الثقافة الصحراویة, یرون انھ فى خبرة سنا, اكثر احراز تقدمالبنات االكبر ن

على الصدد ھذا فى
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في فضاء یجب علیھن  البقاءوالمكان  فى المجال االجتماعى, وفى المجال  العملي ، النساء الحصول 

الم فى االعمال المنزلیة اصورة  استبدال علىتتعودالمنزل. وباالضافة الى ذلك, منذ سن مبكرة 

ونتیجة لذالكوااالخوة واالختكفل بتف خارج المنزل ت الصغار. عن العمل وجود الذاتي للكطریقةتبحث

استطعن الحاالتكثیر منالفى , و بین النساء االكثر تكوینا اكثرجد  صدى تاالمال  التقدیر العام. ھذهو

االجتماعى فى تغیر الفعاال  في  تلعب دورا والثقافات. وھكذا, فان الثقافة البلدانالتعرف على  بعض 

العام فى المجتمع الصحراوى.المجال الخاص و 

المساواة بین الجنسین مدعمة اكثرمن  اولئك الشباب الذین درس فى الخارج, وخاصة فى اسبانیا او 

ن المجتمع لرغمة, یمثل الحد االدنى من حیث المساواة بین الرجل والمراال كوبا. اال ان الدین 

ضل فرصة لتحقیق تقدم فى ھذا فى ظل نموذج الدولة الدیمقراطیة التى تتیح افالصحراوى قد  نشاء 

لرجال لیمكن حیث یمقراطیة الدین والدكل من التقىنقاط دى یكمن فى البحث عن . ان التحالجانب

المجتمع الصحراوى.على قدم المساواة فى جمیع مجاالت نصاب الحصول  علىمن والنساء, 

علیھنمن الریشتكونالبنات المراھقات تمارس التى فيقابة االجتماعیة طریقتھن یشرن الى .

المدارس. اما المتمدرساتاساللب الى المسافة المناطق السكنیة,خاونظرا لبعد ان تخلیھنیؤكدن, رج

من مریح.تیح لھن الحركةیالملحفةمؤقتا الىلك  مع ذبشكل فىالنظرةیشیر االستخفاف السوداء

الذىوفى المدارس الثانویة,للبناتاللباس بالنسبة الثباتھُن یكذبنیجعلاالمر ن,ویستخدمنبراءتھ.
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للمراة النمطیة والقوالب estereotipos femeninosSalud yالصحة

ھي الصحیة فى انشغاالتاحد المواضیع الرئیسیةالرعایة اوى,الشباب الصحرو المثیرة لالھتمام

االنثوى فى اطار المجمع عاشوال سیما یقارنوا. اولئك الذین الخارج افى فىاالوضاع لصحیة

مع ومن الطبیعى اذن ان تتداولالبلدان المتقدمة فى المخیمات. رؤیة الرعایة الصحیةلدیھمالوضع

على و المطالبة بمبنیة الوقائیة ألمراضالمعاییر فانھمعملیة الرصد المستمرة. ولذلك یطالبوالصحة.

صحیة   دوریة   فى المدارس.علىبزیارات االطفال

فى برام قدمن انج التبادل, یشكونالذین شاركوا مشاكلالكشفت, تم ھ و الدم وفقر عن الربو,

ولكنالحساسیة البلدان... ھذه فى الذى بداء یستمرالعالج ذلكال یمكن ان ویالحظفى المخیمات بعد .

كثیرة اوان نسبة والوزن مثل الطول االساسیة ال تعرف المؤشرات الصحیة الدم.ضغطمن الناس

كحل یكونكلفيویقترح مستوصف صغیردائرة على االقل الصحةجرالھناك مؤشرات رصد اء

وسیكل رأسكانھا. حسب من المفید ایضا, دینامكیة الفرقى المشاركینون ھذه المراكزفي, انفى

وفى بعضتتوفر الالزمة لمواصلة العالج. حالةالاالدویة فى كما صراحةبیقال,والیة الداخلةوالیة,

القلیلة الماضیة. خالل السنوات قد تدھورت الرعایة الصحیة على ان

فى الصحراء, الحیاة عن اإلنقاصظروف فضال حالة المیاه, علىوسوء كبیر بشكل الغذائیة تؤثر

الغذائى دون استكمال النظام االقتصادیة یحول الى الموارد فان االفتقار ذلك, على وعالوة جمیع السكان.

والخضروات,اسى منالسا یتم اقتناوالفواكھاللحوم منالتي منالسوقئھا ھناك, وینبغى ان یكون .

, الرقابةالجانب الحكومة من فى المتاجر.المنتجاتاالوضاع الصحیة لبعضعلىمزید تباع التى

المنتجاتانقطاع على المحافظة فى الحرارة درجات فى و االكسدة المعلبات، الكھرباء, التغیرات

الظروفاءة اجھزة التبریدرد ھى على نوعیة المنتجات, فى المحالت,المعروضةتؤثر فى و للبیع

المستھلكة السكان .صحة

خاصة بكلالالنساء و یدركیھتممن والثقافنما یتعلق بالصحة. لجسم یة لان الضغوط االجتماعیة

الىتجر من البنات علىالعدد علىتركیز اكثر مواجھة النموذجو صحتھم.حسابالجمالیة فى

الىتاثیرفى المجموعات, انیقال, السمینةًللمراةالتقلیدى رض الدراسةبغالبلدان االخرىالمھاجرین

المراة اكثرو ,  فرض نموذج وتم السنة سنة الفین, من العقد االول من . ضا او الجلد اكثر بیرشاقةابتداء

ومن الالفت للنظراناقةالبنات اكثربیعجب اكثرالجامعیین، ان الفتیةالفرققد بین فى  دینامكیات  .
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التعرف وان الصحراوى, في االقاربو امام  شك الخجل.شئ منعلیھم یعنى بالنسبة لھنالشعب

علىأصبحت لدیھنالبنات وقائیة, یكونت یجببااالش: "لسانھناستراتیجیة دائمالدیھن تبریراتان

."

فى ھذا االرتیاب التىالكالم عنوفى الھاتفیةالعالقات الخفاء. بالنسبةتجرتقیمھا, االتصاالت فى ى

مع األوالدامرالھن والتحدث التواصل یدلعادیا دون ان عالقةھاتفیا, اى على عاطفیة أو اَي ذلك

حقیقتاالتزام حال, , . فىو على ایة الحاالت اخذ ھذه مع التسامح من االسر, مختلفة انواع ھناك

التطور.

م ال بد مجال الدین او الثقافة الصحراویة, یرون انھ فى خبرة سنا, اكثر احراز تقدمالبنات االكبر ن

على الصدد ھذا فى
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علیھن البقاءوالمكان  فى المجال االجتماعى, وفى المجال  العملي ، النساء الحصول فضاء یجب في

مبكرة منذ سن ذلك, وباالضافة الى فى االعمال المنزلیةاصورة  استبدالعلىتتعودالمنزل. الم

واالختكفل بتف ونتیجة لذالكوااالخوة خارج المنزلت الصغار. عن العمل الذاتيللكطریقةتبحث وجود

ھذهو صدىتاالمالالتقدیر العام. النساء االكثر تكوینااكثرجد منالفى, و بین استطعنالحاالتكثیر

على بعض الثقافةالبلدانالتعرف فان وھكذا, دوراوالثقافات. فيتلعب فىتغیرالفعاال االجتماعى

المجتمع الصحراوى.المجال الخاص و  فى العام

درسالمساواة بین الجنسین الذین فى اسبانیا اووامدعمة اكثرمن اولئك الشباب وخاصة فى الخارج,

والمراالكوبا. اال ان الدین المساواة بین الرجل حیث من ن المجتمعلرغمة,یمثل الحد االدنى

التى تتیح افالصحراوى قد  نشاء  ظل نموذج الدولة الدیمقراطیة ضل فرصة لتحقیق تقدم فى ھذافى

التحالجانب والدكل من التقىنقاطدى یكمن فى البحث عن . ان لرجاللیمكنحیثیمقراطیةالدین

علىمن والنساء, مجاالتنصاب الحصول جمیع فى قدم المساواة المجتمع الصحراوى.على

علیھنمن الریشتكونالبنات المراھقات تمارس التى فيقابة االجتماعیة طریقتھن یشرن الى .

المدارس. اما المتمدرساتاساللب الى المسافة المناطق السكنیة,خاونظرا لبعد ان تخلیھنیؤكدن, رج

من مریح.تیح لھن الحركةیالملحفةمؤقتا الىلك  مع ذبشكل فىالنظرةیشیر االستخفاف السوداء

الذىوفى المدارس الثانویة,للبناتاللباس بالنسبة الثباتھُن یكذبنیجعلاالمر ن,ویستخدمنبراءتھ.
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التعرف وان الصحراوى, في االقاربو امام  شك الخجل.شئ منعلیھم یعنى بالنسبة لھنالشعب

علىأصبحت لدیھنالبنات وقائیة, یكونت یجببااالش: "لسانھناستراتیجیة دائمالدیھن تبریراتان

."

فى ھذا االرتیاب التىالكالم عنوفى الھاتفیةالعالقات الخفاء. بالنسبةتجرتقیمھا, االتصاالت فى ى

مع األوالدامرالھن والتحدث التواصل یدلعادیا دون ان عالقةھاتفیا, اى على عاطفیة أو اَي ذلك

حقیقتاالتزام حال, , . فىو على ایة الحاالت اخذ ھذه مع التسامح من االسر, مختلفة انواع ھناك

التطور.

م ال بد مجال الدین او الثقافة الصحراویة, یرون انھ فى خبرة سنا, اكثر احراز تقدمالبنات االكبر ن

على الصدد ھذا فى
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علیھن البقاءوالمكان  فى المجال االجتماعى, وفى المجال  العملي ، النساء الحصول فضاء یجب في

مبكرة منذ سن ذلك, وباالضافة الى فى االعمال المنزلیةاصورة  استبدالعلىتتعودالمنزل. الم

واالختكفل بتف ونتیجة لذالكوااالخوة خارج المنزلت الصغار. عن العمل الذاتيللكطریقةتبحث وجود

ھذهو صدىتاالمالالتقدیر العام. النساء االكثر تكوینااكثرجد منالفى, و بین استطعنالحاالتكثیر

على بعض الثقافةالبلدانالتعرف فان وھكذا, دوراوالثقافات. فيتلعب فىتغیرالفعاال االجتماعى

المجتمع الصحراوى.المجال الخاص و  فى العام

درسالمساواة بین الجنسین الذین فى اسبانیا اووامدعمة اكثرمن اولئك الشباب وخاصة فى الخارج,

والمراالكوبا. اال ان الدین المساواة بین الرجل حیث من ن المجتمعلرغمة,یمثل الحد االدنى

التى تتیح افالصحراوى قد  نشاء  ظل نموذج الدولة الدیمقراطیة ضل فرصة لتحقیق تقدم فى ھذافى

التحالجانب والدكل من التقىنقاطدى یكمن فى البحث عن . ان لرجاللیمكنحیثیمقراطیةالدین

علىمن والنساء, مجاالتنصاب الحصول جمیع فى قدم المساواة المجتمع الصحراوى.على

علیھنمن الریشتكونالبنات المراھقات تمارس التى فيقابة االجتماعیة طریقتھن یشرن الى .

المدارس. اما المتمدرساتاساللب الى المسافة المناطق السكنیة,خاونظرا لبعد ان تخلیھنیؤكدن, رج

من مریح.تیح لھن الحركةیالملحفةمؤقتا الىلك  مع ذبشكل فىالنظرةیشیر االستخفاف السوداء

الذىوفى المدارس الثانویة,للبناتاللباس بالنسبة الثباتھُن یكذبنیجعلاالمر ن,ویستخدمنبراءتھ.
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التعرف وان الصحراوى, في االقاربو امام  شك الخجل.شئ منعلیھم یعنى بالنسبة لھنالشعب

علىأصبحت لدیھنالبنات وقائیة, یكونت یجببااالش: "لسانھناستراتیجیة دائمالدیھن تبریراتان

."

فى ھذا االرتیاب التىالكالم عنوفى الھاتفیةالعالقات الخفاء. بالنسبةتجرتقیمھا, االتصاالت فى ى

مع األوالدامرالھن والتحدث التواصل یدلعادیا دون ان عالقةھاتفیا, اى على عاطفیة أو اَي ذلك

حقیقتاالتزام حال, , . فىو على ایة الحاالت اخذ ھذه مع التسامح من االسر, مختلفة انواع ھناك

التطور.

م ال بد مجال الدین او الثقافة الصحراویة, یرون انھ فى خبرة سنا, اكثر احراز تقدمالبنات االكبر ن

على الصدد ھذا فى
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علیھن البقاءوالمكان  فى المجال االجتماعى, وفى المجال  العملي ، النساء الحصول فضاء یجب في

مبكرة منذ سن ذلك, وباالضافة الى فى االعمال المنزلیةاصورة  استبدالعلىتتعودالمنزل. الم

واالختكفل بتف ونتیجة لذالكوااالخوة خارج المنزلت الصغار. عن العمل الذاتيللكطریقةتبحث وجود

ھذهو صدىتاالمالالتقدیر العام. النساء االكثر تكوینااكثرجد منالفى, و بین استطعنالحاالتكثیر

على بعض الثقافةالبلدانالتعرف فان وھكذا, دوراوالثقافات. فيتلعب فىتغیرالفعاال االجتماعى

المجتمع الصحراوى.المجال الخاص و  فى العام

درسالمساواة بین الجنسین الذین فى اسبانیا اووامدعمة اكثرمن اولئك الشباب وخاصة فى الخارج,

والمراالكوبا. اال ان الدین المساواة بین الرجل حیث من ن المجتمعلرغمة,یمثل الحد االدنى

التى تتیح افالصحراوى قد  نشاء  ظل نموذج الدولة الدیمقراطیة ضل فرصة لتحقیق تقدم فى ھذافى

التحالجانب والدكل من التقىنقاطدى یكمن فى البحث عن . ان لرجاللیمكنحیثیمقراطیةالدین

علىمن والنساء, مجاالتنصاب الحصول جمیع فى قدم المساواة المجتمع الصحراوى.على

. یشرن  الى طریقتھن في قابة االجتماعیة التى تمارس علیھن من الریشتكون البنات المراھقات

ان تخلیھن یؤكدن , رج المناطق السكنیة, خاونظرا  لبعد المسافة الى المدارس . اما المتمدرسات اساللب

السوداء  االستخفاف  فى النظرةیشیر الى لك  مع ذبشكل مریح. تیح لھن  الحركة یالملحفة  مؤقتا من 

ن, ویستخدمنبراءتھ. الثباتھُن یكذبن یجعلاالمر الذى وفى المدارس الثانویة, للبنات اللباس بالنسبة

".قھا  الترابتلصالي ماھي امدسمة  ما الید "ان  :المثل الصحراوي القائل 
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estereotipos femeninosSalud y  الصحة والقوالب النمطیة للمراة

ھي الصحیة فى انشغاالتاحد المواضیع الرئیسیةالرعایة اوى,الشباب الصحرو المثیرة لالھتمام

االنثوى فى اطار المجمع عاشوال سیما یقارنوا. اولئك الذین الخارج افى فىاالوضاع لصحیة

مع ومن الطبیعى اذن ان تتداولالبلدان المتقدمة فى المخیمات. رؤیة الرعایة الصحیةلدیھمالوضع

على و المطالبة بمبنیة الوقائیة ألمراضالمعاییر فانھمعملیة الرصد المستمرة. ولذلك یطالبوالصحة.

صحیة   دوریة   فى المدارس.علىبزیارات االطفال

فى برام قدمن انج التبادل, یشكونالذین شاركوا مشاكلالكشفت, تم ھ و الدم وفقر عن الربو,

ولكنالحساسیة البلدان... ھذه فى الذى بداء یستمرالعالج ذلكال یمكن ان ویالحظفى المخیمات بعد .

كثیرة اوان نسبة والوزن مثل الطول االساسیة ال تعرف المؤشرات الصحیة الدم.ضغطمن الناس

كحل یكونكلفيویقترح مستوصف صغیردائرة على االقل الصحةجرالھناك مؤشرات رصد اء

وسیكل رأسكانھا. حسب من المفید ایضا, دینامكیة الفرقى المشاركینون ھذه المراكزفي, انفى

وفى بعضتتوفر الالزمة لمواصلة العالج. حالةالاالدویة فى كما صراحةبیقال,والیة الداخلةوالیة,

القلیلة الماضیة. خالل السنوات قد تدھورت الرعایة الصحیة على ان

فى الصحراء, الحیاة عن اإلنقاصظروف فضال حالة المیاه, علىوسوء كبیر بشكل الغذائیة تؤثر

الغذائى دون استكمال النظام االقتصادیة یحول الى الموارد فان االفتقار ذلك, على وعالوة جمیع السكان.

والخضروات,اسى منالسا یتم اقتناوالفواكھاللحوم منالتي منالسوقئھا ھناك, وینبغى ان یكون .

, الرقابةالجانب الحكومة من فى المتاجر.المنتجاتاالوضاع الصحیة لبعضعلىمزید تباع التى

المنتجاتانقطاع على المحافظة فى الحرارة درجات فى و االكسدة المعلبات، الكھرباء, التغیرات

الظروفاءة اجھزة التبریدرد ھى على نوعیة المنتجات, فى المحالت,المعروضةتؤثر فى و للبیع

المستھلكة السكان .صحة

خاصة بكلالالنساء و یدركیھتممن والثقافنما یتعلق بالصحة. لجسم یة لان الضغوط االجتماعیة

الىتجر من البنات علىالعدد علىتركیز اكثر مواجھة النموذجو صحتھم.حسابالجمالیة فى

الىتاثیرفى المجموعات, انیقال, السمینةًللمراةالتقلیدى رض الدراسةبغالبلدان االخرىالمھاجرین

المراة اكثرو ,  فرض نموذج وتم السنة سنة الفین, من العقد االول من . ضا او الجلد اكثر بیرشاقةابتداء

ومن الالفت للنظراناقةالبنات اكثربیعجب اكثرالجامعیین، ان الفتیةالفرققد بین فى  دینامكیات  .
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اء  رصد مؤشرات الصحة جرالھناك على االقل مستوصف صغیر  دائرة یكون كل في ویقترح  كحل 
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.صحة السكان المستھلكة

خاصة بكلالالنساء و یدركیھتممن والثقافنما یتعلق بالصحة. لجسم یة لان الضغوط االجتماعیة

الىتجر من البنات علىالعدد علىتركیز اكثر مواجھة النموذجو صحتھم.حسابالجمالیة فى

الىتاثیرفى المجموعات, انیقال, السمینةًللمراةالتقلیدى رض الدراسةبغالبلدان االخرىالمھاجرین

المراة اكثرو ,  فرض نموذج وتم السنة سنة الفین, من العقد االول من . ضا او الجلد اكثر بیرشاقةابتداء

ومن الالفت للنظراناقةالبنات اكثربیعجب اكثرالجامعیین، ان الفتیةالفرققد بین فى  دینامكیات  .
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سنا مختلفةجدورھا. تغیراتاألصغر مكانة فى تبؤ والقیام بادوار,وفى الرغبة اكثر شموالمتساویة

االجتماعياخل االسرة, وكذلك فى فى د مدركونالمجال یعبر عن. ذلك االنماط الثقافیةفيتغییران

آلى ابعدفیما یخص  ما ھو نسوى  و .، لكمن ذ, و العائلي صرامة الفضاء االسري

مع لم یتفق بالكامل كل اإلجراءاتورغم انھ

ھذه ال على تایید المجموعات فى عام االسر, ثمة توافق من بطلب كذفكرة, جانب الحكومةلكو

ال خفض تكالیف من اجل , لتجنبزواج, والصحراویة, الذيایّام االحتفال بھ مستقبلالدیون تفسد

المادى,و االسر. فى االستھالك من االفراط ضغطالزوجیة.رتبط بالمناسباتالمیسعى الى الحد شدة

االستھالكي والسائد المدفوعالمجتمع االتصال وسائط من الصعب تنفیذمن الشبكات االجتماعیة, یجعل

االجتماعى.ھذا االتفاق

، الدسمة La mano sin grasa. Un relato de igualdadقصة  مساواتالید

مالآذا من الشعوب العربیة, یمكن غیرھا مع منقورنت الثقافة الصحراویة حظة وجود قدر اكبر

التمثیل معحریة مقابلة فى ذلك ویبرز مبالنسبة للمراة. حواراتمیزینالمراقبین فى الحال , كما ھو

مجال البحثمجموعةال فى الروایةالمختارة في غیر ان منفكرة انھ,یعبر عنالنسائیة. على الرغم

حریة الكبیرة ھذه ان نمضى قدما فى  تجدیرفى الوقتوجود والمراة.الحاضر یجب الرجل بین المساواة

المفرطةیشعرنباتاالش انظارمنسوىبالسیطرة من او حین اناالسرة فى البیئة االجتماعیة.

قداالرج ابداءو من المخیماتیجولونل على.عن أسباب ذھابھم سألن, و ھُن یاَي تبریردون ھُن

من وعيرقابة(الذي یتحملن بصفتھن نساء،الرقابة االجتماعیةوعي غیر انھا عن ولیرى كنھا,

ولذلك على السلوك). كل الحریة التیطالبنتؤثر عامة ى یزعم ان الثقافة الصحراویة توفرھابصفة

.لھن 

الوقت نفسھ, الى وجود المراة فى الحیاة العامة, و في الى زیادة الحقیقیة یجب ان تؤدي المساواة

التحول نحو مزید من الرجل فى تحمل اعباء االسرة. في بعض االسر حیث  بداء  ظھور زیادة مشاركة 

.ألب لالنموذج االستبدادى و اختفى المساواة بین جمیع االعضاء, 

(وھذا ال یعنى صدیق مواعدة تریدإحداھن وفیما یتعلق بالعالقات بین البنین والبنات, فى حین ان 

من االبوین تجاه ), یعطى قدرا من المیل الى الكذب, الناجم عن عدم ثقة كلمیة، رابطة حمیبالضرورة 

قافة فى اطار ثھذا النوع من اللقاءات لیست بنظرة جیدة الن ،. وھناك ما یبرر ھذا الموقف البنات  

الصحراویین. الالجئین مخیمات فى الالجئین 37الشباب
في االقارب و امام  شك  الخجل. شئ من علیھم یعنى بالنسبة لھن  الشعب الصحراوى, وان التعرف 

".دائمالديهن تبريراتان يكونت يجببااالش: "لسانهن استراتيجية وقائية, على أصبحت لديهن البنات 

ى فى الخفاء. بالنسبة تجرتقيمها, االتصاالت الهاتفية العالقات التىالكالم  عن وفى هذا االرتياب فى 

عاطفية أو اَي ذلك على اى عالقة هاتفيا, دون ان يدل عاديا التواصل والتحدث مع األوالد امرالهن 

هناك انواع مختلفة من االسر, التسامح مع هذه الحاالت اخذ فى و على اية حال, ,  مازتلا اتقيقح .

التطور.

ن احراز تقدم البنات االكبر سنا, اكثر خبرة فى مجال الدين او الثقافة الصحراوية, يرون انه ال بد م

فى هذا الصدد على 
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علیھن البقاءوالمكان  فى المجال االجتماعى, وفى المجال  العملي ، النساء الحصول فضاء یجب في

مبكرة منذ سن ذلك, وباالضافة الى فى االعمال المنزلیةاصورة  استبدالعلىتتعودالمنزل. الم

واالختكفل بتف ونتیجة لذالكوااالخوة خارج المنزلت الصغار. عن العمل الذاتيللكطریقةتبحث وجود

ھذهو صدىتاالمالالتقدیر العام. النساء االكثر تكوینااكثرجد منالفى, و بین استطعنالحاالتكثیر

على بعض الثقافةالبلدانالتعرف فان وھكذا, دوراوالثقافات. فيتلعب فىتغیرالفعاال االجتماعى

المجتمع الصحراوى.المجال الخاص و  فى العام

درسالمساواة بین الجنسین الذین فى اسبانیا اووامدعمة اكثرمن اولئك الشباب وخاصة فى الخارج,

والمراالكوبا. اال ان الدین المساواة بین الرجل حیث من ن المجتمعلرغمة,یمثل الحد االدنى

التى تتیح افالصحراوى قد  نشاء  ظل نموذج الدولة الدیمقراطیة ضل فرصة لتحقیق تقدم فى ھذافى

التحالجانب والدكل من التقىنقاطدى یكمن فى البحث عن . ان لرجاللیمكنحیثیمقراطیةالدین

علىمن والنساء, مجاالتنصاب الحصول جمیع فى قدم المساواة المجتمع الصحراوى.على

علیھنمن الریشتكونالبنات المراھقات تمارس التى فيقابة االجتماعیة طریقتھن یشرن الى .

المدارس. اما المتمدرساتاساللب الى المسافة المناطق السكنیة,خاونظرا لبعد ان تخلیھنیؤكدن, رج

من مریح.تیح لھن الحركةیالملحفةمؤقتا الىلك  مع ذبشكل فىالنظرةیشیر االستخفاف السوداء

الذىوفى المدارس الثانویة,للبناتاللباس بالنسبة الثباتھُن یكذبنیجعلاالمر ن,ویستخدمنبراءتھ.

الصحراوي القائل امدسمة ماالید"ان:المثل الترابتلصالي ماھي ".قھا
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التعرف وان الصحراوى, في االقاربو امام  شك الخجل.شئ منعلیھم یعنى بالنسبة لھنالشعب

علىأصبحت لدیھنالبنات وقائیة, یكونت یجببااالش: "لسانھناستراتیجیة دائمالدیھن تبریراتان

."

فى ھذا االرتیاب التىالكالم عنوفى الھاتفیةالعالقات الخفاء. بالنسبةتجرتقیمھا, االتصاالت فى ى

مع األوالدامرالھن والتحدث التواصل یدلعادیا دون ان عالقةھاتفیا, اى على عاطفیة أو اَي ذلك

حقیقتاالتزام حال, , . فىو على ایة الحاالت اخذ ھذه مع التسامح من االسر, مختلفة انواع ھناك

التطور.

م ال بد مجال الدین او الثقافة الصحراویة, یرون انھ فى خبرة سنا, اكثر احراز تقدمالبنات االكبر ن

على الصدد ھذا فى
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في فضاء یجب علیھن  البقاءوالمكان  فى المجال االجتماعى, وفى المجال  العملي ، النساء الحصول 

الم فى االعمال المنزلیة اصورة  استبدال علىتتعودالمنزل. وباالضافة الى ذلك, منذ سن مبكرة 

ونتیجة لذالكوااالخوة واالختكفل بتف خارج المنزل ت الصغار. عن العمل وجود الذاتي للكطریقةتبحث

استطعن الحاالتكثیر منالفى , و بین النساء االكثر تكوینا اكثرجد  صدى تاالمال  التقدیر العام. ھذهو

االجتماعى فى تغیر الفعاال  في  تلعب دورا والثقافات. وھكذا, فان الثقافة البلدانالتعرف على  بعض 

العام فى المجتمع الصحراوى.المجال الخاص و 

المساواة بین الجنسین مدعمة اكثرمن  اولئك الشباب الذین درس فى الخارج, وخاصة فى اسبانیا او 

ن المجتمع لرغمة, یمثل الحد االدنى من حیث المساواة بین الرجل والمراال كوبا. اال ان الدین 

ضل فرصة لتحقیق تقدم فى ھذا فى ظل نموذج الدولة الدیمقراطیة التى تتیح افالصحراوى قد  نشاء 

لرجال لیمكن حیث یمقراطیة الدین والدكل من التقىنقاط دى یكمن فى البحث عن . ان التحالجانب

المجتمع الصحراوى.على قدم المساواة فى جمیع مجاالت نصاب الحصول  علىمن والنساء, 

علیھنمن الریشتكونالبنات المراھقات تمارس التى فيقابة االجتماعیة طریقتھن یشرن الى .

المدارس. اما المتمدرساتاساللب الى المسافة المناطق السكنیة,خاونظرا لبعد ان تخلیھنیؤكدن, رج

من مریح.تیح لھن الحركةیالملحفةمؤقتا الىلك  مع ذبشكل فىالنظرةیشیر االستخفاف السوداء

الذىوفى المدارس الثانویة,للبناتاللباس بالنسبة الثباتھُن یكذبنیجعلاالمر ن,ویستخدمنبراءتھ.
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ھي الصحیة فى انشغاالتاحد المواضیع الرئیسیةالرعایة اوى,الشباب الصحرو المثیرة لالھتمام

االنثوى فى اطار المجمع عاشوال سیما یقارنوا. اولئك الذین الخارج افى فىاالوضاع لصحیة

مع ومن الطبیعى اذن ان تتداولالبلدان المتقدمة فى المخیمات. رؤیة الرعایة الصحیةلدیھمالوضع

على و المطالبة بمبنیة الوقائیة ألمراضالمعاییر فانھمعملیة الرصد المستمرة. ولذلك یطالبوالصحة.

صحیة   دوریة   فى المدارس.علىبزیارات االطفال

فى برام قدمن انج التبادل, یشكونالذین شاركوا مشاكلالكشفت, تم ھ و الدم وفقر عن الربو,

ولكنالحساسیة البلدان... ھذه فى الذى بداء یستمرالعالج ذلكال یمكن ان ویالحظفى المخیمات بعد .

كثیرة اوان نسبة والوزن مثل الطول االساسیة ال تعرف المؤشرات الصحیة الدم.ضغطمن الناس

كحل یكونكلفيویقترح مستوصف صغیردائرة على االقل الصحةجرالھناك مؤشرات رصد اء

وسیكل رأسكانھا. حسب من المفید ایضا, دینامكیة الفرقى المشاركینون ھذه المراكزفي, انفى

وفى بعضتتوفر الالزمة لمواصلة العالج. حالةالاالدویة فى كما صراحةبیقال,والیة الداخلةوالیة,

القلیلة الماضیة. خالل السنوات قد تدھورت الرعایة الصحیة على ان

فى الصحراء, الحیاة عن اإلنقاصظروف فضال حالة المیاه, علىوسوء كبیر بشكل الغذائیة تؤثر

الغذائى دون استكمال النظام االقتصادیة یحول الى الموارد فان االفتقار ذلك, على وعالوة جمیع السكان.

والخضروات,اسى منالسا یتم اقتناوالفواكھاللحوم منالتي منالسوقئھا ھناك, وینبغى ان یكون .

, الرقابةالجانب الحكومة من فى المتاجر.المنتجاتاالوضاع الصحیة لبعضعلىمزید تباع التى

المنتجاتانقطاع على المحافظة فى الحرارة درجات فى و االكسدة المعلبات، الكھرباء, التغیرات

الظروفاءة اجھزة التبریدرد ھى على نوعیة المنتجات, فى المحالت,المعروضةتؤثر فى و للبیع

المستھلكة السكان .صحة

خاصة بكلالالنساء و یدركیھتممن والثقافنما یتعلق بالصحة. لجسم یة لان الضغوط االجتماعیة

الىتجر من البنات علىالعدد علىتركیز اكثر مواجھة النموذجو صحتھم.حسابالجمالیة فى

الىتاثیرفى المجموعات, انیقال, السمینةًللمراةالتقلیدى رض الدراسةبغالبلدان االخرىالمھاجرین

المراة اكثرو ,  فرض نموذج وتم السنة سنة الفین, من العقد االول من . ضا او الجلد اكثر بیرشاقةابتداء

ومن الالفت للنظراناقةالبنات اكثربیعجب اكثرالجامعیین، ان الفتیةالفرققد بین فى  دینامكیات  .
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التعرف وان الصحراوى, في االقاربو امام  شك الخجل.شئ منعلیھم یعنى بالنسبة لھنالشعب

علىأصبحت لدیھنالبنات وقائیة, یكونت یجببااالش: "لسانھناستراتیجیة دائمالدیھن تبریراتان

."

فى ھذا االرتیاب التىالكالم عنوفى الھاتفیةالعالقات الخفاء. بالنسبةتجرتقیمھا, االتصاالت فى ى

مع األوالدامرالھن والتحدث التواصل یدلعادیا دون ان عالقةھاتفیا, اى على عاطفیة أو اَي ذلك

حقیقتاالتزام حال, , . فىو على ایة الحاالت اخذ ھذه مع التسامح من االسر, مختلفة انواع ھناك

التطور.

م ال بد مجال الدین او الثقافة الصحراویة, یرون انھ فى خبرة سنا, اكثر احراز تقدمالبنات االكبر ن

على الصدد ھذا فى
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علیھن البقاءوالمكان  فى المجال االجتماعى, وفى المجال  العملي ، النساء الحصول فضاء یجب في

مبكرة منذ سن ذلك, وباالضافة الى فى االعمال المنزلیةاصورة  استبدالعلىتتعودالمنزل. الم

واالختكفل بتف ونتیجة لذالكوااالخوة خارج المنزلت الصغار. عن العمل الذاتيللكطریقةتبحث وجود

ھذهو صدىتاالمالالتقدیر العام. النساء االكثر تكوینااكثرجد منالفى, و بین استطعنالحاالتكثیر

على بعض الثقافةالبلدانالتعرف فان وھكذا, دوراوالثقافات. فيتلعب فىتغیرالفعاال االجتماعى

المجتمع الصحراوى.المجال الخاص و  فى العام

درسالمساواة بین الجنسین الذین فى اسبانیا اووامدعمة اكثرمن اولئك الشباب وخاصة فى الخارج,

والمراالكوبا. اال ان الدین المساواة بین الرجل حیث من ن المجتمعلرغمة,یمثل الحد االدنى

التى تتیح افالصحراوى قد  نشاء  ظل نموذج الدولة الدیمقراطیة ضل فرصة لتحقیق تقدم فى ھذافى

التحالجانب والدكل من التقىنقاطدى یكمن فى البحث عن . ان لرجاللیمكنحیثیمقراطیةالدین

علىمن والنساء, مجاالتنصاب الحصول جمیع فى قدم المساواة المجتمع الصحراوى.على

علیھنمن الریشتكونالبنات المراھقات تمارس التى فيقابة االجتماعیة طریقتھن یشرن الى .

المدارس. اما المتمدرساتاساللب الى المسافة المناطق السكنیة,خاونظرا لبعد ان تخلیھنیؤكدن, رج

من مریح.تیح لھن الحركةیالملحفةمؤقتا الىلك  مع ذبشكل فىالنظرةیشیر االستخفاف السوداء

الذىوفى المدارس الثانویة,للبناتاللباس بالنسبة الثباتھُن یكذبنیجعلاالمر ن,ویستخدمنبراءتھ.

الصحراوي القائل امدسمة ماالید"ان:المثل الترابتلصالي ماھي ".قھا
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التطور.
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والمراالكوبا. اال ان الدین المساواة بین الرجل حیث من ن المجتمعلرغمة,یمثل الحد االدنى

التى تتیح افالصحراوى قد  نشاء  ظل نموذج الدولة الدیمقراطیة ضل فرصة لتحقیق تقدم فى ھذافى
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علىمن والنساء, مجاالتنصاب الحصول جمیع فى قدم المساواة المجتمع الصحراوى.على

. یشرن  الى طریقتھن في قابة االجتماعیة التى تمارس علیھن من الریشتكون البنات المراھقات

ان تخلیھن یؤكدن , رج المناطق السكنیة, خاونظرا  لبعد المسافة الى المدارس . اما المتمدرسات اساللب

السوداء  االستخفاف  فى النظرةیشیر الى لك  مع ذبشكل مریح. تیح لھن  الحركة یالملحفة  مؤقتا من 

ن, ویستخدمنبراءتھ. الثباتھُن یكذبن یجعلاالمر الذى وفى المدارس الثانویة, للبنات اللباس بالنسبة

".قھا  الترابتلصالي ماھي امدسمة  ما الید "ان  :المثل الصحراوي القائل 
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estereotipos femeninosSalud y  الصحة والقوالب النمطیة للمراة

ھي الصحیة فى انشغاالتاحد المواضیع الرئیسیةالرعایة اوى,الشباب الصحرو المثیرة لالھتمام

االنثوى فى اطار المجمع عاشوال سیما یقارنوا. اولئك الذین الخارج افى فىاالوضاع لصحیة

مع ومن الطبیعى اذن ان تتداولالبلدان المتقدمة فى المخیمات. رؤیة الرعایة الصحیةلدیھمالوضع

على و المطالبة بمبنیة الوقائیة ألمراضالمعاییر فانھمعملیة الرصد المستمرة. ولذلك یطالبوالصحة.

صحیة   دوریة   فى المدارس.علىبزیارات االطفال

فى برام قدمن انج التبادل, یشكونالذین شاركوا مشاكلالكشفت, تم ھ و الدم وفقر عن الربو,

ولكنالحساسیة البلدان... ھذه فى الذى بداء یستمرالعالج ذلكال یمكن ان ویالحظفى المخیمات بعد .

كثیرة اوان نسبة والوزن مثل الطول االساسیة ال تعرف المؤشرات الصحیة الدم.ضغطمن الناس

كحل یكونكلفيویقترح مستوصف صغیردائرة على االقل الصحةجرالھناك مؤشرات رصد اء

وسیكل رأسكانھا. حسب من المفید ایضا, دینامكیة الفرقى المشاركینون ھذه المراكزفي, انفى

وفى بعضتتوفر الالزمة لمواصلة العالج. حالةالاالدویة فى كما صراحةبیقال,والیة الداخلةوالیة,

القلیلة الماضیة. خالل السنوات قد تدھورت الرعایة الصحیة على ان

فى الصحراء, الحیاة عن اإلنقاصظروف فضال حالة المیاه, علىوسوء كبیر بشكل الغذائیة تؤثر

الغذائى دون استكمال النظام االقتصادیة یحول الى الموارد فان االفتقار ذلك, على وعالوة جمیع السكان.

والخضروات,اسى منالسا یتم اقتناوالفواكھاللحوم منالتي منالسوقئھا ھناك, وینبغى ان یكون .

, الرقابةالجانب الحكومة من فى المتاجر.المنتجاتاالوضاع الصحیة لبعضعلىمزید تباع التى

المنتجاتانقطاع على المحافظة فى الحرارة درجات فى و االكسدة المعلبات، الكھرباء, التغیرات

الظروفاءة اجھزة التبریدرد ھى على نوعیة المنتجات, فى المحالت,المعروضةتؤثر فى و للبیع

المستھلكة السكان .صحة

خاصة بكلالالنساء و یدركیھتممن والثقافنما یتعلق بالصحة. لجسم یة لان الضغوط االجتماعیة

الىتجر من البنات علىالعدد علىتركیز اكثر مواجھة النموذجو صحتھم.حسابالجمالیة فى

الىتاثیرفى المجموعات, انیقال, السمینةًللمراةالتقلیدى رض الدراسةبغالبلدان االخرىالمھاجرین

المراة اكثرو ,  فرض نموذج وتم السنة سنة الفین, من العقد االول من . ضا او الجلد اكثر بیرشاقةابتداء

ومن الالفت للنظراناقةالبنات اكثربیعجب اكثرالجامعیین، ان الفتیةالفرققد بین فى  دینامكیات  .
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اوى, الشباب الصحرو المثیرة لالھتمام فى انشغاالت  احد المواضیع الرئیسیة الرعایة الصحیة  ھي 
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رؤیة الرعایة الصحیة لدیھم الوضع  فى المخیمات. ومن الطبیعى اذن ان تتداولالبلدان المتقدمة مع 

یطالب والصحة. ولذلك فانھم عملیة الرصد المستمرة. ألمراض المعاییر الوقائیة  و المطالبة بمبنیة  على 

االطفال فى المدارس.على بزیارات صحیة   دوریة  

الذین شاركوا في برنامج عطل السالم  , یشكون من انھ قد, تم الكشفت عن  الربو, وفقر الدم و مشاكل 

. ویالحظ فى المخیمات بعد ذلك  ال یمكن ان یستمر العالج الذى بداء فى ھذه البلدان... ولكنالحساسیة 

الدم. ضغط من الناس ال تعرف المؤشرات الصحیة االساسیة مثل الطول والوزن او ان  نسبة كثیرة 

اء  رصد مؤشرات الصحة جرالھناك على االقل مستوصف صغیر  دائرة یكون كل في ویقترح  كحل 

ھذه المراكز في , ان فى  دینامكیة  الفرق ى  المشاركین ون من المفید ایضا, حسب رأسكانھا. وسیكل

صراحة بیقال ,والیة الداخلة والیة, كما فى حالة الاالدویة الالزمة لمواصلة العالج. وفى بعض تتوفر 

على ان الرعایة الصحیة قد تدھورت خالل السنوات القلیلة الماضیة.
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. وینبغى ان یكون ھناك, من السوقئھا من التي یتم اقتناوالفواكھ اللحوم والخضروات, اسى من السا
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ھي الصحیة فى انشغاالتاحد المواضیع الرئیسیةالرعایة اوى,الشباب الصحرو المثیرة لالھتمام

االنثوى فى اطار المجمع عاشوال سیما یقارنوا. اولئك الذین الخارج افى فىاالوضاع لصحیة

مع ومن الطبیعى اذن ان تتداولالبلدان المتقدمة فى المخیمات. رؤیة الرعایة الصحیةلدیھمالوضع

على و المطالبة بمبنیة الوقائیة ألمراضالمعاییر فانھمعملیة الرصد المستمرة. ولذلك یطالبوالصحة.

صحیة   دوریة   فى المدارس.علىبزیارات االطفال

فى برام قدمن انج التبادل, یشكونالذین شاركوا مشاكلالكشفت, تم ھ و الدم وفقر عن الربو,

ولكنالحساسیة البلدان... ھذه فى الذى بداء یستمرالعالج ذلكال یمكن ان ویالحظفى المخیمات بعد .

كثیرة اوان نسبة والوزن مثل الطول االساسیة ال تعرف المؤشرات الصحیة الدم.ضغطمن الناس

كحل یكونكلفيویقترح مستوصف صغیردائرة على االقل الصحةجرالھناك مؤشرات رصد اء

وسیكل رأسكانھا. حسب من المفید ایضا, دینامكیة الفرقى المشاركینون ھذه المراكزفي, انفى

وفى بعضتتوفر الالزمة لمواصلة العالج. حالةالاالدویة فى كما صراحةبیقال,والیة الداخلةوالیة,

القلیلة الماضیة. خالل السنوات قد تدھورت الرعایة الصحیة على ان

فى الصحراء, الحیاة عن اإلنقاصظروف فضال حالة المیاه, علىوسوء كبیر بشكل الغذائیة تؤثر

الغذائى دون استكمال النظام االقتصادیة یحول الى الموارد فان االفتقار ذلك, على وعالوة جمیع السكان.

والخضروات,اسى منالسا یتم اقتناوالفواكھاللحوم منالتي منالسوقئھا ھناك, وینبغى ان یكون .

, الرقابةالجانب الحكومة من فى المتاجر.المنتجاتاالوضاع الصحیة لبعضعلىمزید تباع التى

المنتجاتانقطاع على المحافظة فى الحرارة درجات فى و االكسدة المعلبات، الكھرباء, التغیرات

الظروفاءة اجھزة التبریدرد ھى على نوعیة المنتجات, فى المحالت,المعروضةتؤثر فى و للبیع

المستھلكة السكان .صحة

لجسم یة لان الضغوط االجتماعیة والثقافنما یتعلق بالصحة. و یدركیھتممن بكلالالنساء خاصة

فى مواجھة النموذج و صحتھم.حساب الجمالیة على تركیز اكثر على العدد من البنات الى تجر 

رض الدراسة بغالبلدان االخرىالمھاجرین الى تاثیر فى المجموعات, ان یقال , السمینةً للمراة التقلیدى

. ضا او الجلد اكثر بیرشاقة ابتداء من العقد االول من السنة سنة الفین, وتم فرض نموذج المراة اكثر و , 

. ومن الالفت للنظر اناقةالبنات اكثر بیعجب اكثرالجامعیین ، ان  الفتیة الفرق قد بین فى  دینامكیات 

الصحراویین. الالجئین مخیمات فى الالجئین 39الشباب

علىان ا صغیرة سن البنات فى التجاریة االدویة لزیادة اوطالع  اوخفضالعالمات لتلوینالوزن

الجلد.

المخ تعاطى ظھور ,ان قلتھا الشباب, مھما كانت بین لدرات وبطبیعةیدعو فى المخیمات. لقلق ایضا

مباشر،الح من تاثیر عندما یكونواثارهمن حیث  االستھالك ال, یشكلھ الخطر الذى ولكن ایضا بسبب ,

ھمھؤالء و الالشباب المستھلكین یقودون الیات ھذه ھذا الصددتحت تاثیر فى كما یؤید, لجھودامواد.

منع من اجل تبذلھا الحكومة الصحراویة بھاالمخیمات, اودخول المخدرات الىالتى وعلىاالتجار .

منم انرغایة حال,  فى الثقافةالمختصرات ال یجد صعوبةوالدین الصحراويالمحظورات الشباب ,

منظور نقدى. من عن المخدرات فى التحدث

حعالمات النفس تحدثاورناھنالذي ھذا البحث عقلیةنفى وجود أمراض أوساط الشباببینعن

المشاریع الحیویةك من مناعراض االحباط وكثرة, االفتقار الى العمل, الفراغ, طویلواوقات الوقت

ال یزال یشكلرقھالذي یستغ موضوع الصحة النفسیة الى ان تشیر نفسھ, فى الوقت ھذا النزاع. تسویة

فى الثقا الصحراویة, ما یجعل احد المحظورات تظھرفة االسرعندما فى انخفیھاتحاالت یحاول او

تقلیدیا عالج التى اجریت مع الشباب  كاد ان . وفى المقایعالجھا ھذه األنواعبالت اضطراباتتذكر من

حین یتحدثال فى عن الوحدةنفسیة, الناجمة مستقبلیةعن المعاناة واالفتقار الى المشاریع , وصعوبة,

ال یعبر ولكنھم منعنالزواج..., معیفقطمفھوم المرض العقلى.ھا ھذا االضطراب النفسى رتبط

او المخدرات, او عند  ظھور مشاكل استھ الكحول , اوأو  أزمات  شخصیة  للبنات  من جراء استخدام الك

فى تغییر الوزن او .كریمات التبیضاساءة استعمال العقاقیر

Sin ocioعمل تجاري أوترفیھ، بدون no hay negocio

نشیرفى التحلیل ھذا فى وھوالى استخدامالفصل االخیر فى الحیاةوقت الفراغ, جدا ھامة مسالة

على لسان وجاء المخیمات. فى ذات االولھمالیومیة للشباب ھو احد المجاالت ویة التى ینبغى انھذا

ھامة,وضعویركز علیھا وعدم العمل، لھااستراتیجیات في یساعد، اذ ان سوء استخدام الترفیھ,

التيبروز مع الثقافةبعض األنشطة القانونتتعارض و شرعیة مطالبةالحكومة. ولذلك,الصحراویة,

وتوفیر المعدات وقت الفراغ.بتنظیم انشطة من بشكل افضل من االستفادة الشباب لتمكین

انشطة الفيوتقترح التى موجھةاتنشاطالنظامى,بالتعلیملھاعالقةاوقات الفراغ الىتدریبٮة

والممارسات التى التقنیات حالة البنات یطتعلم وفى كسب العیش. عمل او على نالبتؤدى الى الحصول

الصحراویین. الالجئین مخیمات فى الالجئین 40الشباب

لتلوین الوزن او خفض العالمات التجاریة االدویة لزیادة او طالع   البنات فى سن صغیرة  على ان ا

الجلد.

