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 برامج االجتماعّیة ال

 باب في تونس في ظل المشاکل المعاصرة للشّ   

 ة دراسة سوسیودیموغرافیّ  

 
 

 

 الملخص: 

 
ّ
ال ب�ن  االحتجاجيّ من  ا�حر�ات  خالل  رفعت  ال�ي  املطلبيّ شعارات   ة 

ّ
ال امتّد ة  العشر�ّ �ي  ع��  -2010ة  ت 

ة، سنس�� �� هذا املقال إ�� �� تو�س "تفعيل ال��امج االجتماعّية حق موش مزّ�ة". وع�� هذه ا�خلفيّ   0202

نب�ّ  أهميّ أن  الّدولة  ن  برامج     االجتماعّية ة 
ّ

للش الّس املوّجهة  منظور  من  تو�س   �� االجتماعّية  باب  ياسات 

باب �� تو�س والصّ سمية. ثم، و�� مرحلة ثانية، نجرد أهم املشا�ل  الرّ 
ّ

عو�ات  االجتماعّية ال�ي �عا�ي م��ا الش

 
ّ

تدخ  ال�ي تحول دون 
ّ

تدخ تقييم  �� معا�ج��ا. و��ون  وناجع  ال��امج االجتماعّية ع��  ل اجتما�� وقائي  الت 

ع إليھ شباب تو�س اليوم من ضرورة ان��اج سياسة عموميّ 
ّ
دة  ة محّد ة تضع برامج اجتماعيّ أساس ما يتطل

 صفة دون ح�� أو تمي��.االهداف ومن

املفاتيح: االحتجاجيّ   ال�لمات  ا�حر�ات  االجتما��،  ل 
ّ

التدخ باب، 
ّ

الش االجتماعّية،  الّدولة  ة  برامج 

 . املطلبية

 
Abstract: 

Among the slogans raised during the 10-year-old demanding protest movements in Tunisia 

(2010-2020) was the activation of the ‘right not favor’ social programs. 

In this framework and at an initial stage, we are going to elucidate the importance of the 

social state programs designed for Tunisian youth both methodologically and analytically and 

in the light of the official social policies. Then and at a further stage, we are going to identify 

the most important social problems that young people are experiencing and the difficulties that 

obstruct preventive and effective social intervention in addressing them. The evaluation and 

assessment of social program interventions is based, accordingly, on what Tunisia’s young 

people are looking for today: a public policy that promotes specific and equitable social 

programs without any bias or discrimination. 

Keywords: social state programs, young people/youth, demanding protest movements. 

 هالل صویديد. 
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 : المقدمة  -1

ة واالجتماعّية.  �غّ��ات جذرّ�ة ع�� املستو�ات الّسياسّية واالقتصاديّ   2011شهد العالم العر�ي منذ سنة  

باب ونادت بتغي�� االنظمة  
ّ

الّسياسّية ال�ي أثبتت فشلها  وقد �انت تلك التغّ��ات ناتجة عن 'ثورات' قادها الش

ة وغ��هم
ّ

 . 1�� تحس�ن ظروف عيش الفئات الهش

االحتجاجيّ  ا�حر�ات  تلك  مطالب  أبرزت  املطلبيّ وقد  االثر  ة  لها  �ان  االجتماعّية  املشكالت  من  جملة  ة 

باب وأوضاعهم املهنيّ 
ّ

ة  ميّ ة وأدوارهم االجتماعّية، مما استد�� اهتمام الهيئات الرسالكب�� �� معيش الش

العر�ية البلدان  من  كب��  عدد   �� الّسياسّي�ن  الفاعل�ن  ومختلف  االجتماعّي�ن  أثبتت  2والباحث�ن  وقد   .

باب التو���ّي أن االحاطة ��م 
ّ

الدراسات االخ��ة ال�ي اعتنت با�جهود ال�ي تبذلها الّدولة التو�سّية تجاه الش

 
ّ
� عالقة 'إيجابية' معهم. وما نالحظھ اليوم، أن  عا��م وشواغلهم بنظر االعتبار شرطان ل�حفاظ ع�وأخذ تطل

 
ّ
مؤث وأ��م  االجتما��  املشهد  طليعة   �� يزالون  ال  باب 

ّ
مطالب��م الش خالل  من  الّسيا��ّي  املشهد   �� رون 

 باستمرار إحداث التغي�� االجتما�� �� اتجاه ما يضمن ا�حّد االد�ى من العيش الكر�م. 

الباحث�ن   ا�ختّص�ن  الّدولة ع�� إحداث  ورغم تظافر جهود  �� عدم قدرة  املتمثلة  الّسياسّية  �� االزمة 

برامج   وضع  ع��  والعمل  االجتما��  املشهد  من  إقصا��م  ومحاوالت  بل  باب، 
ّ

الش من  املطلوب  التغي�� 

 اجتماعيّ 
ّ
لتطل باالستجابة  تفي  ال  لألهميّ ة  ونظرا  الديمغرافيّ عا��م،  'فئة  ة  ��ا  تحظى  ال�ي  واالجتماعّية  ة 

باب
ّ

الدقيق ع�� مشكال��م االجتماعّية، وتحديد أهم  الش التعّرف  الّسسيولوجّية  الّضرورّ�ات  '، صار من 

والتّ  مصا�حهم  خدمة   �� تفشل  بحيث  االجتماعّية  الّدولة  برامج  تنفيذ  ل 
ّ
اعط ال�ي  من  العوائق  خفيف 

 ل. معانا��م من سوء التكّيف االجتما�� مع أوضاع اجتماعية سريعة التحوّ 

باب' �ش�� نظرّ�ا إ�� من ينتمون إ�� ة الّد ال الذي نب�ي عليھ إش�اليّ ينطلق الّسؤ 
ّ