لقلق ایضا فى المخیمات. وبطبیعة یدعو لدرات بین الشباب, مھما كانت  قلتھا , ان ظھور تعاطى المخ

, ولكن ایضا بسبب الخطر الذى یشكلھ عندما یكون واثارهمن حیث  االستھالك ال, من تاثیر مباشر، الح

لجھود امواد. كما یؤید, فى ھذا الصددتحت تاثیر ھذه الالشباب المستھلكین یقودون  الیات و ھم ھؤالء

. وعلى االتجار بھا المخیمات, او دخول المخدرات  الى التى تبذلھا الحكومة الصحراویة من اجل منع 

منم انرغایة حال,  فى الثقافةالمختصرات ال یجد صعوبةوالدین الصحراويالمحظورات الشباب ,

منظور نقدى. من عن المخدرات فى التحدث

حعالمات النفس تحدثاورناھنالذي ھذا البحث عقلیةنفى وجود أمراض أوساط الشباببینعن

المشاریع الحیویةك من مناعراض االحباط وكثرة, االفتقار الى العمل, الفراغ, طویلواوقات الوقت

ال یزال یشكلرقھالذي یستغ موضوع الصحة النفسیة الى ان تشیر نفسھ, فى الوقت ھذا النزاع. تسویة

فى الثقا الصحراویة, ما یجعل احد المحظورات تظھرفة االسرعندما فى انخفیھاتحاالت یحاول او

تقلیدیا عالج التى اجریت مع الشباب  كاد ان . وفى المقایعالجھا ھذه األنواعبالت اضطراباتتذكر من

حین یتحدثال فى عن الوحدةنفسیة, الناجمة مستقبلیةعن المعاناة واالفتقار الى المشاریع , وصعوبة,

ال یعبر ولكنھم منعنالزواج..., معیفقطمفھوم المرض العقلى.ھا ھذا االضطراب النفسى رتبط

او المخدرات, او عند  ظھور مشاكل استھ الكحول , اوأو  أزمات  شخصیة  للبنات  من جراء استخدام الك

فى تغییر الوزن او .كریمات التبیضاساءة استعمال العقاقیر

Sin ocioعمل تجاري أوترفیھ، بدون no hay negocio

نشیرفى التحلیل ھذا فى وھوالى استخدامالفصل االخیر فى الحیاةوقت الفراغ, جدا ھامة مسالة

على لسان وجاء المخیمات. فى ذات االولھمالیومیة للشباب ھو احد المجاالت ویة التى ینبغى انھذا

ھامة,وضعویركز علیھا وعدم العمل، لھااستراتیجیات في یساعد، اذ ان سوء استخدام الترفیھ,

التيبروز مع الثقافةبعض األنشطة القانونتتعارض و شرعیة مطالبةالحكومة. ولذلك,الصحراویة,

وتوفیر المعدات وقت الفراغ.بتنظیم انشطة من بشكل افضل من االستفادة الشباب لتمكین

انشطة الفيوتقترح التى موجھةاتنشاطالنظامى,بالتعلیملھاعالقةاوقات الفراغ الىتدریبٮة

والممارسات التى التقنیات حالة البنات یطتعلم وفى كسب العیش. عمل او على نالبتؤدى الى الحصول

الصحراویین. الالجئین مخیمات فى الالجئین 40الشباب
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ھي الصحیة فى انشغاالتاحد المواضیع الرئیسیةالرعایة اوى,الشباب الصحرو المثیرة لالھتمام

االنثوى فى اطار المجمع عاشوال سیما یقارنوا. اولئك الذین الخارج افى فىاالوضاع لصحیة

مع ومن الطبیعى اذن ان تتداولالبلدان المتقدمة فى المخیمات. رؤیة الرعایة الصحیةلدیھمالوضع

على و المطالبة بمبنیة الوقائیة ألمراضالمعاییر فانھمعملیة الرصد المستمرة. ولذلك یطالبوالصحة.

صحیة   دوریة   فى المدارس.علىبزیارات االطفال

فى برام قدمن انج التبادل, یشكونالذین شاركوا مشاكلالكشفت, تم ھ و الدم وفقر عن الربو,

ولكنالحساسیة البلدان... ھذه فى الذى بداء یستمرالعالج ذلكال یمكن ان ویالحظفى المخیمات بعد .

كثیرة اوان نسبة والوزن مثل الطول االساسیة ال تعرف المؤشرات الصحیة الدم.ضغطمن الناس

كحل یكونكلفيویقترح مستوصف صغیردائرة على االقل الصحةجرالھناك مؤشرات رصد اء

وسیكل رأسكانھا. حسب من المفید ایضا, دینامكیة الفرقى المشاركینون ھذه المراكزفي, انفى

وفى بعضتتوفر الالزمة لمواصلة العالج. حالةالاالدویة فى كما صراحةبیقال,والیة الداخلةوالیة,

القلیلة الماضیة. خالل السنوات قد تدھورت الرعایة الصحیة على ان

فى الصحراء, الحیاة عن اإلنقاصظروف فضال حالة المیاه, علىوسوء كبیر بشكل الغذائیة تؤثر

الغذائى دون استكمال النظام االقتصادیة یحول الى الموارد فان االفتقار ذلك, على وعالوة جمیع السكان.

والخضروات,اسى منالسا یتم اقتناوالفواكھاللحوم منالتي منالسوقئھا ھناك, وینبغى ان یكون .

, الرقابةالجانب الحكومة من فى المتاجر.المنتجاتاالوضاع الصحیة لبعضعلىمزید تباع التى

المنتجاتانقطاع على المحافظة فى الحرارة درجات فى و االكسدة المعلبات، الكھرباء, التغیرات

الظروفاءة اجھزة التبریدرد ھى على نوعیة المنتجات, فى المحالت,المعروضةتؤثر فى و للبیع

المستھلكة السكان .صحة

خاصة بكلالالنساء و یدركیھتممن والثقافنما یتعلق بالصحة. لجسم یة لان الضغوط االجتماعیة

الىتجر من البنات علىالعدد علىتركیز اكثر مواجھة النموذجو صحتھم.حسابالجمالیة فى

الىتاثیرفى المجموعات, انیقال, السمینةًللمراةالتقلیدى رض الدراسةبغالبلدان االخرىالمھاجرین

المراة اكثرو ,  فرض نموذج وتم السنة سنة الفین, من العقد االول من . ضا او الجلد اكثر بیرشاقةابتداء

ومن الالفت للنظراناقةالبنات اكثربیعجب اكثرالجامعیین، ان الفتیةالفرققد بین فى  دینامكیات  .

الصحراویین. الالجئین مخیمات فى الالجئین 39الشباب

علىان ا صغیرة سن البنات فى التجاریة االدویة لزیادة اوطالع  اوخفضالعالمات لتلوینالوزن

الجلد.

المخ تعاطى ظھور ,ان قلتھا الشباب, مھما كانت بین لدرات وبطبیعةیدعو فى المخیمات. لقلق ایضا

مباشر،الح من تاثیر عندما یكونواثارهمن حیث  االستھالك ال, یشكلھ الخطر الذى ولكن ایضا بسبب ,

ھمھؤالء و الالشباب المستھلكین یقودون الیات ھذه ھذا الصددتحت تاثیر فى كما یؤید, لجھودامواد.

منع من اجل تبذلھا الحكومة الصحراویة بھاالمخیمات, اودخول المخدرات الىالتى وعلىاالتجار .

ایة حال, رغم االمخضرات  من المحظورات فى الثقافة والدین الصحراوي , الشباب ال یجد صعوبة فى 

التحدث عن المخدرات من منظور نقدى.

عامالت  الصحة  النفسیة  الذي  حاورناھن فى ھذا البحث تحدثن عن وجود أمراض عقلیة بین أوساط 

الشباب كاعراض االحباط من المشاریع الحیویة, االفتقار الى العمل, من  كثرة اوقات الفراغ, و والوقت 

طویل الذي  یستغرقھ تسویة ھذا النزاع. فى الوقت نفسھ, تشیر الى ان موضوع الصحة النفسیة ال یزال 

یشكل احد المحظورات فى الثقافة الصحراویة, ما یجعل عندما تظھر حاالت فى االسر تخفیھا او یحاول ان 

یعالجھا  عالج تقلیدیا . فى المقابالت التى اجریت مع الشباب  كاد ان تذكر  ھذه  األنواع من اضطرابات 

النفسیة, فى حین  یتحدث عن المعاناة الناجمة عن  الوحدة , واالفتقار الى المشاریع  مستقبلیة , وصعوبة 

الزواج..., ولكنھم  ال  یعبر عنھا من مفھوم المرض العقلى. فقط یرتبط ھذا االضطراب النفسى مع استھالك 

الكحول او المخدرات, او عند  ظھور مشاكل أو  أزمات  شخصیة  للبنات  من جراء استخدام , او 
.كریمات التبیضاساءة استعمال العقاقیر فى تغییر الوزن  او 

Sin ocioعمل تجاري أوترفیھ، بدون no hay negocio

نشیرفى التحلیل ھذا فى وھوالى استخدامالفصل االخیر فى الحیاةوقت الفراغ, جدا ھامة مسالة

على لسان وجاء المخیمات. فى ذات االولھمالیومیة للشباب ھو احد المجاالت ویة التى ینبغى انھذا

ھامة,وضعویركز علیھا وعدم العمل، لھااستراتیجیات في یساعد، اذ ان سوء استخدام الترفیھ,

التيبروز مع الثقافةبعض األنشطة القانونتتعارض و شرعیة مطالبةالحكومة. ولذلك,الصحراویة,

وتوفیر المعدات وقت الفراغ.بتنظیم انشطة من بشكل افضل من االستفادة الشباب لتمكین

انشطة الفيوتقترح التى موجھةاتنشاطالنظامى,بالتعلیملھاعالقةاوقات الفراغ الىتدریبٮة

والممارسات التى التقنیات حالة البنات یطتعلم وفى كسب العیش. عمل او على نالبتؤدى الى الحصول

الصحراویین. الالجئین مخیمات فى الالجئین 40الشباب

علىان ا صغیرة سن البنات فى التجاریة االدویة لزیادة اوطالع  اوخفضالعالمات لتلوینالوزن

الجلد.

المخ تعاطى ظھور ,ان قلتھا الشباب, مھما كانت بین لدرات وبطبیعةیدعو فى المخیمات. لقلق ایضا

مباشر،الح من تاثیر عندما یكونواثارهمن حیث  االستھالك ال, یشكلھ الخطر الذى ولكن ایضا بسبب ,

ھمھؤالء و الالشباب المستھلكین یقودون الیات ھذه ھذا الصددتحت تاثیر فى كما یؤید, لجھودامواد.

منع من اجل تبذلھا الحكومة الصحراویة بھاالمخیمات, اودخول المخدرات الىالتى وعلىاالتجار .

منم انرغایة حال,  فى الثقافةالمختصرات ال یجد صعوبةوالدین الصحراويالمحظورات الشباب ,

منظور نقدى. من عن المخدرات فى التحدث

حعالمات النفس تحدثاورناھنالذي ھذا البحث عقلیةنفى وجود أمراض أوساط الشباببینعن

المشاریع الحیویةك من مناعراض االحباط وكثرة, االفتقار الى العمل, الفراغ, طویلواوقات الوقت

ال یزال یشكلرقھالذي یستغ موضوع الصحة النفسیة الى ان تشیر نفسھ, فى الوقت ھذا النزاع. تسویة

فى الثقا الصحراویة, ما یجعل احد المحظورات تظھرفة االسرعندما فى انخفیھاتحاالت یحاول او

تقلیدیا عالج التى اجریت مع الشباب  كاد ان . وفى المقایعالجھا ھذه األنواعبالت اضطراباتتذكر من

حین یتحدثال فى عن الوحدةنفسیة, الناجمة مستقبلیةعن المعاناة واالفتقار الى المشاریع , وصعوبة,

ال یعبر ولكنھم منعنالزواج..., معیفقطمفھوم المرض العقلى.ھا ھذا االضطراب النفسى رتبط

او المخدرات, او عند  ظھور مشاكل استھ الكحول , اوأو  أزمات  شخصیة  للبنات  من جراء استخدام الك

فى تغییر الوزن او .كریمات التبیضاساءة استعمال العقاقیر

Sin ocioعمل تجاري أوترفیھ، بدون no hay negocio

نشیرفى التحلیل ھذا فى وھوالى استخدامالفصل االخیر فى الحیاةوقت الفراغ, جدا ھامة مسالة

على لسان وجاء المخیمات. فى ذات االولھمالیومیة للشباب ھو احد المجاالت ویة التى ینبغى انھذا

ھامة,وضعویركز علیھا وعدم العمل، لھااستراتیجیات في یساعد، اذ ان سوء استخدام الترفیھ,

التيبروز مع الثقافةبعض األنشطة القانونتتعارض و شرعیة مطالبةالحكومة. ولذلك,الصحراویة,

وتوفیر المعدات وقت الفراغ.بتنظیم انشطة من بشكل افضل من االستفادة الشباب لتمكین

انشطة الفيوتقترح التى موجھةاتنشاطالنظامى,بالتعلیملھاعالقةاوقات الفراغ الىتدریبٮة

والممارسات التى التقنیات حالة البنات یطتعلم وفى كسب العیش. عمل او على نالبتؤدى الى الحصول

الصحراویین. الالجئین مخیمات فى الالجئین 40الشباب
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ھي الصحیة فى انشغاالتاحد المواضیع الرئیسیةالرعایة اوى,الشباب الصحرو المثیرة لالھتمام

االنثوى فى اطار المجمع عاشوال سیما یقارنوا. اولئك الذین الخارج افى فىاالوضاع لصحیة

مع ومن الطبیعى اذن ان تتداولالبلدان المتقدمة فى المخیمات. رؤیة الرعایة الصحیةلدیھمالوضع

على و المطالبة بمبنیة الوقائیة ألمراضالمعاییر فانھمعملیة الرصد المستمرة. ولذلك یطالبوالصحة.

صحیة   دوریة   فى المدارس.علىبزیارات االطفال

فى برام قدمن انج التبادل, یشكونالذین شاركوا مشاكلالكشفت, تم ھ و الدم وفقر عن الربو,

ولكنالحساسیة البلدان... ھذه فى الذى بداء یستمرالعالج ذلكال یمكن ان ویالحظفى المخیمات بعد .

كثیرة اوان نسبة والوزن مثل الطول االساسیة ال تعرف المؤشرات الصحیة الدم.ضغطمن الناس

كحل یكونكلفيویقترح مستوصف صغیردائرة على االقل الصحةجرالھناك مؤشرات رصد اء

وسیكل رأسكانھا. حسب من المفید ایضا, دینامكیة الفرقى المشاركینون ھذه المراكزفي, انفى

وفى بعضتتوفر الالزمة لمواصلة العالج. حالةالاالدویة فى كما صراحةبیقال,والیة الداخلةوالیة,

القلیلة الماضیة. خالل السنوات قد تدھورت الرعایة الصحیة على ان

فى الصحراء, الحیاة عن اإلنقاصظروف فضال حالة المیاه, علىوسوء كبیر بشكل الغذائیة تؤثر

الغذائى دون استكمال النظام االقتصادیة یحول الى الموارد فان االفتقار ذلك, على وعالوة جمیع السكان.

والخضروات,اسى منالسا یتم اقتناوالفواكھاللحوم منالتي منالسوقئھا ھناك, وینبغى ان یكون .

, الرقابةالجانب الحكومة من فى المتاجر.المنتجاتاالوضاع الصحیة لبعضعلىمزید تباع التى

المنتجاتانقطاع على المحافظة فى الحرارة درجات فى و االكسدة المعلبات، الكھرباء, التغیرات

الظروفاءة اجھزة التبریدرد ھى على نوعیة المنتجات, فى المحالت,المعروضةتؤثر فى و للبیع

المستھلكة السكان .صحة

لجسم یة لان الضغوط االجتماعیة والثقافنما یتعلق بالصحة. و یدركیھتممن بكلالالنساء خاصة

فى مواجھة النموذج و صحتھم.حساب الجمالیة على تركیز اكثر على العدد من البنات الى تجر 

رض الدراسة بغالبلدان االخرىالمھاجرین الى تاثیر فى المجموعات, ان یقال , السمینةً للمراة التقلیدى

. ضا او الجلد اكثر بیرشاقة ابتداء من العقد االول من السنة سنة الفین, وتم فرض نموذج المراة اكثر و , 

. ومن الالفت للنظر اناقةالبنات اكثر بیعجب اكثرالجامعیین ، ان  الفتیة الفرق قد بین فى  دینامكیات 

الصحراویین. الالجئین مخیمات فى الالجئین 39الشباب

علىان ا صغیرة سن البنات فى التجاریة االدویة لزیادة اوطالع  اوخفضالعالمات لتلوینالوزن

الجلد.

المخ تعاطى ظھور ,ان قلتھا الشباب, مھما كانت بین لدرات وبطبیعةیدعو فى المخیمات. لقلق ایضا

مباشر،الح من تاثیر عندما یكونواثارهمن حیث  االستھالك ال, یشكلھ الخطر الذى ولكن ایضا بسبب ,

ھمھؤالء و الالشباب المستھلكین یقودون الیات ھذه ھذا الصددتحت تاثیر فى كما یؤید, لجھودامواد.

منع من اجل تبذلھا الحكومة الصحراویة بھاالمخیمات, اودخول المخدرات الىالتى وعلىاالتجار .

منم انرغایة حال,  فى الثقافةالمختصرات ال یجد صعوبةوالدین الصحراويالمحظورات الشباب ,

منظور نقدى. من عن المخدرات فى التحدث

حعالمات النفس تحدثاورناھنالذي ھذا البحث عقلیةنفى وجود أمراض أوساط الشباببینعن

المشاریع الحیویةك من مناعراض االحباط وكثرة, االفتقار الى العمل, الفراغ, طویلواوقات الوقت

ال یزال یشكلرقھالذي یستغ موضوع الصحة النفسیة الى ان تشیر نفسھ, فى الوقت ھذا النزاع. تسویة

فى الثقا الصحراویة, ما یجعل احد المحظورات تظھرفة االسرعندما فى انخفیھاتحاالت یحاول او

تقلیدیا عالج التى اجریت مع الشباب  كاد ان . وفى المقایعالجھا ھذه األنواعبالت اضطراباتتذكر من

حین یتحدثال فى عن الوحدةنفسیة, الناجمة مستقبلیةعن المعاناة واالفتقار الى المشاریع , وصعوبة,

ال یعبر ولكنھم منعنالزواج..., معیفقطمفھوم المرض العقلى.ھا ھذا االضطراب النفسى رتبط

او المخدرات, او عند  ظھور مشاكل استھ الكحول , اوأو  أزمات  شخصیة  للبنات  من جراء استخدام الك

فى تغییر الوزن او .كریمات التبیضاساءة استعمال العقاقیر

Sin ocioعمل تجاري أوترفیھ، بدون no hay negocio

نشیرفى التحلیل ھذا فى وھوالى استخدامالفصل االخیر فى الحیاةوقت الفراغ, جدا ھامة مسالة

على لسان وجاء المخیمات. فى ذات االولھمالیومیة للشباب ھو احد المجاالت ویة التى ینبغى انھذا

ھامة,وضعویركز علیھا وعدم العمل، لھااستراتیجیات في یساعد، اذ ان سوء استخدام الترفیھ,

التيبروز مع الثقافةبعض األنشطة القانونتتعارض و شرعیة مطالبةالحكومة. ولذلك,الصحراویة,

وتوفیر المعدات وقت الفراغ.بتنظیم انشطة من بشكل افضل من االستفادة الشباب لتمكین

انشطة الفيوتقترح التى موجھةاتنشاطالنظامى,بالتعلیملھاعالقةاوقات الفراغ الىتدریبٮة

والممارسات التى التقنیات حالة البنات یطتعلم وفى كسب العیش. عمل او على نالبتؤدى الى الحصول

الصحراویین. الالجئین مخیمات فى الالجئین 40الشباب

لتلوین الوزن او خفض العالمات التجاریة االدویة لزیادة او طالع   البنات فى سن صغیرة  على ان ا

الجلد.

لقلق ایضا فى المخیمات. وبطبیعة یدعو لدرات بین الشباب, مھما كانت  قلتھا , ان ظھور تعاطى المخ

, ولكن ایضا بسبب الخطر الذى یشكلھ عندما یكون واثارهمن حیث  االستھالك ال, من تاثیر مباشر، الح

لجھود امواد. كما یؤید, فى ھذا الصددتحت تاثیر ھذه الالشباب المستھلكین یقودون  الیات و ھم ھؤالء

. وعلى االتجار بھا المخیمات, او دخول المخدرات  الى التى تبذلھا الحكومة الصحراویة من اجل منع 

منم انرغایة حال,  فى الثقافةالمختصرات ال یجد صعوبةوالدین الصحراويالمحظورات الشباب ,

منظور نقدى. من عن المخدرات فى التحدث

حعالمات النفس تحدثاورناھنالذي ھذا البحث عقلیةنفى وجود أمراض أوساط الشباببینعن

المشاریع الحیویةك من مناعراض االحباط وكثرة, االفتقار الى العمل, الفراغ, طویلواوقات الوقت

ال یزال یشكلرقھالذي یستغ موضوع الصحة النفسیة الى ان تشیر نفسھ, فى الوقت ھذا النزاع. تسویة

فى الثقا الصحراویة, ما یجعل احد المحظورات تظھرفة االسرعندما فى انخفیھاتحاالت یحاول او

تقلیدیا عالج التى اجریت مع الشباب  كاد ان . وفى المقایعالجھا ھذه األنواعبالت اضطراباتتذكر من

حین یتحدثال فى عن الوحدةنفسیة, الناجمة مستقبلیةعن المعاناة واالفتقار الى المشاریع , وصعوبة,

ال یعبر ولكنھم منعنالزواج..., معیفقطمفھوم المرض العقلى.ھا ھذا االضطراب النفسى رتبط

او المخدرات, او عند  ظھور مشاكل استھ الكحول , اوأو  أزمات  شخصیة  للبنات  من جراء استخدام الك

فى تغییر الوزن او .كریمات التبیضاساءة استعمال العقاقیر

Sin ocioعمل تجاري أوترفیھ، بدون no hay negocio

نشیرفى التحلیل ھذا فى وھوالى استخدامالفصل االخیر فى الحیاةوقت الفراغ, جدا ھامة مسالة

على لسان وجاء المخیمات. فى ذات االولھمالیومیة للشباب ھو احد المجاالت ویة التى ینبغى انھذا

ھامة,وضعویركز علیھا وعدم العمل، لھااستراتیجیات في یساعد، اذ ان سوء استخدام الترفیھ,

التيبروز مع الثقافةبعض األنشطة القانونتتعارض و شرعیة مطالبةالحكومة. ولذلك,الصحراویة,

وتوفیر المعدات وقت الفراغ.بتنظیم انشطة من بشكل افضل من االستفادة الشباب لتمكین

انشطة الفيوتقترح التى موجھةاتنشاطالنظامى,بالتعلیملھاعالقةاوقات الفراغ الىتدریبٮة

والممارسات التى التقنیات حالة البنات یطتعلم وفى كسب العیش. عمل او على نالبتؤدى الى الحصول

الصحراویین. الالجئین مخیمات فى الالجئین 40الشباب
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ھي الصحیة فى انشغاالتاحد المواضیع الرئیسیةالرعایة اوى,الشباب الصحرو المثیرة لالھتمام

االنثوى فى اطار المجمع عاشوال سیما یقارنوا. اولئك الذین الخارج افى فىاالوضاع لصحیة

مع ومن الطبیعى اذن ان تتداولالبلدان المتقدمة فى المخیمات. رؤیة الرعایة الصحیةلدیھمالوضع

على و المطالبة بمبنیة الوقائیة ألمراضالمعاییر فانھمعملیة الرصد المستمرة. ولذلك یطالبوالصحة.

صحیة   دوریة   فى المدارس.علىبزیارات االطفال

فى برام قدمن انج التبادل, یشكونالذین شاركوا مشاكلالكشفت, تم ھ و الدم وفقر عن الربو,

ولكنالحساسیة البلدان... ھذه فى الذى بداء یستمرالعالج ذلكال یمكن ان ویالحظفى المخیمات بعد .

كثیرة اوان نسبة والوزن مثل الطول االساسیة ال تعرف المؤشرات الصحیة الدم.ضغطمن الناس

كحل یكونكلفيویقترح مستوصف صغیردائرة على االقل الصحةجرالھناك مؤشرات رصد اء

وسیكل رأسكانھا. حسب من المفید ایضا, دینامكیة الفرقى المشاركینون ھذه المراكزفي, انفى

وفى بعضتتوفر الالزمة لمواصلة العالج. حالةالاالدویة فى كما صراحةبیقال,والیة الداخلةوالیة,

القلیلة الماضیة. خالل السنوات قد تدھورت الرعایة الصحیة على ان

فى الصحراء, الحیاة عن اإلنقاصظروف فضال حالة المیاه, علىوسوء كبیر بشكل الغذائیة تؤثر

الغذائى دون استكمال النظام االقتصادیة یحول الى الموارد فان االفتقار ذلك, على وعالوة جمیع السكان.

والخضروات,اسى منالسا یتم اقتناوالفواكھاللحوم منالتي منالسوقئھا ھناك, وینبغى ان یكون .

, الرقابةالجانب الحكومة من فى المتاجر.المنتجاتاالوضاع الصحیة لبعضعلىمزید تباع التى

المنتجاتانقطاع على المحافظة فى الحرارة درجات فى و االكسدة المعلبات، الكھرباء, التغیرات

الظروفاءة اجھزة التبریدرد ھى على نوعیة المنتجات, فى المحالت,المعروضةتؤثر فى و للبیع

المستھلكة السكان .صحة

خاصة بكلالالنساء و یدركیھتممن والثقافنما یتعلق بالصحة. لجسم یة لان الضغوط االجتماعیة

الىتجر من البنات علىالعدد علىتركیز اكثر مواجھة النموذجو صحتھم.حسابالجمالیة فى

الىتاثیرفى المجموعات, انیقال, السمینةًللمراةالتقلیدى رض الدراسةبغالبلدان االخرىالمھاجرین

المراة اكثرو ,  فرض نموذج وتم السنة سنة الفین, من العقد االول من . ضا او الجلد اكثر بیرشاقةابتداء

ومن الالفت للنظراناقةالبنات اكثربیعجب اكثرالجامعیین، ان الفتیةالفرققد بین فى  دینامكیات  .

الصحراویین. الالجئین مخیمات فى الالجئین 39الشباب

علىان ا صغیرة سن البنات فى التجاریة االدویة لزیادة اوطالع  اوخفضالعالمات لتلوینالوزن

الجلد.

المخ تعاطى ظھور ,ان قلتھا الشباب, مھما كانت بین لدرات وبطبیعةیدعو فى المخیمات. لقلق ایضا

مباشر،الح من تاثیر عندما یكونواثارهمن حیث  االستھالك ال, یشكلھ الخطر الذى ولكن ایضا بسبب ,

ھمھؤالء و الالشباب المستھلكین یقودون الیات ھذه ھذا الصددتحت تاثیر فى كما یؤید, لجھودامواد.

منع من اجل تبذلھا الحكومة الصحراویة بھاالمخیمات, اودخول المخدرات الىالتى وعلىاالتجار .

ایة حال, رغم االمخضرات  من المحظورات فى الثقافة والدین الصحراوي , الشباب ال یجد صعوبة فى 

التحدث عن المخدرات من منظور نقدى.

عامالت  الصحة  النفسیة  الذي  حاورناھن فى ھذا البحث تحدثن عن وجود أمراض عقلیة بین أوساط 

الشباب كاعراض االحباط من المشاریع الحیویة, االفتقار الى العمل, من  كثرة اوقات الفراغ, و والوقت 

طویل الذي  یستغرقھ تسویة ھذا النزاع. فى الوقت نفسھ, تشیر الى ان موضوع الصحة النفسیة ال یزال 

یشكل احد المحظورات فى الثقافة الصحراویة, ما یجعل عندما تظھر حاالت فى االسر تخفیھا او یحاول ان 

یعالجھا  عالج تقلیدیا . فى المقابالت التى اجریت مع الشباب  كاد ان تذكر  ھذه  األنواع من اضطرابات 

النفسیة, فى حین  یتحدث عن المعاناة الناجمة عن  الوحدة , واالفتقار الى المشاریع  مستقبلیة , وصعوبة 

الزواج..., ولكنھم  ال  یعبر عنھا من مفھوم المرض العقلى. فقط یرتبط ھذا االضطراب النفسى مع استھالك 

الكحول او المخدرات, او عند  ظھور مشاكل أو  أزمات  شخصیة  للبنات  من جراء استخدام , او 
.كریمات التبیضاساءة استعمال العقاقیر فى تغییر الوزن  او 

Sin ocioعمل تجاري أوترفیھ، بدون no hay negocio

نشیرفى التحلیل ھذا فى وھوالى استخدامالفصل االخیر فى الحیاةوقت الفراغ, جدا ھامة مسالة

على لسان وجاء المخیمات. فى ذات االولھمالیومیة للشباب ھو احد المجاالت ویة التى ینبغى انھذا

ھامة,وضعویركز علیھا وعدم العمل، لھااستراتیجیات في یساعد، اذ ان سوء استخدام الترفیھ,

التيبروز مع الثقافةبعض األنشطة القانونتتعارض و شرعیة مطالبةالحكومة. ولذلك,الصحراویة,

وتوفیر المعدات وقت الفراغ.بتنظیم انشطة من بشكل افضل من االستفادة الشباب لتمكین

انشطة الفيوتقترح التى موجھةاتنشاطالنظامى,بالتعلیملھاعالقةاوقات الفراغ الىتدریبٮة

والممارسات التى التقنیات حالة البنات یطتعلم وفى كسب العیش. عمل او على نالبتؤدى الى الحصول

الصحراویین. الالجئین مخیمات فى الالجئین 40الشباب

علىان ا صغیرة سن البنات فى التجاریة االدویة لزیادة اوطالع  اوخفضالعالمات لتلوینالوزن

الجلد.

المخ تعاطى ظھور ,ان قلتھا الشباب, مھما كانت بین لدرات وبطبیعةیدعو فى المخیمات. لقلق ایضا

مباشر،الح من تاثیر عندما یكونواثارهمن حیث  االستھالك ال, یشكلھ الخطر الذى ولكن ایضا بسبب ,

ھمھؤالء و الالشباب المستھلكین یقودون الیات ھذه ھذا الصددتحت تاثیر فى كما یؤید, لجھودامواد.

منع من اجل تبذلھا الحكومة الصحراویة بھاالمخیمات, اودخول المخدرات الىالتى وعلىاالتجار .

منم انرغایة حال,  فى الثقافةالمختصرات ال یجد صعوبةوالدین الصحراويالمحظورات الشباب ,

منظور نقدى. من عن المخدرات فى التحدث

حعالمات النفس تحدثاورناھنالذي ھذا البحث عقلیةنفى وجود أمراض أوساط الشباببینعن

المشاریع الحیویةك من مناعراض االحباط وكثرة, االفتقار الى العمل, الفراغ, طویلواوقات الوقت

ال یزال یشكلرقھالذي یستغ موضوع الصحة النفسیة الى ان تشیر نفسھ, فى الوقت ھذا النزاع. تسویة

فى الثقا الصحراویة, ما یجعل احد المحظورات تظھرفة االسرعندما فى انخفیھاتحاالت یحاول او

تقلیدیا عالج التى اجریت مع الشباب  كاد ان . وفى المقایعالجھا ھذه األنواعبالت اضطراباتتذكر من

حین یتحدثال فى عن الوحدةنفسیة, الناجمة مستقبلیةعن المعاناة واالفتقار الى المشاریع , وصعوبة,

ال یعبر ولكنھم منعنالزواج..., معیفقطمفھوم المرض العقلى.ھا ھذا االضطراب النفسى رتبط

او المخدرات, او عند  ظھور مشاكل استھ الكحول , اوأو  أزمات  شخصیة  للبنات  من جراء استخدام الك

فى تغییر الوزن او .كریمات التبیضاساءة استعمال العقاقیر

Sin ocioعمل تجاري أوترفیھ، بدون no hay negocio

نشیرفى التحلیل ھذا فى وھوالى استخدامالفصل االخیر فى الحیاةوقت الفراغ, جدا ھامة مسالة

على لسان وجاء المخیمات. فى ذات االولھمالیومیة للشباب ھو احد المجاالت ویة التى ینبغى انھذا

ھامة,وضعویركز علیھا وعدم العمل، لھااستراتیجیات في یساعد، اذ ان سوء استخدام الترفیھ,

التيبروز مع الثقافةبعض األنشطة القانونتتعارض و شرعیة مطالبةالحكومة. ولذلك,الصحراویة,

وتوفیر المعدات وقت الفراغ.بتنظیم انشطة من بشكل افضل من االستفادة الشباب لتمكین

انشطة الفيوتقترح التى موجھةاتنشاطالنظامى,بالتعلیملھاعالقةاوقات الفراغ الىتدریبٮة

والممارسات التى التقنیات حالة البنات یطتعلم وفى كسب العیش. عمل او على نالبتؤدى الى الحصول

الصحراویین. الالجئین مخیمات فى الالجئین 40الشباب
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علىان ا صغیرة سن البنات فى التجاریة االدویة لزیادة اوطالع  اوخفضالعالمات لتلوینالوزن

الجلد.

المخ تعاطى ظھور ,ان قلتھا الشباب, مھما كانت بین لدرات وبطبیعةیدعو فى المخیمات. لقلق ایضا

مباشر،الح من تاثیر عندما یكونواثارهمن حیث  االستھالك ال, یشكلھ الخطر الذى ولكن ایضا بسبب ,

ھمھؤالء و الالشباب المستھلكین یقودون الیات ھذه ھذا الصددتحت تاثیر فى كما یؤید, لجھودامواد.

منع من اجل تبذلھا الحكومة الصحراویة بھاالمخیمات, اودخول المخدرات الىالتى وعلىاالتجار .

منم انرغایة حال,  فى الثقافةالمختصرات ال یجد صعوبةوالدین الصحراويالمحظورات الشباب ,

منظور نقدى. من عن المخدرات فى التحدث

حعالمات النفس تحدثاورناھنالذي ھذا البحث عقلیةنفى وجود أمراض أوساط الشباببینعن

المشاریع الحیویةك من مناعراض االحباط وكثرة, االفتقار الى العمل, الفراغ, طویلواوقات الوقت

ال یزال یشكلرقھالذي یستغ موضوع الصحة النفسیة الى ان تشیر نفسھ, فى الوقت ھذا النزاع. تسویة

فى الثقا الصحراویة, ما یجعل احد المحظورات تظھرفة االسرعندما فى انخفیھاتحاالت یحاول او

تقلیدیا عالج التى اجریت مع الشباب  كاد ان . وفى المقایعالجھا ھذه األنواعبالت اضطراباتتذكر من

حین یتحدثال فى عن الوحدةنفسیة, الناجمة مستقبلیةعن المعاناة واالفتقار الى المشاریع , وصعوبة,

ال یعبر ولكنھم منعنالزواج..., معیفقطمفھوم المرض العقلى.ھا ھذا االضطراب النفسى رتبط

او المخدرات, او عند  ظھور مشاكل استھ الكحول , اوأو  أزمات  شخصیة  للبنات  من جراء استخدام الك

فى تغییر الوزن او .كریمات التبیضاساءة استعمال العقاقیر

Sin ocioبدون  ترفیھ  أو عمل تجاري   no hay negocio

نشیرفى التحلیل ھذا فى وھوالى استخدامالفصل االخیر فى الحیاةوقت الفراغ, جدا ھامة مسالة

على لسان وجاء المخیمات. فى ذات االولھمالیومیة للشباب ھو احد المجاالت ویة التى ینبغى انھذا

ھامة,وضعویركز علیھا وعدم العمل، لھااستراتیجیات في یساعد، اذ ان سوء استخدام الترفیھ,

التيبروز مع الثقافةبعض األنشطة القانونتتعارض و شرعیة مطالبةالحكومة. ولذلك,الصحراویة,

وتوفیر المعدات وقت الفراغ.بتنظیم انشطة من بشكل افضل من االستفادة الشباب لتمكین

انشطة الفيوتقترح التى موجھةاتنشاطالنظامى,بالتعلیملھاعالقةاوقات الفراغ الىتدریبٮة

والممارسات التى التقنیات حالة البنات یطتعلم وفى كسب العیش. عمل او على نالبتؤدى الى الحصول

الصحراویین. الالجئین مخیمات فى الالجئین 40الشباب

علىان ا صغیرة سن البنات فى التجاریة االدویة لزیادة اوطالع  اوخفضالعالمات لتلوینالوزن

الجلد.

المخ تعاطى ظھور ,ان قلتھا الشباب, مھما كانت بین لدرات وبطبیعةیدعو فى المخیمات. لقلق ایضا

مباشر،الح من تاثیر عندما یكونواثارهمن حیث  االستھالك ال, یشكلھ الخطر الذى ولكن ایضا بسبب ,

ھمھؤالء و الالشباب المستھلكین یقودون الیات ھذه ھذا الصددتحت تاثیر فى كما یؤید, لجھودامواد.

منع من اجل تبذلھا الحكومة الصحراویة بھاالمخیمات, اودخول المخدرات الىالتى وعلىاالتجار .

منم انرغایة حال,  فى الثقافةالمختصرات ال یجد صعوبةوالدین الصحراويالمحظورات الشباب ,

منظور نقدى. من عن المخدرات فى التحدث

حعالمات النفس تحدثاورناھنالذي ھذا البحث عقلیةنفى وجود أمراض أوساط الشباببینعن

المشاریع الحیویةك من مناعراض االحباط وكثرة, االفتقار الى العمل, الفراغ, طویلواوقات الوقت

ال یزال یشكلرقھالذي یستغ موضوع الصحة النفسیة الى ان تشیر نفسھ, فى الوقت ھذا النزاع. تسویة

فى الثقا الصحراویة, ما یجعل احد المحظورات تظھرفة االسرعندما فى انخفیھاتحاالت یحاول او

تقلیدیا عالج التى اجریت مع الشباب  كاد ان . وفى المقایعالجھا ھذه األنواعبالت اضطراباتتذكر من

حین یتحدثال فى عن الوحدةنفسیة, الناجمة مستقبلیةعن المعاناة واالفتقار الى المشاریع , وصعوبة,

ال یعبر ولكنھم منعنالزواج..., معیفقطمفھوم المرض العقلى.ھا ھذا االضطراب النفسى رتبط

او المخدرات, او عند  ظھور مشاكل استھ الكحول , اوأو  أزمات  شخصیة  للبنات  من جراء استخدام الك

فى تغییر الوزن او .كریمات التبیضاساءة استعمال العقاقیر

Sin ocioعمل تجاري أوترفیھ، بدون no hay negocio

فى الفصل االخیر فى ھذا التحلیل نشیر الى استخدام وقت الفراغ, وھو مسالة ھامة جدا فى الحیاة 

الیومیة للشباب فى المخیمات.  قد جاء على السنتھم   ان ھذا ھو احد المجاالت ذات االولویة التى ینبغى ان 
في یساعد، اذ ان سوء استخدام الترفیھ, وعدم العمل، لھا استراتیجیات ھامة,وضعویركز علیھا 

مطالبة الحكومة . ولذلك, الصحراویة,  و شرعیة القانونتتعارض مع الثقافة بعض األنشطة التي بروز 

لتمكین الشباب من االستفادة بشكل افضل من وقت الفراغ.بتنظیم انشطة وتوفیر المعدات 

الى تدریبٮة موجھة ات نشاطالنظامى,  بالتعلیم لھا عالقةاوقات الفراغ التى ال في وتقترح انشطة 

نالبتؤدى الى الحصول على عمل او كسب العیش. وفى حالة البنات یطتعلم التقنیات والممارسات التى 

الصحراویین. الالجئین مخیمات فى الالجئین 40الشباب بات ( االمالبس للشخارجى: ورشات لصناعة إقامة  عمل نتاج  المالبس العائلیة او الورش الخیاطة ب

.المخیمات حالیا من ما ھو متاح في أسواقاكثر حداثة في  تصامیم الملحفة ) 

لك فضاء و كذالمقیمین فى بلدان اخرى, و األصدقاء , نترنت یشكل وسیلة اتصال مع األسر اال

قضیة الصحراء الغربیة فى جمیع انحاء العالم. ومن بسیس لنشر و التحفضاء  لك كذ, و  تكویني  ایضا

), من اجل wifiكل والیة (مراكز محددة, شبكة على نطاق واسع ھو الربط بالشبكة  في ثم, فان الطلب

.

ان الشباب یمكنھ االتصال بحریة. و تم تحدید مخاطر اساءة استخدام الشبكة, التى قد تتعارض مع المبادئ 

الدینیة والثقافیة.

ارتفاع استھالك التلفزیون فى عدد من البنات, الذین یتابعون سلسالت و مسلسالت اجنبیة , تبعدھم عن 

مسؤولیاتھم الشخصیة واالسریة. ومنازلھم ال تعتمد اال على الطاقة الشمسیة, ھذا  االستھالك التلفزیوني 

المبالغ فیھ , یجعل الطاقة  غیركافیة لتلبیة االحتیاجات المنزلیة, في اللیل، االمر الذى یؤدى الى كثیر من 

الصراعات داخل االسرة. ولذلك, ال بد من التفكیر فى االنشطة التى تستھدف ھذا القطاع. وفى 

الوقت نفسھ ینص على ان یقوم التلفزیون الصحراوى اى برامج محددة موجھة الى الشباب.

و في الفصل المتعلق بالریاضة ، عبرت كل المجموعات و بشكل  مستمر عن طلب نشاء مرافق و 

إقامة انشطة ریاضیة.. و توفیر كل ما امكن لذوى السن المبكرة  من مؤطرین جماعین  وما یساھم في 

زیادة تركیزھم ونشاطھم العقلي، و طالبوا بالتمثیل في مجال الریاضة 

االطفال یحتاجون , باالضافة الى المرافق الریاضیة, ومعدات لكرة القدم, وھى الریاضة التى تثیر 

, االھتمام في المخیمات  على غراركرة الطائرة بالنسبة للبنات . الى ممارسة الریاضة التي یحددونھا 

الى او,كجزءاالصغر سنااالطفالونایخوضالتى  ناوشاتمو ال, الصرعاتةمكافحسبلباالضافة

الملل البنین و ویطالب . كوسیلة لمكافحة و الوالیاتبینبمنافساتالبناتكل من و الدوائر , واالحاء

انلذالك مدركون ھیئةھھم ھناك ھذه. وأندیةو معداتو تحتیةبنیةوتنسیق,ینبغى ان تكون ان

تعالجستكونمباریاتال ان .المدرسةوقت الفراغ, وال سیما فى فترات غیر یمكنھا

Insertar foto niñas jugando voley

,ابین الش وبرغنیشتكیبات المرافقانھ قلة الموجودةالم علىدائمااال انھاریاضیة ریاضاتحكرا

ولذلك بھنیطالبن بالذكور. خاص من اجل تمكینمرافق ممارسةھن, وھذاالمناسبة لھنالریاضةمن .

الىبالطبع, یذھب الى ابعد من ذلك الطلب, انھ یشیر في االلعاب الریاضیة, اال فقط فىلیس المساواة

العمومیة. جمیع االوساط
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الخیاطةب لصناعةإقامة  عملنتاج المالبس العائلیة اوالورش ورشات بات (االمالبس للشخارجى:

( حداثةفي  تصامیمالملحفة حالیامن ما ھو متاح في أسواقاكثر .المخیمات

مع األسراال اتصال وسیلة بلدان اخرى,و األصدقاء , نترنت یشكل فى كذالمقیمین فضاءو لك

و التحفضاء  لككذ, و  تكویني ایضا ومنبسیسلنشر انحاء العالم. جمیع فى الغربیة قضیة الصحراء

الطلب فان فيثم, ھو الربط بالشبكة واسع اجل wifiكل والیة (مراكز محددة, شبكة على نطاق من ,(

الشباب یمكنھ االتصال وان معبحریة. قد تتعارض التى الشبكة, اساءة استخدام مخاطر تم تحدید

والثقافیة. الدینیة المبادئ

استھالك التلفزیون من البنات, الذین یتابعونارتفاع عدد اجنبیةفى مسلسالت و , تبعدھمسلسالت

واالسریة.معن الشخصیة ھذاعاالال تعتمدومنازلھمسؤولیاتھم االستھالكلى الطاقة الشمسیة,

,التلفزیون فیھ المبالغ المنزلیة,الطاقةیجعلي اكافیة لتلبیة االحتیاجات االمر الذى یؤدى الىیل،للفي

فى االنشطة التى تستھدفداخلصراعاتالمنیركث من التفكیر ال بد ولذلك, وفىقطاعالذاھاالسرة. .

اى یقوم التلفزیون الصحراوى على ان نفسھ ینص برامج محددة موجھة الى الشباب.الوقت

مستمرعبرت، متعلق بالریاضةالالفصلو في و بشكل وعنكل المجموعات مرافق نشاء طلب

امكن. ریاضیة.انشطةإقامة توفیر كل ما جماعینمنالمبكرةسنى اللذوو فيماومؤطرین یساھم

طالونشاطھم العقلي،تركیزھمةادیز مجالبوابو في .الریاضةالتمثیل

یحتاج ومعدات, باالضافة الوناالطفال الریاضیة, المرافق القدم,لى الریاضة التى تثیركرة وھى

المخیمات على غراركرة في للبناتالنسالطائرة باالھتمام ممارسة الریاضة التي ی. بة , حددونھاالى

الى او,كجزءاالصغر سنااالطفالونایخوضالتى  ناوشاتمو ال, الصرعاتةمكافحسبلباالضافة

الملل البنین و ویطالب . كوسیلة لمكافحة و الوالیاتبینبمنافساتالبناتكل من و الدوائر , واالحاء

انلذالك مدركون ھیئةھھم ھناك ھذه. وأندیةو معداتو تحتیةبنیةوتنسیق,ینبغى ان تكون ان

تعالجستكونمباریاتال ان .المدرسةوقت الفراغ, وال سیما فى فترات غیر یمكنھا
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,ابین الش وبرغنیشتكیبات المرافقانھ قلة الموجودةالم علىدائمااال انھاریاضیة ریاضاتحكرا

ولذلك بھنیطالبن بالذكور. خاص من اجل تمكینمرافق ممارسةھن, وھذاالمناسبة لھنالریاضةمن .

الىبالطبع, یذھب الى ابعد من ذلك الطلب, انھ یشیر في االلعاب الریاضیة, اال فقط فىلیس المساواة

العمومیة. جمیع االوساط
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الخیاطةب لصناعةإقامة  عملنتاج المالبس العائلیة اوالورش ورشات بات (االمالبس للشخارجى:

( حداثةفي  تصامیمالملحفة حالیامن ما ھو متاح في أسواقاكثر .المخیمات

مع األسراال اتصال وسیلة بلدان اخرى,و األصدقاء , نترنت یشكل فى كذالمقیمین فضاءو لك

و التحفضاء  لككذ, و  تكویني ایضا ومنبسیسلنشر انحاء العالم. جمیع فى الغربیة قضیة الصحراء

الطلب فان فيثم, ھو الربط بالشبكة واسع اجل wifiكل والیة (مراكز محددة, شبكة على نطاق من ,(

الشباب یمكنھ االتصال وان معبحریة. قد تتعارض التى الشبكة, اساءة استخدام مخاطر تم تحدید

والثقافیة. الدینیة المبادئ

استھالك التلفزیون من البنات, الذین یتابعونارتفاع عدد اجنبیةفى مسلسالت و , تبعدھمسلسالت

واالسریة.معن الشخصیة ھذاعاالال تعتمدومنازلھمسؤولیاتھم االستھالكلى الطاقة الشمسیة,

,التلفزیون فیھ المبالغ المنزلیة,الطاقةیجعلي اكافیة لتلبیة االحتیاجات االمر الذى یؤدى الىیل،للفي

فى االنشطة التى تستھدفداخلصراعاتالمنیركث من التفكیر ال بد ولذلك, وفىقطاعالذاھاالسرة. .

اى یقوم التلفزیون الصحراوى على ان نفسھ ینص برامج محددة موجھة الى الشباب.الوقت

مستمرعبرت، متعلق بالریاضةالالفصلو في و بشكل وعنكل المجموعات مرافق نشاء طلب

امكن. ریاضیة.انشطةإقامة توفیر كل ما جماعینمنالمبكرةسنى اللذوو فيماومؤطرین یساھم

طالونشاطھم العقلي،تركیزھمةادیز مجالبوابو في .الریاضةالتمثیل

یحتاج ومعدات, باالضافة الوناالطفال الریاضیة, المرافق القدم,لى الریاضة التى تثیركرة وھى

المخیمات على غراركرة في للبناتالنسالطائرة باالھتمام ممارسة الریاضة التي ی. بة , حددونھاالى

الى او,كجزءاالصغر سنااالطفالونایخوضالتى  ناوشاتمو ال, الصرعاتةمكافحسبلباالضافة

الملل البنین و ویطالب . كوسیلة لمكافحة و الوالیاتبینبمنافساتالبناتكل من و الدوائر , واالحاء

انلذالك مدركون ھیئةھھم ھناك ھذه. وأندیةو معداتو تحتیةبنیةوتنسیق,ینبغى ان تكون ان

تعالجستكونمباریاتال ان .المدرسةوقت الفراغ, وال سیما فى فترات غیر یمكنھا
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,ابین الش وبرغنیشتكیبات المرافقانھ قلة الموجودةالم علىدائمااال انھاریاضیة ریاضاتحكرا

ولذلك بھنیطالبن بالذكور. خاص من اجل تمكینمرافق ممارسةھن, وھذاالمناسبة لھنالریاضةمن .

الىبالطبع, یذھب الى ابعد من ذلك الطلب, انھ یشیر في االلعاب الریاضیة, اال فقط فىلیس المساواة

العمومیة. جمیع االوساط
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الخیاطةب لصناعةإقامة  عملنتاج المالبس العائلیة اوالورش ورشات بات (االمالبس للشخارجى:

( حداثةفي  تصامیمالملحفة حالیامن ما ھو متاح في أسواقاكثر .المخیمات

مع األسراال اتصال وسیلة بلدان اخرى,و األصدقاء , نترنت یشكل فى كذالمقیمین فضاءو لك

و التحفضاء  لككذ, و  تكویني ایضا ومنبسیسلنشر انحاء العالم. جمیع فى الغربیة قضیة الصحراء

الطلب فان فيثم, ھو الربط بالشبكة واسع اجل wifiكل والیة (مراكز محددة, شبكة على نطاق من ,(

الشباب یمكنھ االتصال وان معبحریة. قد تتعارض التى الشبكة, اساءة استخدام مخاطر تم تحدید

والثقافیة. الدینیة المبادئ

استھالك التلفزیون من البنات, الذین یتابعونارتفاع عدد اجنبیةفى مسلسالت و , تبعدھمسلسالت

واالسریة.معن الشخصیة ھذاعاالال تعتمدومنازلھمسؤولیاتھم االستھالكلى الطاقة الشمسیة,

,التلفزیون فیھ المبالغ المنزلیة,الطاقةیجعلي اكافیة لتلبیة االحتیاجات االمر الذى یؤدى الىیل،للفي

فى االنشطة التى تستھدفداخلصراعاتالمنیركث من التفكیر ال بد ولذلك, وفىقطاعالذاھاالسرة. .

اى یقوم التلفزیون الصحراوى على ان نفسھ ینص برامج محددة موجھة الى الشباب.الوقت

مستمرعبرت، متعلق بالریاضةالالفصلو في و بشكل وعنكل المجموعات مرافق نشاء طلب

امكن. ریاضیة.انشطةإقامة توفیر كل ما جماعینمنالمبكرةسنى اللذوو فيماومؤطرین یساھم

طالونشاطھم العقلي،تركیزھمةادیز مجالبوابو في .الریاضةالتمثیل

یحتاج ومعدات, باالضافة الوناالطفال الریاضیة, المرافق القدم,لى الریاضة التى تثیركرة وھى
االھتمام في المخیمات  على غراركرة الطائرة بالنسبة للبنات . الى ممارسة الریاضة التي یحددونھا , 

االطفال االصغر سنا كجزء,او باالضافة الى سبل مكافحة الصرعات , و المناوشات التى  یخوضونا 

ء و الدوائر و الوالیات , و  كوسیلة لمكافحة  الملل . ویطالب كل من  البنین و البنات بمنافسات بین االحیا

لذالك ھم مدركون انھ ینبغى توفیر  معدات و أندیة . وان ھذه ن تكون ھناك ھیئة تنسیق, وبنیة تحتیة و

المباریات یمكنھا ان تعالج وقت الفراغ, وال سیما فى فترات غیر المدرسة. 
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,ابین الش وبرغنیشتكیبات المرافقانھ قلة الموجودةالم علىدائمااال انھاریاضیة ریاضاتحكرا

ولذلك بھنیطالبن بالذكور. خاص من اجل تمكینمرافق ممارسةھن, وھذاالمناسبة لھنالریاضةمن .

الىبالطبع, یذھب الى ابعد من ذلك الطلب, انھ یشیر في االلعاب الریاضیة, اال فقط فىلیس المساواة

العمومیة. جمیع االوساط

الصحراویین. الالجئین مخیمات فى الالجئین 41الشباب

الخیاطةب لصناعةإقامة  عملنتاج المالبس العائلیة اوالورش ورشات بات (االمالبس للشخارجى:

( حداثةفي  تصامیمالملحفة حالیامن ما ھو متاح في أسواقاكثر .المخیمات

مع األسراال اتصال وسیلة بلدان اخرى,و األصدقاء , نترنت یشكل فى كذالمقیمین فضاءو لك

و التحفضاء  لككذ, و  تكویني ایضا ومنبسیسلنشر انحاء العالم. جمیع فى الغربیة قضیة الصحراء

الطلب فان فيثم, ھو الربط بالشبكة واسع اجل wifiكل والیة (مراكز محددة, شبكة على نطاق من ,(

الشباب یمكنھ االتصال وان معبحریة. قد تتعارض التى الشبكة, اساءة استخدام مخاطر تم تحدید

والثقافیة. الدینیة المبادئ

استھالك التلفزیون من البنات, الذین یتابعونارتفاع عدد اجنبیةفى مسلسالت و , تبعدھمسلسالت

واالسریة.معن الشخصیة ھذاعاالال تعتمدومنازلھمسؤولیاتھم االستھالكلى الطاقة الشمسیة,

,التلفزیون فیھ المبالغ المنزلیة,الطاقةیجعلي اكافیة لتلبیة االحتیاجات االمر الذى یؤدى الىیل،للفي

فى االنشطة التى تستھدفداخلصراعاتالمنیركث من التفكیر ال بد ولذلك, وفىقطاعالذاھاالسرة. .

اى یقوم التلفزیون الصحراوى على ان نفسھ ینص برامج محددة موجھة الى الشباب.الوقت

مستمرعبرت، متعلق بالریاضةالالفصلو في و بشكل وعنكل المجموعات مرافق نشاء طلب

امكن. ریاضیة.انشطةإقامة توفیر كل ما جماعینمنالمبكرةسنى اللذوو فيماومؤطرین یساھم

طالونشاطھم العقلي،تركیزھمةادیز مجالبوابو في .الریاضةالتمثیل

یحتاج ومعدات, باالضافة الوناالطفال الریاضیة, المرافق القدم,لى الریاضة التى تثیركرة وھى

المخیمات على غراركرة في للبناتالنسالطائرة باالھتمام ممارسة الریاضة التي ی. بة , حددونھاالى

الى او,كجزءاالصغر سنااالطفالونایخوضالتى  ناوشاتمو ال, الصرعاتةمكافحسبلباالضافة

الملل البنین و ویطالب . كوسیلة لمكافحة و الوالیاتبینبمنافساتالبناتكل من و الدوائر , واالحاء

انلذالك مدركون ھیئةھھم ھناك ھذه. وأندیةو معداتو تحتیةبنیةوتنسیق,ینبغى ان تكون ان

تعالجستكونمباریاتال ان .المدرسةوقت الفراغ, وال سیما فى فترات غیر یمكنھا

Insertar foto niñas jugando voley

ریاضات حكرا علىدائما اال انھا ریاضیة الموجودة الم قلة  المرافق انھ وبرغن یشتكیبات , ابین الش

. وھذا المناسبة لھنالریاضةمن ممارسة ھن, من اجل تمكینمرافق خاص بھن یطالبن بالذكور. ولذلك 

المساواة فى لیس فقط في  االلعاب الریاضیة, اال انھ  یشیر  الى بالطبع, یذھب الى ابعد من ذلك الطلب,

 جمیع االوساط العمومیة.
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الخیاطةب لصناعةإقامة  عملنتاج المالبس العائلیة اوالورش ورشات بات (االمالبس للشخارجى:

( حداثةفي  تصامیمالملحفة حالیامن ما ھو متاح في أسواقاكثر .المخیمات

مع األسراال اتصال وسیلة بلدان اخرى,و األصدقاء , نترنت یشكل فى كذالمقیمین فضاءو لك

و التحفضاء  لككذ, و  تكویني ایضا ومنبسیسلنشر انحاء العالم. جمیع فى الغربیة قضیة الصحراء

الطلب فان فيثم, ھو الربط بالشبكة واسع اجل wifiكل والیة (مراكز محددة, شبكة على نطاق من ,(

الشباب یمكنھ االتصال وان معبحریة. قد تتعارض التى الشبكة, اساءة استخدام مخاطر تم تحدید

والثقافیة. الدینیة المبادئ

استھالك التلفزیون من البنات, الذین یتابعونارتفاع عدد اجنبیةفى مسلسالت و , تبعدھمسلسالت

واالسریة.معن الشخصیة ھذاعاالال تعتمدومنازلھمسؤولیاتھم االستھالكلى الطاقة الشمسیة,

,التلفزیون فیھ المبالغ المنزلیة,الطاقةیجعلي اكافیة لتلبیة االحتیاجات االمر الذى یؤدى الىیل،للفي

فى االنشطة التى تستھدفداخلصراعاتالمنیركث من التفكیر ال بد ولذلك, وفىقطاعالذاھاالسرة. .

اى یقوم التلفزیون الصحراوى على ان نفسھ ینص برامج محددة موجھة الى الشباب.الوقت

مستمرعبرت، متعلق بالریاضةالالفصلو في و بشكل وعنكل المجموعات مرافق نشاء طلب

امكن. ریاضیة.انشطةإقامة توفیر كل ما جماعینمنالمبكرةسنى اللذوو فيماومؤطرین یساھم

طالونشاطھم العقلي،تركیزھمةادیز مجالبوابو في .الریاضةالتمثیل

یحتاج ومعدات, باالضافة الوناالطفال الریاضیة, المرافق القدم,لى الریاضة التى تثیركرة وھى

المخیمات على غراركرة في للبناتالنسالطائرة باالھتمام ممارسة الریاضة التي ی. بة , حددونھاالى

الى او,كجزءاالصغر سنااالطفالونایخوضالتى  ناوشاتمو ال, الصرعاتةمكافحسبلباالضافة

الملل البنین و ویطالب . كوسیلة لمكافحة و الوالیاتبینبمنافساتالبناتكل من و الدوائر , واالحاء

انلذالك مدركون ھیئةھھم ھناك ھذه. وأندیةو معداتو تحتیةبنیةوتنسیق,ینبغى ان تكون ان

تعالجستكونمباریاتال ان .المدرسةوقت الفراغ, وال سیما فى فترات غیر یمكنھا
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,ابین الش وبرغنیشتكیبات المرافقانھ قلة الموجودةالم علىدائمااال انھاریاضیة ریاضاتحكرا

ولذلك بھنیطالبن بالذكور. خاص من اجل تمكینمرافق ممارسةھن, وھذاالمناسبة لھنالریاضةمن .

الىبالطبع, یذھب الى ابعد من ذلك الطلب, انھ یشیر في االلعاب الریاضیة, اال فقط فىلیس المساواة

العمومیة. جمیع االوساط

الصحراویین. الالجئین مخیمات فى الالجئین 41الشباب

الخیاطةب لصناعةإقامة  عملنتاج المالبس العائلیة اوالورش ورشات بات (االمالبس للشخارجى:

( حداثةفي  تصامیمالملحفة حالیامن ما ھو متاح في أسواقاكثر .المخیمات

مع األسراال اتصال وسیلة بلدان اخرى,و األصدقاء , نترنت یشكل فى كذالمقیمین فضاءو لك

و التحفضاء  لككذ, و  تكویني ایضا ومنبسیسلنشر انحاء العالم. جمیع فى الغربیة قضیة الصحراء

الطلب فان فيثم, ھو الربط بالشبكة واسع اجل wifiكل والیة (مراكز محددة, شبكة على نطاق من ,(

الشباب یمكنھ االتصال وان معبحریة. قد تتعارض التى الشبكة, اساءة استخدام مخاطر تم تحدید

والثقافیة. الدینیة المبادئ

استھالك التلفزیون من البنات, الذین یتابعونارتفاع عدد اجنبیةفى مسلسالت و , تبعدھمسلسالت

واالسریة.معن الشخصیة ھذاعاالال تعتمدومنازلھمسؤولیاتھم االستھالكلى الطاقة الشمسیة,

,التلفزیون فیھ المبالغ المنزلیة,الطاقةیجعلي اكافیة لتلبیة االحتیاجات االمر الذى یؤدى الىیل،للفي

فى االنشطة التى تستھدفداخلصراعاتالمنیركث من التفكیر ال بد ولذلك, وفىقطاعالذاھاالسرة. .

اى یقوم التلفزیون الصحراوى على ان نفسھ ینص برامج محددة موجھة الى الشباب.الوقت

مستمرعبرت، متعلق بالریاضةالالفصلو في و بشكل وعنكل المجموعات مرافق نشاء طلب

امكن. ریاضیة.انشطةإقامة توفیر كل ما جماعینمنالمبكرةسنى اللذوو فيماومؤطرین یساھم

طالونشاطھم العقلي،تركیزھمةادیز مجالبوابو في .الریاضةالتمثیل

یحتاج ومعدات, باالضافة الوناالطفال الریاضیة, المرافق القدم,لى الریاضة التى تثیركرة وھى
االھتمام في المخیمات  على غراركرة الطائرة بالنسبة للبنات . الى ممارسة الریاضة التي یحددونھا , 

االطفال االصغر سنا كجزء,او باالضافة الى سبل مكافحة الصرعات , و المناوشات التى  یخوضونا 

ء و الدوائر و الوالیات , و  كوسیلة لمكافحة  الملل . ویطالب كل من  البنین و البنات بمنافسات بین االحیا

لذالك ھم مدركون انھ ینبغى توفیر  معدات و أندیة . وان ھذه ن تكون ھناك ھیئة تنسیق, وبنیة تحتیة و

المباریات یمكنھا ان تعالج وقت الفراغ, وال سیما فى فترات غیر المدرسة. 
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,ابین الش وبرغنیشتكیبات المرافقانھ قلة الموجودةالم علىدائمااال انھاریاضیة ریاضاتحكرا

ولذلك بھنیطالبن بالذكور. خاص من اجل تمكینمرافق ممارسةھن, وھذاالمناسبة لھنالریاضةمن .

الىبالطبع, یذھب الى ابعد من ذلك الطلب, انھ یشیر في االلعاب الریاضیة, اال فقط فىلیس المساواة

العمومیة. جمیع االوساط

الصحراویین. الالجئین مخیمات فى الالجئین 41الشباب

الخیاطةب لصناعةإقامة  عملنتاج المالبس العائلیة اوالورش ورشات بات (االمالبس للشخارجى:

( حداثةفي  تصامیمالملحفة حالیامن ما ھو متاح في أسواقاكثر .المخیمات

مع األسراال اتصال وسیلة بلدان اخرى,و األصدقاء , نترنت یشكل فى كذالمقیمین فضاءو لك

و التحفضاء  لككذ, و  تكویني ایضا ومنبسیسلنشر انحاء العالم. جمیع فى الغربیة قضیة الصحراء

الطلب فان فيثم, ھو الربط بالشبكة واسع اجل wifiكل والیة (مراكز محددة, شبكة على نطاق من ,(

الشباب یمكنھ االتصال وان معبحریة. قد تتعارض التى الشبكة, اساءة استخدام مخاطر تم تحدید

والثقافیة. الدینیة المبادئ

استھالك التلفزیون من البنات, الذین یتابعونارتفاع عدد اجنبیةفى مسلسالت و , تبعدھمسلسالت

واالسریة.معن الشخصیة ھذاعاالال تعتمدومنازلھمسؤولیاتھم االستھالكلى الطاقة الشمسیة,

,التلفزیون فیھ المبالغ المنزلیة,الطاقةیجعلي اكافیة لتلبیة االحتیاجات االمر الذى یؤدى الىیل،للفي

فى االنشطة التى تستھدفداخلصراعاتالمنیركث من التفكیر ال بد ولذلك, وفىقطاعالذاھاالسرة. .

اى یقوم التلفزیون الصحراوى على ان نفسھ ینص برامج محددة موجھة الى الشباب.الوقت

مستمرعبرت، متعلق بالریاضةالالفصلو في و بشكل وعنكل المجموعات مرافق نشاء طلب

امكن. ریاضیة.انشطةإقامة توفیر كل ما جماعینمنالمبكرةسنى اللذوو فيماومؤطرین یساھم

طالونشاطھم العقلي،تركیزھمةادیز مجالبوابو في .الریاضةالتمثیل

یحتاج ومعدات, باالضافة الوناالطفال الریاضیة, المرافق القدم,لى الریاضة التى تثیركرة وھى

المخیمات على غراركرة في للبناتالنسالطائرة باالھتمام ممارسة الریاضة التي ی. بة , حددونھاالى

الى او,كجزءاالصغر سنااالطفالونایخوضالتى  ناوشاتمو ال, الصرعاتةمكافحسبلباالضافة

الملل البنین و ویطالب . كوسیلة لمكافحة و الوالیاتبینبمنافساتالبناتكل من و الدوائر , واالحاء

انلذالك مدركون ھیئةھھم ھناك ھذه. وأندیةو معداتو تحتیةبنیةوتنسیق,ینبغى ان تكون ان

تعالجستكونمباریاتال ان .المدرسةوقت الفراغ, وال سیما فى فترات غیر یمكنھا
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ریاضات حكرا علىدائما اال انھا ریاضیة الموجودة الم قلة  المرافق انھ وبرغن یشتكیبات , ابین الش

. وھذا المناسبة لھنالریاضةمن ممارسة ھن, من اجل تمكینمرافق خاص بھن یطالبن بالذكور. ولذلك 

المساواة فى لیس فقط في  االلعاب الریاضیة, اال انھ  یشیر  الى بالطبع, یذھب الى ابعد من ذلك الطلب,

 جمیع االوساط العمومیة.
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الخصائص الدیمغرافیة اھم

منالمسحي المقامالعملذاھ، فى قیلكما جزء المعلیلالتح، جمع على خالل عملیةقائم من لومات

الصحراوى.ل"المخصص"سبر االّراء الشباب الضرورىجعلفى االستبیانالصعبعالم نشرمن

تشملموزعةالاالسئلة . اھتمامالمحاور ذات وان

فى المقام االول,یعرض اجتماعیةال, زاویة من الوسطيال-بیانات اكثر اھمیة العمر دیمغرافیة.

ھي عینة البحث النوعى ان عدد22.4فى كما منسنة; معھن اكثر مقابالت اجریت النساء الالتى

ب ؛الرجال من الش11.7نسبةخمس نقاط فى المائة25.9المخیمات؛باب لم یخرج قط  من فى المائة

طابع اجتماعي ذات و/او االنشطة عمل .حالیا لدیھ

الىیصل فى الغالب وعشرینالطلبة خمسة منالنساء, تمثلسن االجماليالثلثین 68.1(العدد

اللغةیعرففى المائة97,4ان
/العربیة الحسانیة لغات. اما ،

االسبانیة ,اخرى فى المائة.56.2
فى15,8النكلیزیةاللغة

الحالیةفياما المائةفى52.8: الوظیفة
الىیصل, دراسةال البطالة المائة,21معدل فى

المنزلیة.18.4و االعمال فى حالیا المائة فى
اخىا القلیل منعمال اال بھ فى6.9یقوم

.المائة

في48,3اكمل الدراسة المتوسط
مستوى%13,8و المائة لدیھ

األمیة توجد في و نسبة  %1جامعي
.

اخرى%88,3نسبة بلدان الى سافر قد
األرئسي الھدف موریتانیا)، و اسبانیا ، (الجزائر

في الدراسة َعطل%54,7تمثل متبوع ببرنامج
العمل بنسبة%51,5السالم .المائةب12,6و

الصحراویین. الالجئین مخیمات فى الالجئین 43الشباب

principales rasgos demográficos–La juventudفي ارقام الشباب en cifras

اھم الخصائص الدیمغرافیة

منالمسحي المقامالعملذاھ، فى قیلكما جزء المعلیلالتح، جمع على خالل عملیةقائم من لومات

الصحراوى.ل"المخصص"سبر االّراء الشباب الضرورىجعلفى االستبیانالصعبعالم نشرمن

تشملموزعةالاالسئلة . اھتمامالمحاور ذات وان

فى المقام االول,یعرض اجتماعیةال, زاویة من الوسطيال-بیانات اكثر اھمیة العمر دیمغرافیة.

ھي عینة البحث النوعى ان عدد22.4فى كما منسنة; معھن اكثر مقابالت اجریت النساء الالتى

ب ؛الرجال من الش11.7نسبةخمس نقاط فى المائة25.9المخیمات؛باب لم یخرج قط  من فى المائة

طابع اجتماعي ذات و/او االنشطة عمل .حالیا لدیھ

الىیصل فى الغالب وعشرینالطلبة خمسة منالنساء, تمثلسن االجماليالثلثین 68.1(العدد

اللغةیعرففى المائة97,4ان
/العربیة الحسانیة لغات. اما ،

االسبانیة ,اخرى فى المائة.56.2
فى15,8النكلیزیةاللغة

الحالیةفياما المائةفى52.8: الوظیفة
الىیصل, دراسةال البطالة المائة,21معدل فى

المنزلیة.18.4و االعمال فى حالیا المائة فى
اخىا القلیل منعمال اال بھ فى6.9یقوم

.المائة

في48,3اكمل الدراسة المتوسط
مستوى%13,8و المائة لدیھ

األمیة توجد في و نسبة  %1جامعي
.

اخرى%88,3نسبة بلدان الى سافر قد
األرئسي الھدف موریتانیا)، و اسبانیا ، (الجزائر

في الدراسة َعطل%54,7تمثل متبوع ببرنامج
العمل بنسبة%51,5السالم .المائةب12,6و
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principales rasgos demográficos–La juventudفي ارقام الشباب en cifras

الخصائص الدیمغرافیة اھم

لومات من خالل عملیة قائم على جمع المعلیل التح، جزء من المسحي المقام العمل ذا ھ، فى قیلكما 

نشر من الضرورى جعل فى االستبیانالصعب عالم الشباب الصحراوى. ل"المخصص" سبر االّراء 

. اھتمامالمحاور ذات وان تشمل موزعةالاالسئلة

فى المقام االول, یعرض دیمغرافیة. العمر  الوسطي ال-بیانات اكثر اھمیة من زاویة اجتماعیة ال,

ھي عینة البحث النوعى ان عدد22.4فى كما منسنة; معھن اكثر مقابالت اجریت النساء الالتى

ب ؛الرجال من الش11.7نسبةخمس نقاط فى المائة25.9المخیمات؛باب لم یخرج قط  من فى المائة

طابع اجتماعي ذات و/او االنشطة عمل .حالیا لدیھ

الىیصل فى الغالب وعشرینالطلبة خمسة منالنساء, تمثلسن االجماليالثلثین 68.1(العدد

اللغةیعرففى المائة97,4ان
/العربیة الحسانیة لغات. اما ،

االسبانیة ,اخرى فى المائة.56.2
فى15,8النكلیزیةاللغة

الحالیةفياما المائةفى52.8: الوظیفة
الىیصل, دراسةال البطالة المائة,21معدل فى

المنزلیة.18.4و االعمال فى حالیا المائة فى
اخىا القلیل منعمال اال بھ فى6.9یقوم

.المائة

في48,3اكمل الدراسة المتوسط
مستوى%13,8و المائة لدیھ

األمیة توجد في و نسبة  %1جامعي
.

اخرى%88,3نسبة بلدان الى سافر قد
األرئسي الھدف موریتانیا)، و اسبانیا ، (الجزائر

في الدراسة َعطل%54,7تمثل متبوع ببرنامج
العمل بنسبة%51,5السالم .المائةب12,6و
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 principales rasgos demográficos –La juventud en cifrasفي ارقام الشباب

اھم الخصائص الدیمغرافیة

لومات من خالل عملیة قائم على جمع المعلیل التح، جزء من المسحي المقام العمل ذا ھ، فى قیلكما 

نشر من الضرورى جعل فى االستبیانالصعب عالم الشباب الصحراوى. ل"المخصص" سبر االّراء 

. اھتمامالمحاور ذات وان تشمل موزعةالاالسئلة

دیمغرافیة. العمر  الوسطي ال-بیانات اكثر اھمیة من زاویة اجتماعیة ال, فى المقام االول, یعرض 

النساء الالتى اجریت مقابالت معھن اكثر من سنة; كما ان عدد 22.4فى عینة البحث النوعى ھي

فى المائة 25.9المخیمات؛ باب لم یخرج قط  من فى المائة من الش11.7نسبة خمس نقاط ؛الرجال ب

.حالیا  لدیھ  عمل  و/او االنشطة ذات طابع  اجتماعي

 

 

68.1(العدد االجمالي  الثلثین من النساء , تمثل سن خمسة وعشرین الطلبة فى الغالب الى یصل

اللغةیعرف فى المائة 97,4ان
لغات . اما ، الحسانیة /العربیة 

,اخرى االسبانیة فى المائة. 56.2
فى 15,8النكلیزیةاللغة

     

  

    
   

المائة فى52.8: الوظیفة الحالیةفي اما
فى المائة, 21معدل البطالة الىیصل, دراسة ال

فى المائة حالیا فى االعمال المنزلیة. 18.4و
فى 6.9یقوم بھ اال القلیل منعمال اخى ا

.المائة

في 48,3اكمل الدراسة المتوسط 
لدیھ مستوى %13,8و المائة

 %1جامعي و نسبة األمیة توجد في 
.

قد سافر الى بلدان اخرى  %88,3نسبة 
(الجزائر ، اسبانیا و موریتانیا)، الھدف األرئسي 

متبوع ببرنامج َعطل %54,7تمثل في الدراسة 
.المائةب12,6و العمل بنسبة %51,5السالم 

43                                                 الشباب الالجئین فى مخیمات الالجئین الصحراویین.
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الخصائص الدیمغرافیة اھم

منالمسحي المقامالعملذاھ، فى قیلكما جزء المعلیلالتح، جمع على خالل عملیةقائم من لومات

الصحراوى.ل"المخصص"سبر االّراء الشباب الضرورىجعلفى االستبیانالصعبعالم نشرمن

تشملموزعةالاالسئلة . اھتمامالمحاور ذات وان

فى المقام االول,یعرض اجتماعیةال, زاویة من الوسطيال-بیانات اكثر اھمیة العمر دیمغرافیة.

ھي عینة البحث النوعى ان عدد22.4فى كما منسنة; معھن اكثر مقابالت اجریت النساء الالتى

ب ؛الرجال من الش11.7نسبةخمس نقاط فى المائة25.9المخیمات؛باب لم یخرج قط  من فى المائة

طابع اجتماعي ذات و/او االنشطة عمل .حالیا لدیھ

الىیصل فى الغالب وعشرینالطلبة خمسة منالنساء, تمثلسن االجماليالثلثین 68.1(العدد

اللغةیعرففى المائة97,4ان
/العربیة الحسانیة لغات. اما ،

االسبانیة ,اخرى فى المائة.56.2
فى15,8النكلیزیةاللغة

الحالیةفياما المائةفى52.8: الوظیفة
الىیصل, دراسةال البطالة المائة,21معدل فى

المنزلیة.18.4و االعمال فى حالیا المائة فى
اخىا القلیل منعمال اال بھ فى6.9یقوم

.المائة

في48,3اكمل الدراسة المتوسط
مستوى%13,8و المائة لدیھ

األمیة توجد في و نسبة  %1جامعي
.

اخرى%88,3نسبة بلدان الى سافر قد
األرئسي الھدف موریتانیا)، و اسبانیا ، (الجزائر

في الدراسة َعطل%54,7تمثل متبوع ببرنامج
العمل بنسبة%51,5السالم .المائةب12,6و
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اھم الخصائص الدیمغرافیة

منالمسحي المقامالعملذاھ، فى قیلكما جزء المعلیلالتح، جمع على خالل عملیةقائم من لومات

الصحراوى.ل"المخصص"سبر االّراء الشباب الضرورىجعلفى االستبیانالصعبعالم نشرمن

تشملموزعةالاالسئلة . اھتمامالمحاور ذات وان

فى المقام االول,یعرض اجتماعیةال, زاویة من الوسطيال-بیانات اكثر اھمیة العمر دیمغرافیة.

ھي عینة البحث النوعى ان عدد22.4فى كما منسنة; معھن اكثر مقابالت اجریت النساء الالتى

ب ؛الرجال من الش11.7نسبةخمس نقاط فى المائة25.9المخیمات؛باب لم یخرج قط  من فى المائة

طابع اجتماعي ذات و/او االنشطة عمل .حالیا لدیھ

الىیصل فى الغالب وعشرینالطلبة خمسة منالنساء, تمثلسن االجماليالثلثین 68.1(العدد

اللغةیعرففى المائة97,4ان
/العربیة الحسانیة لغات. اما ،

االسبانیة ,اخرى فى المائة.56.2
فى15,8النكلیزیةاللغة

الحالیةفياما المائةفى52.8: الوظیفة
الىیصل, دراسةال البطالة المائة,21معدل فى

المنزلیة.18.4و االعمال فى حالیا المائة فى
اخىا القلیل منعمال اال بھ فى6.9یقوم

.المائة

في48,3اكمل الدراسة المتوسط
مستوى%13,8و المائة لدیھ

األمیة توجد في و نسبة  %1جامعي
.

اخرى%88,3نسبة بلدان الى سافر قد
األرئسي الھدف موریتانیا)، و اسبانیا ، (الجزائر

في الدراسة َعطل%54,7تمثل متبوع ببرنامج
العمل بنسبة%51,5السالم .المائةب12,6و
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الخصائص الدیمغرافیة اھم

لومات من خالل عملیة قائم على جمع المعلیل التح، جزء من المسحي المقام العمل ذا ھ، فى قیلكما 

نشر من الضرورى جعل فى االستبیانالصعب عالم الشباب الصحراوى. ل"المخصص" سبر االّراء 

. اھتمامالمحاور ذات وان تشمل موزعةالاالسئلة

فى المقام االول, یعرض دیمغرافیة. العمر  الوسطي ال-بیانات اكثر اھمیة من زاویة اجتماعیة ال,

ھي عینة البحث النوعى ان عدد22.4فى كما منسنة; معھن اكثر مقابالت اجریت النساء الالتى

ب ؛الرجال من الش11.7نسبةخمس نقاط فى المائة25.9المخیمات؛باب لم یخرج قط  من فى المائة

طابع اجتماعي ذات و/او االنشطة عمل .حالیا لدیھ

الىیصل فى الغالب وعشرینالطلبة خمسة منالنساء, تمثلسن االجماليالثلثین 68.1(العدد

اللغةیعرففى المائة97,4ان
/العربیة الحسانیة لغات. اما ،

االسبانیة ,اخرى فى المائة.56.2
فى15,8النكلیزیةاللغة

الحالیةفياما المائةفى52.8: الوظیفة
الىیصل, دراسةال البطالة المائة,21معدل فى

المنزلیة.18.4و االعمال فى حالیا المائة فى
اخىا القلیل منعمال اال بھ فى6.9یقوم

.المائة

في48,3اكمل الدراسة المتوسط
مستوى%13,8و المائة لدیھ

األمیة توجد في و نسبة  %1جامعي
.

اخرى%88,3نسبة بلدان الى سافر قد
األرئسي الھدف موریتانیا)، و اسبانیا ، (الجزائر

في الدراسة َعطل%54,7تمثل متبوع ببرنامج
العمل بنسبة%51,5السالم .المائةب12,6و
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الخصائص الدیمغرافیة اھم

منالمسحي المقامالعملذاھ، فى قیلكما جزء المعلیلالتح، جمع على خالل عملیةقائم من لومات

الصحراوى.ل"المخصص"سبر االّراء الشباب الضرورىجعلفى االستبیانالصعبعالم نشرمن

تشملموزعةالاالسئلة . اھتمامالمحاور ذات وان

دیمغرافیة. العمر  الوسطي ال-بیانات اكثر اھمیة من زاویة اجتماعیة ال, فى المقام االول, یعرض 

النساء الالتى اجریت مقابالت معھن اكثر من سنة; كما ان عدد 22.4فى عینة البحث النوعى ھي

فى المائة 25.9المخیمات؛ باب لم یخرج قط  من فى المائة من الش11.7نسبة خمس نقاط ؛الرجال ب

.حالیا  لدیھ  عمل  و/او االنشطة ذات طابع  اجتماعي

الىیصل فى الغالب وعشرینالطلبة خمسة منالنساء, تمثلسن االجماليالثلثین 68.1(العدد

اللغةیعرففى المائة97,4ان
/العربیة الحسانیة لغات. اما ،

االسبانیة ,اخرى فى المائة.56.2
فى15,8النكلیزیةاللغة

الحالیةفياما المائةفى52.8: الوظیفة
الىیصل, دراسةال البطالة المائة,21معدل فى

المنزلیة.18.4و االعمال فى حالیا المائة فى
اخىا القلیل منعمال اال بھ فى6.9یقوم

.المائة

في48,3اكمل الدراسة المتوسط
مستوى%13,8و المائة لدیھ

األمیة توجد في و نسبة  %1جامعي
.

اخرى%88,3نسبة بلدان الى سافر قد
األرئسي الھدف موریتانیا)، و اسبانیا ، (الجزائر

في الدراسة َعطل%54,7تمثل متبوع ببرنامج
العمل بنسبة%51,5السالم .المائةب12,6و
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الخصائص الدیمغرافیة اھم

منالمسحي المقامالعملذاھ، فى قیلكما جزء المعلیلالتح، جمع على خالل عملیةقائم من لومات

الصحراوى.ل"المخصص"سبر االّراء الشباب الضرورىجعلفى االستبیانالصعبعالم نشرمن

تشملموزعةالاالسئلة . اھتمامالمحاور ذات وان

فى المقام االول,یعرض اجتماعیةال, زاویة من الوسطيال-بیانات اكثر اھمیة العمر دیمغرافیة.

ھي عینة البحث النوعى ان عدد22.4فى كما منسنة; معھن اكثر مقابالت اجریت النساء الالتى

ب ؛الرجال من الش11.7نسبةخمس نقاط فى المائة25.9المخیمات؛باب لم یخرج قط  من فى المائة

طابع اجتماعي ذات و/او االنشطة عمل .حالیا لدیھ

68.1(العدد االجمالي  الثلثین من النساء , تمثل سن خمسة وعشرین الطلبة فى الغالب الى یصل

اللغةیعرف فى المائة 97,4ان
لغات . اما ، الحسانیة /العربیة 

,اخرى االسبانیة فى المائة. 56.2
فى 15,8النكلیزیةاللغة

المائة فى52.8: الوظیفة الحالیةفي اما
فى المائة, 21معدل البطالة الىیصل, دراسة ال

فى المائة حالیا فى االعمال المنزلیة. 18.4و
فى 6.9یقوم بھ اال القلیل منعمال اخى ا

.المائة

في 48,3اكمل الدراسة المتوسط 
لدیھ مستوى %13,8و المائة

 %1جامعي و نسبة األمیة توجد في 
.

قد سافر الى بلدان اخرى  %88,3نسبة 
(الجزائر ، اسبانیا و موریتانیا)، الھدف األرئسي 

متبوع ببرنامج َعطل %54,7تمثل في الدراسة 
.المائةب12,6و العمل بنسبة %51,5السالم 
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الذكور بكثرة  بین. تتواجد البطالة. یمثل تقریبا ثلث  والیة  الداخلةي الطالبالتواجد المائة), وھذا 

ال المنزلیة. معدل  الدخل المتوسط الذي یتلقاه  العاملین اكبر فى االعمال بإعداد الن النساء  یتواجدن 

 یصل الى مائة یورو شھریا.

حیوى El proyectoمشروع vital

معظم االسرالعملونتیجة لعدم وجود  عقود فیھا التى یعیش القدرة االقتصادیة وضعف ,

عامةتتأخرالصحراویة, الزواجبصورة األحیانان, الىسن معظم فى خامسة  والسنتتجاوز

(العشرین و26.4سنة من الرجال ونصف سنة للنساء).21.5سنة

فى الوالیة الطالق.ت معدال; و كذا أعلى زواج االصغر سنا, یتركز حاالت

متوسط وسط النساءطفل. اال ان  2,1الوالدةویبلغ دراساتتولىفي الزواجعلىاالولویة الى

العیونفي، فى المائة)54.2(بنسبة فى الداخلة  و فى المائة)56.3(الوالیة التعلیمفي والیة  نسبة

حالة الرجالفى17.2بنسبة فى عدم الزواجالىیزداد   بنسبة ملحوظة  ملحوظ فى التوجھ المائة,

السن الوسطى لجواز
ھي 23,4الشباب

ال تعتزمفى ال69.7بنسبة مائة
القصیر المدى على , الزواج

تدل13.4بنسبة فانھا المائة فى
المتوسط ھذه الفكرة. على

ان as/لالطفال یریدون الذین
4یندرج فى .

السبب%40,2لي
عدم وراء من الرئیسي

برمجة الزواج  ھو
، اجاب%39الدراسة

نسبة و 17,9بأنھم شباب
و النقود توفر العمل .بعدم

الى فى82.5بالنسبة المائة المدنیینفى حالة
المتزوجینھو فى10.9یمثل as/العزوبة;

.المائة
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والدخل الناظمبسبب  العمل فتقار الى على االسرةا فى المائة).27.9(تبلغو من اجل الحفاظ

ك جدا, محدودة اسرھم والموارد االقتصادیة بین الشباب او مع االزمة االقتصادیة, ما انخفضت

تقریبا ثلث االسرتقلیص ، االطالق.المعونة الدولیة دخل على لھا لیس

فى معظمھ (للنفقاتماليال, یفتقرالشباب, ھذه الفئةاكثر منفى المائة).62.5الشخصیة ثلث

ومن4,78لدیھ شھریا. متوسطال یتلدیھ  اى مبلغ  شھریا یورو االموال36,05جاوز كمیة یورو.

مراتتمثللصبیانالمتاحة ل من االموالاوسرد تمثل. نسبة البنات ثالث قدر الوالیة التي بھا اكبر

حوزة الشباب في متوسط االقتصادى, الشخصیة التى بھا أدنى .بعكس السمارة

والیة إالقامةالموارد ال حسب بوجدورمنزلیة تختلف في كل, بانتشارا الكھرباء. نسبة ازدادت ,

مبردة,انواع ،اومصبناتالمعدات: ذلك,مكیفات الھواء العكس من زل مناقلاوالیة الداخلةوعلى

مبمزودة بالكھرباء, وما زالت مزودة  مخیم االقل وھو المعدات الكھربائیة.ن  حیث الطاقة الشمسیة,

La vivencia religiosaالتعایش الدینى

في أوساطدین االسالمى یكتسبال فى المائة 6فقط, ذا ھب فى السنوات االخیرة. وفى الشباتزایدا

مباالیسرح ھمتھبغیر اكثربأكثر اھتمام یزدادو متدیینینفى المسائل الدینیة. االغلبیة والفى كل مرة ,

منفيسیما األصغر خصوصا كل عالالنساء, من سبعة منسبعة عشر عاما. انھھذه الفیئة یؤكدشرة

اتسعفى السنوات قد .االخیرة اھتمامھن الدیني

تؤكد ان العئلة ال%75,5نسبة
من مادیة مساعدات تستقبل
في الخارج و األصدقاء األھالي
تبلغ و التحوالت الخارجیة

19,1%.

من المنازل%26,8في
لیست ھناك مدخول و في

ھناك فرد 24,6نسبة
لدیھ دخل .واحد

یسكن بیوت%63,9نسبة
رقم ان ، % 58,9الطوب

في السكن یحافظ على عادة
.الخیام

الدینیة االھتمام بالطقوس
االخیرة السنوات في ازداد

.%70,8بنسبة

یعتبر92,3%
أنفسھم مسلون
ملتزمون بالواجبات

.الدینیة
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وھذا والیة الداخلةيالطالبالتواجدالمائة), تتواجدالبطالة.یمثل تقریبا ثلث الذكوربكثرة بین.

االعمالبإعدادالن النساء یتواجدن فى العاملیناكبر معدل الدخل المتوسط الذي یتلقاه ال المنزلیة.

مائة یورو شھریا. یصل الى

حیوى El proyectoمشروع vital

, وضعف القدرة االقتصادیة التى یعیش فیھا معظم االسر العمل ونتیجة لعدم وجود  عقود  

خامسة  و السن تتجاوز فى معظم األحیان  ان , الىسن  الزواج بصورة عامة تتأخرالصحراویة, 

سنة للنساء).21.5سنة ونصف من الرجال و 26.4سنة (العشرین 

حاالت الطالق.ت معدال; و كذا أعلى زواج االصغر سنا, یتركز  فى الوالیة 

الزواج على االولویة الى دراسات تولى في وسط النساء  طفل. اال ان  2,1الوالدة ویبلغ متوسط  

نسبة التعلیم في والیة  الداخلة  و فى المائة) 56.3(الوالیة فى العیونفي ، فى المائة)54.2(بنسبة

عدم الزواج الى یزداد   بنسبة ملحوظة  ملحوظ فى التوجھ المائة, فى حالة الرجال فى17.2بنسبة 

السن الوسطى لجواز 
23,4الشباب ھي 

مائة ال تعتزمفى ال69.7بنسبة
, الزواج على المدى القصیر

فى المائة فانھا تدل 13.4بنسبة
على ھذه الفكرة. المتوسط

الذین یریدون ان as/لالطفال
4یندرج فى .

السبب %40,2لي 
الرئیسي من وراء عدم 

برمجة الزواج  ھو 
اجاب  %39الدراسة ، 

17,9بأنھم شباب و نسبة 
.بعدم توفر العمل و النقود 

حالة المدنیینفى المائة فى82.5بالنسبة الى
فى 10.9یمثل as/العزوبة; المتزوجینھو

.المائة
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وھذا والیة الداخلةيالطالبالتواجدالمائة), تتواجدالبطالة.یمثل تقریبا ثلث الذكوربكثرة بین.

االعمالبإعدادالن النساء یتواجدن فى العاملیناكبر معدل الدخل المتوسط الذي یتلقاه ال المنزلیة.

مائة یورو شھریا. یصل الى

El proyecto  مشروع حیوى vital

معظم االسرالعملونتیجة لعدم وجود  عقود فیھا التى یعیش القدرة االقتصادیة وضعف ,

عامةتتأخرالصحراویة, الزواجبصورة األحیانان, الىسن معظم فى خامسة  والسنتتجاوز

(العشرین و26.4سنة من الرجال ونصف سنة للنساء).21.5سنة

فى الوالیة الطالق.ت معدال; و كذا أعلى زواج االصغر سنا, یتركز حاالت

متوسط وسط النساءطفل. اال ان  2,1الوالدةویبلغ دراساتتولىفي الزواجعلىاالولویة الى

العیونفي، فى المائة)54.2(بنسبة فى الداخلة  و فى المائة)56.3(الوالیة التعلیمفي والیة  نسبة

حالة الرجالفى17.2بنسبة فى عدم الزواجالىیزداد   بنسبة ملحوظة  ملحوظ فى التوجھ المائة,

السن الوسطى لجواز
ھي 23,4الشباب

ال تعتزمفى ال69.7بنسبة مائة
القصیر المدى على , الزواج

تدل13.4بنسبة فانھا المائة فى
المتوسط ھذه الفكرة. على

ان as/لالطفال یریدون الذین
4یندرج فى .

السبب%40,2لي
عدم وراء من الرئیسي

برمجة الزواج  ھو
، اجاب%39الدراسة

نسبة و 17,9بأنھم شباب
و النقود توفر العمل .بعدم

الى فى82.5بالنسبة المائة المدنیینفى حالة
المتزوجینھو فى10.9یمثل as/العزوبة;

.المائة
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فى المائة).27.9(تبلغ و من اجل الحفاظ على االسرةا فتقار الى العمل والدخل  الناظم بسبب 

ما انخفضت مع االزمة االقتصادیة, و الموارد االقتصادیة بین الشباب او اسرھم محدودة جدا, ك

لیس لھا دخل على االطالق.المعونة الدولیة ، تقریبا ثلث االسر تقلیص 

فى معظمھ (للنفقاتماليال, یفتقرالشباب, ھذه الفئةاكثر منفى المائة).62.5الشخصیة ثلث

ومن4,78لدیھ شھریا. متوسطال یتلدیھ  اى مبلغ  شھریا یورو االموال36,05جاوز كمیة یورو.

مراتتمثللصبیانالمتاحة ل من االموالاوسرد تمثل. نسبة البنات ثالث قدر الوالیة التي بھا اكبر

حوزة الشباب في متوسط االقتصادى, الشخصیة التى بھا أدنى .بعكس السمارة

والیة إالقامةالموارد ال حسب بوجدورمنزلیة تختلف في كل, بانتشارا الكھرباء. نسبة ازدادت ,

مبردة,انواع ،اومصبناتالمعدات: ذلك,مكیفات الھواء العكس من زل مناقلاوالیة الداخلةوعلى

مبمزودة بالكھرباء, وما زالت مزودة  مخیم االقل وھو المعدات الكھربائیة.ن  حیث الطاقة الشمسیة,

La vivencia religiosaالتعایش الدینى

في أوساطدین االسالمى یكتسبال فى المائة 6فقط, ذا ھب فى السنوات االخیرة. وفى الشباتزایدا

مباالیسرح ھمتھبغیر اكثربأكثر اھتمام یزدادو متدیینینفى المسائل الدینیة. االغلبیة والفى كل مرة ,

منفيسیما األصغر خصوصا كل عالالنساء, من سبعة منسبعة عشر عاما. انھھذه الفیئة یؤكدشرة

اتسعفى السنوات قد .االخیرة اھتمامھن الدیني

تؤكد ان العئلة ال%75,5نسبة
من مادیة مساعدات تستقبل
في الخارج و األصدقاء األھالي
تبلغ و التحوالت الخارجیة

19,1%.

من المنازل%26,8في
لیست ھناك مدخول و في

ھناك فرد 24,6نسبة
لدیھ دخل .واحد

یسكن بیوت%63,9نسبة
رقم ان ، % 58,9الطوب

في السكن یحافظ على عادة
.الخیام

الدینیة االھتمام بالطقوس
االخیرة السنوات في ازداد

.%70,8بنسبة

یعتبر92,3%
أنفسھم مسلون
ملتزمون بالواجبات

.الدینیة
الصحراویین. الالجئین مخیمات فى الالجئین 45الشباب
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الخصائص الدیمغرافیة اھم

منالمسحي المقامالعملذاھ، فى قیلكما جزء المعلیلالتح، جمع على خالل عملیةقائم من لومات

الصحراوى.ل"المخصص"سبر االّراء الشباب الضرورىجعلفى االستبیانالصعبعالم نشرمن

تشملموزعةالاالسئلة . اھتمامالمحاور ذات وان

دیمغرافیة. العمر  الوسطي ال-بیانات اكثر اھمیة من زاویة اجتماعیة ال, فى المقام االول, یعرض 

النساء الالتى اجریت مقابالت معھن اكثر من سنة; كما ان عدد 22.4فى عینة البحث النوعى ھي

فى المائة 25.9المخیمات؛ باب لم یخرج قط  من فى المائة من الش11.7نسبة خمس نقاط ؛الرجال ب

.حالیا  لدیھ  عمل  و/او االنشطة ذات طابع  اجتماعي

الىیصل فى الغالب وعشرینالطلبة خمسة منالنساء, تمثلسن االجماليالثلثین 68.1(العدد

اللغةیعرففى المائة97,4ان
/العربیة الحسانیة لغات. اما ،

االسبانیة ,اخرى فى المائة.56.2
فى15,8النكلیزیةاللغة

الحالیةفياما المائةفى52.8: الوظیفة
الىیصل, دراسةال البطالة المائة,21معدل فى

المنزلیة.18.4و االعمال فى حالیا المائة فى
اخىا القلیل منعمال اال بھ فى6.9یقوم

.المائة

في48,3اكمل الدراسة المتوسط
مستوى%13,8و المائة لدیھ

األمیة توجد في و نسبة  %1جامعي
.

اخرى%88,3نسبة بلدان الى سافر قد
األرئسي الھدف موریتانیا)، و اسبانیا ، (الجزائر

في الدراسة َعطل%54,7تمثل متبوع ببرنامج
العمل بنسبة%51,5السالم .المائةب12,6و
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principales rasgos demográficos–La juventudفي ارقام الشباب en cifras

الخصائص الدیمغرافیة اھم

منالمسحي المقامالعملذاھ، فى قیلكما جزء المعلیلالتح، جمع على خالل عملیةقائم من لومات

الصحراوى.ل"المخصص"سبر االّراء الشباب الضرورىجعلفى االستبیانالصعبعالم نشرمن

تشملموزعةالاالسئلة . اھتمامالمحاور ذات وان

فى المقام االول,یعرض اجتماعیةال, زاویة من الوسطيال-بیانات اكثر اھمیة العمر دیمغرافیة.

ھي عینة البحث النوعى ان عدد22.4فى كما منسنة; معھن اكثر مقابالت اجریت النساء الالتى

ب ؛الرجال من الش11.7نسبةخمس نقاط فى المائة25.9المخیمات؛باب لم یخرج قط  من فى المائة

طابع اجتماعي ذات و/او االنشطة عمل .حالیا لدیھ

68.1(العدد االجمالي  الثلثین من النساء , تمثل سن خمسة وعشرین الطلبة فى الغالب الى یصل

اللغةیعرف فى المائة 97,4ان
لغات . اما ، الحسانیة /العربیة 

,اخرى االسبانیة فى المائة. 56.2
فى 15,8النكلیزیةاللغة

المائة فى52.8: الوظیفة الحالیةفي اما
فى المائة, 21معدل البطالة الىیصل, دراسة ال

فى المائة حالیا فى االعمال المنزلیة. 18.4و
فى 6.9یقوم بھ اال القلیل منعمال اخى ا

.المائة

في 48,3اكمل الدراسة المتوسط 
لدیھ مستوى %13,8و المائة

 %1جامعي و نسبة األمیة توجد في 
.

قد سافر الى بلدان اخرى  %88,3نسبة 
(الجزائر ، اسبانیا و موریتانیا)، الھدف األرئسي 

متبوع ببرنامج َعطل %54,7تمثل في الدراسة 
.المائةب12,6و العمل بنسبة %51,5السالم 
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الذكور بكثرة  بین. تتواجد البطالة. یمثل تقریبا ثلث  والیة  الداخلةي الطالبالتواجد المائة), وھذا 

ال المنزلیة. معدل  الدخل المتوسط الذي یتلقاه  العاملین اكبر فى االعمال بإعداد الن النساء  یتواجدن 

 یصل الى مائة یورو شھریا.

حیوى El proyectoمشروع vital

معظم االسرالعملونتیجة لعدم وجود  عقود فیھا التى یعیش القدرة االقتصادیة وضعف ,

عامةتتأخرالصحراویة, الزواجبصورة األحیانان, الىسن معظم فى خامسة  والسنتتجاوز

(العشرین و26.4سنة من الرجال ونصف سنة للنساء).21.5سنة

فى الوالیة الطالق.ت معدال; و كذا أعلى زواج االصغر سنا, یتركز حاالت

متوسط وسط النساءطفل. اال ان  2,1الوالدةویبلغ دراساتتولىفي الزواجعلىاالولویة الى

العیونفي، فى المائة)54.2(بنسبة فى الداخلة  و فى المائة)56.3(الوالیة التعلیمفي والیة  نسبة

حالة الرجالفى17.2بنسبة فى عدم الزواجالىیزداد   بنسبة ملحوظة  ملحوظ فى التوجھ المائة,

السن الوسطى لجواز
ھي 23,4الشباب

ال تعتزمفى ال69.7بنسبة مائة
القصیر المدى على , الزواج

تدل13.4بنسبة فانھا المائة فى
المتوسط ھذه الفكرة. على

ان as/لالطفال یریدون الذین
4یندرج فى .

السبب%40,2لي
عدم وراء من الرئیسي

برمجة الزواج  ھو
، اجاب%39الدراسة

نسبة و 17,9بأنھم شباب
و النقود توفر العمل .بعدم

الى فى82.5بالنسبة المائة المدنیینفى حالة
المتزوجینھو فى10.9یمثل as/العزوبة;

.المائة
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والدخل الناظمبسبب  العمل فتقار الى على االسرةا فى المائة).27.9(تبلغو من اجل الحفاظ

ك جدا, محدودة اسرھم والموارد االقتصادیة بین الشباب او مع االزمة االقتصادیة, ما انخفضت

تقریبا ثلث االسرتقلیص ، االطالق.المعونة الدولیة دخل على لھا لیس

فى معظمھ (للنفقاتماليال, یفتقرالشباب, ھذه الفئةاكثر منفى المائة).62.5الشخصیة ثلث

ومن4,78لدیھ شھریا. متوسطال یتلدیھ  اى مبلغ  شھریا یورو االموال36,05جاوز كمیة یورو.

مراتتمثللصبیانالمتاحة ل من االموالاوسرد تمثل. نسبة البنات ثالث قدر الوالیة التي بھا اكبر

حوزة الشباب في متوسط االقتصادى, الشخصیة التى بھا أدنى .بعكس السمارة

والیة إالقامةالموارد ال حسب بوجدورمنزلیة تختلف في كل, بانتشارا الكھرباء. نسبة ازدادت ,

مبردة,انواع ،اومصبناتالمعدات: ذلك,مكیفات الھواء العكس من زل مناقلاوالیة الداخلةوعلى

مبمزودة بالكھرباء, وما زالت مزودة  مخیم االقل وھو المعدات الكھربائیة.ن  حیث الطاقة الشمسیة,

La vivencia religiosaالتعایش الدینى

في أوساطدین االسالمى یكتسبال فى المائة 6فقط, ذا ھب فى السنوات االخیرة. وفى الشباتزایدا

مباالیسرح ھمتھبغیر اكثربأكثر اھتمام یزدادو متدیینینفى المسائل الدینیة. االغلبیة والفى كل مرة ,

منفيسیما األصغر خصوصا كل عالالنساء, من سبعة منسبعة عشر عاما. انھھذه الفیئة یؤكدشرة

اتسعفى السنوات قد .االخیرة اھتمامھن الدیني

تؤكد ان العئلة ال%75,5نسبة
من مادیة مساعدات تستقبل
في الخارج و األصدقاء األھالي
تبلغ و التحوالت الخارجیة

19,1%.

من المنازل%26,8في
لیست ھناك مدخول و في

ھناك فرد 24,6نسبة
لدیھ دخل .واحد

یسكن بیوت%63,9نسبة
رقم ان ، % 58,9الطوب

في السكن یحافظ على عادة
.الخیام

الدینیة االھتمام بالطقوس
االخیرة السنوات في ازداد

.%70,8بنسبة

یعتبر92,3%
أنفسھم مسلون
ملتزمون بالواجبات

.الدینیة
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وھذا والیة الداخلةيالطالبالتواجدالمائة), تتواجدالبطالة.یمثل تقریبا ثلث الذكوربكثرة بین.

االعمالبإعدادالن النساء یتواجدن فى العاملیناكبر معدل الدخل المتوسط الذي یتلقاه ال المنزلیة.

مائة یورو شھریا. یصل الى

حیوى El proyectoمشروع vital

, وضعف القدرة االقتصادیة التى یعیش فیھا معظم االسر العمل ونتیجة لعدم وجود  عقود  

خامسة  و السن تتجاوز فى معظم األحیان  ان , الىسن  الزواج بصورة عامة تتأخرالصحراویة, 

سنة للنساء).21.5سنة ونصف من الرجال و 26.4سنة (العشرین 

حاالت الطالق.ت معدال; و كذا أعلى زواج االصغر سنا, یتركز  فى الوالیة 

الزواج على االولویة الى دراسات تولى في وسط النساء  طفل. اال ان  2,1الوالدة ویبلغ متوسط  

نسبة التعلیم في والیة  الداخلة  و فى المائة) 56.3(الوالیة فى العیونفي ، فى المائة)54.2(بنسبة

عدم الزواج الى یزداد   بنسبة ملحوظة  ملحوظ فى التوجھ المائة, فى حالة الرجال فى17.2بنسبة 

السن الوسطى لجواز 
23,4الشباب ھي 

مائة ال تعتزمفى ال69.7بنسبة
, الزواج على المدى القصیر

فى المائة فانھا تدل 13.4بنسبة
على ھذه الفكرة. المتوسط

الذین یریدون ان as/لالطفال
4یندرج فى .

السبب %40,2لي 
الرئیسي من وراء عدم 

برمجة الزواج  ھو 
اجاب  %39الدراسة ، 

17,9بأنھم شباب و نسبة 
.بعدم توفر العمل و النقود 

حالة المدنیینفى المائة فى82.5بالنسبة الى
فى 10.9یمثل as/العزوبة; المتزوجینھو

.المائة
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وھذا والیة الداخلةيالطالبالتواجدالمائة), تتواجدالبطالة.یمثل تقریبا ثلث الذكوربكثرة بین.

االعمالبإعدادالن النساء یتواجدن فى العاملیناكبر معدل الدخل المتوسط الذي یتلقاه ال المنزلیة.

مائة یورو شھریا. یصل الى

El proyecto  مشروع حیوى vital

معظم االسرالعملونتیجة لعدم وجود  عقود فیھا التى یعیش القدرة االقتصادیة وضعف ,

عامةتتأخرالصحراویة, الزواجبصورة األحیانان, الىسن معظم فى خامسة  والسنتتجاوز

(العشرین و26.4سنة من الرجال ونصف سنة للنساء).21.5سنة

فى الوالیة الطالق.ت معدال; و كذا أعلى زواج االصغر سنا, یتركز حاالت

متوسط وسط النساءطفل. اال ان  2,1الوالدةویبلغ دراساتتولىفي الزواجعلىاالولویة الى

العیونفي، فى المائة)54.2(بنسبة فى الداخلة  و فى المائة)56.3(الوالیة التعلیمفي والیة  نسبة

حالة الرجالفى17.2بنسبة فى عدم الزواجالىیزداد   بنسبة ملحوظة  ملحوظ فى التوجھ المائة,

السن الوسطى لجواز
ھي 23,4الشباب

ال تعتزمفى ال69.7بنسبة مائة
القصیر المدى على , الزواج

تدل13.4بنسبة فانھا المائة فى
المتوسط ھذه الفكرة. على

ان as/لالطفال یریدون الذین
4یندرج فى .

السبب%40,2لي
عدم وراء من الرئیسي

برمجة الزواج  ھو
، اجاب%39الدراسة

نسبة و 17,9بأنھم شباب
و النقود توفر العمل .بعدم

الى فى82.5بالنسبة المائة المدنیینفى حالة
المتزوجینھو فى10.9یمثل as/العزوبة;

.المائة
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فى المائة).27.9(تبلغ و من اجل الحفاظ على االسرةا فتقار الى العمل والدخل  الناظم بسبب 

ما انخفضت مع االزمة االقتصادیة, و الموارد االقتصادیة بین الشباب او اسرھم محدودة جدا, ك

لیس لھا دخل على االطالق.المعونة الدولیة ، تقریبا ثلث االسر تقلیص 

فى معظمھ (للنفقاتماليال, یفتقرالشباب, ھذه الفئةاكثر منفى المائة).62.5الشخصیة ثلث

ومن4,78لدیھ شھریا. متوسطال یتلدیھ  اى مبلغ  شھریا یورو االموال36,05جاوز كمیة یورو.

مراتتمثللصبیانالمتاحة ل من االموالاوسرد تمثل. نسبة البنات ثالث قدر الوالیة التي بھا اكبر

حوزة الشباب في متوسط االقتصادى, الشخصیة التى بھا أدنى .بعكس السمارة

والیة إالقامةالموارد ال حسب بوجدورمنزلیة تختلف في كل, بانتشارا الكھرباء. نسبة ازدادت ,

مبردة,انواع ،اومصبناتالمعدات: ذلك,مكیفات الھواء العكس من زل مناقلاوالیة الداخلةوعلى

مبمزودة بالكھرباء, وما زالت مزودة  مخیم االقل وھو المعدات الكھربائیة.ن  حیث الطاقة الشمسیة,

La vivencia religiosaالتعایش الدینى

في أوساطدین االسالمى یكتسبال فى المائة 6فقط, ذا ھب فى السنوات االخیرة. وفى الشباتزایدا

مباالیسرح ھمتھبغیر اكثربأكثر اھتمام یزدادو متدیینینفى المسائل الدینیة. االغلبیة والفى كل مرة ,

منفيسیما األصغر خصوصا كل عالالنساء, من سبعة منسبعة عشر عاما. انھھذه الفیئة یؤكدشرة

اتسعفى السنوات قد .االخیرة اھتمامھن الدیني

تؤكد ان العئلة ال%75,5نسبة
من مادیة مساعدات تستقبل
في الخارج و األصدقاء األھالي
تبلغ و التحوالت الخارجیة

19,1%.

من المنازل%26,8في
لیست ھناك مدخول و في

ھناك فرد 24,6نسبة
لدیھ دخل .واحد

یسكن بیوت%63,9نسبة
رقم ان ، % 58,9الطوب

في السكن یحافظ على عادة
.الخیام

الدینیة االھتمام بالطقوس
االخیرة السنوات في ازداد

.%70,8بنسبة

یعتبر92,3%
أنفسھم مسلون
ملتزمون بالواجبات

.الدینیة
الصحراویین. الالجئین مخیمات فى الالجئین 45الشباب

.

.
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والدخل الناظمبسبب  العمل فتقار الى على االسرةا فى المائة).27.9(تبلغو من اجل الحفاظ

ك جدا, محدودة اسرھم والموارد االقتصادیة بین الشباب او مع االزمة االقتصادیة, ما انخفضت

تقریبا ثلث االسرتقلیص ، االطالق.المعونة الدولیة دخل على لھا لیس

ثلث ھذه الفئة اكثر من فى المائة). 62.5الشخصیة (للنفقات مال يال, یفتقر الشباب, فى معظمھ

ومن4,78لدیھ شھریا. متوسطال یتلدیھ  اى مبلغ  شھریا یورو االموال 36,05جاوز كمیة یورو.

الوالیة  التي بھا اكبر قدر من االموال اوسرد تمثل . نسبة البنات ثالث مرات تمثل لصبیان المتاحة ل

.بعكس السمارة التى بھا  أدنى متوسط االقتصادى , الشخصیة في حوزة الشباب

 

, ازدادت  نسبة  كل , بانتشارا الكھرباء . في بوجدور منزلیة  تختلف  حسب  والیة إالقامة الموارد ال

زل مناقل اوالیة الداخلة  وعلى العكس من ذلك, مكیفات الھواء ، او مصبنات المعدات: مبردة, انواع  

 المعدات الكھربائیة.ن  حیث الطاقة الشمسیة, وھو مخیم االقل مبمزودة بالكھرباء, وما زالت مزودة 

La vivencia religiosaالتعایش الدینى

في أوساطدین االسالمى یكتسبال فى المائة 6فقط, ذا ھب فى السنوات االخیرة. وفى الشباتزایدا

مباالیسرح ھمتھبغیر اكثربأكثر اھتمام یزدادو متدیینینفى المسائل الدینیة. االغلبیة والفى كل مرة ,

منفيسیما األصغر خصوصا كل عالالنساء, من سبعة منسبعة عشر عاما. انھھذه الفیئة یؤكدشرة

اتسعفى السنوات قد .االخیرة اھتمامھن الدیني

تؤكد ان العئلة ال %75,5نسبة 
تستقبل مساعدات مادیة من 
األھالي و األصدقاء في الخارج 
و التحوالت الخارجیة تبلغ 

19,1%.

من المنازل  %26,8في 
لیست ھناك مدخول و في 

ھناك فرد  24,6نسبة
.واحد لدیھ دخل 

یسكن بیوت  %63,9نسبة 
 % 58,9الطوب ، رقم ان 

یحافظ على عادة السكن في 
.الخیام 

الدینیة االھتمام بالطقوس
االخیرة السنوات في ازداد

.%70,8بنسبة

یعتبر92,3%
أنفسھم مسلون
ملتزمون بالواجبات

.الدینیة
الصحراویین. الالجئین مخیمات فى الالجئین 45الشباب

والدخل الناظمبسبب  العمل فتقار الى على االسرةا فى المائة).27.9(تبلغو من اجل الحفاظ

ك جدا, محدودة اسرھم والموارد االقتصادیة بین الشباب او مع االزمة االقتصادیة, ما انخفضت

تقریبا ثلث االسرتقلیص ، االطالق.المعونة الدولیة دخل على لھا لیس

فى معظمھ (للنفقاتماليال, یفتقرالشباب, ھذه الفئةاكثر منفى المائة).62.5الشخصیة ثلث

ومن4,78لدیھ شھریا. متوسطال یتلدیھ  اى مبلغ  شھریا یورو االموال36,05جاوز كمیة یورو.

مراتتمثللصبیانالمتاحة ل من االموالاوسرد تمثل. نسبة البنات ثالث قدر الوالیة التي بھا اكبر

حوزة الشباب في متوسط االقتصادى, الشخصیة التى بھا أدنى .بعكس السمارة

والیة إالقامةالموارد ال حسب بوجدورمنزلیة تختلف في كل, بانتشارا الكھرباء. نسبة ازدادت ,

مبردة,انواع ،اومصبناتالمعدات: ذلك,مكیفات الھواء العكس من زل مناقلاوالیة الداخلةوعلى

مبمزودة بالكھرباء, وما زالت مزودة  مخیم االقل وھو المعدات الكھربائیة.ن  حیث الطاقة الشمسیة,

La vivencia religiosaالتعایش الدینى

 فى المائة  6فقط , ذا ھب فى السنوات االخیرة. وفى الشباتزایدا في  أوساط دین االسالمى یكتسب ال

, وال فى كل مرة اكثربأكثر اھتمام یزداد و متدیینین فى المسائل الدینیة. االغلبیة ھم تھ بغیر مباالیسرح 

انھ ھذه الفیئة یؤكد شرة من سبعة عشر عاما. سبعة من كل عالالنساء, خصوصا األصغر من في سیما 

.االخیرة  اھتمامھن  الدیني قد اتسعفى السنوات 

تؤكد ان العئلة ال%75,5نسبة
من مادیة مساعدات تستقبل
في الخارج و األصدقاء األھالي
تبلغ و التحوالت الخارجیة

19,1%.

من المنازل%26,8في
لیست ھناك مدخول و في

ھناك فرد 24,6نسبة
لدیھ دخل .واحد

یسكن بیوت%63,9نسبة
رقم ان ، % 58,9الطوب

في السكن یحافظ على عادة
.الخیام

الدینیة االھتمام بالطقوس
االخیرة السنوات في ازداد

.%70,8بنسبة

یعتبر 92,3%
أنفسھم مسلون
ملتزمون بالواجبات

.الدینیة
الصحراویین. الالجئین مخیمات فى الالجئین 45الشباب

والدخل الناظمبسبب  العمل فتقار الى على االسرةا فى المائة).27.9(تبلغو من اجل الحفاظ

ك جدا, محدودة اسرھم والموارد االقتصادیة بین الشباب او مع االزمة االقتصادیة, ما انخفضت

تقریبا ثلث االسرتقلیص ، االطالق.المعونة الدولیة دخل على لھا لیس

فى معظمھ (للنفقاتماليال, یفتقرالشباب, ھذه الفئةاكثر منفى المائة).62.5الشخصیة ثلث

ومن4,78لدیھ شھریا. متوسطال یتلدیھ  اى مبلغ  شھریا یورو االموال36,05جاوز كمیة یورو.

مراتتمثللصبیانالمتاحة ل من االموالاوسرد تمثل. نسبة البنات ثالث قدر الوالیة التي بھا اكبر

حوزة الشباب في متوسط االقتصادى, الشخصیة التى بھا أدنى .بعكس السمارة

والیة إالقامةالموارد ال حسب بوجدورمنزلیة تختلف في كل, بانتشارا الكھرباء. نسبة ازدادت ,

مبردة,انواع ،اومصبناتالمعدات: ذلك,مكیفات الھواء العكس من زل مناقلاوالیة الداخلةوعلى

مبمزودة بالكھرباء, وما زالت مزودة  مخیم االقل وھو المعدات الكھربائیة.ن  حیث الطاقة الشمسیة,

La vivencia religiosa   التعایش الدینى

في أوساطدین االسالمى یكتسبال فى المائة 6فقط, ذا ھب فى السنوات االخیرة. وفى الشباتزایدا

مباالیسرح ھمتھبغیر اكثربأكثر اھتمام یزدادو متدیینینفى المسائل الدینیة. االغلبیة والفى كل مرة ,

منفيسیما األصغر خصوصا كل عالالنساء, من سبعة منسبعة عشر عاما. انھھذه الفیئة یؤكدشرة

اتسعفى السنوات قد .االخیرة اھتمامھن الدیني

تؤكد ان العئلة ال%75,5نسبة
من مادیة مساعدات تستقبل
في الخارج و األصدقاء األھالي
تبلغ و التحوالت الخارجیة

19,1%.

من المنازل%26,8في
لیست ھناك مدخول و في

ھناك فرد 24,6نسبة
لدیھ دخل .واحد

یسكن بیوت%63,9نسبة
رقم ان ، % 58,9الطوب

في السكن یحافظ على عادة
.الخیام

الدینیة االھتمام بالطقوس
االخیرة السنوات في ازداد

.%70,8بنسبة

یعتبر92,3%
أنفسھم مسلون
ملتزمون بالواجبات

.الدینیة
الصحراویین. الالجئین مخیمات فى الالجئین 45الشباب

الصحراویین. الالجئین مخیمات فى الالجئین 46الشباب

الدینى أقیمالمن اجل فى الواقع المسمىمتعددتحلیلتعمیق طریق15الرسائل البسیطةیسمى ب, عن ,

ب?السؤال: ممارستك لھاھتمامك و السنوات االخیرةالدین، ,و.؟…فى انخفض قد ھى: خیارات االجابة

المستوى على نفس ازداد, بقى النظر. اوقد في الموضوعمستوى المتغیراتفىیھدف الى اعادة

التعلیم او االھتمام: السن اوالمستقلةحسب الحاالت مستوى الحالة المدنیة, او المھنة او الجنس او

. السیاسى

البیانى مم–1الرسم و .ارستھاالھتمام بالدین,

مركزةاالھتمام الدینيزیادةوضعیةفي محور كتلة تظھر مدارس . من التحالفات, طالب

المھنيالثانویة/المتوسطة القلاالھتمام بذوىو , /التكوین نساءالسیاسة, سبعة عشر عاما, عن

المجموعةالمتزوجینوالشباب ھذه الحالة., یظھر انھم على نفس الحالاخیاراقرب الى ( البقاء

متواجدة امثل بیناالھتمام ب منالعاملیمالدین) حالة بطالة في الذین الثمانیةو فى سن الىالذكور عشر

فيخمس وعشرین سنة, ذوي أھمیة اقل  الذین و مستوى االبتدائیة, ذوى حالة العزوبة.بالسیاسة,

ھماھتمامھمواخیرا, الذین یقل الدینى، ،الواقع وعشرون عاماالشباب الجامعي ست من , اكثر

ان تعتبر تقنیةاالرتباطتحلیل15 الرئیسیة, یمكن العناصر من تحلیل خاصة حالة وعلىاختزالیة, بین مجموعتین من الفئات. العالقات تحدید ھو الھدف حیث ان
من تحلیل وتحليعامليالنقیض الرئیسیة, المكونات تحلیلاالرتباطمن یسعى الى اجراء كما بین المتغیرات". تتخذھا العالقات "تحلیل االشكال التى ھندسيھو

المواقع, ومن ھنا تاتى اھمیة ان ھذاللعالقات "خریطة تحدید المعروفة باسم عرض بیانى, تقلیدیا, ھو وفى، التحلیل التجاریة. والعالمات الصفات او من
)01/03/2017:(http://www.tesintegra.net/helpgdw/correspondencias_simple.htm
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والدخل الناظمبسبب  العمل فتقار الى على االسرةا فى المائة).27.9(تبلغو من اجل الحفاظ

ك جدا, محدودة اسرھم والموارد االقتصادیة بین الشباب او مع االزمة االقتصادیة, ما انخفضت

تقریبا ثلث االسرتقلیص ، االطالق.المعونة الدولیة دخل على لھا لیس

فى معظمھ (للنفقاتماليال, یفتقرالشباب, ھذه الفئةاكثر منفى المائة).62.5الشخصیة ثلث

ومن4,78لدیھ شھریا. متوسطال یتلدیھ  اى مبلغ  شھریا یورو االموال36,05جاوز كمیة یورو.

مراتتمثللصبیانالمتاحة ل من االموالاوسرد تمثل. نسبة البنات ثالث قدر الوالیة التي بھا اكبر

حوزة الشباب في متوسط االقتصادى, الشخصیة التى بھا أدنى .بعكس السمارة

والیة إالقامةالموارد ال حسب بوجدورمنزلیة تختلف في كل, بانتشارا الكھرباء. نسبة ازدادت ,

مبردة,انواع ،اومصبناتالمعدات: ذلك,مكیفات الھواء العكس من زل مناقلاوالیة الداخلةوعلى

مبمزودة بالكھرباء, وما زالت مزودة  مخیم االقل وھو المعدات الكھربائیة.ن  حیث الطاقة الشمسیة,

La vivencia religiosaالتعایش الدینى

في أوساطدین االسالمى یكتسبال فى المائة 6فقط, ذا ھب فى السنوات االخیرة. وفى الشباتزایدا

مباالیسرح ھمتھبغیر اكثربأكثر اھتمام یزدادو متدیینینفى المسائل الدینیة. االغلبیة والفى كل مرة ,

األصغر من فيسیما خصوصا انھھذه الفیئة یؤكد شرة من سبعة عشر عاما. سبعة من كل عالالنساء,

.االخیرة اھتمامھن  الدیني قد اتسعفى السنوات

تؤكد ان العئلة ال%75,5نسبة
من مادیة مساعدات تستقبل
في الخارج و األصدقاء األھالي
تبلغ و التحوالت الخارجیة

19,1%.

من المنازل%26,8في
لیست ھناك مدخول و في

ھناك فرد 24,6نسبة
لدیھ دخل .واحد

یسكن بیوت%63,9نسبة
رقم ان ، % 58,9الطوب

في السكن یحافظ على عادة
.الخیام

االھتمام بالطقوس الدینیة 
ازداد في السنوات االخیرة 

.%70,8بنسبة  

یعتبر  92,3%
أنفسھم مسلون 
ملتزمون بالواجبات 

.الدینیة
الصحراویین. الالجئین مخیمات فى الالجئین 45         الشباب

الصحراویین. الالجئین مخیمات فى الالجئین 46الشباب

,

, عن طریق  من اجل التعمیق فى الواقع الدینى أقیم تحلیل متعدد, یسمى بالرسائل البسیطة 15 

السؤال: ?اھتمامك  بالدین، و ممارستك لھ فى السنوات االخیرة…؟.و خیارات االجابة ھى: قد انخفض  

في الموضوع مستوى  المتغیرات فى یھدف الى اعادة النظر . اوقد ازداد, بقى على نفس المستوى 

الجنس او المھنة او الحالة المدنیة, او مستوى التعلیم او االھتمام : السن او المستقلةحسب الحاالت 

السیاسى .

البیانى مم–1الرسم و .ارستھاالھتمام بالدین,

مركزةاالھتمام الدینيزیادةوضعیةفي محور كتلة تظھر مدارس . من التحالفات, طالب

المھنيالثانویة/المتوسطة القلاالھتمام بذوىو , /التكوین نساءالسیاسة, سبعة عشر عاما, عن

المجموعةالمتزوجینوالشباب ھذه الحالة., یظھر انھم على نفس الحالاخیاراقرب الى ( البقاء

متواجدة امثل بیناالھتمام ب منالعاملیمالدین) حالة بطالة في الذین الثمانیةو فى سن الىالذكور عشر

فيخمس وعشرین سنة, ذوي أھمیة اقل  الذین و مستوى االبتدائیة, ذوى حالة العزوبة.بالسیاسة,

ھماھتمامھمواخیرا, الذین یقل الدینى، ،الواقع وعشرون عاماالشباب الجامعي ست من , اكثر

ان تعتبر تقنیةاالرتباطتحلیل15 الرئیسیة, یمكن العناصر من تحلیل خاصة حالة وعلىاختزالیة, بین مجموعتین من الفئات. العالقات تحدید ھو الھدف حیث ان
من تحلیل وتحليعامليالنقیض الرئیسیة, المكونات تحلیلاالرتباطمن یسعى الى اجراء كما بین المتغیرات". تتخذھا العالقات "تحلیل االشكال التى ھندسيھو

المواقع, ومن ھنا تاتى اھمیة ان ھذاللعالقات "خریطة تحدید المعروفة باسم عرض بیانى, تقلیدیا, ھو وفى، التحلیل التجاریة. والعالمات الصفات او من
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الصحراویین. الالجئین مخیمات فى الالجئین 46الشباب

الدینى أقیمالمن اجل فى الواقع المسمىمتعددتحلیلتعمیق طریق15الرسائل البسیطةیسمى ب, عن ,

ب?السؤال: ممارستك لھاھتمامك و السنوات االخیرةالدین، ,و.؟…فى انخفض قد ھى: خیارات االجابة

المستوى على نفس ازداد, بقى النظر. اوقد في الموضوعمستوى المتغیراتفىیھدف الى اعادة

التعلیم او االھتمام: السن اوالمستقلةحسب الحاالت مستوى الحالة المدنیة, او المھنة او الجنس او

. السیاسى

البیانى مم–1الرسم و .ارستھاالھتمام بالدین,

مركزةاالھتمام الدینيزیادةوضعیةفي محور كتلة تظھر مدارس . من التحالفات, طالب

المھنيالثانویة/المتوسطة القلاالھتمام بذوىو , /التكوین نساءالسیاسة, سبعة عشر عاما, عن

المجموعةالمتزوجینوالشباب ھذه الحالة., یظھر انھم على نفس الحالاخیاراقرب الى ( البقاء

متواجدة امثل بیناالھتمام ب منالعاملیمالدین) حالة بطالة في الذین الثمانیةو فى سن الىالذكور عشر

فيخمس وعشرین سنة, ذوي أھمیة اقل  الذین و مستوى االبتدائیة, ذوى حالة العزوبة.بالسیاسة,

ھماھتمامھمواخیرا, الذین یقل الدینى، ،الواقع وعشرون عاماالشباب الجامعي ست من , اكثر

حیث ان الھدف ھو تحدید العالقات بین مجموعتین من الفئات. وعلى اختزالیة , حالة خاصة من تحلیل العناصر الرئیسیة, یمكن ان تعتبر تقنیة االرتباط تحلیل 15
ھندسي ھو "تحلیل االشكال التى تتخذھا العالقات بین المتغیرات". كما یسعى الى اجراء تحلیل االرتباط من المكونات الرئیسیة, وتحليعامليالنقیض من تحلیل 

او من الصفات والعالمات التجاریة. وفى ، التحلیل ھو عرض بیانى, تقلیدیا, المعروفة باسم "خریطة تحدید المواقع, ومن ھنا تاتى اھمیة ان ھذا للعالقات 
)01/03/2017:(http://www.tesintegra.net/helpgdw/correspondencias_simple.htm
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والدخل الناظمبسبب  العمل فتقار الى على االسرةا فى المائة).27.9(تبلغو من اجل الحفاظ

ك جدا, محدودة اسرھم والموارد االقتصادیة بین الشباب او مع االزمة االقتصادیة, ما انخفضت

تقریبا ثلث االسرتقلیص ، االطالق.المعونة الدولیة دخل على لھا لیس

ثلث ھذه الفئة اكثر من فى المائة). 62.5الشخصیة (للنفقات مال يال, یفتقر الشباب, فى معظمھ

ومن4,78لدیھ شھریا. متوسطال یتلدیھ  اى مبلغ  شھریا یورو االموال 36,05جاوز كمیة یورو.

الوالیة  التي بھا اكبر قدر من االموال اوسرد تمثل . نسبة البنات ثالث مرات تمثل لصبیان المتاحة ل

.بعكس السمارة التى بھا  أدنى متوسط االقتصادى , الشخصیة في حوزة الشباب

 

, ازدادت  نسبة  كل , بانتشارا الكھرباء . في بوجدور منزلیة  تختلف  حسب  والیة إالقامة الموارد ال

زل مناقل اوالیة الداخلة  وعلى العكس من ذلك, مكیفات الھواء ، او مصبنات المعدات: مبردة, انواع  

 المعدات الكھربائیة.ن  حیث الطاقة الشمسیة, وھو مخیم االقل مبمزودة بالكھرباء, وما زالت مزودة 

La vivencia religiosaالتعایش الدینى

في أوساطدین االسالمى یكتسبال فى المائة 6فقط, ذا ھب فى السنوات االخیرة. وفى الشباتزایدا

مباالیسرح ھمتھبغیر اكثربأكثر اھتمام یزدادو متدیینینفى المسائل الدینیة. االغلبیة والفى كل مرة ,

منفيسیما األصغر خصوصا كل عالالنساء, من سبعة منسبعة عشر عاما. انھھذه الفیئة یؤكدشرة

اتسعفى السنوات قد .االخیرة اھتمامھن الدیني

تؤكد ان العئلة ال %75,5نسبة 
تستقبل مساعدات مادیة من 
األھالي و األصدقاء في الخارج 
و التحوالت الخارجیة تبلغ 

19,1%.

من المنازل  %26,8في 
لیست ھناك مدخول و في 

ھناك فرد  24,6نسبة
.واحد لدیھ دخل 

یسكن بیوت  %63,9نسبة 
 % 58,9الطوب ، رقم ان 

یحافظ على عادة السكن في 
.الخیام 

الدینیة االھتمام بالطقوس
االخیرة السنوات في ازداد

.%70,8بنسبة

یعتبر92,3%
أنفسھم مسلون
ملتزمون بالواجبات

.الدینیة
الصحراویین. الالجئین مخیمات فى الالجئین 45الشباب

والدخل الناظمبسبب  العمل فتقار الى على االسرةا فى المائة).27.9(تبلغو من اجل الحفاظ

ك جدا, محدودة اسرھم والموارد االقتصادیة بین الشباب او مع االزمة االقتصادیة, ما انخفضت

تقریبا ثلث االسرتقلیص ، االطالق.المعونة الدولیة دخل على لھا لیس

فى معظمھ (للنفقاتماليال, یفتقرالشباب, ھذه الفئةاكثر منفى المائة).62.5الشخصیة ثلث

ومن4,78لدیھ شھریا. متوسطال یتلدیھ  اى مبلغ  شھریا یورو االموال36,05جاوز كمیة یورو.

مراتتمثللصبیانالمتاحة ل من االموالاوسرد تمثل. نسبة البنات ثالث قدر الوالیة التي بھا اكبر

حوزة الشباب في متوسط االقتصادى, الشخصیة التى بھا أدنى .بعكس السمارة

والیة إالقامةالموارد ال حسب بوجدورمنزلیة تختلف في كل, بانتشارا الكھرباء. نسبة ازدادت ,

مبردة,انواع ،اومصبناتالمعدات: ذلك,مكیفات الھواء العكس من زل مناقلاوالیة الداخلةوعلى

مبمزودة بالكھرباء, وما زالت مزودة  مخیم االقل وھو المعدات الكھربائیة.ن  حیث الطاقة الشمسیة,

La vivencia religiosaالتعایش الدینى

 فى المائة  6فقط , ذا ھب فى السنوات االخیرة. وفى الشباتزایدا في  أوساط دین االسالمى یكتسب ال

, وال فى كل مرة اكثربأكثر اھتمام یزداد و متدیینین فى المسائل الدینیة. االغلبیة ھم تھ بغیر مباالیسرح 

انھ ھذه الفیئة یؤكد شرة من سبعة عشر عاما. سبعة من كل عالالنساء, خصوصا األصغر من في سیما 

.االخیرة  اھتمامھن  الدیني قد اتسعفى السنوات 

تؤكد ان العئلة ال%75,5نسبة
من مادیة مساعدات تستقبل
في الخارج و األصدقاء األھالي
تبلغ و التحوالت الخارجیة

19,1%.

من المنازل%26,8في
لیست ھناك مدخول و في

ھناك فرد 24,6نسبة
لدیھ دخل .واحد

یسكن بیوت%63,9نسبة
رقم ان ، % 58,9الطوب

في السكن یحافظ على عادة
.الخیام

الدینیة االھتمام بالطقوس
االخیرة السنوات في ازداد

.%70,8بنسبة

یعتبر 92,3%
أنفسھم مسلون
ملتزمون بالواجبات

.الدینیة
الصحراویین. الالجئین مخیمات فى الالجئین 45الشباب

والدخل الناظمبسبب  العمل فتقار الى على االسرةا فى المائة).27.9(تبلغو من اجل الحفاظ

ك جدا, محدودة اسرھم والموارد االقتصادیة بین الشباب او مع االزمة االقتصادیة, ما انخفضت

تقریبا ثلث االسرتقلیص ، االطالق.المعونة الدولیة دخل على لھا لیس

فى معظمھ (للنفقاتماليال, یفتقرالشباب, ھذه الفئةاكثر منفى المائة).62.5الشخصیة ثلث

ومن4,78لدیھ شھریا. متوسطال یتلدیھ  اى مبلغ  شھریا یورو االموال36,05جاوز كمیة یورو.

مراتتمثللصبیانالمتاحة ل من االموالاوسرد تمثل. نسبة البنات ثالث قدر الوالیة التي بھا اكبر

حوزة الشباب في متوسط االقتصادى, الشخصیة التى بھا أدنى .بعكس السمارة

والیة إالقامةالموارد ال حسب بوجدورمنزلیة تختلف في كل, بانتشارا الكھرباء. نسبة ازدادت ,

مبردة,انواع ،اومصبناتالمعدات: ذلك,مكیفات الھواء العكس من زل مناقلاوالیة الداخلةوعلى

مبمزودة بالكھرباء, وما زالت مزودة  مخیم االقل وھو المعدات الكھربائیة.ن  حیث الطاقة الشمسیة,

La vivencia religiosa   التعایش الدینى

في أوساطدین االسالمى یكتسبال فى المائة 6فقط, ذا ھب فى السنوات االخیرة. وفى الشباتزایدا

مباالیسرح ھمتھبغیر اكثربأكثر اھتمام یزدادو متدیینینفى المسائل الدینیة. االغلبیة والفى كل مرة ,

منفيسیما األصغر خصوصا كل عالالنساء, من سبعة منسبعة عشر عاما. انھھذه الفیئة یؤكدشرة

اتسعفى السنوات قد .االخیرة اھتمامھن الدیني

تؤكد ان العئلة ال%75,5نسبة
من مادیة مساعدات تستقبل
في الخارج و األصدقاء األھالي
تبلغ و التحوالت الخارجیة

19,1%.

من المنازل%26,8في
لیست ھناك مدخول و في

ھناك فرد 24,6نسبة
لدیھ دخل .واحد

یسكن بیوت%63,9نسبة
رقم ان ، % 58,9الطوب

في السكن یحافظ على عادة
.الخیام

الدینیة االھتمام بالطقوس
االخیرة السنوات في ازداد

.%70,8بنسبة

یعتبر92,3%
أنفسھم مسلون
ملتزمون بالواجبات

.الدینیة
الصحراویین. الالجئین مخیمات فى الالجئین 45الشباب

الصحراویین. الالجئین مخیمات فى الالجئین 46الشباب

الدینى أقیمالمن اجل فى الواقع المسمىمتعددتحلیلتعمیق طریق15الرسائل البسیطةیسمى ب, عن ,

ب?السؤال: ممارستك لھاھتمامك و السنوات االخیرةالدین، ,و.؟…فى انخفض قد ھى: خیارات االجابة

المستوى على نفس ازداد, بقى النظر. اوقد في الموضوعمستوى المتغیراتفىیھدف الى اعادة

التعلیم او االھتمام: السن اوالمستقلةحسب الحاالت مستوى الحالة المدنیة, او المھنة او الجنس او

. السیاسى

البیانى مم–1الرسم و .ارستھاالھتمام بالدین,

مركزةاالھتمام الدینيزیادةوضعیةفي محور كتلة تظھر مدارس . من التحالفات, طالب

المھنيالثانویة/المتوسطة القلاالھتمام بذوىو , /التكوین نساءالسیاسة, سبعة عشر عاما, عن

المجموعةالمتزوجینوالشباب ھذه الحالة., یظھر انھم على نفس الحالاخیاراقرب الى ( البقاء

متواجدة امثل بیناالھتمام ب منالعاملیمالدین) حالة بطالة في الذین الثمانیةو فى سن الىالذكور عشر

فيخمس وعشرین سنة, ذوي أھمیة اقل  الذین و مستوى االبتدائیة, ذوى حالة العزوبة.بالسیاسة,

ھماھتمامھمواخیرا, الذین یقل الدینى، ،الواقع وعشرون عاماالشباب الجامعي ست من , اكثر

ان تعتبر تقنیةاالرتباطتحلیل15 الرئیسیة, یمكن العناصر من تحلیل خاصة حالة وعلىاختزالیة, بین مجموعتین من الفئات. العالقات تحدید ھو الھدف حیث ان
من تحلیل وتحليعامليالنقیض الرئیسیة, المكونات تحلیلاالرتباطمن یسعى الى اجراء كما بین المتغیرات". تتخذھا العالقات "تحلیل االشكال التى ھندسيھو

المواقع, ومن ھنا تاتى اھمیة ان ھذاللعالقات "خریطة تحدید المعروفة باسم عرض بیانى, تقلیدیا, ھو وفى، التحلیل التجاریة. والعالمات الصفات او من
)01/03/2017:(http://www.tesintegra.net/helpgdw/correspondencias_simple.htm
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والدخل الناظمبسبب  العمل فتقار الى على االسرةا فى المائة).27.9(تبلغو من اجل الحفاظ

ك جدا, محدودة اسرھم والموارد االقتصادیة بین الشباب او مع االزمة االقتصادیة, ما انخفضت

تقریبا ثلث االسرتقلیص ، االطالق.المعونة الدولیة دخل على لھا لیس

فى معظمھ (للنفقاتماليال, یفتقرالشباب, ھذه الفئةاكثر منفى المائة).62.5الشخصیة ثلث

ومن4,78لدیھ شھریا. متوسطال یتلدیھ  اى مبلغ  شھریا یورو االموال36,05جاوز كمیة یورو.

مراتتمثللصبیانالمتاحة ل من االموالاوسرد تمثل. نسبة البنات ثالث قدر الوالیة التي بھا اكبر

حوزة الشباب في متوسط االقتصادى, الشخصیة التى بھا أدنى .بعكس السمارة

والیة إالقامةالموارد ال حسب بوجدورمنزلیة تختلف في كل, بانتشارا الكھرباء. نسبة ازدادت ,

مبردة,انواع ،اومصبناتالمعدات: ذلك,مكیفات الھواء العكس من زل مناقلاوالیة الداخلةوعلى

مبمزودة بالكھرباء, وما زالت مزودة  مخیم االقل وھو المعدات الكھربائیة.ن  حیث الطاقة الشمسیة,

La vivencia religiosaالتعایش الدینى

في أوساطدین االسالمى یكتسبال فى المائة 6فقط, ذا ھب فى السنوات االخیرة. وفى الشباتزایدا

مباالیسرح ھمتھبغیر اكثربأكثر اھتمام یزدادو متدیینینفى المسائل الدینیة. االغلبیة والفى كل مرة ,

األصغر من فيسیما خصوصا انھھذه الفیئة یؤكد شرة من سبعة عشر عاما. سبعة من كل عالالنساء,

.االخیرة اھتمامھن  الدیني قد اتسعفى السنوات

تؤكد ان العئلة ال%75,5نسبة
من مادیة مساعدات تستقبل
في الخارج و األصدقاء األھالي
تبلغ و التحوالت الخارجیة

19,1%.

من المنازل%26,8في
لیست ھناك مدخول و في

ھناك فرد 24,6نسبة
لدیھ دخل .واحد

یسكن بیوت%63,9نسبة
رقم ان ، % 58,9الطوب

في السكن یحافظ على عادة
.الخیام

االھتمام بالطقوس الدینیة 
ازداد في السنوات االخیرة 

.%70,8بنسبة  

یعتبر  92,3%
أنفسھم مسلون 
ملتزمون بالواجبات 

.الدینیة
الصحراویین. الالجئین مخیمات فى الالجئین 45         الشباب

الصحراویین. الالجئین مخیمات فى الالجئین 46الشباب

,

, عن طریق  من اجل التعمیق فى الواقع الدینى أقیم تحلیل متعدد, یسمى بالرسائل البسیطة 15 

السؤال: ?اھتمامك  بالدین، و ممارستك لھ فى السنوات االخیرة…؟.و خیارات االجابة ھى: قد انخفض  

في الموضوع مستوى  المتغیرات فى یھدف الى اعادة النظر . اوقد ازداد, بقى على نفس المستوى 

الجنس او المھنة او الحالة المدنیة, او مستوى التعلیم او االھتمام : السن او المستقلةحسب الحاالت 

السیاسى .

البیانى مم–1الرسم و .ارستھاالھتمام بالدین,

مركزةاالھتمام الدینيزیادةوضعیةفي محور كتلة تظھر مدارس . من التحالفات, طالب

المھنيالثانویة/المتوسطة القلاالھتمام بذوىو , /التكوین نساءالسیاسة, سبعة عشر عاما, عن

المجموعةالمتزوجینوالشباب ھذه الحالة., یظھر انھم على نفس الحالاخیاراقرب الى ( البقاء

متواجدة امثل بیناالھتمام ب منالعاملیمالدین) حالة بطالة في الذین الثمانیةو فى سن الىالذكور عشر

فيخمس وعشرین سنة, ذوي أھمیة اقل  الذین و مستوى االبتدائیة, ذوى حالة العزوبة.بالسیاسة,

ھماھتمامھمواخیرا, الذین یقل الدینى، ،الواقع وعشرون عاماالشباب الجامعي ست من , اكثر

ان تعتبر تقنیةاالرتباطتحلیل15 الرئیسیة, یمكن العناصر من تحلیل خاصة حالة وعلىاختزالیة, بین مجموعتین من الفئات. العالقات تحدید ھو الھدف حیث ان
من تحلیل وتحليعامليالنقیض الرئیسیة, المكونات تحلیلاالرتباطمن یسعى الى اجراء كما بین المتغیرات". تتخذھا العالقات "تحلیل االشكال التى ھندسيھو

المواقع, ومن ھنا تاتى اھمیة ان ھذاللعالقات "خریطة تحدید المعروفة باسم عرض بیانى, تقلیدیا, ھو وفى، التحلیل التجاریة. والعالمات الصفات او من
)01/03/2017:(http://www.tesintegra.net/helpgdw/correspondencias_simple.htm

الصحراویین. الالجئین مخیمات فى الالجئین 46الشباب

الدینى أقیمالمن اجل فى الواقع المسمىمتعددتحلیلتعمیق طریق15الرسائل البسیطةیسمى ب, عن ,

ب?السؤال: ممارستك لھاھتمامك و السنوات االخیرةالدین، ,و.؟…فى انخفض قد ھى: خیارات االجابة

المستوى على نفس ازداد, بقى النظر. اوقد في الموضوعمستوى المتغیراتفىیھدف الى اعادة

التعلیم او االھتمام: السن اوالمستقلةحسب الحاالت مستوى الحالة المدنیة, او المھنة او الجنس او

. السیاسى

البیانى مم–1الرسم و .ارستھاالھتمام بالدین,

مركزةاالھتمام الدینيزیادةوضعیةفي محور كتلة تظھر مدارس . من التحالفات, طالب

المھنيالثانویة/المتوسطة القلاالھتمام بذوىو , /التكوین نساءالسیاسة, سبعة عشر عاما, عن

المجموعةالمتزوجینوالشباب ھذه الحالة., یظھر انھم على نفس الحالاخیاراقرب الى ( البقاء

متواجدة امثل بیناالھتمام ب منالعاملیمالدین) حالة بطالة في الذین الثمانیةو فى سن الىالذكور عشر

فيخمس وعشرین سنة, ذوي أھمیة اقل  الذین و مستوى االبتدائیة, ذوى حالة العزوبة.بالسیاسة,

ھماھتمامھمواخیرا, الذین یقل الدینى، ،الواقع وعشرون عاماالشباب الجامعي ست من , اكثر

حیث ان الھدف ھو تحدید العالقات بین مجموعتین من الفئات. وعلى اختزالیة , حالة خاصة من تحلیل العناصر الرئیسیة, یمكن ان تعتبر تقنیة االرتباط تحلیل 15
ھندسي ھو "تحلیل االشكال التى تتخذھا العالقات بین المتغیرات". كما یسعى الى اجراء تحلیل االرتباط من المكونات الرئیسیة, وتحليعامليالنقیض من تحلیل 

او من الصفات والعالمات التجاریة. وفى ، التحلیل ھو عرض بیانى, تقلیدیا, المعروفة باسم "خریطة تحدید المواقع, ومن ھنا تاتى اھمیة ان ھذا للعالقات 
)01/03/2017:(http://www.tesintegra.net/helpgdw/correspondencias_simple.htm
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46                                                 الشباب الالجئین فى مخیمات الالجئین الصحراویین.

, عن طریق 15الرسائل البسیطة یسمى ب, المسمى متعددتحلیل تعمیق فى الواقع الدینى أقیم المن اجل 

خیارات االجابة ھى: قد انخفض , و .؟…فى السنوات االخیرةالدین، و ممارستك لھ اھتمامك  ب?السؤال: 

في الموضوع مستوى  المتغیرات فى یھدف الى اعادة النظر . اوقد ازداد, بقى على نفس المستوى 

الجنس او المھنة او الحالة المدنیة, او مستوى التعلیم او االھتمام : السن او المستقلةحسب الحاالت 

السیاسى .

.ارستھ االھتمام بالدین, و مم–1الرسم البیانى 

طالب مدارس . من  التحالفات  , تظھر كتلة مركزة االھتمام الدیني زیادة وضعیة في محور 

عن سبعة عشر عاما, نساء  السیاسة, القل االھتمام بذوى و , /التكوین المھني الثانویة/المتوسطة 

( البقاء على نفس الحال اخیار اقرب الى ھذه الحالة., یظھر انھم المجموعة المتزوجین والشباب 

عشر الى الذكور فى سن الثمانیة و الذین في حالة  بطالة  من العاملیم الدین) متواجدة امثل بین االھتمام ب

حالة العزوبة. بالسیاسة, ذوى مستوى  االبتدائیة, و الذین في خمس وعشرین سنة, ذوي أھمیة اقل 

, اكثر من ست وعشرون عاما الشباب الجامعي ، الواقع الدینى، ھم اھتمامھم واخیرا, الذین یقل 

حیث ان الھدف ھو تحدید العالقات بین مجموعتین من الفئات. وعلى اختزالیة , حالة خاصة من تحلیل العناصر الرئیسیة, یمكن ان تعتبر تقنیة االرتباط تحلیل 15
ھندسي ھو "تحلیل االشكال التى تتخذھا العالقات بین المتغیرات". كما یسعى الى اجراء تحلیل االرتباط من المكونات الرئیسیة, وتحليعامليالنقیض من تحلیل 

او من الصفات والعالمات التجاریة. وفى ، التحلیل ھو عرض بیانى, تقلیدیا, المعروفة باسم "خریطة تحدید المواقع, ومن ھنا تاتى اھمیة ان ھذا للعالقات 
)01/03/2017:(http://www.tesintegra.net/helpgdw/correspondencias_simple.htm
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الدینى أقیمالمن اجل فى الواقع المسمىمتعددتحلیلتعمیق طریق15الرسائل البسیطةیسمى ب, عن ,

ب?السؤال: ممارستك لھاھتمامك و السنوات االخیرةالدین، ,و.؟…فى انخفض قد ھى: خیارات االجابة

المستوى على نفس ازداد, بقى النظر. اوقد في الموضوعمستوى المتغیراتفىیھدف الى اعادة

التعلیم او االھتمام: السن اوالمستقلةحسب الحاالت مستوى الحالة المدنیة, او المھنة او الجنس او

. السیاسى

البیانى مم–1الرسم و .ارستھاالھتمام بالدین,

طالب مدارس . من  التحالفات  , تظهر كتلة مركزة االهتمام الديني  ةيعضو ةدايزفي محور 

عن سبعة عشر عاما, نساء السياسة, القل االهتمام بذوى و , /التكوين المهني الثانوية/المتوسطة 

البقاء على نفس الحال اخيار اقرب الى هذه الحالة., يظهر انهم المجموعة المتزوجين والشباب 

عشر الى الذكور فى سن الثمانية و الذين في حالة  بطالة  من العامليم الدين) متواجدة امثل بين (االهتمام ب

حالة العزوبة. بالسیاسة, ذوى مستوى  االبتدائیة, و الذین في خمس وعشرین سنة, ذوي أھمیة اقل 

, اكثر من ست وعشرون عاما الشباب الجامعي ، الواقع الدينى، هم اهتمامهم واخيرا, الذين يقل 
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الدینى أقیمالمن اجل فى الواقع المسمىمتعددتحلیلتعمیق طریق15الرسائل البسیطةیسمى ب, عن ,

ب?السؤال: ممارستك لھاھتمامك و السنوات االخیرةالدین، ,و.؟…فى انخفض قد ھى: خیارات االجابة

المستوى على نفس ازداد, بقى النظر. اوقد في الموضوعمستوى المتغیراتفىیھدف الى اعادة

التعلیم او االھتمام: السن اوالمستقلةحسب الحاالت مستوى الحالة المدنیة, او المھنة او الجنس او

. السیاسى

ارسته االهتمام بالدين, و مم1الرسم البيانى 

مركزةاالھتمام الدینيزیادةوضعیةفي محور كتلة تظھر مدارس . من التحالفات, طالب

المھنيالثانویة/المتوسطة القلاالھتمام بذوىو , /التكوین نساءالسیاسة, سبعة عشر عاما, عن

المجموعةالمتزوجینوالشباب ھذه الحالة., یظھر انھم على نفس الحالاخیاراقرب الى ( البقاء

متواجدة امثل بیناالھتمام ب منالعاملیمالدین) حالة بطالة في الذین الثمانیةو فى سن الىالذكور عشر

فيخمس وعشرین سنة, ذوي أھمیة اقل  الذین و مستوى االبتدائیة, ذوى حالة العزوبة.بالسیاسة,

ھماھتمامھمواخیرا, الذین یقل الدینى، ،الواقع وعشرون عاماالشباب الجامعي ست من , اكثر

ان تعتبر تقنیةاالرتباطتحلیل15 الرئیسیة, یمكن العناصر من تحلیل خاصة حالة وعلىاختزالیة, بین مجموعتین من الفئات. العالقات تحدید ھو الھدف حیث ان
من تحلیل وتحليعامليالنقیض الرئیسیة, المكونات تحلیلاالرتباطمن یسعى الى اجراء كما بین المتغیرات". تتخذھا العالقات "تحلیل االشكال التى ھندسيھو

المواقع, ومن ھنا تاتى اھمیة ان ھذاللعالقات "خریطة تحدید المعروفة باسم عرض بیانى, تقلیدیا, ھو وفى، التحلیل التجاریة. والعالمات الصفات او من
)01/03/2017:(http://www.tesintegra.net/helpgdw/correspondencias_simple.htm

 .و في  حالة العزوبةدون دراساتالذين ب: وبنسبة اكثر

 

jóvenes rellenando encuesta-Insertar foto

Imagen personalالصحةضدالصورة الشخصیة frente a salud

المتعلق فى الفصل وسیاسات المكافحةالمسالة االولى التى تثیر االھتمام السلیمة تشیربالممارسات

) نصف االشخاص الذین اجابوا المائة)50الى ان طولھمال یعرففى المائة44.3,ونسبةقیاس فى

البیانات,ال یعرف وزنھ. الطول  ھذه قدم بین الذین وعلى59,2kgسم, ووزن165,9المتوسط, الرغم.

لھ وزن  ب61فى المائة), معظمھم , اي34.2(منخفضمن ان ثلث الشباب یقول انھ یتمتع فى المائة,

ونفسیا. جسدیا جیدة صحة

بین شیوعا االكثر ،21.1االمراض كان لدیھمفى المائة انھم االمراضیقول واتفى السنبعض

الكیلىاالخیرة, , في, یلیھما الربوكالمعدة الدم. االمراض من10.6تمثلالبناتوفقر نقاط ا اكثر

تتاثر اكثر فھى االمعدةباالمراضالذكور; ما یتعلق بالصحة وفى و صدمات الحزنوفقر الدم. لعقلیة,

ندرة العمل أو نظراحداد, العشقلھا اساس فى حاالت  .نفسھالصحراوىللنزاع,

فیما یتعلق بالوزن: نسبة
لدیھ48,6% ان یعبر

و طبیعي، %34,2وزن
یجیب ان وزنھ  منخفض و 

لدیھ وزن زائد .15,6%

%61نسبة
ان حال تعتبر

صحتھا جید.

لم%72,4نسبة
اي یعاني من
مرض في
السنوات االخیرة لم75,5% ان یعبر

في لدیھ أطربات یكن
بعكس ، المزاجیة حالتھ

یجیب بالتأكید16,8%
.
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46                                                 الشباب الالجئین فى مخیمات الالجئین الصحراویین.

, عن طریق 15الرسائل البسیطة یسمى ب, المسمى متعددتحلیل تعمیق فى الواقع الدینى أقیم المن اجل 

خیارات االجابة ھى: قد انخفض , و .؟…فى السنوات االخیرةالدین، و ممارستك لھ اھتمامك  ب?السؤال: 

في الموضوع مستوى  المتغیرات فى یھدف الى اعادة النظر . اوقد ازداد, بقى على نفس المستوى 

الجنس او المھنة او الحالة المدنیة, او مستوى التعلیم او االھتمام : السن او المستقلةحسب الحاالت 

السیاسى .

.ارستھ االھتمام بالدین, و مم–1الرسم البیانى 

طالب مدارس . من  التحالفات  , تظھر كتلة مركزة االھتمام الدیني زیادة وضعیة في محور 

عن سبعة عشر عاما, نساء  السیاسة, القل االھتمام بذوى و , /التكوین المھني الثانویة/المتوسطة 

( البقاء على نفس الحال اخیار اقرب الى ھذه الحالة., یظھر انھم المجموعة المتزوجین والشباب 

عشر الى الذكور فى سن الثمانیة و الذین في حالة  بطالة  من العاملیم الدین) متواجدة امثل بین االھتمام ب

حالة العزوبة. بالسیاسة, ذوى مستوى  االبتدائیة, و الذین في خمس وعشرین سنة, ذوي أھمیة اقل 

, اكثر من ست وعشرون عاما الشباب الجامعي ، الواقع الدینى، ھم اھتمامھم واخیرا, الذین یقل 

حیث ان الھدف ھو تحدید العالقات بین مجموعتین من الفئات. وعلى اختزالیة , حالة خاصة من تحلیل العناصر الرئیسیة, یمكن ان تعتبر تقنیة االرتباط تحلیل 15
ھندسي ھو "تحلیل االشكال التى تتخذھا العالقات بین المتغیرات". كما یسعى الى اجراء تحلیل االرتباط من المكونات الرئیسیة, وتحليعامليالنقیض من تحلیل 

او من الصفات والعالمات التجاریة. وفى ، التحلیل ھو عرض بیانى, تقلیدیا, المعروفة باسم "خریطة تحدید المواقع, ومن ھنا تاتى اھمیة ان ھذا للعالقات 
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الدینى أقیمالمن اجل فى الواقع المسمىمتعددتحلیلتعمیق طریق15الرسائل البسیطةیسمى ب, عن ,

ب?السؤال: ممارستك لھاھتمامك و السنوات االخیرةالدین، ,و.؟…فى انخفض قد ھى: خیارات االجابة

المستوى على نفس ازداد, بقى النظر. اوقد في الموضوعمستوى المتغیراتفىیھدف الى اعادة

التعلیم او االھتمام: السن اوالمستقلةحسب الحاالت مستوى الحالة المدنیة, او المھنة او الجنس او

. السیاسى

البیانى مم–1الرسم و .ارستھاالھتمام بالدین,

طالب مدارس . من  التحالفات  , تظهر كتلة مركزة االهتمام الديني  ةيعضو ةدايزفي محور 

عن سبعة عشر عاما, نساء السياسة, القل االهتمام بذوى و , /التكوين المهني الثانوية/المتوسطة 

البقاء على نفس الحال اخيار اقرب الى هذه الحالة., يظهر انهم المجموعة المتزوجين والشباب 

عشر الى الذكور فى سن الثمانية و الذين في حالة  بطالة  من العامليم الدين) متواجدة امثل بين (االهتمام ب

حالة العزوبة. بالسیاسة, ذوى مستوى  االبتدائیة, و الذین في خمس وعشرین سنة, ذوي أھمیة اقل 

, اكثر من ست وعشرون عاما الشباب الجامعي ، الواقع الدينى، هم اهتمامهم واخيرا, الذين يقل 
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الدینى أقیمالمن اجل فى الواقع المسمىمتعددتحلیلتعمیق طریق15الرسائل البسیطةیسمى ب, عن ,

ب?السؤال: ممارستك لھاھتمامك و السنوات االخیرةالدین، ,و.؟…فى انخفض قد ھى: خیارات االجابة

المستوى على نفس ازداد, بقى النظر. اوقد في الموضوعمستوى المتغیراتفىیھدف الى اعادة

التعلیم او االھتمام: السن اوالمستقلةحسب الحاالت مستوى الحالة المدنیة, او المھنة او الجنس او

. السیاسى

ارسته االهتمام بالدين, و مم1الرسم البيانى 

مركزةاالھتمام الدینيزیادةوضعیةفي محور كتلة تظھر مدارس . من التحالفات, طالب

المھنيالثانویة/المتوسطة القلاالھتمام بذوىو , /التكوین نساءالسیاسة, سبعة عشر عاما, عن

المجموعةالمتزوجینوالشباب ھذه الحالة., یظھر انھم على نفس الحالاخیاراقرب الى ( البقاء

متواجدة امثل بیناالھتمام ب منالعاملیمالدین) حالة بطالة في الذین الثمانیةو فى سن الىالذكور عشر

فيخمس وعشرین سنة, ذوي أھمیة اقل  الذین و مستوى االبتدائیة, ذوى حالة العزوبة.بالسیاسة,

ھماھتمامھمواخیرا, الذین یقل الدینى، ،الواقع وعشرون عاماالشباب الجامعي ست من , اكثر

ان تعتبر تقنیةاالرتباطتحلیل15 الرئیسیة, یمكن العناصر من تحلیل خاصة حالة وعلىاختزالیة, بین مجموعتین من الفئات. العالقات تحدید ھو الھدف حیث ان
من تحلیل وتحليعامليالنقیض الرئیسیة, المكونات تحلیلاالرتباطمن یسعى الى اجراء كما بین المتغیرات". تتخذھا العالقات "تحلیل االشكال التى ھندسيھو

المواقع, ومن ھنا تاتى اھمیة ان ھذاللعالقات "خریطة تحدید المعروفة باسم عرض بیانى, تقلیدیا, ھو وفى، التحلیل التجاریة. والعالمات الصفات او من
)01/03/2017:(http://www.tesintegra.net/helpgdw/correspondencias_simple.htm

 .و في  حالة العزوبةدون دراساتالذين ب: وبنسبة اكثر

 

jóvenes rellenando encuesta-Insertar foto

Imagen personalالصحةضدالصورة الشخصیة frente a salud

المتعلق فى الفصل وسیاسات المكافحةالمسالة االولى التى تثیر االھتمام السلیمة تشیربالممارسات

) نصف االشخاص الذین اجابوا المائة)50الى ان طولھمال یعرففى المائة44.3,ونسبةقیاس فى

البیانات,ال یعرف وزنھ. الطول  ھذه قدم بین الذین وعلى59,2kgسم, ووزن165,9المتوسط, الرغم.

لھ وزن  ب61فى المائة), معظمھم , اي34.2(منخفضمن ان ثلث الشباب یقول انھ یتمتع فى المائة,

ونفسیا. جسدیا جیدة صحة

بین شیوعا االكثر ،21.1االمراض كان لدیھمفى المائة انھم االمراضیقول واتفى السنبعض

الكیلىاالخیرة, , في, یلیھما الربوكالمعدة الدم. االمراض من10.6تمثلالبناتوفقر نقاط ا اكثر

تتاثر اكثر فھى االمعدةباالمراضالذكور; ما یتعلق بالصحة وفى و صدمات الحزنوفقر الدم. لعقلیة,

ندرة العمل أو نظراحداد, العشقلھا اساس فى حاالت  .نفسھالصحراوىللنزاع,

فیما یتعلق بالوزن: نسبة
لدیھ48,6% ان یعبر

و طبیعي، %34,2وزن
یجیب ان وزنھ  منخفض و 

لدیھ وزن زائد .15,6%

%61نسبة
ان حال تعتبر

صحتھا جید.

لم%72,4نسبة
اي یعاني من
مرض في
السنوات االخیرة لم75,5% ان یعبر

في لدیھ أطربات یكن
بعكس ، المزاجیة حالتھ

یجیب بالتأكید16,8%
.
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حالة العزوبةدون دراساتالذین ب: وبنسبة اكثر في .و

jóvenes rellenando encuesta-Insertar foto

Imagen personal  الصحةضد الصورة الشخصیة  frente a salud

المتعلق فى الفصل وسیاسات المكافحةالمسالة االولى التى تثیر االھتمام السلیمة تشیربالممارسات

) نصف االشخاص الذین اجابوا المائة)50الى ان طولھمال یعرففى المائة44.3,ونسبةقیاس فى

البیانات,ال یعرف وزنھ. الطول  ھذه قدم بین الذین وعلى59,2kgسم, ووزن165,9المتوسط, الرغم.

لھ وزن  ب61فى المائة), معظمھم , اي34.2(منخفضمن ان ثلث الشباب یقول انھ یتمتع فى المائة,

ونفسیا. جسدیا جیدة صحة

بین شیوعا االكثر ،21.1االمراض كان لدیھمفى المائة انھم االمراضیقول واتفى السنبعض

الكیلىاالخیرة, , في, یلیھما الربوكالمعدة الدم. االمراض من10.6تمثلالبناتوفقر نقاط ا اكثر

تتاثر اكثر فھى االمعدةباالمراضالذكور; ما یتعلق بالصحة وفى و صدمات الحزنوفقر الدم. لعقلیة,

ندرة العمل أو نظراحداد, العشقلھا اساس فى حاالت  .نفسھالصحراوىللنزاع,

فیما یتعلق بالوزن: نسبة
لدیھ48,6% ان یعبر

و طبیعي، %34,2وزن
یجیب ان وزنھ  منخفض و 

لدیھ وزن زائد .15,6%

%61نسبة
ان حال تعتبر

صحتھا جید.

لم%72,4نسبة
اي یعاني من
مرض في
السنوات االخیرة لم75,5% ان یعبر

في لدیھ أطربات یكن
بعكس ، المزاجیة حالتھ

یجیب بالتأكید16,8%
.
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حالة العزوبةدون دراساتالذین ب: وبنسبة اكثر في .و

jóvenes rellenando encuesta-Insertar foto

Imagen personalالصحةضدالصورة الشخصیة frente a salud

تشیر بالممارسات السلیمة وسیاسات المكافحة المسالة االولى التى تثیر االھتمام فى الفصل المتعلق 

فى المائة 44.3,ونسبة  قیاس طولھم ال یعرف فى المائة) 50الى ان نصف االشخاص الذین اجابوا (

الرغم . وعلى59,2kgسم, ووزن 165,9المتوسط, بین الذین قدم  ھذه البیانات,ال یعرف وزنھ. الطول 

فى المائة, یقول  انھ یتمتع ب 61فى المائة), معظمھم , اي 34.2(منخفض من ان ثلث الشباب لھ وزن 

صحة جیدة جسدیا ونفسیا. 

 

وات فى السنبعض االمراضیقول انھم كان  لدیھم فى المائة ، 21.1االمراض االكثر شیوعا بین 

نقاط ا اكثر من 10.6تمثل البناتوفقر الدم. االمراض في , یلیھما  الربو كالمعدة , الكیلى االخیرة, 

لعقلیة, و صدمات الحزن وفقر الدم. وفى ما یتعلق بالصحة االمعدة باالمراض الذكور; فھى تتاثر اكثر 

.نفسھالصحراوىللنزاع ,  ندرة العمل أو نظرا حداد, العشق لھا اساس فى حاالت 

فیما یتعلق بالوزن: نسبة 
یعبر ان لدیھ 48,6%

%34,2وزن طبیعي، و 
یجیب ان وزنھ  منخفض و 

لدیھ وزن زائد .15,6%

%61نسبة 
تعتبر ان حال 

صحتھا جید.

لم %72,4نسبة 
یعاني من اي 
مرض في 
السنوات االخیرة یعبر  ان لم 75,5%

یكن لدیھ أطربات  في 
حالتھ المزاجیة ، بعكس 

یجیب بالتأكید 16,8%
.
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); الكحول ال تكاد تصل فى المائة  من األوالد 29.6فى المائة من العینة (16.1التدخین یؤثر على 

فى المائة,، 74.5فى المائة. االغلبیة, 2.2االخرى مخدرات استخدام فى المائة, و سرح ب1.8الى 

. اما او یستعمل مواد سامةیتاجر الشباب الصحراوى بان البلدان اخرى  مھتمة  یؤكدون ان ھناك من 

فى المائة رد باالیجاب.6.1شروعة, خالل العامین الماضیین, فیما یتعلق بارتكاب اعمال غیر م

الفتیات, اى وخاصة للشباب, ھامة بالنسبة شخصیة من البنات یولي59.2ان صورة فى المائة

كبیرة صورتھ.لاھمیة

مجال النشاط الجنس ثلث الشباب یعترف بانھ لوفى (ن یقیمى جنسیة وبصفة31.3عالقات فى المائة).

ایجابى بشكل حیاتھمعامة, یقیم من السكان. یةالجنسٮطریقة كبیرا جزءا علىانھاتقولان لم تكن

على نطاقو ذالك  ان  یوضح الموضوععلم بھاذا منتشرة ال تكون منع الحمل وسائل ان استخدام

) استعملھافى13.2واسع زیادة من على الرغم السن.المائة), فى مع التقدم

السن, یطھرون المزیدووفقا للتقدم ویظھرونفى عن الحیاة الجنسیة, من قدرامن المعلومات

من نصف اكثر
%57,1الشباب اي

جید یعبر بتقیم
لجسمھ

البنات من بین
قد15,8%

استعمل مواد
لون لتغیر معینة

.بشرتھ

یدلي%54نسبة
كبیرة أھمیة

لصورتھ
.الشخصیة

وسائل ال یستعمل
الحمل نسبة منع

 31,3و 40,2%
لم یقیم%

جنسیة .عالقات

%49,6نسبة
من الشباب

لیس انھ یعتبر
لدیھ معلومات

ثقافة عن
الحنسیة

المواضیع الصحیة التي
الى انھم بحاجة یعتقدون
ھي: تكوینات فیھا

%49,1برمجة االسرة
التغذیة و 41,7%،

الصحیة %39,4الحیاة
.

یظن%35نسبة
التي الطریقة ان
یعیش ثقافتھ
و الجنسیة جیدة،

%18,6نسبة
یقیمھا بنظرة

سلبیة
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على (16.1التدخین یؤثر من العینة المائة تصلفى المائة  من األوالد 29.6فى ال تكاد ); الكحول

ب1.8الى و سرح فى المائة,،74.5فى المائة. االغلبیة,2.2االخرىمخدراتاستخدامفى المائة,

من ھناك ان الصحراوىبانالبلدان اخرى  مھتمة  یؤكدون مواد سامةیتاجرالشباب یستعمل . امااو

م اعمال غیر بارتكاب یتعلق رد باالیجاب.6.1شروعة, خالل العامین الماضیین, فیما فى المائة

فى المائة من البنات  یولي 59.2ان صورة شخصیة ھامة بالنسبة للشباب, وخاصة الفتیات, اى 

صورتھ.لاھمیة كبیرة

 

فى المائة). وبصفة 31.3عالقات جنسیة (ن یقیم ى ثلث الشباب یعترف بانھ لوفى مجال النشاط الجنس

لم  تكن على انھا تقول ان جزءا كبیرا من السكان . یةالجنسٮطریقة  حیاتھم عامة, یقیم  بشكل ایجابى 

ان استخدام وسائل منع الحمل ال تكون منتشرة على نطاق و ذالك  ان  یوضح الموضوععلم  بھاذا 

مع التقدم فى السن. المائة), على الرغم من زیادة  استعملھا فى13.2واسع (

السن, یطھرون المزیدووفقا للتقدم ویظھرونفى عن الحیاة الجنسیة, من قدرامن المعلومات

اكثر من نصف 
%57,1الشباب اي 

یعبر بتقیم جید 
لجسمھ 

من بین البنات 
قد 15,8%

استعمل مواد 
معینة لتغیر لون 

.بشرتھ

یدلي %54نسبة 
أھمیة كبیرة 

لصورتھ 
.الشخصیة

وسائل ال یستعمل
الحمل نسبة منع

 31,3و 40,2%
لم یقیم%

جنسیة .عالقات

%49,6نسبة
من الشباب

لیس انھ یعتبر
لدیھ معلومات

ثقافة عن
الحنسیة

المواضیع الصحیة التي
الى انھم بحاجة یعتقدون
ھي: تكوینات فیھا

%49,1برمجة االسرة
التغذیة و 41,7%،

الصحیة %39,4الحیاة
.

یظن%35نسبة
التي الطریقة ان
یعیش ثقافتھ
و الجنسیة جیدة،

%18,6نسبة
یقیمھا بنظرة

سلبیة
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على (16.1التدخین یؤثر من العینة المائة تصلفى المائة  من األوالد 29.6فى ال تكاد ); الكحول

ب1.8الى و سرح فى المائة,،74.5فى المائة. االغلبیة,2.2االخرىمخدراتاستخدامفى المائة,

من ھناك ان الصحراوىبانالبلدان اخرى  مھتمة  یؤكدون مواد سامةیتاجرالشباب یستعمل . امااو

م اعمال غیر بارتكاب یتعلق رد باالیجاب.6.1شروعة, خالل العامین الماضیین, فیما فى المائة

الفتیات, اى وخاصة للشباب, ھامة بالنسبة شخصیة من البنات یولي59.2ان صورة فى المائة

كبیرة صورتھ.لاھمیة

مجال النشاط الجنس ثلث الشباب یعترف بانھ لوفى (ن یقیمى جنسیة وبصفة31.3عالقات فى المائة).

ایجابى بشكل حیاتھمعامة, یقیم من السكان. یةالجنسٮطریقة كبیرا جزءا علىانھاتقولان لم تكن

على نطاقو ذالك  ان  یوضح الموضوععلم بھاذا منتشرة ال تكون منع الحمل وسائل ان استخدام

السن.المائة), على الرغم من زیادة  استعملھا فى13.2واسع ( فى مع التقدم

السن, یطھرون المزیدووفقا للتقدم ویظھرونفى عن الحیاة الجنسیة, من قدرامن المعلومات

من نصف اكثر
%57,1الشباب اي

جید یعبر بتقیم
لجسمھ

البنات من بین
قد15,8%

استعمل مواد
لون لتغیر معینة

.بشرتھ

یدلي%54نسبة
كبیرة أھمیة

لصورتھ
.الشخصیة

وسائل ال یستعمل
الحمل نسبة منع

 31,3و 40,2%
لم یقیم%

جنسیة .عالقات

%49,6نسبة
من الشباب

لیس انھ یعتبر
لدیھ معلومات

ثقافة عن
الحنسیة

المواضیع الصحیة التي 
یعتقدون انھم بحاجة الى 
تكوینات فیھا ھي: 

%49,1برمجة االسرة
و %41,7، التغذیة

%39,4الحیاة الصحیة 
.

یظن %35نسبة 
ان الطریقة التي 
یعیش ثقافتھ 
الجنسیة جیدة، و 

%18,6نسبة 
یقیمھا بنظرة 

سلبیة
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13,2)

على (16.1التدخین یؤثر من العینة المائة تصلفى المائة  من األوالد 29.6فى ال تكاد ); الكحول

ب1.8الى و سرح فى المائة,،74.5فى المائة. االغلبیة,2.2االخرىمخدراتاستخدامفى المائة,

من ھناك ان الصحراوىبانالبلدان اخرى  مھتمة  یؤكدون مواد سامةیتاجرالشباب یستعمل . امااو

م اعمال غیر بارتكاب یتعلق رد باالیجاب.6.1شروعة, خالل العامین الماضیین, فیما فى المائة

الفتیات, اى وخاصة للشباب, ھامة بالنسبة شخصیة من البنات یولي59.2ان صورة فى المائة

كبیرة صورتھ.لاھمیة

مجال النشاط الجنس ثلث الشباب یعترف بانھ لوفى (ن یقیمى جنسیة وبصفة31.3عالقات فى المائة).

ایجابى بشكل حیاتھمعامة, یقیم من السكان. یةالجنسٮطریقة كبیرا جزءا علىانھاتقولان لم تكن

على نطاقو ذالك  ان  یوضح الموضوععلم بھاذا منتشرة ال تكون منع الحمل وسائل ان استخدام

) استعملھافى13.2واسع زیادة من على الرغم السن.المائة), فى مع التقدم

السن, یطھرون المزیدووفقا للتقدم ویظھرونفى عن الحیاة الجنسیة, من قدرامن المعلومات

من نصف اكثر
%57,1الشباب اي

جید یعبر بتقیم
لجسمھ

البنات من بین
قد15,8%

استعمل مواد
لون لتغیر معینة

.بشرتھ

یدلي%54نسبة
كبیرة أھمیة

لصورتھ
.الشخصیة

ال یستعمل وسائل 
منع الحمل نسبة 

 31,3و 40,2%
لم یقیم %

.عالقات جنسیة

%49,6نسبة 
من الشباب 

یعتبر انھ لیس 
لدیھ معلومات 

عن ثقافة 
الحنسیة

المواضیع الصحیة التي
الى انھم بحاجة یعتقدون
ھي: تكوینات فیھا

%49,1برمجة االسرة
التغذیة و 41,7%،

الصحیة %39,4الحیاة
.

یظن%35نسبة
التي الطریقة ان
یعیش ثقافتھ
و الجنسیة جیدة،

%18,6نسبة
یقیمھا بنظرة

سلبیة

الصحراویین. الالجئین مخیمات فى الالجئین 48الشباب

طریقة ھناكعیشھاالرضا عن السیما حیث ان الشبات یعتبرن األقلاختالفات . الجنسین, بین كبیرة

جنسیةوعیا ثقافة وكانت المجموعة النسائیةمننسبة اقلعنو یعبر و اقل مھتمة اكثراالرتیاح.

الصحةبالتكوین مجال الصحیة, تنظیمالرعایةبشان، المتعلقةفى الحیاة والصحة العقلیة, االسرة

وجھ الخصوص. على

Tiempo deالفراغوقت  ocio

عبر غایة االھمیة بالنسبة للشباالتواصل فى ، بالنضال التيشبكة االنترنت امر فى المخیمات ب

كذالكالعالم الخارجي،یتیحھا مع مجال التكنولوجیا. نسبةالیقدرو فى من30.5تدریب فى المائة

على شكل عبر الشبكة الھواتفالشباب یتصل خالل ومعظمھم من .السیبراوللوحات , یومى,

فى السن. االشخاص الذینللشبكةظ ان االستخدام الیومىیالح مع التقدم ملحوظ سنافى تزاید االكثر

استخدامھم اإلبریز آلسیامایزید المجموعة العمریة االصغر سنا.االلعاب اكثر ارتباطااللكترونى,

اتصالھ%64نسبة في
عن عادتا یبحث باإلنترنت

، وثائق و نسبةمعلومات
الصور35,3% یتصفح

متبوع ، ، المسنجر وانساب
اجرى%23,1بي لي

عبر الشبكة مكالمات

و االحتیاجات االشكاالت
ھم نقص األكثر بروز:
، و السقل، التكوین العمل
حل و الطالق، الجواز

نزاع الصحراء

التي تقام بكثرة في األنشطة
معوقت الفراغ:التواجد

مشاھدة األصدقاء، القراءة،
ممارسة و التلفاز

.الریاضة.

یشیر الى%48,5نسبة
االنترنت الحاجیات بما یخص
في معلومات ھم: و التقنیات

التقنیات، و االنترنت
بأماكن%42,7نسبة یطالب

. االنترنت على الحصول

الصحراویین. الالجئین مخیمات فى الالجئین 49الشباب

83

على (16.1التدخین یؤثر من العینة المائة تصلفى المائة  من األوالد 29.6فى ال تكاد ); الكحول

ب1.8الى و سرح فى المائة,،74.5فى المائة. االغلبیة,2.2االخرىمخدراتاستخدامفى المائة,

من ھناك ان الصحراوىبانالبلدان اخرى  مھتمة  یؤكدون مواد سامةیتاجرالشباب یستعمل . امااو

م اعمال غیر بارتكاب یتعلق رد باالیجاب.6.1شروعة, خالل العامین الماضیین, فیما فى المائة

الفتیات, اى وخاصة للشباب, ھامة بالنسبة شخصیة من البنات یولي59.2ان صورة فى المائة

كبیرة صورتھ.لاھمیة

مجال النشاط الجنس ثلث الشباب یعترف بانھ لوفى (ن یقیمى جنسیة وبصفة31.3عالقات فى المائة).

ایجابى بشكل حیاتھمعامة, یقیم من السكان. یةالجنسٮطریقة كبیرا جزءا علىانھاتقولان لم تكن

على نطاقو ذالك  ان  یوضح الموضوععلم بھاذا منتشرة ال تكون منع الحمل وسائل ان استخدام

) استعملھافى13.2واسع زیادة من على الرغم السن.المائة), فى مع التقدم

من قدرا من المعلومات  عن  الحیاة الجنسیة, ویظھرون  فى السن, یطھرون  المزید ووفقا للتقدم 

من نصف اكثر
%57,1الشباب اي

جید یعبر بتقیم
لجسمھ

البنات من بین
قد15,8%

استعمل مواد
لون لتغیر معینة

.بشرتھ

یدلي%54نسبة
كبیرة أھمیة

لصورتھ
.الشخصیة

وسائل ال یستعمل
الحمل نسبة منع

 31,3و 40,2%
لم یقیم%

جنسیة .عالقات

%49,6نسبة
من الشباب

لیس انھ یعتبر
لدیھ معلومات

ثقافة عن
الحنسیة

المواضیع الصحیة التي
الى انھم بحاجة یعتقدون
ھي: تكوینات فیھا

%49,1برمجة االسرة
التغذیة و 41,7%،

الصحیة %39,4الحیاة
.

یظن%35نسبة
التي الطریقة ان
یعیش ثقافتھ
و الجنسیة جیدة،

%18,6نسبة
یقیمھا بنظرة

سلبیة
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كبیرة بین الجنسین, حیث ان الشبات  یعتبرن  األقل اختالفات . السیما  ھناك عیشھا الرضا عن طریقة 

مھتمة  اكثر االرتیاح. وكانت المجموعة النسائیة من نسبة اقل عن و یعبر و اقل ثقافة جنسیة وعیا

االسرة والصحة العقلیة , الحیاة الصحیة,  تنظیم الرعایة بشان ، المتعلقة فى مجال الصحة بالتكوین 

على وجھ الخصوص. 

Tiempo deالفراغوقت  ocio

عبر غایة االھمیة بالنسبة للشباالتواصل فى ، بالنضال التيشبكة االنترنت امر فى المخیمات ب

كذالكالعالم الخارجي،یتیحھا مع مجال التكنولوجیا. نسبةالیقدرو فى من30.5تدریب فى المائة

على شكل عبر الشبكة الھواتفالشباب یتصل خالل ومعظمھم من .السیبراوللوحات , یومى,

فى السن. االشخاص الذینللشبكةظ ان االستخدام الیومىیالح مع التقدم ملحوظ سنافى تزاید االكثر

استخدامھم اإلبریز آلسیامایزید المجموعة العمریة االصغر سنا.االلعاب اكثر ارتباطااللكترونى,

اتصالھ%64نسبة في
عن عادتا یبحث باإلنترنت

، وثائق و نسبةمعلومات
الصور35,3% یتصفح

متبوع ، ، المسنجر وانساب
اجرى%23,1بي لي

عبر الشبكة مكالمات

و االحتیاجات االشكاالت
ھم نقص األكثر بروز:
، و السقل، التكوین العمل
حل و الطالق، الجواز

نزاع الصحراء

التي تقام بكثرة في األنشطة
معوقت الفراغ:التواجد

مشاھدة األصدقاء، القراءة،
ممارسة و التلفاز

.الریاضة.

یشیر الى%48,5نسبة
االنترنت الحاجیات بما یخص
في معلومات ھم: و التقنیات

التقنیات، و االنترنت
بأماكن%42,7نسبة یطالب

. االنترنت على الحصول
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طریقة ھناكعیشھاالرضا عن السیما حیث ان الشبات یعتبرن األقلاختالفات . الجنسین, بین كبیرة

جنسیةوعیا ثقافة وكانت المجموعة النسائیةمننسبة اقلعنو یعبر و اقل مھتمة اكثراالرتیاح.

الصحةبالتكوین مجال الصحیة, تنظیمالرعایةبشان، المتعلقةفى الحیاة والصحة العقلیة, االسرة

وجھ الخصوص. على

Tiempo de  الفراغ وقت  ocio

عبر غایة االھمیة بالنسبة للشباالتواصل فى ، بالنضال التيشبكة االنترنت امر فى المخیمات ب

كذالكالعالم الخارجي،یتیحھا مع مجال التكنولوجیا. نسبةالیقدرو فى من30.5تدریب فى المائة

على شكل عبر الشبكة الھواتفالشباب یتصل خالل ومعظمھم من .السیبراوللوحات , یومى,

فى السن. االشخاص الذینللشبكةظ ان االستخدام الیومىیالح مع التقدم ملحوظ سنافى تزاید االكثر

استخدامھم اإلبریز آلسیامایزید المجموعة العمریة االصغر سنا.االلعاب اكثر ارتباطااللكترونى,

اتصالھ%64نسبة في
عن عادتا یبحث باإلنترنت

، وثائق و نسبةمعلومات
الصور35,3% یتصفح

متبوع ، ، المسنجر وانساب
اجرى%23,1بي لي

عبر الشبكة مكالمات

و االحتیاجات االشكاالت
ھم نقص األكثر بروز:
، و السقل، التكوین العمل
حل و الطالق، الجواز

نزاع الصحراء

التي تقام بكثرة في األنشطة
معوقت الفراغ:التواجد

مشاھدة األصدقاء، القراءة،
ممارسة و التلفاز

.الریاضة.

یشیر الى%48,5نسبة
االنترنت الحاجیات بما یخص
في معلومات ھم: و التقنیات

التقنیات، و االنترنت
بأماكن%42,7نسبة یطالب

. االنترنت على الحصول
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طریقة ھناكعیشھاالرضا عن السیما حیث ان الشبات یعتبرن األقلاختالفات . الجنسین, بین كبیرة

جنسیةوعیا ثقافة وكانت المجموعة النسائیةمننسبة اقلعنو یعبر و اقل مھتمة اكثراالرتیاح.

الصحةبالتكوین مجال الصحیة, تنظیمالرعایةبشان، المتعلقةفى الحیاة والصحة العقلیة, االسرة

وجھ الخصوص. على

Tiempo deالفراغوقت  ocio

ب فى المخیمات ، بالنضال التي شبكة االنترنت امر فى غایة االھمیة بالنسبة للشباالتواصل عبر 

فى المائة من 30.5تدریب فى مجال التكنولوجیا. نسبة الیقدرو كذالك العالم الخارجي، یتیحھا مع 

.السیبر او للوحات , یومى, ومعظمھم من خالل الھواتف الشباب یتصل  عبر  الشبكة على شكل 

فى السن. االشخاص الذینللشبكةظ ان االستخدام الیومىیالح مع التقدم ملحوظ سنافى تزاید االكثر

استخدامھم اإلبریز آلسیامایزید المجموعة العمریة االصغر سنا.االلعاب اكثر ارتباطااللكترونى,

اتصالھ%64نسبة في
عن عادتا یبحث باإلنترنت

، وثائق و نسبةمعلومات
الصور35,3% یتصفح

متبوع ، ، المسنجر وانساب
اجرى%23,1بي لي

عبر الشبكة مكالمات

و االحتیاجات االشكاالت
ھم نقص األكثر بروز:
، و السقل، التكوین العمل
حل و الطالق، الجواز

نزاع الصحراء

التي تقام بكثرة في األنشطة
معوقت الفراغ:التواجد

مشاھدة األصدقاء، القراءة،
ممارسة و التلفاز

.الریاضة.

یشیر الى%48,5نسبة
االنترنت الحاجیات بما یخص
في معلومات ھم: و التقنیات

التقنیات، و االنترنت
بأماكن%42,7نسبة یطالب

. االنترنت على الحصول
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طریقة ھناكعیشھاالرضا عن السیما حیث ان الشبات یعتبرن األقلاختالفات . الجنسین, بین كبیرة

جنسیةوعیا ثقافة وكانت المجموعة النسائیةمننسبة اقلعنو یعبر و اقل مھتمة اكثراالرتیاح.

الصحةبالتكوین مجال الصحیة, تنظیمالرعایةبشان، المتعلقةفى الحیاة والصحة العقلیة, االسرة

وجھ الخصوص. على

Tiempo deالفراغوقت  ocio

عبر غایة االھمیة بالنسبة للشباالتواصل فى ، بالنضال التيشبكة االنترنت امر فى المخیمات ب

كذالكالعالم الخارجي،یتیحھا مع مجال التكنولوجیا. نسبةالیقدرو فى من30.5تدریب فى المائة

على شكل عبر الشبكة الھواتفالشباب یتصل خالل ومعظمھم من .السیبراوللوحات , یومى,

فى السن. االشخاص الذینللشبكةظ ان االستخدام الیومىیالح مع التقدم ملحوظ سنافى تزاید االكثر

استخدامھم اإلبریز آلسیامایزید المجموعة العمریة االصغر سنا.االلعاب اكثر ارتباطااللكترونى,

في اتصالھ %64نسبة 
باإلنترنت عادتا یبحث عن 

نسبة معلومات و وثائق ، 
یتصفح الصور 35,3%

وانساب ، المسنجر ، متبوع 
لي اجرى %23,1بي 

مكالمات عبر الشبكة

و االحتیاجات االشكاالت
ھم نقص األكثر بروز:
، و السقل، التكوین العمل
حل و الطالق، الجواز

نزاع الصحراء

التي تقام بكثرة في األنشطة
معوقت الفراغ:التواجد

مشاھدة األصدقاء، القراءة،
ممارسة و التلفاز

.الریاضة.

یشیر الى %48,5نسبة 
الحاجیات بما یخص االنترنت 
و التقنیات  ھم: معلومات في 

االنترنت و التقنیات، 
یطالب بأماكن %42,7نسبة

الحصول على االنترنت .
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طریقة ھناكعیشھاالرضا عن السیما حیث ان الشبات یعتبرن األقلاختالفات . الجنسین, بین كبیرة

جنسیةوعیا ثقافة وكانت المجموعة النسائیةمننسبة اقلعنو یعبر و اقل مھتمة اكثراالرتیاح.

الصحةبالتكوین مجال الصحیة, تنظیمالرعایةبشان، المتعلقةفى الحیاة والصحة العقلیة, االسرة

وجھ الخصوص. على

Tiempo deالفراغوقت  ocio

عبر غایة االھمیة بالنسبة للشباالتواصل فى ، بالنضال التيشبكة االنترنت امر فى المخیمات ب

كذالكالعالم الخارجي،یتیحھا مع مجال التكنولوجیا. نسبةالیقدرو فى من30.5تدریب فى المائة

على شكل عبر الشبكة الھواتفالشباب یتصل خالل ومعظمھم من .السیبراوللوحات , یومى,

االكثر سنا فى تزاید ملحوظ مع التقدم فى السن. االشخاص الذینللشبكة ظ ان االستخدام الیومى یالح

المجموعة العمریة االصغر سنا. االلعاب اكثر ارتباط االلكترونى, آلسیاما  یزید  استخدامھم اإلبریز 

اتصالھ%64نسبة في
عن عادتا یبحث باإلنترنت

، وثائق و نسبةمعلومات
الصور35,3% یتصفح

متبوع ، ، المسنجر وانساب
اجرى%23,1بي لي

عبر الشبكة مكالمات

و االحتیاجات االشكاالت
ھم نقص األكثر بروز:
، و السقل، التكوین العمل
حل و الطالق، الجواز

نزاع الصحراء

التي تقام بكثرة في األنشطة
معوقت الفراغ:التواجد

مشاھدة األصدقاء، القراءة،
ممارسة و التلفاز

.الریاضة.

یشیر الى%48,5نسبة
االنترنت الحاجیات بما یخص
في معلومات ھم: و التقنیات

التقنیات، و االنترنت
بأماكن%42,7نسبة یطالب

. االنترنت على الحصول

الصحراویین. الالجئین مخیمات فى الالجئین 49الشباب

طریقة ھناكعیشھاالرضا عن السیما حیث ان الشبات یعتبرن األقلاختالفات . الجنسین, بین كبیرة

جنسیةوعیا ثقافة وكانت المجموعة النسائیةمننسبة اقلعنو یعبر و اقل مھتمة اكثراالرتیاح.

الصحةبالتكوین مجال الصحیة, تنظیمالرعایةبشان، المتعلقةفى الحیاة والصحة العقلیة, االسرة

وجھ الخصوص. على

Tiempo deالفراغوقت  ocio

عبر غایة االھمیة بالنسبة للشباالتواصل فى ، بالنضال التيشبكة االنترنت امر فى المخیمات ب

كذالكالعالم الخارجي،یتیحھا مع مجال التكنولوجیا. نسبةالیقدرو فى من30.5تدریب فى المائة

على شكل عبر الشبكة الھواتفالشباب یتصل خالل ومعظمھم من .السیبراوللوحات , یومى,

فى السن. االشخاص الذینللشبكةظ ان االستخدام الیومىیالح مع التقدم ملحوظ سنافى تزاید االكثر

استخدامھم اإلبریز آلسیامایزید المجموعة العمریة االصغر سنا.االلعاب اكثر ارتباطااللكترونى,

اتصالھ%64نسبة في
عن عادتا یبحث باإلنترنت

، وثائق و نسبةمعلومات
الصور35,3% یتصفح

متبوع ، ، المسنجر وانساب
اجرى%23,1بي لي

عبر الشبكة مكالمات

االشكاالت و االحتیاجات 
األكثر بروز: ھم نقص

العمل و السقل، التكوین ، 
الجواز و الطالق، حل 

نزاع الصحراء

األنشطة التي تقام بكثرة في 
الفراغ:التواجد مع وقت 

األصدقاء، القراءة، مشاھدة 
التلفاز و ممارسة 

.الریاضة.

یشیر الى%48,5نسبة
االنترنت الحاجیات بما یخص
في معلومات ھم: و التقنیات

التقنیات، و االنترنت
بأماكن%42,7نسبة یطالب

. االنترنت على الحصول

الصحراویین. الالجئین مخیمات فى الالجئین 49الشباب
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على (16.1التدخین یؤثر من العینة المائة تصلفى المائة  من األوالد 29.6فى ال تكاد ); الكحول

ب1.8الى و سرح فى المائة,،74.5فى المائة. االغلبیة,2.2االخرىمخدراتاستخدامفى المائة,

من ھناك ان الصحراوىبانالبلدان اخرى  مھتمة  یؤكدون مواد سامةیتاجرالشباب یستعمل . امااو

م اعمال غیر بارتكاب یتعلق رد باالیجاب.6.1شروعة, خالل العامین الماضیین, فیما فى المائة

فى المائة من البنات  یولي 59.2ان صورة شخصیة ھامة بالنسبة للشباب, وخاصة الفتیات, اى 

صورتھ.لاھمیة كبیرة

 

فى المائة). وبصفة 31.3عالقات جنسیة (ن یقیم ى ثلث الشباب یعترف بانھ لوفى مجال النشاط الجنس

لم  تكن على انھا تقول ان جزءا كبیرا من السكان . یةالجنسٮطریقة  حیاتھم عامة, یقیم  بشكل ایجابى 

ان استخدام وسائل منع الحمل ال تكون منتشرة على نطاق و ذالك  ان  یوضح الموضوععلم  بھاذا 

مع التقدم فى السن. المائة), على الرغم من زیادة  استعملھا فى13.2واسع (

السن, یطھرون المزیدووفقا للتقدم ویظھرونفى عن الحیاة الجنسیة, من قدرامن المعلومات

اكثر من نصف 
%57,1الشباب اي 

یعبر بتقیم جید 
لجسمھ 

من بین البنات 
قد 15,8%

استعمل مواد 
معینة لتغیر لون 

.بشرتھ

یدلي %54نسبة 
أھمیة كبیرة 

لصورتھ 
.الشخصیة

وسائل ال یستعمل
الحمل نسبة منع

 31,3و 40,2%
لم یقیم%

جنسیة .عالقات

%49,6نسبة
من الشباب

لیس انھ یعتبر
لدیھ معلومات

ثقافة عن
الحنسیة

المواضیع الصحیة التي
الى انھم بحاجة یعتقدون
ھي: تكوینات فیھا

%49,1برمجة االسرة
التغذیة و 41,7%،

الصحیة %39,4الحیاة
.

یظن%35نسبة
التي الطریقة ان
یعیش ثقافتھ
و الجنسیة جیدة،

%18,6نسبة
یقیمھا بنظرة

سلبیة

الصحراویین. الالجئین مخیمات فى الالجئین 48الشباب

على (16.1التدخین یؤثر من العینة المائة تصلفى المائة  من األوالد 29.6فى ال تكاد ); الكحول

ب1.8الى و سرح فى المائة,،74.5فى المائة. االغلبیة,2.2االخرىمخدراتاستخدامفى المائة,

من ھناك ان الصحراوىبانالبلدان اخرى  مھتمة  یؤكدون مواد سامةیتاجرالشباب یستعمل . امااو

م اعمال غیر بارتكاب یتعلق رد باالیجاب.6.1شروعة, خالل العامین الماضیین, فیما فى المائة

الفتیات, اى وخاصة للشباب, ھامة بالنسبة شخصیة من البنات یولي59.2ان صورة فى المائة

كبیرة صورتھ.لاھمیة

مجال النشاط الجنس ثلث الشباب یعترف بانھ لوفى (ن یقیمى جنسیة وبصفة31.3عالقات فى المائة).

ایجابى بشكل حیاتھمعامة, یقیم من السكان. یةالجنسٮطریقة كبیرا جزءا علىانھاتقولان لم تكن

على نطاقو ذالك  ان  یوضح الموضوععلم بھاذا منتشرة ال تكون منع الحمل وسائل ان استخدام

السن.المائة), على الرغم من زیادة  استعملھا فى13.2واسع ( فى مع التقدم

السن, یطھرون المزیدووفقا للتقدم ویظھرونفى عن الحیاة الجنسیة, من قدرامن المعلومات

من نصف اكثر
%57,1الشباب اي

جید یعبر بتقیم
لجسمھ

البنات من بین
قد15,8%

استعمل مواد
لون لتغیر معینة

.بشرتھ

یدلي%54نسبة
كبیرة أھمیة

لصورتھ
.الشخصیة

وسائل ال یستعمل
الحمل نسبة منع

 31,3و 40,2%
لم یقیم%

جنسیة .عالقات

%49,6نسبة
من الشباب

لیس انھ یعتبر
لدیھ معلومات

ثقافة عن
الحنسیة

المواضیع الصحیة التي 
یعتقدون انھم بحاجة الى 
تكوینات فیھا ھي: 

%49,1برمجة االسرة
و %41,7، التغذیة

%39,4الحیاة الصحیة 
.

یظن %35نسبة 
ان الطریقة التي 
یعیش ثقافتھ 
الجنسیة جیدة، و 

%18,6نسبة 
یقیمھا بنظرة 

سلبیة

الصحراویین. الالجئین مخیمات فى الالجئین 48الشباب

13,2)

على (16.1التدخین یؤثر من العینة المائة تصلفى المائة  من األوالد 29.6فى ال تكاد ); الكحول

ب1.8الى و سرح فى المائة,،74.5فى المائة. االغلبیة,2.2االخرىمخدراتاستخدامفى المائة,

من ھناك ان الصحراوىبانالبلدان اخرى  مھتمة  یؤكدون مواد سامةیتاجرالشباب یستعمل . امااو

م اعمال غیر بارتكاب یتعلق رد باالیجاب.6.1شروعة, خالل العامین الماضیین, فیما فى المائة

الفتیات, اى وخاصة للشباب, ھامة بالنسبة شخصیة من البنات یولي59.2ان صورة فى المائة

كبیرة صورتھ.لاھمیة

مجال النشاط الجنس ثلث الشباب یعترف بانھ لوفى (ن یقیمى جنسیة وبصفة31.3عالقات فى المائة).

ایجابى بشكل حیاتھمعامة, یقیم من السكان. یةالجنسٮطریقة كبیرا جزءا علىانھاتقولان لم تكن

على نطاقو ذالك  ان  یوضح الموضوععلم بھاذا منتشرة ال تكون منع الحمل وسائل ان استخدام

) استعملھافى13.2واسع زیادة من على الرغم السن.المائة), فى مع التقدم

السن, یطھرون المزیدووفقا للتقدم ویظھرونفى عن الحیاة الجنسیة, من قدرامن المعلومات

من نصف اكثر
%57,1الشباب اي

جید یعبر بتقیم
لجسمھ

البنات من بین
قد15,8%

استعمل مواد
لون لتغیر معینة

.بشرتھ

یدلي%54نسبة
كبیرة أھمیة

لصورتھ
.الشخصیة

ال یستعمل وسائل 
منع الحمل نسبة 

 31,3و 40,2%
لم یقیم %

.عالقات جنسیة

%49,6نسبة 
من الشباب 

یعتبر انھ لیس 
لدیھ معلومات 

عن ثقافة 
الحنسیة

المواضیع الصحیة التي
الى انھم بحاجة یعتقدون
ھي: تكوینات فیھا

%49,1برمجة االسرة
التغذیة و 41,7%،

الصحیة %39,4الحیاة
.

یظن%35نسبة
التي الطریقة ان
یعیش ثقافتھ
و الجنسیة جیدة،

%18,6نسبة
یقیمھا بنظرة

سلبیة

الصحراویین. الالجئین مخیمات فى الالجئین 48الشباب

طریقة ھناكعیشھاالرضا عن السیما حیث ان الشبات یعتبرن األقلاختالفات . الجنسین, بین كبیرة

جنسیةوعیا ثقافة وكانت المجموعة النسائیةمننسبة اقلعنو یعبر و اقل مھتمة اكثراالرتیاح.

الصحةبالتكوین مجال الصحیة, تنظیمالرعایةبشان، المتعلقةفى الحیاة والصحة العقلیة, االسرة

وجھ الخصوص. على

Tiempo deالفراغوقت  ocio

عبر غایة االھمیة بالنسبة للشباالتواصل فى ، بالنضال التيشبكة االنترنت امر فى المخیمات ب

كذالكالعالم الخارجي،یتیحھا مع مجال التكنولوجیا. نسبةالیقدرو فى من30.5تدریب فى المائة

على شكل عبر الشبكة الھواتفالشباب یتصل خالل ومعظمھم من .السیبراوللوحات , یومى,

فى السن. االشخاص الذینللشبكةظ ان االستخدام الیومىیالح مع التقدم ملحوظ سنافى تزاید االكثر

استخدامھم اإلبریز آلسیامایزید المجموعة العمریة االصغر سنا.االلعاب اكثر ارتباطااللكترونى,

اتصالھ%64نسبة في
عن عادتا یبحث باإلنترنت

، وثائق و نسبةمعلومات
الصور35,3% یتصفح

متبوع ، ، المسنجر وانساب
اجرى%23,1بي لي

عبر الشبكة مكالمات

و االحتیاجات االشكاالت
ھم نقص األكثر بروز:
، و السقل، التكوین العمل
حل و الطالق، الجواز

نزاع الصحراء

التي تقام بكثرة في األنشطة
معوقت الفراغ:التواجد

مشاھدة األصدقاء، القراءة،
ممارسة و التلفاز

.الریاضة.

یشیر الى%48,5نسبة
االنترنت الحاجیات بما یخص
في معلومات ھم: و التقنیات

التقنیات، و االنترنت
بأماكن%42,7نسبة یطالب

. االنترنت على الحصول

الصحراویین. الالجئین مخیمات فى الالجئین 49الشباب
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على (16.1التدخین یؤثر من العینة المائة تصلفى المائة  من األوالد 29.6فى ال تكاد ); الكحول

ب1.8الى و سرح فى المائة,،74.5فى المائة. االغلبیة,2.2االخرىمخدراتاستخدامفى المائة,

من ھناك ان الصحراوىبانالبلدان اخرى  مھتمة  یؤكدون مواد سامةیتاجرالشباب یستعمل . امااو

م اعمال غیر بارتكاب یتعلق رد باالیجاب.6.1شروعة, خالل العامین الماضیین, فیما فى المائة

الفتیات, اى وخاصة للشباب, ھامة بالنسبة شخصیة من البنات یولي59.2ان صورة فى المائة

كبیرة صورتھ.لاھمیة

مجال النشاط الجنس ثلث الشباب یعترف بانھ لوفى (ن یقیمى جنسیة وبصفة31.3عالقات فى المائة).

ایجابى بشكل حیاتھمعامة, یقیم من السكان. یةالجنسٮطریقة كبیرا جزءا علىانھاتقولان لم تكن

على نطاقو ذالك  ان  یوضح الموضوععلم بھاذا منتشرة ال تكون منع الحمل وسائل ان استخدام

) استعملھافى13.2واسع زیادة من على الرغم السن.المائة), فى مع التقدم

من قدرا من المعلومات  عن  الحیاة الجنسیة, ویظھرون  فى السن, یطھرون  المزید ووفقا للتقدم 

من نصف اكثر
%57,1الشباب اي

جید یعبر بتقیم
لجسمھ

البنات من بین
قد15,8%

استعمل مواد
لون لتغیر معینة

.بشرتھ

یدلي%54نسبة
كبیرة أھمیة

لصورتھ
.الشخصیة

وسائل ال یستعمل
الحمل نسبة منع

 31,3و 40,2%
لم یقیم%

جنسیة .عالقات

%49,6نسبة
من الشباب

لیس انھ یعتبر
لدیھ معلومات

ثقافة عن
الحنسیة

المواضیع الصحیة التي
الى انھم بحاجة یعتقدون
ھي: تكوینات فیھا

%49,1برمجة االسرة
التغذیة و 41,7%،

الصحیة %39,4الحیاة
.

یظن%35نسبة
التي الطریقة ان
یعیش ثقافتھ
و الجنسیة جیدة،

%18,6نسبة
یقیمھا بنظرة

سلبیة

الصحراویین. الالجئین مخیمات فى الالجئین 48الشباب
كبیرة بین الجنسین, حیث ان الشبات  یعتبرن  األقل اختالفات . السیما  ھناك عیشھا الرضا عن طریقة 

مھتمة  اكثر االرتیاح. وكانت المجموعة النسائیة من نسبة اقل عن و یعبر و اقل ثقافة جنسیة وعیا

االسرة والصحة العقلیة , الحیاة الصحیة,  تنظیم الرعایة بشان ، المتعلقة فى مجال الصحة بالتكوین 

على وجھ الخصوص. 

Tiempo deالفراغوقت  ocio

عبر غایة االھمیة بالنسبة للشباالتواصل فى ، بالنضال التيشبكة االنترنت امر فى المخیمات ب

كذالكالعالم الخارجي،یتیحھا مع مجال التكنولوجیا. نسبةالیقدرو فى من30.5تدریب فى المائة

على شكل عبر الشبكة الھواتفالشباب یتصل خالل ومعظمھم من .السیبراوللوحات , یومى,

فى السن. االشخاص الذینللشبكةظ ان االستخدام الیومىیالح مع التقدم ملحوظ سنافى تزاید االكثر

استخدامھم اإلبریز آلسیامایزید المجموعة العمریة االصغر سنا.االلعاب اكثر ارتباطااللكترونى,

اتصالھ%64نسبة في
عن عادتا یبحث باإلنترنت

، وثائق و نسبةمعلومات
الصور35,3% یتصفح

متبوع ، ، المسنجر وانساب
اجرى%23,1بي لي

عبر الشبكة مكالمات

و االحتیاجات االشكاالت
ھم نقص األكثر بروز:
، و السقل، التكوین العمل
حل و الطالق، الجواز

نزاع الصحراء

التي تقام بكثرة في األنشطة
معوقت الفراغ:التواجد

مشاھدة األصدقاء، القراءة،
ممارسة و التلفاز

.الریاضة.

یشیر الى%48,5نسبة
االنترنت الحاجیات بما یخص
في معلومات ھم: و التقنیات

التقنیات، و االنترنت
بأماكن%42,7نسبة یطالب

. االنترنت على الحصول

الصحراویین. الالجئین مخیمات فى الالجئین 49الشباب

طریقة ھناكعیشھاالرضا عن السیما حیث ان الشبات یعتبرن األقلاختالفات . الجنسین, بین كبیرة

جنسیةوعیا ثقافة وكانت المجموعة النسائیةمننسبة اقلعنو یعبر و اقل مھتمة اكثراالرتیاح.

الصحةبالتكوین مجال الصحیة, تنظیمالرعایةبشان، المتعلقةفى الحیاة والصحة العقلیة, االسرة

وجھ الخصوص. على

Tiempo de  الفراغ وقت  ocio

عبر غایة االھمیة بالنسبة للشباالتواصل فى ، بالنضال التيشبكة االنترنت امر فى المخیمات ب

كذالكالعالم الخارجي،یتیحھا مع مجال التكنولوجیا. نسبةالیقدرو فى من30.5تدریب فى المائة

على شكل عبر الشبكة الھواتفالشباب یتصل خالل ومعظمھم من .السیبراوللوحات , یومى,

فى السن. االشخاص الذینللشبكةظ ان االستخدام الیومىیالح مع التقدم ملحوظ سنافى تزاید االكثر

استخدامھم اإلبریز آلسیامایزید المجموعة العمریة االصغر سنا.االلعاب اكثر ارتباطااللكترونى,

اتصالھ%64نسبة في
عن عادتا یبحث باإلنترنت

، وثائق و نسبةمعلومات
الصور35,3% یتصفح

متبوع ، ، المسنجر وانساب
اجرى%23,1بي لي

عبر الشبكة مكالمات

و االحتیاجات االشكاالت
ھم نقص األكثر بروز:
، و السقل، التكوین العمل
حل و الطالق، الجواز

نزاع الصحراء

التي تقام بكثرة في األنشطة
معوقت الفراغ:التواجد

مشاھدة األصدقاء، القراءة،
ممارسة و التلفاز

.الریاضة.

یشیر الى%48,5نسبة
االنترنت الحاجیات بما یخص
في معلومات ھم: و التقنیات

التقنیات، و االنترنت
بأماكن%42,7نسبة یطالب

. االنترنت على الحصول

الصحراویین. الالجئین مخیمات فى الالجئین 49الشباب

طریقة ھناكعیشھاالرضا عن السیما حیث ان الشبات یعتبرن األقلاختالفات . الجنسین, بین كبیرة

جنسیةوعیا ثقافة وكانت المجموعة النسائیةمننسبة اقلعنو یعبر و اقل مھتمة اكثراالرتیاح.

الصحةبالتكوین مجال الصحیة, تنظیمالرعایةبشان، المتعلقةفى الحیاة والصحة العقلیة, االسرة

وجھ الخصوص. على

Tiempo deالفراغوقت  ocio

ب فى المخیمات ، بالنضال التي شبكة االنترنت امر فى غایة االھمیة بالنسبة للشباالتواصل عبر 

فى المائة من 30.5تدریب فى مجال التكنولوجیا. نسبة الیقدرو كذالك العالم الخارجي، یتیحھا مع 

.السیبر او للوحات , یومى, ومعظمھم من خالل الھواتف الشباب یتصل  عبر  الشبكة على شكل 

فى السن. االشخاص الذینللشبكةظ ان االستخدام الیومىیالح مع التقدم ملحوظ سنافى تزاید االكثر

استخدامھم اإلبریز آلسیامایزید المجموعة العمریة االصغر سنا.االلعاب اكثر ارتباطااللكترونى,

اتصالھ%64نسبة في
عن عادتا یبحث باإلنترنت

، وثائق و نسبةمعلومات
الصور35,3% یتصفح

متبوع ، ، المسنجر وانساب
اجرى%23,1بي لي

عبر الشبكة مكالمات

و االحتیاجات االشكاالت
ھم نقص األكثر بروز:
، و السقل، التكوین العمل
حل و الطالق، الجواز

نزاع الصحراء

التي تقام بكثرة في األنشطة
معوقت الفراغ:التواجد

مشاھدة األصدقاء، القراءة،
ممارسة و التلفاز

.الریاضة.

یشیر الى%48,5نسبة
االنترنت الحاجیات بما یخص
في معلومات ھم: و التقنیات

التقنیات، و االنترنت
بأماكن%42,7نسبة یطالب

. االنترنت على الحصول

الصحراویین. الالجئین مخیمات فى الالجئین 49الشباب

طریقة ھناكعیشھاالرضا عن السیما حیث ان الشبات یعتبرن األقلاختالفات . الجنسین, بین كبیرة

جنسیةوعیا ثقافة وكانت المجموعة النسائیةمننسبة اقلعنو یعبر و اقل مھتمة اكثراالرتیاح.

الصحةبالتكوین مجال الصحیة, تنظیمالرعایةبشان، المتعلقةفى الحیاة والصحة العقلیة, االسرة

وجھ الخصوص. على

Tiempo deالفراغوقت  ocio

عبر غایة االھمیة بالنسبة للشباالتواصل فى ، بالنضال التيشبكة االنترنت امر فى المخیمات ب

كذالكالعالم الخارجي،یتیحھا مع مجال التكنولوجیا. نسبةالیقدرو فى من30.5تدریب فى المائة

على شكل عبر الشبكة الھواتفالشباب یتصل خالل ومعظمھم من .السیبراوللوحات , یومى,

فى السن. االشخاص الذینللشبكةظ ان االستخدام الیومىیالح مع التقدم ملحوظ سنافى تزاید االكثر

استخدامھم اإلبریز آلسیامایزید المجموعة العمریة االصغر سنا.االلعاب اكثر ارتباطااللكترونى,

في اتصالھ %64نسبة 
باإلنترنت عادتا یبحث عن 

نسبة معلومات و وثائق ، 
یتصفح الصور 35,3%

وانساب ، المسنجر ، متبوع 
لي اجرى %23,1بي 

مكالمات عبر الشبكة

و االحتیاجات االشكاالت
ھم نقص األكثر بروز:
، و السقل، التكوین العمل
حل و الطالق، الجواز

نزاع الصحراء

التي تقام بكثرة في األنشطة
معوقت الفراغ:التواجد

مشاھدة األصدقاء، القراءة،
ممارسة و التلفاز

.الریاضة.

یشیر الى %48,5نسبة 
الحاجیات بما یخص االنترنت 
و التقنیات  ھم: معلومات في 

االنترنت و التقنیات، 
یطالب بأماكن %42,7نسبة

الحصول على االنترنت .
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طریقة ھناكعیشھاالرضا عن السیما حیث ان الشبات یعتبرن األقلاختالفات . الجنسین, بین كبیرة

جنسیةوعیا ثقافة وكانت المجموعة النسائیةمننسبة اقلعنو یعبر و اقل مھتمة اكثراالرتیاح.

الصحةبالتكوین مجال الصحیة, تنظیمالرعایةبشان، المتعلقةفى الحیاة والصحة العقلیة, االسرة

وجھ الخصوص. على

Tiempo deالفراغوقت  ocio

عبر غایة االھمیة بالنسبة للشباالتواصل فى ، بالنضال التيشبكة االنترنت امر فى المخیمات ب

كذالكالعالم الخارجي،یتیحھا مع مجال التكنولوجیا. نسبةالیقدرو فى من30.5تدریب فى المائة

على شكل عبر الشبكة الھواتفالشباب یتصل خالل ومعظمھم من .السیبراوللوحات , یومى,

االكثر سنا فى تزاید ملحوظ مع التقدم فى السن. االشخاص الذینللشبكة ظ ان االستخدام الیومى یالح

المجموعة العمریة االصغر سنا. االلعاب اكثر ارتباط االلكترونى, آلسیاما  یزید  استخدامھم اإلبریز 

اتصالھ%64نسبة في
عن عادتا یبحث باإلنترنت

، وثائق و نسبةمعلومات
الصور35,3% یتصفح

متبوع ، ، المسنجر وانساب
اجرى%23,1بي لي

عبر الشبكة مكالمات

و االحتیاجات االشكاالت
ھم نقص األكثر بروز:
، و السقل، التكوین العمل
حل و الطالق، الجواز

نزاع الصحراء

التي تقام بكثرة في األنشطة
معوقت الفراغ:التواجد

مشاھدة األصدقاء، القراءة،
ممارسة و التلفاز

.الریاضة.

یشیر الى%48,5نسبة
االنترنت الحاجیات بما یخص
في معلومات ھم: و التقنیات

التقنیات، و االنترنت
بأماكن%42,7نسبة یطالب

. االنترنت على الحصول

الصحراویین. الالجئین مخیمات فى الالجئین 49الشباب

طریقة ھناكعیشھاالرضا عن السیما حیث ان الشبات یعتبرن األقلاختالفات . الجنسین, بین كبیرة

جنسیةوعیا ثقافة وكانت المجموعة النسائیةمننسبة اقلعنو یعبر و اقل مھتمة اكثراالرتیاح.

الصحةبالتكوین مجال الصحیة, تنظیمالرعایةبشان، المتعلقةفى الحیاة والصحة العقلیة, االسرة

وجھ الخصوص. على

Tiempo deالفراغوقت  ocio

عبر غایة االھمیة بالنسبة للشباالتواصل فى ، بالنضال التيشبكة االنترنت امر فى المخیمات ب

كذالكالعالم الخارجي،یتیحھا مع مجال التكنولوجیا. نسبةالیقدرو فى من30.5تدریب فى المائة

على شكل عبر الشبكة الھواتفالشباب یتصل خالل ومعظمھم من .السیبراوللوحات , یومى,

فى السن. االشخاص الذینللشبكةظ ان االستخدام الیومىیالح مع التقدم ملحوظ سنافى تزاید االكثر

استخدامھم اإلبریز آلسیامایزید المجموعة العمریة االصغر سنا.االلعاب اكثر ارتباطااللكترونى,

اتصالھ%64نسبة في
عن عادتا یبحث باإلنترنت

، وثائق و نسبةمعلومات
الصور35,3% یتصفح

متبوع ، ، المسنجر وانساب
اجرى%23,1بي لي

عبر الشبكة مكالمات

االشكاالت و االحتیاجات 
األكثر بروز: ھم نقص

العمل و السقل، التكوین ، 
الجواز و الطالق، حل 

نزاع الصحراء

األنشطة التي تقام بكثرة في 
الفراغ:التواجد مع وقت 

األصدقاء، القراءة، مشاھدة 
التلفاز و ممارسة 

.الریاضة.

یشیر الى%48,5نسبة
االنترنت الحاجیات بما یخص
في معلومات ھم: و التقنیات

التقنیات، و االنترنت
بأماكن%42,7نسبة یطالب

. االنترنت على الحصول

الصحراویین. الالجئین مخیمات فى الالجئین 49الشباب
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تقل اعمارھم عن الذین یبدو  اكثر شیوعا بین األوالد اھدة التلفزیون, واالتواجد مع األصدقاء ومش

المسؤولیات االجتماعیة والسیاسیة, وكذلك قضاء وقتالعمر قد تتصاعد سبع عشرة سنة. و مع  زیادة 

مع االسرة. اكثر 

یمارسون الریاضة األوالد من وقت الفراغ حسب نوع الجنس, االستفادة وفیما یتعلق بافضلیة 

فى المائة),  فى حین ان البنات 34.2(مشاھدة البث  الریاضيفى المائة),  و 35.3(من اكثربنسبة 

) فى المائة).53.2یقراون اكثر

والھویة Género e identidadالجنس

الدراسة االستقصائیة ن الجنسین.االراء حول وجود او عدم المساواة فى الحقوق بیفيانقساموتبین

ال المساواة,تعتقد المراة ان ھذه معظم الرجال یؤكد54.4توجد فان ذلك, من على العكس فى المائة,

(الوجود فى المائة).59مساواة تامة

Insertar foto cocina

عن االعمال ا عاتقان المسؤولیة على تقع من البنینالنفیئةلمنزلیة عدد من ان وعلى الرغم ساء,

في السنمعجیایتم ادماجھ تدری درسالتقدم وال سیما اولئك الذین كوبا, مثل تزیداو اسبانیا.فى بلدان

والبناءاة فى قضایا من قبیل حفلھممسؤولیات واعمال الصیانة الرعایة.الخیمةلشاى, او

تشیر الى االولویات الحیویة بالنسبة للشبابالدراسومن بین المسائل الرئیسیة التي شملتھا ة

التى االعمال اكثر المنزل من فى
المخیماتیقوم فى ھى:بھا الشباب

وضع الشاى, النظافة, والطبخ, 
على والمحافظة .الخیمةوالبناء,

الحقوق فیما یتعلق بالمساوات في
الصحراویین الرجال و النساء بین

متقاربة وجھات نظر عن یعبر
و47,8% % 41,4یجیب بنعم

سلبیة. إجابتھ

الصحراویین. الالجئین مخیمات فى الالجئین 50الشباب

مع األصدقاءومش واالتواجد التلفزیون, األوالداھدة بین شیوعا اكثر اعمارھم عنالذینیبدو تقل

تتصاعدسبع عشرة سنة. و مع  زیادة  قد وقتالعمر قضاء وكذلك والسیاسیة, المسؤولیات االجتماعیة

مع االسرة.اكثر

حسب نوع الجنس,االستفادةوفیما یتعلق بافضلیة وقت الفراغ یمارسون الریاضةاألوالدمن

حین ان البنات34.2(مشاھدة البث الریاضيفى المائة),  و 35.3(مناكثربنسبة فى فى المائة),

) فى المائة).53.2یقراون اكثر

والھویة Género e identidadالجنس

ن الجنسین. االراء حول وجود او عدم المساواة فى الحقوق بیفي انقسام وتبین الدراسة االستقصائیة 

فى المائة, على العكس من ذلك, فان معظم الرجال یؤكد 54.4توجد ھذه المساواة, تعتقد المراة ان ال 

فى المائة).59مساواة تامة (الوجود 

Insertar foto cocina

عن االعمال ا عاتقان المسؤولیة على تقع من البنینالنفیئةلمنزلیة عدد من ان وعلى الرغم ساء,

في السنمعجیایتم ادماجھ تدری درسالتقدم وال سیما اولئك الذین كوبا, مثل تزیداو اسبانیا.فى بلدان

والبناءاة فى قضایا من قبیل حفلھممسؤولیات واعمال الصیانة الرعایة.الخیمةلشاى, او

تشیر الى االولویات الحیویة بالنسبة للشبابالدراسومن بین المسائل الرئیسیة التي شملتھا ة

فى المنزل من اكثر االعمال التى 
ھى: بھا الشباب فى المخیماتیقوم

وضع الشاى, النظافة, والطبخ, 
.الخیمةوالبناء, والمحافظة على

فیما یتعلق بالمساوات في الحقوق 
بین  النساء و الرجال الصحراویین 

یعبر عن وجھات نظر متقاربة 
% 41,4یجیب بنعم و 47,8%

إجابتھ سلبیة.

الصحراویین. الالجئین مخیمات فى الالجئین 50الشباب

مع األصدقاءومش واالتواجد التلفزیون, األوالداھدة بین شیوعا اكثر اعمارھم عنالذینیبدو تقل

تتصاعدسبع عشرة سنة. و مع  زیادة  قد وقتالعمر قضاء وكذلك والسیاسیة, المسؤولیات االجتماعیة

مع االسرة.اكثر

حسب نوع الجنس,االستفادةوفیما یتعلق بافضلیة وقت الفراغ یمارسون الریاضةاألوالدمن

حین ان البنات34.2(مشاھدة البث الریاضيفى المائة),  و 35.3(مناكثربنسبة فى فى المائة),

) فى المائة).53.2یقراون اكثر

والھویة Género e identidadالجنس

الدراسة االستقصائیة ن الجنسین.االراء حول وجود او عدم المساواة فى الحقوق بیفيانقساموتبین

ال المساواة,تعتقد المراة ان ھذه معظم الرجال یؤكد54.4توجد فان ذلك, من على العكس فى المائة,

(الوجود فى المائة).59مساواة تامة
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ساء, وعلى الرغم من ان عدد من البنین النفیئة لمنزلیة تقع على عاتق ان المسؤولیة عن االعمال ا

تزید او اسبانیا. فى بلدان مثل كوبا, وال سیما اولئك الذین درس التقدم في السن مع جیایتم ادماجھ تدری

او الرعایة.الخیمة لشاى, واعمال الصیانة والبناءاة فى قضایا من قبیل حفلھم مسؤولیات

تشیر الى االولویات الحیویة بالنسبة للشبابالدراسومن بین المسائل الرئیسیة التي شملتھا ة

التى االعمال اكثر المنزل من فى
المخیماتیقوم فى ھى:بھا الشباب

وضع الشاى, النظافة, والطبخ, 
على والمحافظة .الخیمةوالبناء,

الحقوق فیما یتعلق بالمساوات في
الصحراویین الرجال و النساء بین

متقاربة وجھات نظر عن یعبر
و47,8% % 41,4یجیب بنعم

سلبیة. إجابتھ

الصحراویین. الالجئین مخیمات فى الالجئین 50الشباب

مع األصدقاءومش واالتواجد التلفزیون, األوالداھدة بین شیوعا اكثر اعمارھم عنالذینیبدو تقل

تتصاعدسبع عشرة سنة. و مع  زیادة  قد وقتالعمر قضاء وكذلك والسیاسیة, المسؤولیات االجتماعیة

مع االسرة.اكثر

حسب نوع الجنس,االستفادةوفیما یتعلق بافضلیة وقت الفراغ یمارسون الریاضةاألوالدمن

حین ان البنات34.2(مشاھدة البث الریاضيفى المائة),  و 35.3(مناكثربنسبة فى فى المائة),

) فى المائة).53.2یقراون اكثر

والھویة Género e identidadالجنس

الدراسة االستقصائیة ن الجنسین.االراء حول وجود او عدم المساواة فى الحقوق بیفيانقساموتبین

ال المساواة,تعتقد المراة ان ھذه معظم الرجال یؤكد54.4توجد فان ذلك, من على العكس فى المائة,

(الوجود فى المائة).59مساواة تامة
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عن االعمال ا عاتقان المسؤولیة على تقع من البنینالنفیئةلمنزلیة عدد من ان وعلى الرغم ساء,

في السنمعجیایتم ادماجھ تدری درسالتقدم وال سیما اولئك الذین كوبا, مثل تزیداو اسبانیا.فى بلدان

والبناءاة فى قضایا من قبیل حفلھممسؤولیات واعمال الصیانة الرعایة.الخیمةلشاى, او

تشیر الى االولویات الحیویة بالنسبة للشبابالدراسومن بین المسائل الرئیسیة التي شملتھا ة

التى االعمال اكثر المنزل من فى
المخیماتیقوم فى ھى:بھا الشباب

وضع الشاى, النظافة, والطبخ, 
على والمحافظة .الخیمةوالبناء,

الحقوق فیما یتعلق بالمساوات في
الصحراویین الرجال و النساء بین

متقاربة وجھات نظر عن یعبر
و47,8% % 41,4یجیب بنعم

سلبیة. إجابتھ

الصحراویین. الالجئین مخیمات فى الالجئین 50الشباب

مع األصدقاءومش واالتواجد التلفزیون, األوالداھدة بین شیوعا اكثر اعمارھم عنالذینیبدو تقل

تتصاعدسبع عشرة سنة. و مع  زیادة  قد وقتالعمر قضاء وكذلك والسیاسیة, المسؤولیات االجتماعیة

مع االسرة.اكثر

حسب نوع الجنس,االستفادةوفیما یتعلق بافضلیة وقت الفراغ یمارسون الریاضةاألوالدمن

حین ان البنات34.2(مشاھدة البث الریاضيفى المائة),  و 35.3(مناكثربنسبة فى فى المائة),

) فى المائة).53.2یقراون اكثر

Género e identidad    الجنس والھویة

الدراسة االستقصائیة ن الجنسین.االراء حول وجود او عدم المساواة فى الحقوق بیفيانقساموتبین

ال المساواة,تعتقد المراة ان ھذه معظم الرجال یؤكد54.4توجد فان ذلك, من على العكس فى المائة,

(الوجود فى المائة).59مساواة تامة
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عن االعمال ا عاتقان المسؤولیة على تقع من البنینالنفیئةلمنزلیة عدد من ان وعلى الرغم ساء,

في السنمعجیایتم ادماجھ تدری درسالتقدم وال سیما اولئك الذین كوبا, مثل تزیداو اسبانیا.فى بلدان

والبناءاة فى قضایا من قبیل حفلھممسؤولیات واعمال الصیانة الرعایة.الخیمةلشاى, او

تشیر الى االولویات الحیویة بالنسبة للشبابالدراسومن بین المسائل الرئیسیة التي شملتھا ة

التى االعمال اكثر المنزل من فى
المخیماتیقوم فى ھى:بھا الشباب

وضع الشاى, النظافة, والطبخ, 
على والمحافظة .الخیمةوالبناء,

الحقوق فیما یتعلق بالمساوات في
الصحراویین الرجال و النساء بین

متقاربة وجھات نظر عن یعبر
و47,8% % 41,4یجیب بنعم

سلبیة. إجابتھ

الصحراویین. الالجئین مخیمات فى الالجئین 50الشباب

الردود الواردة,الصحراویین. ذات االولویة:تبرزو بناء مجموعات ثالث

(: العادة-1 من اجل تحریر الصحراء فى المائة).58.7العمل

و:مجال الیومیة-2 (الالدراسة مساعدة االسرالفى المائة),46.4تكوین من اجل عن العمل بحثا

المائة), البحث45.4( (فى تحسین42.3فى الدین (فى المائة), المائة),38.1الظروف المعیشیة فى

) وتكوین اسرة فى المائة).25.5الزواج

الحیویة-3 من. الذھابالتغیرات فى المائة), االنخراط19.7المغرب (طرفاالراضى المحتلة

) (فى المائة), 27.7البنینالمائة  و من ، في  18.5فى الجیش الى الخارج فى المائة).14.3السفر

فىیعتقد ان  لمائةفى ا48.1ان
ا خیرة بصددالسنوات الشباب
الثقافة التقلیدیةو تغییر

وثمةالصحراوى فى43.9.
مخالفاالمائة رایا .ترى

ھو الصحراوى الذيتحریر الشعب المجال
على اعلى احتماالت ة لتجنیدبالنسبیتوفر
الصحراوي المجتمعثمالشباب

واالسرة .الصحراوى

اشمل الشعور الحالي الكلمة التي
بنسبة المقاومة %47,7ھي

التضامن بيمتبوعة بي و العھد
.%22,7نسبة

یتعلق بالسیاسة نسبة %49,7فیما
، من االھتمام یؤكد ان لدیھ الكثیر

ال یھتم بالسیاسة%14,9و 
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مع األصدقاءومش واالتواجد التلفزیون, األوالداھدة بین شیوعا اكثر اعمارھم عنالذینیبدو تقل

تتصاعدسبع عشرة سنة. و مع  زیادة  قد وقتالعمر قضاء وكذلك والسیاسیة, المسؤولیات االجتماعیة

مع االسرة.اكثر

حسب نوع الجنس,االستفادةوفیما یتعلق بافضلیة وقت الفراغ یمارسون الریاضةاألوالدمن

حین ان البنات34.2(مشاھدة البث الریاضيفى المائة),  و 35.3(مناكثربنسبة فى فى المائة),

) فى المائة).53.2یقراون اكثر

والھویة Género e identidadالجنس

الدراسة االستقصائیة ن الجنسین.االراء حول وجود او عدم المساواة فى الحقوق بیفيانقساموتبین

ال المساواة,تعتقد المراة ان ھذه معظم الرجال یؤكد54.4توجد فان ذلك, من على العكس فى المائة,

(الوجود فى المائة).59مساواة تامة
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عن االعمال ا عاتقان المسؤولیة على تقع من البنینالنفیئةلمنزلیة عدد من ان وعلى الرغم ساء,

في السنمعجیایتم ادماجھ تدری درسالتقدم وال سیما اولئك الذین كوبا, مثل تزیداو اسبانیا.فى بلدان

والبناءاة فى قضایا من قبیل حفلھممسؤولیات واعمال الصیانة الرعایة.الخیمةلشاى, او

تشیر الى االولویات الحیویة بالنسبة للشبابالدراسومن بین المسائل الرئیسیة التي شملتھا ة

التى االعمال اكثر المنزل من فى
المخیماتیقوم فى ھى:بھا الشباب

وضع الشاى, النظافة, والطبخ, 
على والمحافظة .الخیمةوالبناء,

الحقوق فیما یتعلق بالمساوات في
الصحراویین الرجال و النساء بین

متقاربة وجھات نظر عن یعبر
و47,8% % 41,4یجیب بنعم

سلبیة. إجابتھ

الصحراویین. الالجئین مخیمات فى الالجئین 50الشباب

مع األصدقاءومش واالتواجد التلفزیون, األوالداھدة بین شیوعا اكثر اعمارھم عنالذینیبدو تقل

تتصاعدسبع عشرة سنة. و مع  زیادة  قد وقتالعمر قضاء وكذلك والسیاسیة, المسؤولیات االجتماعیة

مع االسرة.اكثر

حسب نوع الجنس,االستفادةوفیما یتعلق بافضلیة وقت الفراغ یمارسون الریاضةاألوالدمن

حین ان البنات34.2(مشاھدة البث الریاضيفى المائة),  و 35.3(مناكثربنسبة فى فى المائة),

) فى المائة).53.2یقراون اكثر

والھویة Género e identidadالجنس

الدراسة االستقصائیة ن الجنسین.االراء حول وجود او عدم المساواة فى الحقوق بیفيانقساموتبین

ال المساواة,تعتقد المراة ان ھذه معظم الرجال یؤكد54.4توجد فان ذلك, من على العكس فى المائة,

(الوجود فى المائة).59مساواة تامة
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عن االعمال ا عاتقان المسؤولیة على تقع من البنینالنفیئةلمنزلیة عدد من ان وعلى الرغم ساء,

في السنمعجیایتم ادماجھ تدری درسالتقدم وال سیما اولئك الذین كوبا, مثل تزیداو اسبانیا.فى بلدان

والبناءاة فى قضایا من قبیل حفلھممسؤولیات واعمال الصیانة الرعایة.الخیمةلشاى, او

تشیر الى االولویات الحیویة بالنسبة للشبابالدراسومن بین المسائل الرئیسیة التي شملتھا ة

التى االعمال اكثر المنزل من فى
المخیماتیقوم فى ھى:بھا الشباب

وضع الشاى, النظافة, والطبخ, 
على والمحافظة .الخیمةوالبناء,

الحقوق فیما یتعلق بالمساوات في
الصحراویین الرجال و النساء بین

متقاربة وجھات نظر عن یعبر
و47,8% % 41,4یجیب بنعم

سلبیة. إجابتھ

الصحراویین. الالجئین مخیمات فى الالجئین 50الشباب

مع األصدقاءومش واالتواجد التلفزیون, األوالداھدة بین شیوعا اكثر اعمارھم عنالذینیبدو تقل

تتصاعدسبع عشرة سنة. و مع  زیادة  قد وقتالعمر قضاء وكذلك والسیاسیة, المسؤولیات االجتماعیة

مع االسرة.اكثر

حسب نوع الجنس,االستفادةوفیما یتعلق بافضلیة وقت الفراغ یمارسون الریاضةاألوالدمن

حین ان البنات34.2(مشاھدة البث الریاضيفى المائة),  و 35.3(مناكثربنسبة فى فى المائة),

) فى المائة).53.2یقراون اكثر

والھویة Género e identidadالجنس

الدراسة االستقصائیة ن الجنسین.االراء حول وجود او عدم المساواة فى الحقوق بیفيانقساموتبین

ال المساواة,تعتقد المراة ان ھذه معظم الرجال یؤكد54.4توجد فان ذلك, من على العكس فى المائة,

(الوجود فى المائة).59مساواة تامة
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عن االعمال ا عاتقان المسؤولیة على تقع من البنینالنفیئةلمنزلیة عدد من ان وعلى الرغم ساء,

في السنمعجیایتم ادماجھ تدری درسالتقدم وال سیما اولئك الذین كوبا, مثل تزیداو اسبانیا.فى بلدان

والبناءاة فى قضایا من قبیل حفلھممسؤولیات واعمال الصیانة الرعایة.الخیمةلشاى, او

تشیر الى االولویات الحیویة بالنسبة للشبابالدراسومن بین المسائل الرئیسیة التي شملتھا ة

التى االعمال اكثر المنزل من فى
المخیماتیقوم فى ھى:بھا الشباب

وضع الشاى, النظافة, والطبخ, 
على والمحافظة .الخیمةوالبناء,

الحقوق فیما یتعلق بالمساوات في
الصحراویین الرجال و النساء بین

متقاربة وجھات نظر عن یعبر
و47,8% % 41,4یجیب بنعم

سلبیة. إجابتھ

الصحراویین. الالجئین مخیمات فى الالجئین 50الشباب

مع األصدقاءومش واالتواجد التلفزیون, األوالداھدة بین شیوعا اكثر اعمارھم عنالذینیبدو تقل

تتصاعدسبع عشرة سنة. و مع  زیادة  قد وقتالعمر قضاء وكذلك والسیاسیة, المسؤولیات االجتماعیة

مع االسرة.اكثر

حسب نوع الجنس,االستفادةوفیما یتعلق بافضلیة وقت الفراغ یمارسون الریاضةاألوالدمن

حین ان البنات34.2(مشاھدة البث الریاضيفى المائة),  و 35.3(مناكثربنسبة فى فى المائة),

) فى المائة).53.2یقراون اكثر

والھویة Género e identidadالجنس

الدراسة االستقصائیة ن الجنسین.االراء حول وجود او عدم المساواة فى الحقوق بیفيانقساموتبین

ال المساواة,تعتقد المراة ان ھذه معظم الرجال یؤكد54.4توجد فان ذلك, من على العكس فى المائة,

(الوجود فى المائة).59مساواة تامة
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عن االعمال ا عاتقان المسؤولیة على تقع من البنینالنفیئةلمنزلیة عدد من ان وعلى الرغم ساء,

في السنمعجیایتم ادماجھ تدری درسالتقدم وال سیما اولئك الذین كوبا, مثل تزیداو اسبانیا.فى بلدان

والبناءاة فى قضایا من قبیل حفلھممسؤولیات واعمال الصیانة الرعایة.الخیمةلشاى, او

ة تشیر الى االولویات الحیویة بالنسبة للشباب الدراسومن بین المسائل الرئیسیة  التي شملتھا 

التى االعمال اكثر المنزل من فى
المخیماتیقوم فى ھى:بھا الشباب

وضع الشاى, النظافة, والطبخ, 
على والمحافظة .الخیمةوالبناء,

الحقوق فیما یتعلق بالمساوات في
الصحراویین الرجال و النساء بین

متقاربة وجھات نظر عن یعبر
و47,8% % 41,4یجیب بنعم

سلبیة. إجابتھ

الصحراویین. الالجئین مخیمات فى الالجئین 50الشباب

الردود الواردة,الصحراویین. ذات االولویة:تبرزو بناء مجموعات ثالث

     الهدف :  
   

( نيوكتالدراسة و :مجال اليومية -2 لا46.4لا بحثا عن العمل من اجل مساعدة االسر ,)ةئاملا ىف

فى المائة), 38.1الظروف المعيشية (فى المائة), تحسين 42.3فى الدين (فى المائة),  البحث 45.4(

فى المائة).25.5الزواج وتكوين اسرة (

فى المائة), االنخراط19.7المغرب (طرف االراضى المحتلة من. الذهاب التغيرات الحيوية -3

فى المائة).14.3السفر الى الخارج (فى المائة), 27.7البنين المائة  و من ، في  18.5فى الجيش (

1- العمل من اجل تحرير الصحراء 58.7 فى المائة  

فىیعتقد ان  لمائةفى ا48.1ان
ا خیرة بصددالسنوات الشباب
الثقافة التقلیدیةو تغییر

وثمةالصحراوى فى43.9.
مخالفاالمائة رایا .ترى

ھو الصحراوى الذيتحریر الشعب المجال
على اعلى احتماالت ة لتجنیدبالنسبیتوفر
الصحراوي المجتمعثمالشباب

واالسرة .الصحراوى

اشمل الشعور الحالي الكلمة التي
بنسبة المقاومة %47,7ھي

التضامن بيمتبوعة بي و العھد
.%22,7نسبة

یتعلق بالسیاسة نسبة %49,7فیما
، من االھتمام یؤكد ان لدیھ الكثیر

ال یھتم بالسیاسة%14,9و 
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تقل اعمارھم عن الذین یبدو  اكثر شیوعا بین األوالد اھدة التلفزیون, واالتواجد مع األصدقاء ومش

المسؤولیات االجتماعیة والسیاسیة, وكذلك قضاء وقتالعمر قد تتصاعد سبع عشرة سنة. و مع  زیادة 

مع االسرة. اكثر 

یمارسون الریاضة األوالد من وقت الفراغ حسب نوع الجنس, االستفادة وفیما یتعلق بافضلیة 

فى المائة),  فى حین ان البنات 34.2(مشاھدة البث  الریاضيفى المائة),  و 35.3(من اكثربنسبة 

) فى المائة).53.2یقراون اكثر

والھویة Género e identidadالجنس

الدراسة االستقصائیة ن الجنسین.االراء حول وجود او عدم المساواة فى الحقوق بیفيانقساموتبین

ال المساواة,تعتقد المراة ان ھذه معظم الرجال یؤكد54.4توجد فان ذلك, من على العكس فى المائة,

(الوجود فى المائة).59مساواة تامة
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عن االعمال ا عاتقان المسؤولیة على تقع من البنینالنفیئةلمنزلیة عدد من ان وعلى الرغم ساء,

في السنمعجیایتم ادماجھ تدری درسالتقدم وال سیما اولئك الذین كوبا, مثل تزیداو اسبانیا.فى بلدان

والبناءاة فى قضایا من قبیل حفلھممسؤولیات واعمال الصیانة الرعایة.الخیمةلشاى, او

تشیر الى االولویات الحیویة بالنسبة للشبابالدراسومن بین المسائل الرئیسیة التي شملتھا ة

التى االعمال اكثر المنزل من فى
المخیماتیقوم فى ھى:بھا الشباب

وضع الشاى, النظافة, والطبخ, 
على والمحافظة .الخیمةوالبناء,

الحقوق فیما یتعلق بالمساوات في
الصحراویین الرجال و النساء بین

متقاربة وجھات نظر عن یعبر
و47,8% % 41,4یجیب بنعم

سلبیة. إجابتھ

الصحراویین. الالجئین مخیمات فى الالجئین 50الشباب

مع األصدقاءومش واالتواجد التلفزیون, األوالداھدة بین شیوعا اكثر اعمارھم عنالذینیبدو تقل

تتصاعدسبع عشرة سنة. و مع  زیادة  قد وقتالعمر قضاء وكذلك والسیاسیة, المسؤولیات االجتماعیة

مع االسرة.اكثر

حسب نوع الجنس,االستفادةوفیما یتعلق بافضلیة وقت الفراغ یمارسون الریاضةاألوالدمن

حین ان البنات34.2(مشاھدة البث الریاضيفى المائة),  و 35.3(مناكثربنسبة فى فى المائة),

) فى المائة).53.2یقراون اكثر

والھویة Género e identidadالجنس

ن الجنسین. االراء حول وجود او عدم المساواة فى الحقوق بیفي انقسام وتبین الدراسة االستقصائیة 

فى المائة, على العكس من ذلك, فان معظم الرجال یؤكد 54.4توجد ھذه المساواة, تعتقد المراة ان ال 

فى المائة).59مساواة تامة (الوجود 
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عن االعمال ا عاتقان المسؤولیة على تقع من البنینالنفیئةلمنزلیة عدد من ان وعلى الرغم ساء,

في السنمعجیایتم ادماجھ تدری درسالتقدم وال سیما اولئك الذین كوبا, مثل تزیداو اسبانیا.فى بلدان

والبناءاة فى قضایا من قبیل حفلھممسؤولیات واعمال الصیانة الرعایة.الخیمةلشاى, او

تشیر الى االولویات الحیویة بالنسبة للشبابالدراسومن بین المسائل الرئیسیة التي شملتھا ة

فى المنزل من اكثر االعمال التى 
ھى: بھا الشباب فى المخیماتیقوم

وضع الشاى, النظافة, والطبخ, 
.الخیمةوالبناء, والمحافظة على

فیما یتعلق بالمساوات في الحقوق 
بین  النساء و الرجال الصحراویین 

یعبر عن وجھات نظر متقاربة 
% 41,4یجیب بنعم و 47,8%

إجابتھ سلبیة.
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مع األصدقاءومش واالتواجد التلفزیون, األوالداھدة بین شیوعا اكثر اعمارھم عنالذینیبدو تقل

تتصاعدسبع عشرة سنة. و مع  زیادة  قد وقتالعمر قضاء وكذلك والسیاسیة, المسؤولیات االجتماعیة

مع االسرة.اكثر

حسب نوع الجنس,االستفادةوفیما یتعلق بافضلیة وقت الفراغ یمارسون الریاضةاألوالدمن

حین ان البنات34.2(مشاھدة البث الریاضيفى المائة),  و 35.3(مناكثربنسبة فى فى المائة),

) فى المائة).53.2یقراون اكثر

والھویة Género e identidadالجنس

الدراسة االستقصائیة ن الجنسین.االراء حول وجود او عدم المساواة فى الحقوق بیفيانقساموتبین

ال المساواة,تعتقد المراة ان ھذه معظم الرجال یؤكد54.4توجد فان ذلك, من على العكس فى المائة,

(الوجود فى المائة).59مساواة تامة
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ساء, وعلى الرغم من ان عدد من البنین النفیئة لمنزلیة تقع على عاتق ان المسؤولیة عن االعمال ا

تزید او اسبانیا. فى بلدان مثل كوبا, وال سیما اولئك الذین درس التقدم في السن مع جیایتم ادماجھ تدری

او الرعایة.الخیمة لشاى, واعمال الصیانة والبناءاة فى قضایا من قبیل حفلھم مسؤولیات

تشیر الى االولویات الحیویة بالنسبة للشبابالدراسومن بین المسائل الرئیسیة التي شملتھا ة

التى االعمال اكثر المنزل من فى
المخیماتیقوم فى ھى:بھا الشباب

وضع الشاى, النظافة, والطبخ, 
على والمحافظة .الخیمةوالبناء,

الحقوق فیما یتعلق بالمساوات في
الصحراویین الرجال و النساء بین

متقاربة وجھات نظر عن یعبر
و47,8% % 41,4یجیب بنعم

سلبیة. إجابتھ

الصحراویین. الالجئین مخیمات فى الالجئین 50الشباب

مع األصدقاءومش واالتواجد التلفزیون, األوالداھدة بین شیوعا اكثر اعمارھم عنالذینیبدو تقل

تتصاعدسبع عشرة سنة. و مع  زیادة  قد وقتالعمر قضاء وكذلك والسیاسیة, المسؤولیات االجتماعیة

مع االسرة.اكثر

حسب نوع الجنس,االستفادةوفیما یتعلق بافضلیة وقت الفراغ یمارسون الریاضةاألوالدمن

حین ان البنات34.2(مشاھدة البث الریاضيفى المائة),  و 35.3(مناكثربنسبة فى فى المائة),

) فى المائة).53.2یقراون اكثر

والھویة Género e identidadالجنس

الدراسة االستقصائیة ن الجنسین.االراء حول وجود او عدم المساواة فى الحقوق بیفيانقساموتبین

ال المساواة,تعتقد المراة ان ھذه معظم الرجال یؤكد54.4توجد فان ذلك, من على العكس فى المائة,

(الوجود فى المائة).59مساواة تامة
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عن االعمال ا عاتقان المسؤولیة على تقع من البنینالنفیئةلمنزلیة عدد من ان وعلى الرغم ساء,

في السنمعجیایتم ادماجھ تدری درسالتقدم وال سیما اولئك الذین كوبا, مثل تزیداو اسبانیا.فى بلدان

والبناءاة فى قضایا من قبیل حفلھممسؤولیات واعمال الصیانة الرعایة.الخیمةلشاى, او

تشیر الى االولویات الحیویة بالنسبة للشبابالدراسومن بین المسائل الرئیسیة التي شملتھا ة

التى االعمال اكثر المنزل من فى
المخیماتیقوم فى ھى:بھا الشباب

وضع الشاى, النظافة, والطبخ, 
على والمحافظة .الخیمةوالبناء,

الحقوق فیما یتعلق بالمساوات في
الصحراویین الرجال و النساء بین

متقاربة وجھات نظر عن یعبر
و47,8% % 41,4یجیب بنعم

سلبیة. إجابتھ
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مع األصدقاءومش واالتواجد التلفزیون, األوالداھدة بین شیوعا اكثر اعمارھم عنالذینیبدو تقل

تتصاعدسبع عشرة سنة. و مع  زیادة  قد وقتالعمر قضاء وكذلك والسیاسیة, المسؤولیات االجتماعیة

مع االسرة.اكثر

حسب نوع الجنس,االستفادةوفیما یتعلق بافضلیة وقت الفراغ یمارسون الریاضةاألوالدمن

حین ان البنات34.2(مشاھدة البث الریاضيفى المائة),  و 35.3(مناكثربنسبة فى فى المائة),

) فى المائة).53.2یقراون اكثر

Género e identidad    الجنس والھویة

الدراسة االستقصائیة ن الجنسین.االراء حول وجود او عدم المساواة فى الحقوق بیفيانقساموتبین

ال المساواة,تعتقد المراة ان ھذه معظم الرجال یؤكد54.4توجد فان ذلك, من على العكس فى المائة,

(الوجود فى المائة).59مساواة تامة

Insertar foto cocina

عن االعمال ا عاتقان المسؤولیة على تقع من البنینالنفیئةلمنزلیة عدد من ان وعلى الرغم ساء,

في السنمعجیایتم ادماجھ تدری درسالتقدم وال سیما اولئك الذین كوبا, مثل تزیداو اسبانیا.فى بلدان

والبناءاة فى قضایا من قبیل حفلھممسؤولیات واعمال الصیانة الرعایة.الخیمةلشاى, او

تشیر الى االولویات الحیویة بالنسبة للشبابالدراسومن بین المسائل الرئیسیة التي شملتھا ة

التى االعمال اكثر المنزل من فى
المخیماتیقوم فى ھى:بھا الشباب

وضع الشاى, النظافة, والطبخ, 
على والمحافظة .الخیمةوالبناء,

الحقوق فیما یتعلق بالمساوات في
الصحراویین الرجال و النساء بین

متقاربة وجھات نظر عن یعبر
و47,8% % 41,4یجیب بنعم

سلبیة. إجابتھ

الصحراویین. الالجئین مخیمات فى الالجئین 50الشباب

الردود الواردة,الصحراویین. ذات االولویة:تبرزو بناء مجموعات ثالث

(: العادة-1 من اجل تحریر الصحراء فى المائة).58.7العمل

و:مجال الیومیة-2 (الالدراسة مساعدة االسرالفى المائة),46.4تكوین من اجل عن العمل بحثا

المائة), البحث45.4( (فى تحسین42.3فى الدین (فى المائة), المائة),38.1الظروف المعیشیة فى

) وتكوین اسرة فى المائة).25.5الزواج

الحیویة-3 من. الذھابالتغیرات فى المائة), االنخراط19.7المغرب (طرفاالراضى المحتلة

) (فى المائة), 27.7البنینالمائة  و من ، في  18.5فى الجیش الى الخارج فى المائة).14.3السفر

فىیعتقد ان  لمائةفى ا48.1ان
ا خیرة بصددالسنوات الشباب
الثقافة التقلیدیةو تغییر

وثمةالصحراوى فى43.9.
مخالفاالمائة رایا .ترى

ھو الصحراوى الذيتحریر الشعب المجال
على اعلى احتماالت ة لتجنیدبالنسبیتوفر
الصحراوي المجتمعثمالشباب

واالسرة .الصحراوى

اشمل الشعور الحالي الكلمة التي
بنسبة المقاومة %47,7ھي

التضامن بيمتبوعة بي و العھد
.%22,7نسبة

یتعلق بالسیاسة نسبة %49,7فیما
، من االھتمام یؤكد ان لدیھ الكثیر

ال یھتم بالسیاسة%14,9و 
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مع األصدقاءومش واالتواجد التلفزیون, األوالداھدة بین شیوعا اكثر اعمارھم عنالذینیبدو تقل

تتصاعدسبع عشرة سنة. و مع  زیادة  قد وقتالعمر قضاء وكذلك والسیاسیة, المسؤولیات االجتماعیة

مع االسرة.اكثر

حسب نوع الجنس,االستفادةوفیما یتعلق بافضلیة وقت الفراغ یمارسون الریاضةاألوالدمن

حین ان البنات34.2(مشاھدة البث الریاضيفى المائة),  و 35.3(مناكثربنسبة فى فى المائة),

) فى المائة).53.2یقراون اكثر

والھویة Género e identidadالجنس

الدراسة االستقصائیة ن الجنسین.االراء حول وجود او عدم المساواة فى الحقوق بیفيانقساموتبین

ال المساواة,تعتقد المراة ان ھذه معظم الرجال یؤكد54.4توجد فان ذلك, من على العكس فى المائة,

(الوجود فى المائة).59مساواة تامة
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عن االعمال ا عاتقان المسؤولیة على تقع من البنینالنفیئةلمنزلیة عدد من ان وعلى الرغم ساء,

في السنمعجیایتم ادماجھ تدری درسالتقدم وال سیما اولئك الذین كوبا, مثل تزیداو اسبانیا.فى بلدان

والبناءاة فى قضایا من قبیل حفلھممسؤولیات واعمال الصیانة الرعایة.الخیمةلشاى, او

تشیر الى االولویات الحیویة بالنسبة للشبابالدراسومن بین المسائل الرئیسیة التي شملتھا ة

التى االعمال اكثر المنزل من فى
المخیماتیقوم فى ھى:بھا الشباب

وضع الشاى, النظافة, والطبخ, 
على والمحافظة .الخیمةوالبناء,

الحقوق فیما یتعلق بالمساوات في
الصحراویین الرجال و النساء بین

متقاربة وجھات نظر عن یعبر
و47,8% % 41,4یجیب بنعم

سلبیة. إجابتھ
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مع األصدقاءومش واالتواجد التلفزیون, األوالداھدة بین شیوعا اكثر اعمارھم عنالذینیبدو تقل

تتصاعدسبع عشرة سنة. و مع  زیادة  قد وقتالعمر قضاء وكذلك والسیاسیة, المسؤولیات االجتماعیة

مع االسرة.اكثر

حسب نوع الجنس,االستفادةوفیما یتعلق بافضلیة وقت الفراغ یمارسون الریاضةاألوالدمن

حین ان البنات34.2(مشاھدة البث الریاضيفى المائة),  و 35.3(مناكثربنسبة فى فى المائة),

) فى المائة).53.2یقراون اكثر

والھویة Género e identidadالجنس

الدراسة االستقصائیة ن الجنسین.االراء حول وجود او عدم المساواة فى الحقوق بیفيانقساموتبین

ال المساواة,تعتقد المراة ان ھذه معظم الرجال یؤكد54.4توجد فان ذلك, من على العكس فى المائة,

(الوجود فى المائة).59مساواة تامة
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عن االعمال ا عاتقان المسؤولیة على تقع من البنینالنفیئةلمنزلیة عدد من ان وعلى الرغم ساء,

في السنمعجیایتم ادماجھ تدری درسالتقدم وال سیما اولئك الذین كوبا, مثل تزیداو اسبانیا.فى بلدان

والبناءاة فى قضایا من قبیل حفلھممسؤولیات واعمال الصیانة الرعایة.الخیمةلشاى, او

تشیر الى االولویات الحیویة بالنسبة للشبابالدراسومن بین المسائل الرئیسیة التي شملتھا ة

التى االعمال اكثر المنزل من فى
المخیماتیقوم فى ھى:بھا الشباب

وضع الشاى, النظافة, والطبخ, 
على والمحافظة .الخیمةوالبناء,

الحقوق فیما یتعلق بالمساوات في
الصحراویین الرجال و النساء بین

متقاربة وجھات نظر عن یعبر
و47,8% % 41,4یجیب بنعم

سلبیة. إجابتھ
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مع األصدقاءومش واالتواجد التلفزیون, األوالداھدة بین شیوعا اكثر اعمارھم عنالذینیبدو تقل

تتصاعدسبع عشرة سنة. و مع  زیادة  قد وقتالعمر قضاء وكذلك والسیاسیة, المسؤولیات االجتماعیة

مع االسرة.اكثر

حسب نوع الجنس,االستفادةوفیما یتعلق بافضلیة وقت الفراغ یمارسون الریاضةاألوالدمن

حین ان البنات34.2(مشاھدة البث الریاضيفى المائة),  و 35.3(مناكثربنسبة فى فى المائة),

) فى المائة).53.2یقراون اكثر

والھویة Género e identidadالجنس

الدراسة االستقصائیة ن الجنسین.االراء حول وجود او عدم المساواة فى الحقوق بیفيانقساموتبین

ال المساواة,تعتقد المراة ان ھذه معظم الرجال یؤكد54.4توجد فان ذلك, من على العكس فى المائة,

(الوجود فى المائة).59مساواة تامة

Insertar foto cocina

عن االعمال ا عاتقان المسؤولیة على تقع من البنینالنفیئةلمنزلیة عدد من ان وعلى الرغم ساء,

في السنمعجیایتم ادماجھ تدری درسالتقدم وال سیما اولئك الذین كوبا, مثل تزیداو اسبانیا.فى بلدان

والبناءاة فى قضایا من قبیل حفلھممسؤولیات واعمال الصیانة الرعایة.الخیمةلشاى, او

تشیر الى االولویات الحیویة بالنسبة للشبابالدراسومن بین المسائل الرئیسیة التي شملتھا ة

التى االعمال اكثر المنزل من فى
المخیماتیقوم فى ھى:بھا الشباب

وضع الشاى, النظافة, والطبخ, 
على والمحافظة .الخیمةوالبناء,

الحقوق فیما یتعلق بالمساوات في
الصحراویین الرجال و النساء بین

متقاربة وجھات نظر عن یعبر
و47,8% % 41,4یجیب بنعم

سلبیة. إجابتھ
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مع االسرة.اكثر
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) فى المائة).53.2یقراون اكثر

والھویة Género e identidadالجنس
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Insertar foto cocina

عن االعمال ا عاتقان المسؤولیة على تقع من البنینالنفیئةلمنزلیة عدد من ان وعلى الرغم ساء,
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ة تشیر الى االولویات الحیویة بالنسبة للشباب الدراسومن بین المسائل الرئیسیة  التي شملتھا 
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الصحراویین الرجال و النساء بین

متقاربة وجھات نظر عن یعبر
و47,8% % 41,4یجیب بنعم

سلبیة. إجابتھ

الصحراویین. الالجئین مخیمات فى الالجئین 50الشباب

الردود الواردة,الصحراویین. ذات االولویة:تبرزو بناء مجموعات ثالث

     الهدف :  
   

( نيوكتالدراسة و :مجال اليومية -2 لا46.4لا بحثا عن العمل من اجل مساعدة االسر ,)ةئاملا ىف

فى المائة), 38.1الظروف المعيشية (فى المائة), تحسين 42.3فى الدين (فى المائة),  البحث 45.4(

فى المائة).25.5الزواج وتكوين اسرة (

فى المائة), االنخراط19.7المغرب (طرف االراضى المحتلة من. الذهاب التغيرات الحيوية -3

فى المائة).14.3السفر الى الخارج (فى المائة), 27.7البنين المائة  و من ، في  18.5فى الجيش (

1- العمل من اجل تحرير الصحراء 58.7 فى المائة  

فىیعتقد ان  لمائةفى ا48.1ان
ا خیرة بصددالسنوات الشباب
الثقافة التقلیدیةو تغییر

وثمةالصحراوى فى43.9.
مخالفاالمائة رایا .ترى

ھو الصحراوى الذيتحریر الشعب المجال
على اعلى احتماالت ة لتجنیدبالنسبیتوفر
الصحراوي المجتمعثمالشباب

واالسرة .الصحراوى

اشمل الشعور الحالي الكلمة التي
بنسبة المقاومة %47,7ھي

التضامن بيمتبوعة بي و العھد
.%22,7نسبة

یتعلق بالسیاسة نسبة %49,7فیما
، من االھتمام یؤكد ان لدیھ الكثیر

ال یھتم بالسیاسة%14,9و 
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.
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سبة نارتفاع السیاسى. ویؤكد ذالك ي  اھتمام كبیر  المجال اب الذین یعیشون فى المخیمات یدلالشب

فى تحریر الشعب الصحراوى. ومع ذلك, فانللمساھمة االجتماعى فضال عن  االستعداد االلتزام

.ھیئة  ذات طابع جمعويفى المائة  ینتمى الى 22,8فقط ، اركة السیاسیة الحقیقیة ھى محدودة المش

: االھتمام السیاسى2الرسم البیانى رقم 

. التقیم السیاسي  بالنسبة للشباب  الصحراوى حول االھتمامبرسائل بسیطة  یدور تحلیل ثاني اما 

من شیئ ,  كثیرا من االھتمام  ثالث فئات ھى: األصلي  من خمسة  درجات  و تم خفضھا الى 

مھنة او مستوى التعلیم, استعداد  التاطیر السن او الجنس او المن حیث .، القلیل من  االھتمام االھتمام

فى بلدان اخرى .السیاسة, و العیش 

الخصائص التالیة: الشباب من ثمانیة عشر الىالسیاسى لدیھن مزیدا من االھتمام والذین یطھرون 

خط  ثاني . فى والطالب لعملاو العاطلین عن ابمھام منزلیة خمس وعشرین سنة, والنساء, و أشخاص 
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الردود الواردة,الصحراویین. ذات االولویة:تبرزو بناء مجموعات ثالث

(: العادة-1 من اجل تحریر الصحراء فى المائة).58.7العمل

و:مجال الیومیة-2 (الالدراسة مساعدة االسرالفى المائة),46.4تكوین من اجل عن العمل بحثا

المائة), البحث45.4( (فى تحسین42.3فى الدین (فى المائة), المائة),38.1الظروف المعیشیة فى

) وتكوین اسرة فى المائة).25.5الزواج

الحیویة-3 من. الذھابالتغیرات فى المائة), االنخراط19.7المغرب (طرفاالراضى المحتلة

) (فى المائة), 27.7البنینالمائة  و من ، في  18.5فى الجیش الى الخارج فى المائة).14.3السفر

فى یعتقد ان  لمائة فى ا48.1ان
الشباب بصدد السنوات ا خیرة
التقلیدیة و تغییر الثقافة

فى 43.9. وثمةالصحراوى
.ترى رایا مخالفاالمائة

المجال الذي تحریر الشعب الصحراوى ھو 
ة لتجنیدبالنسبیتوفر على اعلى احتماالت 

المجتمع ثم الشباب الصحراوي
.الصحراوى واالسرة

الكلمة التي اشمل الشعور الحالي 
%47,7ھي المقاومة بنسبة

و العھد بي متبوعة بي التضامن 
.%22,7نسبة

%49,7فیما یتعلق بالسیاسة نسبة 
یؤكد ان لدیھ الكثیر من االھتمام ، 

ال یھتم بالسیاسة%14,9و 
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یدلالشب فى المخیمات المجالاب الذین یعیشون كبیر ذالكي اھتمام ویؤكد سبةنارتفاعالسیاسى.

االستعدادااللتزام فضال عن فانللمساھمةاالجتماعى ذلك, ومع تحریر الشعب الصحراوى. فى

محدودةالمش ھى الى22,8فقط، اركة السیاسیة الحقیقیة .ھیئة  ذات طابع جمعويفى المائة ینتمى

رقم البیانى : االھتمام السیاسى2الرسم

یدورتحلیلثانياما بسیطة للشباب الصحراوىحول االھتمامبرسائل . التقیمالسیاسي بالنسبة

ھى:األصلي  من خمسة  درجات  و تم خفضھا الى  من االھتمامثالث فئات منشیئ,  كثیرا

من االھتماماالھتمام او المن حیث .، القلیل التاطیرالسن او الجنس التعلیم, استعداد مستوى مھنة او

العیش و فى بلدان اخرى .السیاسة,

من االھتماموالذین یطھرون لدیھنمزیدا عشر الىالسیاسى من ثمانیة الخصائص التالیة: الشباب

و أشخاص والنساء, سنة, وعشرین منزلیةخمس ابمھام العاطلین عن خط ثاني. فىوالطالبلعملاو

الصحراویین. الالجئین مخیمات فى الالجئین 52الشباب

یدلالشب فى المخیمات المجالاب الذین یعیشون كبیر ذالكي اھتمام ویؤكد سبةنارتفاعالسیاسى.

االستعدادااللتزام فضال عن فانللمساھمةاالجتماعى ذلك, ومع تحریر الشعب الصحراوى. فى

محدودةالمش ھى الى22,8فقط، اركة السیاسیة الحقیقیة .ھیئة  ذات طابع جمعويفى المائة ینتمى

رقم البیانى : االھتمام السیاسى2الرسم

یدورتحلیلثانياما بسیطة للشباب الصحراوىحول االھتمامبرسائل . التقیمالسیاسي بالنسبة

ھى:األصلي  من خمسة  درجات  و تم خفضھا الى  من االھتمامثالث فئات منشیئ,  كثیرا

من االھتماماالھتمام او المن حیث .، القلیل التاطیرالسن او الجنس التعلیم, استعداد مستوى مھنة او

العیش و فى بلدان اخرى .السیاسة,

من االھتماموالذین یطھرون لدیھنمزیدا عشر الىالسیاسى من ثمانیة الخصائص التالیة: الشباب

و أشخاص والنساء, سنة, وعشرین منزلیةخمس ابمھام العاطلین عن خط ثاني. فىوالطالبلعملاو
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یدلالشب فى المخیمات المجالاب الذین یعیشون كبیر ذالكي اھتمام ویؤكد سبةنارتفاعالسیاسى.

االستعدادااللتزام فضال عن فانللمساھمةاالجتماعى ذلك, ومع تحریر الشعب الصحراوى. فى

محدودةالمش ھى الى22,8فقط، اركة السیاسیة الحقیقیة .ھیئة  ذات طابع جمعويفى المائة ینتمى

: االھتمام السیاسى2الرسم البیانى رقم 

یدورتحلیلثانياما بسیطة للشباب الصحراوىحول االھتمامبرسائل . التقیمالسیاسي بالنسبة

ھى:األصلي  من خمسة  درجات  و تم خفضھا الى  من االھتمامثالث فئات منشیئ,  كثیرا

من االھتماماالھتمام او المن حیث .، القلیل التاطیرالسن او الجنس التعلیم, استعداد مستوى مھنة او

العیش و فى بلدان اخرى .السیاسة,

من االھتماموالذین یطھرون لدیھنمزیدا عشر الىالسیاسى من ثمانیة الخصائص التالیة: الشباب

و أشخاص والنساء, سنة, وعشرین منزلیةخمس ابمھام العاطلین عن خط ثاني. فىوالطالبلعملاو
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مع فاعلینالتعلیم االذويیتطابق .بتدائى, الرجال, اخرى بلدان فى كانوا یقیمون واالشخاص الذین و ,

ولكن مسافة, السیاسة.التورطالذین یتطلعون الىالتوجھفي نفس, على فى االھتمامشخصیا شیئ من

المشاركة,:  ویظھرفى ھذه ھم شخصیا عن تورط السیاسیة, ایضا,المشارالذین اعربوا فى الحیاة كة

و تزیدوسط السلمفىیتواجدون مع الدراسات الثانویة, واخر, وعشرون عاما. ست اعمارھم عن

منخفضصورة , الذین اھتمامھم في ااشخلصنمطیة و تتمثل المجال السیاسى, من الدراساتفى

و لمبكالوریو , المھني .یزورس/التكوین بلدان اخرى

الرسم البیانى التالى فيعلى تبث مدى الثقة التى بعض المنظماتمنالشباب الصحراوىیبین

فى حیاتھم الیومیة, فى واحدالمعنیة (قیمة الصحراء فى كبیرا, ال ثقة , حل النزاع قدرا ):خمسة,

البیانى ا-3الرسم المتوسط)الثقة تجاه فى حیث القیمة (من لمنظمات

جبھة والجیش الصحراوى, ھيالشباب,البولیساریو, الغربیة, الجزائر, الصحراء الجھاتحكومة

من ا قدرا اكبر على اقل ثقةالتى توفر حصلت ھى: الحكومة المغربیة, االمملثقة. المنظمات التى

والبعثة الحركات االسالمیة الرادكالیةالمتحدة و .المنورسو

فى قبل الحكومة الصحراویة, من من اجل تناولھا ذات اولویة تعتبر التى فان المواضیع واخیرا,

والعمل, التالى: التوظیف على النحو الشباب, والتكوین74.6میدان فى المائة; الصحة60.2فى المائة;

والعقلیة, یشار بالنسبة اقل الىفى الم30.1,ائة; الثقافةفى الم30.7البدنیة ذلك, وباالضافة الى : ائة.

الدراسة، في وفى عقد الزواج, الریاضة,المساعدة وشبكة االنترنت االنسان, التكنولوجیا.وحقوق
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الردود الواردة,الصحراویین. ذات االولویة:تبرزو بناء مجموعات ثالث

(: العادة-1 من اجل تحریر الصحراء فى المائة).58.7العمل

و:مجال الیومیة-2 (الالدراسة مساعدة االسرالفى المائة),46.4تكوین من اجل عن العمل بحثا
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بنسبة المقاومة %47,7ھي

التضامن بيمتبوعة بي و العھد
.%22,7نسبة

یتعلق بالسیاسة نسبة %49,7فیما
، من االھتمام یؤكد ان لدیھ الكثیر

ال یھتم بالسیاسة%14,9و 
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سبة نارتفاع السیاسى. ویؤكد ذالك ي  اھتمام كبیر  المجال اب الذین یعیشون فى المخیمات یدلالشب

فى تحریر الشعب الصحراوى. ومع ذلك, فانللمساھمة االجتماعى فضال عن  االستعداد االلتزام

.ھیئة  ذات طابع جمعويفى المائة  ینتمى الى 22,8فقط ، اركة السیاسیة الحقیقیة ھى محدودة المش

رقم البیانى : االھتمام السیاسى2الرسم

یدورتحلیلثانياما بسیطة للشباب الصحراوىحول االھتمامبرسائل . التقیمالسیاسي بالنسبة

ھى:األصلي  من خمسة  درجات  و تم خفضھا الى  من االھتمامثالث فئات منشیئ,  كثیرا

من االھتماماالھتمام او المن حیث .، القلیل التاطیرالسن او الجنس التعلیم, استعداد مستوى مھنة او

العیش و فى بلدان اخرى .السیاسة,

من االھتماموالذین یطھرون لدیھنمزیدا عشر الىالسیاسى من ثمانیة الخصائص التالیة: الشباب

و أشخاص والنساء, سنة, وعشرین منزلیةخمس ابمھام العاطلین عن خط ثاني. فىوالطالبلعملاو

الصحراویین. الالجئین مخیمات فى الالجئین 52الشباب

یدلالشب فى المخیمات المجالاب الذین یعیشون كبیر ذالكي اھتمام ویؤكد سبةنارتفاعالسیاسى.

االستعدادااللتزام فضال عن فانللمساھمةاالجتماعى ذلك, ومع تحریر الشعب الصحراوى. فى

محدودةالمش ھى الى22,8فقط، اركة السیاسیة الحقیقیة .ھیئة  ذات طابع جمعويفى المائة ینتمى

رقم البیانى : االھتمام السیاسى2الرسم

. التقیم السیاسي  بالنسبة للشباب  الصحراوى حول االھتمامبرسائل بسیطة  یدور تحلیل ثاني اما 

من شیئ ,  كثیرا من االھتمام  ثالث فئات ھى: األصلي  من خمسة  درجات  و تم خفضھا الى 

مھنة او مستوى التعلیم, استعداد  التاطیر السن او الجنس او المن حیث .، القلیل من  االھتمام االھتمام

فى بلدان اخرى .السیاسة, و العیش 

الخصائص التالیة: الشباب من ثمانیة عشر الىالسیاسى لدیھن مزیدا من االھتمام والذین یطھرون 

خط  ثاني . فى والطالب لعملاو العاطلین عن ابمھام منزلیة خمس وعشرین سنة, والنساء, و أشخاص 
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و , واالشخاص الذین كانوا یقیمون فى بلدان اخرى . بتدائى, الرجال, فاعلین التعلیم االذوي یتطابق مع 

شیئ من االھتمام شخصیا فى السیاسة. التورط الذین یتطلعون الى التوجھ في نفس , على مسافة, ولكن 

كة فى الحیاة السیاسیة, ایضا, المشارالذین اعربوا عن تورط ھم شخصیا و یظھر فى ھذه المشاركة, : 

اعمارھم عن ست وعشرون عاما. واخر , مع الدراسات الثانویة, و تزید وسط السلم فى یتواجدون 

من الدراسات فى المجال السیاسى, و تتمثل في ااشخلص نمطیة , الذین اھتمامھم منخفض صورة

بلدان اخرى .یزور س/التكوین المھني , و لم بكالوریو

بعض المنظمات من الشباب الصحراوى یبین مدى الثقة التى تبث في على الرسم البیانى التالى

):خمسة, قدرا كبیرا , ال ثقة , حل النزاع فى الصحراء (قیمة  واحد المعنیة فى حیاتھم الیومیة, فى 

البیانى ا-3الرسم المتوسط)الثقة تجاه فى حیث القیمة (من لمنظمات

جبھة والجیش الصحراوى, ھيالشباب,البولیساریو, الغربیة, الجزائر, الصحراء الجھاتحكومة

من ا قدرا اكبر على اقل ثقةالتى توفر حصلت ھى: الحكومة المغربیة, االمملثقة. المنظمات التى

والبعثة الحركات االسالمیة الرادكالیةالمتحدة و .المنورسو

فى قبل الحكومة الصحراویة, من من اجل تناولھا ذات اولویة تعتبر التى فان المواضیع واخیرا,

والعمل, التالى: التوظیف على النحو الشباب, والتكوین74.6میدان فى المائة; الصحة60.2فى المائة;

والعقلیة, یشار بالنسبة اقل الىفى الم30.1,ائة; الثقافةفى الم30.7البدنیة ذلك, وباالضافة الى : ائة.

الدراسة، في وفى عقد الزواج, الریاضة,المساعدة وشبكة االنترنت االنسان, التكنولوجیا.وحقوق
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مع فاعلینالتعلیم االذويیتطابق .بتدائى, الرجال, اخرى بلدان فى كانوا یقیمون واالشخاص الذین و ,

ولكن مسافة, السیاسة.التورطالذین یتطلعون الىالتوجھفي نفس, على فى االھتمامشخصیا شیئ من

المشاركة,:  ویظھرفى ھذه ھم شخصیا عن تورط السیاسیة, ایضا,المشارالذین اعربوا فى الحیاة كة

و تزیدوسط السلمفىیتواجدون مع الدراسات الثانویة, واخر, وعشرون عاما. ست اعمارھم عن

منخفضصورة , الذین اھتمامھم في ااشخلصنمطیة و تتمثل المجال السیاسى, من الدراساتفى

و لمبكالوریو , المھني .یزورس/التكوین بلدان اخرى

الرسم البیانى التالى فيعلى تبث مدى الثقة التى بعض المنظماتمنالشباب الصحراوىیبین

فى حیاتھم الیومیة, فى واحدالمعنیة (قیمة الصحراء فى كبیرا, ال ثقة , حل النزاع قدرا ):خمسة,

البیانى ا-3الرسم المتوسط)الثقة تجاه فى حیث القیمة (من لمنظمات

الجھات حكومة الجزائر, الصحراء الغربیة, ھي الشباب, البولیساریو, و الجیش الصحراوى, جبھة 

ھى: الحكومة المغربیة, االمملثقة. المنظمات التى  حصلت على اقل ثقة التى توفر قدرا اكبر من ا

.المنورسو و  الحركات االسالمیة الرادكالیة المتحدة والبعثة

واخیرا, فان المواضیع التى تعتبر ذات اولویة من اجل تناولھا من قبل الحكومة الصحراویة, فى 

فى المائة; الصحة60.2فى المائة; والتكوین 74.6میدان الشباب, على النحو التالى: التوظیف والعمل, 

: ائة. وباالضافة الى ذلك, یشار   بالنسبة  اقل الى فى الم30.1, ائة; الثقافة فى الم30.7البدنیة والعقلیة, 

التكنولوجیا.وحقوق االنسان, وشبكة االنترنت  و فى عقد الزواج, الریاضة,المساعدة في الدراسة،  
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سبة نارتفاع السیاسى. ویؤكد ذالك ي  اھتمام كبیر  المجال اب الذین یعیشون فى المخیمات یدلالشب

فى تحریر الشعب الصحراوى. ومع ذلك, فانللمساھمة االجتماعى فضال عن  االستعداد االلتزام

.ھیئة  ذات طابع جمعويفى المائة  ینتمى الى 22,8فقط ، اركة السیاسیة الحقیقیة ھى محدودة المش

: االھتمام السیاسى2الرسم البیانى رقم 

. التقیم السیاسي  بالنسبة للشباب  الصحراوى حول االھتمامبرسائل بسیطة  یدور تحلیل ثاني اما 

من شیئ ,  كثیرا من االھتمام  ثالث فئات ھى: األصلي  من خمسة  درجات  و تم خفضھا الى 

مھنة او مستوى التعلیم, استعداد  التاطیر السن او الجنس او المن حیث .، القلیل من  االھتمام االھتمام

فى بلدان اخرى .السیاسة, و العیش 

الخصائص التالیة: الشباب من ثمانیة عشر الىالسیاسى لدیھن مزیدا من االھتمام والذین یطھرون 

خط  ثاني . فى والطالب لعملاو العاطلین عن ابمھام منزلیة خمس وعشرین سنة, والنساء, و أشخاص 
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الردود الواردة,الصحراویین. ذات االولویة:تبرزو بناء مجموعات ثالث

(: العادة-1 من اجل تحریر الصحراء فى المائة).58.7العمل

و:مجال الیومیة-2 (الالدراسة مساعدة االسرالفى المائة),46.4تكوین من اجل عن العمل بحثا

المائة), البحث45.4( (فى تحسین42.3فى الدین (فى المائة), المائة),38.1الظروف المعیشیة فى

) وتكوین اسرة فى المائة).25.5الزواج

الحیویة-3 من. الذھابالتغیرات فى المائة), االنخراط19.7المغرب (طرفاالراضى المحتلة

) (فى المائة), 27.7البنینالمائة  و من ، في  18.5فى الجیش الى الخارج فى المائة).14.3السفر

فى یعتقد ان  لمائة فى ا48.1ان
الشباب بصدد السنوات ا خیرة
التقلیدیة و تغییر الثقافة

فى 43.9. وثمةالصحراوى
.ترى رایا مخالفاالمائة

المجال الذي تحریر الشعب الصحراوى ھو 
ة لتجنیدبالنسبیتوفر على اعلى احتماالت 

المجتمع ثم الشباب الصحراوي
.الصحراوى واالسرة

الكلمة التي اشمل الشعور الحالي 
%47,7ھي المقاومة بنسبة

و العھد بي متبوعة بي التضامن 
.%22,7نسبة

%49,7فیما یتعلق بالسیاسة نسبة 
یؤكد ان لدیھ الكثیر من االھتمام ، 

ال یھتم بالسیاسة%14,9و 
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یدلالشب فى المخیمات المجالاب الذین یعیشون كبیر ذالكي اھتمام ویؤكد سبةنارتفاعالسیاسى.

االستعدادااللتزام فضال عن فانللمساھمةاالجتماعى ذلك, ومع تحریر الشعب الصحراوى. فى

محدودةالمش ھى الى22,8فقط، اركة السیاسیة الحقیقیة .ھیئة  ذات طابع جمعويفى المائة ینتمى

رقم البیانى : االھتمام السیاسى2الرسم

یدورتحلیلثانياما بسیطة للشباب الصحراوىحول االھتمامبرسائل . التقیمالسیاسي بالنسبة

ھى:األصلي  من خمسة  درجات  و تم خفضھا الى  من االھتمامثالث فئات منشیئ,  كثیرا

من االھتماماالھتمام او المن حیث .، القلیل التاطیرالسن او الجنس التعلیم, استعداد مستوى مھنة او

العیش و فى بلدان اخرى .السیاسة,

من االھتماموالذین یطھرون لدیھنمزیدا عشر الىالسیاسى من ثمانیة الخصائص التالیة: الشباب

و أشخاص والنساء, سنة, وعشرین منزلیةخمس ابمھام العاطلین عن خط ثاني. فىوالطالبلعملاو
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یدلالشب فى المخیمات المجالاب الذین یعیشون كبیر ذالكي اھتمام ویؤكد سبةنارتفاعالسیاسى.

االستعدادااللتزام فضال عن فانللمساھمةاالجتماعى ذلك, ومع تحریر الشعب الصحراوى. فى

محدودةالمش ھى الى22,8فقط، اركة السیاسیة الحقیقیة .ھیئة  ذات طابع جمعويفى المائة ینتمى

رقم البیانى : االھتمام السیاسى2الرسم

یدورتحلیلثانياما بسیطة للشباب الصحراوىحول االھتمامبرسائل . التقیمالسیاسي بالنسبة

ھى:األصلي  من خمسة  درجات  و تم خفضھا الى  من االھتمامثالث فئات منشیئ,  كثیرا

من االھتماماالھتمام او المن حیث .، القلیل التاطیرالسن او الجنس التعلیم, استعداد مستوى مھنة او

العیش و فى بلدان اخرى .السیاسة,

من االھتماموالذین یطھرون لدیھنمزیدا عشر الىالسیاسى من ثمانیة الخصائص التالیة: الشباب

و أشخاص والنساء, سنة, وعشرین منزلیةخمس ابمھام العاطلین عن خط ثاني. فىوالطالبلعملاو
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یدلالشب فى المخیمات المجالاب الذین یعیشون كبیر ذالكي اھتمام ویؤكد سبةنارتفاعالسیاسى.

االستعدادااللتزام فضال عن فانللمساھمةاالجتماعى ذلك, ومع تحریر الشعب الصحراوى. فى

محدودةالمش ھى الى22,8فقط، اركة السیاسیة الحقیقیة .ھیئة  ذات طابع جمعويفى المائة ینتمى

: االھتمام السیاسى2الرسم البیانى رقم 

یدورتحلیلثانياما بسیطة للشباب الصحراوىحول االھتمامبرسائل . التقیمالسیاسي بالنسبة

ھى:األصلي  من خمسة  درجات  و تم خفضھا الى  من االھتمامثالث فئات منشیئ,  كثیرا

من االھتماماالھتمام او المن حیث .، القلیل التاطیرالسن او الجنس التعلیم, استعداد مستوى مھنة او

العیش و فى بلدان اخرى .السیاسة,

من االھتماموالذین یطھرون لدیھنمزیدا عشر الىالسیاسى من ثمانیة الخصائص التالیة: الشباب

و أشخاص والنساء, سنة, وعشرین منزلیةخمس ابمھام العاطلین عن خط ثاني. فىوالطالبلعملاو
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مع فاعلینالتعلیم االذويیتطابق .بتدائى, الرجال, اخرى بلدان فى كانوا یقیمون واالشخاص الذین و ,

ولكن مسافة, السیاسة.التورطالذین یتطلعون الىالتوجھفي نفس, على فى االھتمامشخصیا شیئ من

المشاركة,:  ویظھرفى ھذه ھم شخصیا عن تورط السیاسیة, ایضا,المشارالذین اعربوا فى الحیاة كة

و تزیدوسط السلمفىیتواجدون مع الدراسات الثانویة, واخر, وعشرون عاما. ست اعمارھم عن

منخفضصورة , الذین اھتمامھم في ااشخلصنمطیة و تتمثل المجال السیاسى, من الدراساتفى

و لمبكالوریو , المھني .یزورس/التكوین بلدان اخرى

الرسم البیانى التالى فيعلى تبث مدى الثقة التى بعض المنظماتمنالشباب الصحراوىیبین

فى حیاتھم الیومیة, فى واحدالمعنیة (قیمة الصحراء فى كبیرا, ال ثقة , حل النزاع قدرا ):خمسة,

البیانى ا-3الرسم المتوسط)الثقة تجاه فى حیث القیمة (من لمنظمات

جبھة والجیش الصحراوى, ھيالشباب,البولیساریو, الغربیة, الجزائر, الصحراء الجھاتحكومة

من ا قدرا اكبر على اقل ثقةالتى توفر حصلت ھى: الحكومة المغربیة, االمملثقة. المنظمات التى

والبعثة الحركات االسالمیة الرادكالیةالمتحدة و .المنورسو

فى قبل الحكومة الصحراویة, من من اجل تناولھا ذات اولویة تعتبر التى فان المواضیع واخیرا,

والعمل, التالى: التوظیف على النحو الشباب, والتكوین74.6میدان فى المائة; الصحة60.2فى المائة;

والعقلیة, یشار بالنسبة اقل الىفى الم30.1,ائة; الثقافةفى الم30.7البدنیة ذلك, وباالضافة الى : ائة.

الدراسة، في وفى عقد الزواج, الریاضة,المساعدة وشبكة االنترنت االنسان, التكنولوجیا.وحقوق
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مع فاعلینالتعلیم االذويیتطابق .بتدائى, الرجال, اخرى بلدان فى كانوا یقیمون واالشخاص الذین و ,

ولكن مسافة, السیاسة.التورطالذین یتطلعون الىالتوجھفي نفس, على فى االھتمامشخصیا شیئ من

المشاركة,:  ویظھرفى ھذه ھم شخصیا عن تورط السیاسیة, ایضا,المشارالذین اعربوا فى الحیاة كة

و تزیدوسط السلمفىیتواجدون مع الدراسات الثانویة, واخر, وعشرون عاما. ست اعمارھم عن

منخفضصورة , الذین اھتمامھم في ااشخلصنمطیة و تتمثل المجال السیاسى, من الدراساتفى

و لمبكالوریو , المھني .یزورس/التكوین بلدان اخرى

الرسم البیانى التالى فيعلى تبث مدى الثقة التى بعض المنظماتمنالشباب الصحراوىیبین

فى حیاتھم الیومیة, فى واحدالمعنیة (قیمة الصحراء فى كبیرا, ال ثقة , حل النزاع قدرا ):خمسة,

البیانى ا-3الرسم المتوسط)الثقة تجاه فى حیث القیمة (من لمنظمات

جبھة والجیش الصحراوى, ھيالشباب,البولیساریو, الغربیة, الجزائر, الصحراء الجھاتحكومة

من ا قدرا اكبر على اقل ثقةالتى توفر حصلت ھى: الحكومة المغربیة, االمملثقة. المنظمات التى

والبعثة الحركات االسالمیة الرادكالیةالمتحدة و .المنورسو

فى قبل الحكومة الصحراویة, من من اجل تناولھا ذات اولویة تعتبر التى فان المواضیع واخیرا,

والعمل, التالى: التوظیف على النحو الشباب, والتكوین74.6میدان فى المائة; الصحة60.2فى المائة;

والعقلیة, یشار بالنسبة اقل الىفى الم30.1,ائة; الثقافةفى الم30.7البدنیة ذلك, وباالضافة الى : ائة.

الدراسة، في وفى عقد الزواج, الریاضة,المساعدة وشبكة االنترنت االنسان, التكنولوجیا.وحقوق
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الردود الواردة,الصحراویین. ذات االولویة:تبرزو بناء مجموعات ثالث

(: العادة-1 من اجل تحریر الصحراء فى المائة).58.7العمل

و:مجال الیومیة-2 (الالدراسة مساعدة االسرالفى المائة),46.4تكوین من اجل عن العمل بحثا

المائة), البحث45.4( (فى تحسین42.3فى الدین (فى المائة), المائة),38.1الظروف المعیشیة فى

) وتكوین اسرة فى المائة).25.5الزواج

الحیویة-3 من. الذھابالتغیرات فى المائة), االنخراط19.7المغرب (طرفاالراضى المحتلة

) (فى المائة), 27.7البنینالمائة  و من ، في  18.5فى الجیش الى الخارج فى المائة).14.3السفر

فىیعتقد ان  لمائةفى ا48.1ان
ا خیرة بصددالسنوات الشباب
الثقافة التقلیدیةو تغییر

وثمةالصحراوى فى43.9.
مخالفاالمائة رایا .ترى

ھو الصحراوى الذيتحریر الشعب المجال
على اعلى احتماالت ة لتجنیدبالنسبیتوفر
الصحراوي المجتمعثمالشباب

واالسرة .الصحراوى

اشمل الشعور الحالي الكلمة التي
بنسبة المقاومة %47,7ھي

التضامن بيمتبوعة بي و العھد
.%22,7نسبة

یتعلق بالسیاسة نسبة %49,7فیما
، من االھتمام یؤكد ان لدیھ الكثیر

ال یھتم بالسیاسة%14,9و 
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سبة نارتفاع السیاسى. ویؤكد ذالك ي  اھتمام كبیر  المجال اب الذین یعیشون فى المخیمات یدلالشب

فى تحریر الشعب الصحراوى. ومع ذلك, فانللمساھمة االجتماعى فضال عن  االستعداد االلتزام

.ھیئة  ذات طابع جمعويفى المائة  ینتمى الى 22,8فقط ، اركة السیاسیة الحقیقیة ھى محدودة المش

رقم البیانى : االھتمام السیاسى2الرسم

یدورتحلیلثانياما بسیطة للشباب الصحراوىحول االھتمامبرسائل . التقیمالسیاسي بالنسبة

ھى:األصلي  من خمسة  درجات  و تم خفضھا الى  من االھتمامثالث فئات منشیئ,  كثیرا

من االھتماماالھتمام او المن حیث .، القلیل التاطیرالسن او الجنس التعلیم, استعداد مستوى مھنة او

العیش و فى بلدان اخرى .السیاسة,

من االھتماموالذین یطھرون لدیھنمزیدا عشر الىالسیاسى من ثمانیة الخصائص التالیة: الشباب

و أشخاص والنساء, سنة, وعشرین منزلیةخمس ابمھام العاطلین عن خط ثاني. فىوالطالبلعملاو
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یدلالشب فى المخیمات المجالاب الذین یعیشون كبیر ذالكي اھتمام ویؤكد سبةنارتفاعالسیاسى.

االستعدادااللتزام فضال عن فانللمساھمةاالجتماعى ذلك, ومع تحریر الشعب الصحراوى. فى

محدودةالمش ھى الى22,8فقط، اركة السیاسیة الحقیقیة .ھیئة  ذات طابع جمعويفى المائة ینتمى

رقم البیانى : االھتمام السیاسى2الرسم

. التقیم السیاسي  بالنسبة للشباب  الصحراوى حول االھتمامبرسائل بسیطة  یدور تحلیل ثاني اما 

من شیئ ,  كثیرا من االھتمام  ثالث فئات ھى: األصلي  من خمسة  درجات  و تم خفضھا الى 

مھنة او مستوى التعلیم, استعداد  التاطیر السن او الجنس او المن حیث .، القلیل من  االھتمام االھتمام

فى بلدان اخرى .السیاسة, و العیش 

الخصائص التالیة: الشباب من ثمانیة عشر الىالسیاسى لدیھن مزیدا من االھتمام والذین یطھرون 

خط  ثاني . فى والطالب لعملاو العاطلین عن ابمھام منزلیة خمس وعشرین سنة, والنساء, و أشخاص 
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و , واالشخاص الذین كانوا یقیمون فى بلدان اخرى . بتدائى, الرجال, فاعلین التعلیم االذوي یتطابق مع 

شیئ من االھتمام شخصیا فى السیاسة. التورط الذین یتطلعون الى التوجھ في نفس , على مسافة, ولكن 

كة فى الحیاة السیاسیة, ایضا, المشارالذین اعربوا عن تورط ھم شخصیا و یظھر فى ھذه المشاركة, : 

اعمارھم عن ست وعشرون عاما. واخر , مع الدراسات الثانویة, و تزید وسط السلم فى یتواجدون 

من الدراسات فى المجال السیاسى, و تتمثل في ااشخلص نمطیة , الذین اھتمامھم منخفض صورة

بلدان اخرى .یزور س/التكوین المھني , و لم بكالوریو

بعض المنظمات من الشباب الصحراوى یبین مدى الثقة التى تبث في على الرسم البیانى التالى

):خمسة, قدرا كبیرا , ال ثقة , حل النزاع فى الصحراء (قیمة  واحد المعنیة فى حیاتھم الیومیة, فى 

البیانى ا-3الرسم المتوسط)الثقة تجاه فى حیث القیمة (من لمنظمات

جبھة والجیش الصحراوى, ھيالشباب,البولیساریو, الغربیة, الجزائر, الصحراء الجھاتحكومة

من ا قدرا اكبر على اقل ثقةالتى توفر حصلت ھى: الحكومة المغربیة, االمملثقة. المنظمات التى

والبعثة الحركات االسالمیة الرادكالیةالمتحدة و .المنورسو

فى قبل الحكومة الصحراویة, من من اجل تناولھا ذات اولویة تعتبر التى فان المواضیع واخیرا,

والعمل, التالى: التوظیف على النحو الشباب, والتكوین74.6میدان فى المائة; الصحة60.2فى المائة;

والعقلیة, یشار بالنسبة اقل الىفى الم30.1,ائة; الثقافةفى الم30.7البدنیة ذلك, وباالضافة الى : ائة.

الدراسة، في وفى عقد الزواج, الریاضة,المساعدة وشبكة االنترنت االنسان, التكنولوجیا.وحقوق
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مع فاعلینالتعلیم االذويیتطابق .بتدائى, الرجال, اخرى بلدان فى كانوا یقیمون واالشخاص الذین و ,

ولكن مسافة, السیاسة.التورطالذین یتطلعون الىالتوجھفي نفس, على فى االھتمامشخصیا شیئ من

المشاركة,:  ویظھرفى ھذه ھم شخصیا عن تورط السیاسیة, ایضا,المشارالذین اعربوا فى الحیاة كة

و تزیدوسط السلمفىیتواجدون مع الدراسات الثانویة, واخر, وعشرون عاما. ست اعمارھم عن

منخفضصورة , الذین اھتمامھم في ااشخلصنمطیة و تتمثل المجال السیاسى, من الدراساتفى

و لمبكالوریو , المھني .یزورس/التكوین بلدان اخرى

الرسم البیانى التالى فيعلى تبث مدى الثقة التى بعض المنظماتمنالشباب الصحراوىیبین

فى حیاتھم الیومیة, فى واحدالمعنیة (قیمة الصحراء فى كبیرا, ال ثقة , حل النزاع قدرا ):خمسة,

البیانى ا-3الرسم المتوسط)الثقة تجاه فى حیث القیمة (من لمنظمات

الجھات حكومة الجزائر, الصحراء الغربیة, ھي الشباب, البولیساریو, و الجیش الصحراوى, جبھة 

ھى: الحكومة المغربیة, االمملثقة. المنظمات التى  حصلت على اقل ثقة التى توفر قدرا اكبر من ا

.المنورسو و  الحركات االسالمیة الرادكالیة المتحدة والبعثة

واخیرا, فان المواضیع التى تعتبر ذات اولویة من اجل تناولھا من قبل الحكومة الصحراویة, فى 

فى المائة; الصحة60.2فى المائة; والتكوین 74.6میدان الشباب, على النحو التالى: التوظیف والعمل, 

: ائة. وباالضافة الى ذلك, یشار   بالنسبة  اقل الى فى الم30.1, ائة; الثقافة فى الم30.7البدنیة والعقلیة, 

التكنولوجیا.وحقوق االنسان, وشبكة االنترنت  و فى عقد الزواج, الریاضة,المساعدة في الدراسة،  
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La juventud refugiada en los campamentos saharauis. 1

Gráfica 2: Interés por la política

Gráfica 3.- Confianza hacia las organizaciones (en valores de media)

5,0 
4,5 
4,0 
3,5 
3,0 
2,5 
2,0 
1,5 
1,0 
0,5 

0

اویة
مة الصحر

حكو
ال

ریة
مة الجزائ

حكو
ال

ربیة
المغ

ومة 
الحك

انیة
مة االسب

حكو
ال

اویة
طة الصحر

الشر

راوى
ش الصح

الجی

حدة
 المت

المم
ا

منورسو
ثة ال

بع

راوي
ي  الصح

علیم
  الت

ظام
الن

ومیة
ر الحك

ظمات غی
المن

ریو
بولیسا

ھة ال
جب

الذھب.
ووادي 

اء  
یة الحمر

بة الساق
حاد شبی

ات

راوي
ب الصح

الشبا

كالیة
یة الراد

ت االسالم
ركا

الح

مع فاعلینالتعلیم االذويیتطابق .بتدائى, الرجال, اخرى بلدان فى كانوا یقیمون واالشخاص الذین و ,

ولكن مسافة, السیاسة.التورطالذین یتطلعون الىالتوجھفي نفس, على فى االھتمامشخصیا شیئ من

المشاركة,:  ویظھرفى ھذه ھم شخصیا عن تورط السیاسیة, ایضا,المشارالذین اعربوا فى الحیاة كة

و تزیدوسط السلمفىیتواجدون مع الدراسات الثانویة, واخر, وعشرون عاما. ست اعمارھم عن

منخفضصورة , الذین اھتمامھم في ااشخلصنمطیة و تتمثل المجال السیاسى, من الدراساتفى

و لمبكالوریو , المھني .یزورس/التكوین بلدان اخرى

الرسم البیانى التالى فيعلى تبث مدى الثقة التى بعض المنظماتمنالشباب الصحراوىیبین

فى حیاتھم الیومیة, فى واحدالمعنیة (قیمة الصحراء فى كبیرا, ال ثقة , حل النزاع قدرا ):خمسة,

لمنظمات (من حيث القيمة فى المتوسط)الثقة تجاه ا3الرسم البيانى 

جبھة والجیش الصحراوى, ھيالشباب,البولیساریو, الغربیة, الجزائر, الصحراء الجھاتحكومة

من ا قدرا اكبر على اقل ثقةالتى توفر حصلت ھى: الحكومة المغربیة, االمملثقة. المنظمات التى

والبعثة الحركات االسالمیة الرادكالیةالمتحدة و .المنورسو

فى قبل الحكومة الصحراویة, من من اجل تناولھا ذات اولویة تعتبر التى فان المواضیع واخیرا,

والعمل, التالى: التوظیف على النحو الشباب, والتكوین74.6میدان فى المائة; الصحة60.2فى المائة;

والعقلیة, یشار بالنسبة اقل الىفى الم30.1,ائة; الثقافةفى الم30.7البدنیة ذلك, وباالضافة الى : ائة.

الدراسة، في وفى عقد الزواج, الریاضة,المساعدة وشبكة االنترنت االنسان, التكنولوجیا.وحقوق
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ختامیة En claveتوصیات conclusiva

مجموعة البحثعلى قدمك الذي بشكلضوء البیانات وفیما یلى االفكار االساسیةشام, و ل,

الذي یعیشغیر المالوف لوقعالفھم الطابعل فى تندوف.الفىالشباب مخیمات الالجئین

التا وتوفیر فرص شغل فيكوین األكادیمينشاء ھم االولویات الرئیسیة و , المكانة نفس یحتل

مع امكانیة الحصولمطالب عملالشباب. وكذلكإمكانیة، تتوفر  االجور, و على كریم, مستقبل بناء

فان االثار السل ذلك, على وعالوة كیفبیة الناجمة عن عدم وجود شغل , تكوین اسرة. ال یعرف

و األمراض العقلیةالفارغاستثمار الوقت .تجد انتشارھا, قد اآلخذة في البروز ,

الحاجة الى شغل یوجد اي تنظیم للوقتالطویلةالفراغساعاتثانیا, تظھر فان, النھ ال  ولذلك,

ھياالولویة لل الفارغشباب  و الوقت فى الثقافة الترفیھ عن تشجیع االنشطة الریاضیة.التدخل فضال ,

جدا مرتبط ذلك, االحاحبوباالضافة الى سبق, أماكن الفضاءاتعلى امكانیة الوصول الىزایدالمتما

شبكة االنترنت.بالشباب , و الخاصة

وتطویر و عرض تحسین فى المخیمات  (بماالمر( المعلوماتالخدمات الصحیة تبطة بالصحة

ذالك العقلیة,), و ثقافةفي الجنسیة .الجسم, تشكل  قضایا  ملحةالثقافة

ال فى الوقت فى المجتمع ھام دور الصحراویة لھا من ان المراة وكوعلى الرغم فىراھن, ذلك

انھ والمطلوب وجودمنتاریخ شعبھا, اال الاكثر لھا فى فعال فى المجال السیاسى.بشكل مجتمع,

اتخاذ القرار,الفرص للوصولبزیادةالشبات یطالب مناصب المجوالى جمیع فى العمل االت,الى

ممارسة الریاضة الجنسینأو السیاقة ; اى انھا الى بین واقعیةالمساواة و المجاالت.الحقیقة جمیع فى

,یجب ان یؤخذ باالعتبارأوساطبینبالدینان االھتمام المتزاید لى انو باستعجالالشباب

ا الناشئة الصحراوى.االجل المتوسط.في یمكن ان یكون لھا  اثر المتغیرات فى المجتمع

جداوااللتزاماما االھتمام السیاسى الشبابجانبمنالشعب الصحراويمعالمرتفع
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En claveتوصیات ختامیة  conclusiva

مجموعة البحثعلى قدمك الذي بشكلضوء البیانات وفیما یلى االفكار االساسیةشام, و ل,

الذي یعیشغیر المالوف لوقعالفھم الطابعل فى تندوف.الفىالشباب مخیمات الالجئین

التا وتوفیر فرص شغل فيكوین األكادیمينشاء ھم االولویات الرئیسیة و , المكانة نفس یحتل

مع امكانیة الحصولمطالب عملالشباب. وكذلكإمكانیة، تتوفر  االجور, و على كریم, مستقبل بناء

فان االثار السل ذلك, على وعالوة كیفبیة الناجمة عن عدم وجود شغل , تكوین اسرة. ال یعرف

و األمراض العقلیةالفارغاستثمار الوقت .تجد انتشارھا, قد اآلخذة في البروز ,

الحاجة الى شغل یوجد اي تنظیم للوقتالطویلةالفراغساعاتثانیا, تظھر فان, النھ ال  ولذلك,

ھياالولویة لل الفارغشباب  و الوقت فى الثقافة الترفیھ عن تشجیع االنشطة الریاضیة.التدخل فضال ,

جدا مرتبط ذلك, االحاحبوباالضافة الى سبق, أماكن الفضاءاتعلى امكانیة الوصول الىزایدالمتما

شبكة االنترنت.بالشباب , و الخاصة

وتطویر و عرض تحسین فى المخیمات  (بماالمر( المعلوماتالخدمات الصحیة تبطة بالصحة

ذالك العقلیة,), و ثقافةفي الجنسیة .الجسم, تشكل  قضایا  ملحةالثقافة

ال فى الوقت فى المجتمع ھام دور الصحراویة لھا من ان المراة وكوعلى الرغم فىراھن, ذلك

انھ والمطلوب وجودمنتاریخ شعبھا, اال الاكثر لھا فى فعال فى المجال السیاسى.بشكل مجتمع,

اتخاذ القرار,الفرص للوصولبزیادةالشبات یطالب مناصب المجوالى جمیع فى العمل االت,الى

ممارسة الریاضة الجنسینأو السیاقة ; اى انھا الى بین واقعیةالمساواة و المجاالت.الحقیقة جمیع فى

,یجب ان یؤخذ باالعتبارأوساطبینبالدینان االھتمام المتزاید لى انو باستعجالالشباب

ا الناشئة الصحراوى.االجل المتوسط.في یمكن ان یكون لھا  اثر المتغیرات فى المجتمع

جداوااللتزاماما االھتمام السیاسى الشبابجانبمنالشعب الصحراويمعالمرتفع

الصحراویین. الالجئین مخیمات فى الالجئین 54الشباب

ختامیة En claveتوصیات conclusiva

على ضوء البیانات الذي قدمت  مجموعة  البحث  و بشكل شامل, فیما یلى االفكار االساسیة ,

مخیمات الالجئین فى تندوف.الفى الشباب الذي یعیشغیر المالوف لوقع الفھم الطابع ل

 انشاء فرص شغل  وتوفیر التكوین األكادیمي یحتل نفس المكانة , و ھم االولویات الرئیسیة في مطالب 

الشباب. مع امكانیة الحصول على عمل ، تتوفر  االجور,  إمكانیة بناء مستقبل كریم, كذلك تكوین اسرة. 

عالوة   على  ذلك, فان االثار السلبیة  الناجمة  عن عدم   وجود  شغل , ال یعرف  كیف 
.تجد انتشارھا , قد اآلخذة في البروز , و  األمراض العقلیة الفارغ استثمار الوقت

 ولذلك, فان , النھ ال  یوجد اي تنظیم للوقتالطویلة الفراغ ساعاتثانیا, تظھر الحاجة الى شغل

, فضال عن تشجیع االنشطة الریاضیة. التدخل فى الثقافة  الترفیھ و الوقت  الفارغ شباب  ھي االولویة لل

أماكن الفضاءات على امكانیة الوصول الى زاید المتما سبق, االحاح بوباالضافة الى ذلك, مرتبط جدا 

شبكة االنترنت.بالشباب , و الخاصة

 تبطة بالصحة (بما المر( المعلومات الخدمات الصحیة فى المخیمات  و عرض تحسین وتطویر

.الجسم, تشكل  قضایا  ملحةالثقافة الجنسیة و ثقافة  في ذالك العقلیة,),  

ذلك فى راھن, وكوعلى الرغم من ان المراة الصحراویة لھا دور ھام فى المجتمع فى الوقت ال

انھ والمطلوب وجودمنتاریخ شعبھا, اال الاكثر لھا فى فعال فى المجال السیاسى.بشكل مجتمع,

اتخاذ القرار,الفرص للوصولبزیادةالشبات یطالب مناصب المجوالى جمیع فى العمل االت,الى

ممارسة الریاضة الجنسینأو السیاقة ; اى انھا الى بین واقعیةالمساواة و المجاالت.الحقیقة جمیع فى

,یجب ان یؤخذ باالعتبارأوساطبینبالدینان االھتمام المتزاید لى انو باستعجالالشباب

ا الناشئة الصحراوى.االجل المتوسط.في یمكن ان یكون لھا  اثر المتغیرات فى المجتمع

جداوااللتزاماما االھتمام السیاسى الشبابجانبمنالشعب الصحراويمعالمرتفع
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 En clave conclusiva توصیات ختامیة 

ل, وفیما یلى االفكار االساسیة شام, و بشكل ضوء البیانات الذي قدمك  مجموعة  البحث على 

مخیمات الالجئین فى تندوف.الفى الشباب الذي یعیشغیر المالوف لوقع الفھم الطابع ل

یحتل نفس المكانة , و ھم االولویات الرئیسیة في كوین األكادیمي نشاء فرص شغل  وتوفیر التا

بناء مستقبل كریم, وكذلك إمكانیة ، تتوفر  االجور, و على عمل الشباب. مع امكانیة الحصول مطالب 

ال یعرف  كیف بیة الناجمة عن عدم وجود شغل , تكوین اسرة. وعالوة على ذلك, فان االثار السل

.تجد انتشارھا , قد اآلخذة في البروز , و  األمراض العقلیة الفارغ استثمار الوقت

 ولذلك, فان , النھ ال  یوجد اي تنظیم للوقتالطویلة الفراغ ساعاتثانیا, تظھر الحاجة الى شغل

, فضال عن تشجیع االنشطة الریاضیة. التدخل فى الثقافة  الترفیھ و الوقت  الفارغ شباب  ھي االولویة لل

أماكن الفضاءات على امكانیة الوصول الى زاید المتما سبق, االحاح بوباالضافة الى ذلك, مرتبط جدا 

شبكة االنترنت.بالشباب , و الخاصة

 تبطة بالصحة (بما المر( المعلومات الخدمات الصحیة فى المخیمات  و عرض تحسین وتطویر

.الجسم, تشكل  قضایا  ملحةالثقافة الجنسیة و ثقافة  في ذالك العقلیة,),  

ذلك فى راھن, وكوعلى الرغم من ان المراة الصحراویة لھا دور ھام فى المجتمع فى الوقت ال

مجتمع, فى المجال السیاسى. بشكل فعال فى الاكثر لھا و المطلوب وجودمن تاریخ شعبھا, اال انھ 

االت, الى العمل فى جمیع المجو الى مناصب اتخاذ القرار, الفرص للوصول بزیادة الشبات  یطالب 

فى جمیع المجاالت.الحقیقة و واقعیة المساواة بین الجنسین أو السیاقة ; اى انھا الى ممارسة الریاضة 

 ,لى ان و باستعجال الشباب یجب ان یؤخذ  باالعتبار أوساط بین بالدین ان االھتمام المتزاید

فى المجتمع الصحراوى.االجل المتوسط. في یمكن ان یكون لھا  اثر المتغیرات الناشئة ا

 الشباب جانب من الشعب الصحراوي مع المرتفع جدا  وااللتزاماما االھتمام السیاسى
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En claveتوصیات ختامیة  conclusiva

مجموعة البحثعلى قدمك الذي بشكلضوء البیانات وفیما یلى االفكار االساسیةشام, و ل,

الذي یعیشغیر المالوف لوقعالفھم الطابعل فى تندوف.الفىالشباب مخیمات الالجئین

التا وتوفیر فرص شغل فيكوین األكادیمينشاء ھم االولویات الرئیسیة و , المكانة نفس یحتل

مع امكانیة الحصولمطالب عملالشباب. وكذلكإمكانیة، تتوفر  االجور, و على كریم, مستقبل بناء

فان االثار السل ذلك, على وعالوة كیفبیة الناجمة عن عدم وجود شغل , تكوین اسرة. ال یعرف

و األمراض العقلیةالفارغاستثمار الوقت .تجد انتشارھا, قد اآلخذة في البروز ,

الحاجة الى شغل یوجد اي تنظیم للوقتالطویلةالفراغساعاتثانیا, تظھر فان, النھ ال  ولذلك,

ھياالولویة لل الفارغشباب  و الوقت فى الثقافة الترفیھ عن تشجیع االنشطة الریاضیة.التدخل فضال ,

جدا مرتبط ذلك, االحاحبوباالضافة الى سبق, أماكن الفضاءاتعلى امكانیة الوصول الىزایدالمتما

شبكة االنترنت.بالشباب , و الخاصة

وتطویر و عرض تحسین فى المخیمات  (بماالمر( المعلوماتالخدمات الصحیة تبطة بالصحة

ذالك العقلیة,), و ثقافةفي الجنسیة .الجسم, تشكل  قضایا  ملحةالثقافة

ال فى الوقت فى المجتمع ھام دور الصحراویة لھا من ان المراة وكوعلى الرغم فىراھن, ذلك

انھ والمطلوب وجودمنتاریخ شعبھا, اال الاكثر لھا فى فعال فى المجال السیاسى.بشكل مجتمع,

اتخاذ القرار,الفرص للوصولبزیادةالشبات یطالب مناصب المجوالى جمیع فى العمل االت,الى

ممارسة الریاضة الجنسینأو السیاقة ; اى انھا الى بین واقعیةالمساواة و المجاالت.الحقیقة جمیع فى

,یجب ان یؤخذ باالعتبارأوساطبینبالدینان االھتمام المتزاید لى انو باستعجالالشباب

ا الناشئة الصحراوى.االجل المتوسط.في یمكن ان یكون لھا  اثر المتغیرات فى المجتمع

جداوااللتزاماما االھتمام السیاسى الشبابجانبمنالشعب الصحراويمعالمرتفع

الصحراویین. الالجئین مخیمات فى الالجئین 54الشباب

ختامیة En claveتوصیات conclusiva

على ضوء البیانات الذي قدمت  مجموعة  البحث  و بشكل شامل, فیما یلى االفكار االساسیة ,

مخیمات الالجئین فى تندوف.الفى الشباب الذي یعیشغیر المالوف لوقع الفھم الطابع ل

 انشاء فرص شغل  وتوفیر التكوین األكادیمي یحتل نفس المكانة , و ھم االولویات الرئیسیة في مطالب 

الشباب. مع امكانیة الحصول على عمل ، تتوفر  االجور,  إمكانیة بناء مستقبل كریم, كذلك تكوین اسرة. 

عالوة   على  ذلك, فان االثار السلبیة  الناجمة  عن عدم   وجود  شغل , ال یعرف  كیف 
.تجد انتشارھا , قد اآلخذة في البروز , و  األمراض العقلیة الفارغ استثمار الوقت

 ولذلك, فان , النھ ال  یوجد اي تنظیم للوقتالطویلة الفراغ ساعاتثانیا, تظھر الحاجة الى شغل

, فضال عن تشجیع االنشطة الریاضیة. التدخل فى الثقافة  الترفیھ و الوقت  الفارغ شباب  ھي االولویة لل

أماكن الفضاءات على امكانیة الوصول الى زاید المتما سبق, االحاح بوباالضافة الى ذلك, مرتبط جدا 

شبكة االنترنت.بالشباب , و الخاصة

 تبطة بالصحة (بما المر( المعلومات الخدمات الصحیة فى المخیمات  و عرض تحسین وتطویر

.الجسم, تشكل  قضایا  ملحةالثقافة الجنسیة و ثقافة  في ذالك العقلیة,),  

ذلك فى راھن, وكوعلى الرغم من ان المراة الصحراویة لھا دور ھام فى المجتمع فى الوقت ال

انھ والمطلوب وجودمنتاریخ شعبھا, اال الاكثر لھا فى فعال فى المجال السیاسى.بشكل مجتمع,

اتخاذ القرار,الفرص للوصولبزیادةالشبات یطالب مناصب المجوالى جمیع فى العمل االت,الى

ممارسة الریاضة الجنسینأو السیاقة ; اى انھا الى بین واقعیةالمساواة و المجاالت.الحقیقة جمیع فى

,یجب ان یؤخذ باالعتبارأوساطبینبالدینان االھتمام المتزاید لى انو باستعجالالشباب

ا الناشئة الصحراوى.االجل المتوسط.في یمكن ان یكون لھا  اثر المتغیرات فى المجتمع

جداوااللتزاماما االھتمام السیاسى الشبابجانبمنالشعب الصحراويمعالمرتفع
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ختامیة En claveتوصیات conclusiva

مجموعة البحثعلى قدمك الذي بشكلضوء البیانات وفیما یلى االفكار االساسیةشام, و ل,

الذي یعیشغیر المالوف لوقعالفھم الطابعل فى تندوف.الفىالشباب مخیمات الالجئین

التا وتوفیر فرص شغل فيكوین األكادیمينشاء ھم االولویات الرئیسیة و , المكانة نفس یحتل

مع امكانیة الحصولمطالب عملالشباب. وكذلكإمكانیة، تتوفر  االجور, و على كریم, مستقبل بناء

فان االثار السل ذلك, على وعالوة كیفبیة الناجمة عن عدم وجود شغل , تكوین اسرة. ال یعرف

و األمراض العقلیةالفارغاستثمار الوقت .تجد انتشارھا, قد اآلخذة في البروز ,

الحاجة الى شغل یوجد اي تنظیم للوقتالطویلةالفراغساعاتثانیا, تظھر فان, النھ ال  ولذلك,

ھياالولویة لل الفارغشباب  و الوقت فى الثقافة الترفیھ عن تشجیع االنشطة الریاضیة.التدخل فضال ,

جدا مرتبط ذلك, االحاحبوباالضافة الى سبق, أماكن الفضاءاتعلى امكانیة الوصول الىزایدالمتما

شبكة االنترنت.بالشباب , و الخاصة

وتطویر و عرض تحسین فى المخیمات  (بماالمر( المعلوماتالخدمات الصحیة تبطة بالصحة

ذالك العقلیة,), و ثقافةفي الجنسیة .الجسم, تشكل  قضایا  ملحةالثقافة

ذلك فى راھن, وكوعلى الرغم من ان المراة الصحراویة لھا دور ھام فى المجتمع فى الوقت ال

مجتمع, فى المجال السیاسى. بشكل فعال فى الاكثر لھا و المطلوب وجودمن تاریخ شعبھا, اال انھ 

االت, الى العمل فى جمیع المجو الى مناصب اتخاذ القرار, الفرص للوصول بزیادة الشبات  یطالب 

فى جمیع المجاالت.الحقیقة و واقعیة المساواة بین الجنسین أو السیاقة ; اى انھا الى ممارسة الریاضة 

 ,لى ان و باستعجال الشباب یجب ان یؤخذ  باالعتبار أوساط بین بالدین ان االھتمام المتزاید

فى المجتمع الصحراوى.االجل المتوسط. في یمكن ان یكون لھا  اثر المتغیرات الناشئة ا

 الشباب جانب من الشعب الصحراوي مع المرتفع جدا  وااللتزاماما االھتمام السیاسى

الصحراویین. الالجئین مخیمات فى الالجئین 54الشباب
یار, الى لالنھسیاسیة والمشاركة السیاسیة تتعرض الصحراویین. ومع ذلك, فان درجة الروح النضالیة ال

حد كبیر لعدم التجدید فى الساحة السیاسیة, فضال عن غیاب الرھان بقوة على تعزیز وجود الشباب بصفة 

األجیال  في التنظیم االجتماعى والسیاسى. عامة, ومن ھنا , یطالب  بالتجدید و االتنواب بین 

فى خطاب الشباب. یولد بطریقة   االتزام  بتحریر الشعب الصحراوى  یزداد اصداؤه  و بصورة  قویة  

شاملة عند تناول اى موضوع, بما فى ذلك عندما یتعلق االمر بى یومیات الشباب. ان رغبة الشباب 

واضحة  في تحریر شعبھ, مع ذالك فرضیة أخذ السالح, وان كان ھذا الخیار لن یكون الخیار المرجو . 

الخیار االول ھو الطریق السلمى  و العمل السیاسى. ولذالك  ان النقاش بین الشباب, فى عملیة المسح, 

یوضح ان التوجھ اذ حدث اي شیئ یفضى بالصراع الحالى الى حال مسدود  فسیكون 
.للمشاركة فى ھذا السیناریو العسكري من االستعدادجزء كبیر من الشباب, في درجة عالیة 

فى مجال الشباب التي  تم التالى یعكس االولویات التدخالت الشكلاتمة , وعلى سبیل الخ

على ثالثة مستویات:ظمة التعرف علیھم,  و ن

عنھاالمستویامخطط المعبر ذات االولویة iveles prioritariosLos n.الشبابمن ت الثالثة
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درجة الروح النضالیة ال فان ذلك, ومع تتعرضالصحراویین. والمشاركة السیاسیة یار, الىلالنھسیاسیة
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مسدودالصراع الحالىباي شیئ یفضى حدثاذالتوجھانعملیة المسح, یوضح حال فسیكونالى

االستعدادجزء كبیر من الشباب, في درجة عالیة  ھذا السیناریو العسكريمن فى .للمشاركة

,وعلى سبیل الخ تمالتالى یعكس االولویات التدخالتالشكلاتمة التي مجال الشباب فى

و ن علیھم, مستویات:ظمة التعرف على ثالثة

iveles prioritariosLos n   .الشبابمن ت الثالثة ذات االولویة  المعبر عنھا المستویامخطط 

یتضمن، للختم التحلیليكطریقة علیھاالمخطط التالي التعرف تم التي فیما، أولویات المداخالت البحث في
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من الم.الصحراويجمھور الشبانيطلبات ال التي یقدمھا التحري المقدمانطالق و الخطوط العملعلومات ھنأك
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تقام القواعد لھندسة  برنامج استراتیجي ، التي أشار الیھا الشباب نفسھ في  الورشات التشاركیة المقامةالعریضة
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الصحراوي االجیللمستقبل ل الشباب .في ئصالح المخیمات
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باألخص في مجال التكوین المھني ، التكوین الجامعي یكون قائم رقم ارتباطھ بالجالیات من المواطنین الشباب .و مع   

تطور سیاسات التشغیل  البد من ان تكون مرفوقة بإقامة مشاریع حیویة ، بالخص الجواز و انشاء وحدات 
، تطویر سیاسات في أنشطة الوقت الحر:قائمة على ثالثة فضاءات الحلقة التصویریة الثانیة تأتي .ة أسریة جدید

و . اخیراًالفعالة للجمھور الشابالمشاركةتفعیلالمساوات و السیاسي الثالثفي االتزام االجتماعي المستوى

المتدھورة الصحة الى الرديیشیر الغذائیة المتواجدةبالوضع المناخي یخص، باألخص و اإلنقاص فیما التدخل

ملحاالصحة النفسیة و الدیناصبح السیرةلتحسینمن اجل التدخلالمستویات االساسیةثالثیةیكمل. الثقافة

.الشبانیة

الصحراوي یعیش الشباب ھي ان ملحوظالخالصة الطویل، نتیجةتدھور من عصابات، ھاذا االنتظار

، العدوالمخدرات قوتنامن استراتجیات جھد.الذي یحول أضعاف تحسینو لذالكبكل اجل من ان لن یقام بشئ

حل یریعالوضعیة من االسوءأو إیجاد ھنا، نتخوف ألكن الشباب المتواجد الكفاحالھدف الوطني. و سنواصل

ذالكمن اجل استقاللنا .مھما كلّف

رطب ورف ال یتحول الى فعال لصالح. حین تدھب الى اسبانیاتنسوناال ، و ان نتمنى ان و ان النتیجة تكون

الصحراوي. الشباب
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ختامیة En claveتوصیات conclusiva

مجموعة البحثعلى قدمك الذي بشكلضوء البیانات وفیما یلى االفكار االساسیةشام, و ل,

الذي یعیشغیر المالوف لوقعالفھم الطابعل فى تندوف.الفىالشباب مخیمات الالجئین

التا وتوفیر فرص شغل فيكوین األكادیمينشاء ھم االولویات الرئیسیة و , المكانة نفس یحتل

مع امكانیة الحصولمطالب عملالشباب. وكذلكإمكانیة، تتوفر  االجور, و على كریم, مستقبل بناء

فان االثار السل ذلك, على وعالوة كیفبیة الناجمة عن عدم وجود شغل , تكوین اسرة. ال یعرف

و األمراض العقلیةالفارغاستثمار الوقت .تجد انتشارھا, قد اآلخذة في البروز ,

الحاجة الى شغل یوجد اي تنظیم للوقتالطویلةالفراغساعاتثانیا, تظھر فان, النھ ال  ولذلك,

ھياالولویة لل الفارغشباب  و الوقت فى الثقافة الترفیھ عن تشجیع االنشطة الریاضیة.التدخل فضال ,

جدا مرتبط ذلك, االحاحبوباالضافة الى سبق, أماكن الفضاءاتعلى امكانیة الوصول الىزایدالمتما

شبكة االنترنت.بالشباب , و الخاصة

وتطویر و عرض تحسین فى المخیمات  (بماالمر( المعلوماتالخدمات الصحیة تبطة بالصحة

ذالك العقلیة,), و ثقافةفي الجنسیة .الجسم, تشكل  قضایا  ملحةالثقافة

ذلك فى راھن, وكوعلى الرغم من ان المراة الصحراویة لھا دور ھام فى المجتمع فى الوقت ال

مجتمع, فى المجال السیاسى. بشكل فعال فى الاكثر لھا و المطلوب وجودمن تاریخ شعبھا, اال انھ 

االت, الى العمل فى جمیع المجو الى مناصب اتخاذ القرار, الفرص للوصول بزیادة الشبات  یطالب 

فى جمیع المجاالت.الحقیقة و واقعیة المساواة بین الجنسین أو السیاقة ; اى انھا الى ممارسة الریاضة 

 ,لى ان و باستعجال الشباب یجب ان یؤخذ  باالعتبار أوساط بین بالدین ان االھتمام المتزاید

فى المجتمع الصحراوى.االجل المتوسط. في یمكن ان یكون لھا  اثر المتغیرات الناشئة ا

 الشباب جانب من الشعب الصحراوي مع المرتفع جدا  وااللتزاماما االھتمام السیاسى
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یار, الى لالنھسیاسیة والمشاركة السیاسیة تتعرض الصحراویین. ومع ذلك, فان درجة الروح النضالیة ال

حد كبیر لعدم التجدید فى الساحة السیاسیة, فضال عن غیاب الرھان بقوة على تعزیز وجود الشباب بصفة 

األجیال  في التنظیم االجتماعى والسیاسى. عامة, ومن ھنا , یطالب  بالتجدید و االتنواب بین 

فى خطاب الشباب. یولد بطریقة   االتزام  بتحریر الشعب الصحراوى  یزداد اصداؤه  و بصورة  قویة  

شاملة عند تناول اى موضوع, بما فى ذلك عندما یتعلق االمر بى یومیات الشباب. ان رغبة الشباب 

واضحة  في تحریر شعبھ, مع ذالك فرضیة أخذ السالح, وان كان ھذا الخیار لن یكون الخیار المرجو . 

الخیار االول ھو الطریق السلمى  و العمل السیاسى. ولذالك  ان النقاش بین الشباب, فى عملیة المسح, 

یوضح ان التوجھ اذ حدث اي شیئ یفضى بالصراع الحالى الى حال مسدود  فسیكون 
.للمشاركة فى ھذا السیناریو العسكري من االستعدادجزء كبیر من الشباب, في درجة عالیة 

فى مجال الشباب التي  تم التالى یعكس االولویات التدخالت الشكلاتمة , وعلى سبیل الخ

على ثالثة مستویات:ظمة التعرف علیھم,  و ن

عنھاالمستویامخطط المعبر ذات االولویة iveles prioritariosLos n.الشبابمن ت الثالثة
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درجة الروح النضالیة ال فان ذلك, ومع تتعرضالصحراویین. والمشاركة السیاسیة یار, الىلالنھسیاسیة

كبیر على تلحد غیاب الرھان بقوة عن فضال فى الساحة السیاسیة, عزیز وجود الشباب بصفة عدم التجدید

والسیاسى.األجیال  في استبدالو طالب  بالتجدید ن ھنا , یعامة, وم التنظیم االجتماعى

الشعب الصحراوى یزداداالتزام صورةبتحریر ب فى خطابقویة  اصداؤه الشباب.فى

تنای عند الشباب. ان رغبة عندما یتعلق االمر بى یومیاتول اى موضوع, بما فى ذلك ولد بطریقة شاملة

تحریر شعبھ في واضحة السالحالشباب فرضیة أخذ ذالك مع یكون, لن الخیار ھذا كان وان الخیار,

و. المرجو الطریق السلمى ھو ولذالكالخیار االول فىبالنقاشانالعمل السیاسى. ین الشباب,

مسدودالصراع الحالىباي شیئ یفضى حدثاذالتوجھانعملیة المسح, یوضح حال فسیكونالى

االستعدادجزء كبیر من الشباب, في درجة عالیة  ھذا السیناریو العسكريمن فى .للمشاركة

,وعلى سبیل الخ تمالتالى یعكس االولویات التدخالتالشكلاتمة التي مجال الشباب فى

و ن علیھم, مستویات:ظمة التعرف على ثالثة

عنھاالمستویامخطط المعبر ذات االولویة iveles prioritariosLos n.الشبابمن ت الثالثة

في البحث فیما ، أولویات المداخالت التي تم التعرف علیھا المخطط التالي  یتضمن ، للختم التحلیليكطریقة 

قوة حسب مبنیة لثالثة اجزاء كبیرة تنظیم ھرمي یمثل المخطط  سوا في حجمھا  الكمي و النوعي .؛شبابیتعلق بال

ھنأك و الخطوط العمل علومات التي یقدمھا التحري المقدمانطالق من الم.الصحراوي جمھور الشبانيطلبات ال

تقام القواعد لھندسة  برنامج استراتیجي ، التي أشار الیھا الشباب نفسھ في  الورشات التشاركیة المقامةالعریضة
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الصحراوي االجیللمستقبل ل الشباب .في ئصالح المخیمات

، و التكوین عمل الفرص االمكانة األولیة لى انشاء ، یتمثل في بابیة في القاعدة الش،االولي مستوى العمل

باألخص في مجال التكوین المھني ، التكوین الجامعي یكون قائم رقم ارتباطھ بالجالیات من المواطنین الشباب .و مع   

تطور سیاسات التشغیل  البد من ان تكون مرفوقة بإقامة مشاریع حیویة ، بالخص الجواز و انشاء وحدات 
، تطویر سیاسات في أنشطة الوقت الحر:قائمة على ثالثة فضاءات الحلقة التصویریة الثانیة تأتي .ة أسریة جدید

و . اخیراًالفعالة للجمھور الشابالمشاركةتفعیلالمساوات و السیاسي الثالثفي االتزام االجتماعي المستوى

المتدھورة الصحة الى الرديیشیر الغذائیة المتواجدةبالوضع المناخي یخص، باألخص و اإلنقاص فیما التدخل

ملحاالصحة النفسیة و الدیناصبح السیرةلتحسینمن اجل التدخلالمستویات االساسیةثالثیةیكمل. الثقافة

.الشبانیة

الصحراوي یعیش الشباب ھي ان ملحوظالخالصة الطویل، نتیجةتدھور من عصابات، ھاذا االنتظار

، العدوالمخدرات قوتنامن استراتجیات جھد.الذي یحول أضعاف تحسینو لذالكبكل اجل من ان لن یقام بشئ

حل یریعالوضعیة من االسوءأو إیجاد ھنا، نتخوف ألكن الشباب المتواجد الكفاحالھدف الوطني. و سنواصل

ذالكمن اجل استقاللنا .مھما كلّف

رطب ورف ال یتحول الى فعال لصالح. حین تدھب الى اسبانیاتنسوناال ، و ان نتمنى ان و ان النتیجة تكون

الصحراوي. الشباب
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الصحراوي االجیللمستقبل ل الشباب .في ئصالح المخیمات

الش،االولي مستوى العمل فيبابیةفي القاعدة التكوینعملالفرصاالمكانة األولیة لى انشاء، یتمثل ، و

في الجامعي یكونمجال التكوین المھنيباألخص الشبابقائم، التكوین من المواطنین .ورقم ارتباطھ بالجالیات

سیاساتمع   حیویةالتشقیلتطور مشاریع مرفوقة بإقامة من ان تكون وحدات، بالخصالبد و انشاء الجواز

جدید فضاءاتالحلقة التصویریة الثانیة تأتي.ة أسریة على ثالثة فيأنشطة الوقت الحر:قائمة ، تطویر سیاسات

الى الصحة المتدهورة  

النفسية 

  

ف ذالك.

نتمنى ان ال يتحول الى  ، و ان ال 

الشباب الصحراوي.
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الحكایات التالیة, مستوحات من دینامیات الفرغ المقامة مع الشباب في المخیمات , تعكس و تبرز
و الحیویة , اضافة الى االمال المعلقة على ھاذا البحث االجتماعى:النفسیة وضعیتھ 

االستنتاج ھو ان  الشباب الصحراوي یعیش في وضعیة من التدھور الواضح نتیجة لطول االنتظار 
. و لذالك اذ لم قوتنا اضعافبكل جھدعصابات المخضرات, و استراتجیات العدو التى یحاول,

یفعل شئ من اجل تحسین ھذه الوضعیة او اجاد حل سریع , فاننا نخشى االسوة. مع ذالك الشباب 
الصحراي المتواجدون ھنا لن ننسى الھدف الوطني و مواصلة  كفاحنا من اجل االستقالل مھما 

نفنا ذالك .یكل

نامل ان ال یتحول الى ورق رطب , او ان تذھب الى اسبانیة و تنسونا , و ان النتیجة تكون فعال 
لفائدة الشباب الصحراوي.
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