راسة من أن �لمة 'الش

�ا وكما  ة ال�ي تقع ب�ن ما �عد الثمانية عشرة سنة وأواسط الثالثينات من عمر اال�سان، ولك�ّ املرحلة العمر�ّ 

 ا  يولوجيّ ، ال تؤدي سوس Pierre Bourdieuأشار عالم االجتماع الفر���ي بيار بورديو
ّ
إ�� �عامل اعتباطي    إال

باب'  3مع هذه ا�حدود العمر�ة لتخالف املعا�ي ال�ي يحتو��ا �جل املفهوم
ّ

. وتز�د صعو�ة التعامل مع 'الش

" �� �عر�فھ بأنھ "مرحلة من ا�حياة �ع�� عن  François De Singlyإذا ما اتبعنا خطى "فر�سوا دو سنغ��" "

االستقالل ومرحلة يحاول ف��ا ال�خص البحث عن ذاتھ، دون الس�� إ�� أّي االنفصال عن التبعّية وعدم  

باب وما �عيشھ فعليّ 4مساعدة"
ّ

ا: فهم من جهة مطالبون  . و�ذلك نجد أنفسنا أمام تناقض ما يقال عن الش

والتحرر   االستقالل  إ��  �سعوا  بأن  ثانية  جهة  من  م��م  و�نتظر  االجتماعّية  القوالب  ضمن  ي�ونوا  بأن 

ة فإ��ا تضعها ع�� أساس أ��ا "مجموعة  لتعو�ل ع�� الذات. وح�ى إذا ما وضعت الّدولة برامج اجتماعيّ وا
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3- Pierre Bourdieu, Questions de sociologie, Edition de Minuit, Paris 2002, P143-135. 
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Mis en ligne sur Cairn.info le 01/01/2011 . 
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نمية االجتماعّية وتحس�ن اال�شطة ال�ي تتطلب موارد �شر�ة ومادية و�تم إرساءها لبلوغ هدف لھ عالقة بالتّ 

� ا�خدمة االجتماعّية يتم ت�و�نھ  ياق �عرف املمارس امل�ي بأنھ "متخصص �مستوى العيش". وضمن هذا الّس 

باب  ة ح�ى يمكنھ من التّ ة مهّم نظرّ�ا وتطبيقيا ع�� أسس معرفيّ 
ّ

دخل امل�ي إلحداث التغّ��ات �� مجال الش

الضرور�ة احتياجا��م  اشباع  تحّد 1مع  مقاييس  الدوام،  ع��  توضع،  ال  املقابل  و��  العدالة  ".  مدى  د 

ال�ي يمكن أن تحّق  أو للمجتمعات ا�حليّ قها تاالجتماعّية  ال��امج لألسر  أو لفئات اجتماعية محددة  لك  ة 

باب.  
ّ

 مثل الش

 وهنا يمكننا التساؤل عن: 

 باب التو�سّيون ا�ع و الديمغرافّية ال�ي  املشكالت االجتماعّية
ّ

 �ي م��ا الش

  ّدخل ��دف معا�جة هذه املشكالت ة املعدة للتّ ال��امج الرسمي 

 م تلك ال��امج قيّ ت كيفية 

 راسة ومنهجها: اق الدّ سی    -2

 ة املعتمدة الهدف م��ا ا�حصول ع�� معلومات عن ا�جتمع االص��،نة ا�حصصيّ اختيار العيّ 

 فات ن بتشكيل عينة تتضمن افرادا يمثلون ا�جتمع، و�تّم اختيارهم وفقا للصّ و و�قوم ف��ا الباحث

 أو ا�خصائص.  

 من�جية قائمة ع��:لإلجابة عن �ل هذه التساؤالت، �عتمد هذه الورقة 

  ّسنة.  35و 16شاب وشابة ت��اوح اعمارهم ب�ن  20ة م�ونة من عينة حصصي 

  ّاجتماعي�ناخصائي�ن عشرة ة شملت  عينة حصصي . 

ر�انة، بن عروس، تو�س، منو�ة)  أ شملت ف��ة ت��اوح ب�ن شهري جوان و جو�لية بواليات تو�س الك��ى (

بإعداد   املقابالت  ف��ا  األ تناولت  من  جملة  ع��  تقوم  دقيقة  من�جية  ع��  اعتمد  موجھ  سئلة  استبيان 

�ع�ّ التوج��يّ  عن  ة  للّد أ�  االجتماعّية  ال��امج   �� باب 
ّ

الش البحث  راء  شملها  ال�ي  املقابالت  دفعت  كما  ولة. 

 إ��    �ن االجتماعّي�ن ودورهم امل�يّ امليدا�ي �ختلف االخصائيّ 
ّ
ة  أ من وط  حّد �ي من شأ��ا ان تحداث التغّ��ات ال

 ليھ شباب اليوم. إما يأمل 

 

 

 

 

 
سوان،   -1

ٔ
عبد المنصف جنس شروان، ممارسة الخدمة االجتماعّية في رعاية الشباب وقضاياهم، المكـتب الجامعي الحديث، ا

 . 7، ص2006
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باب التوزيع التا��:شملت عيّ 
ّ

 نة الش

باب حسب الفئة العمر�ّ توزيع عيّ 
ّ

 (ميدان البحث)  ةنة الش

                                                 

 (ميدان البحث)  �ن االجتماعّي�ن حسب م�ان العملتوزيع عينة االخصائيّ 

 

باب �� عالقة    ّن أومن الثابت  
ّ

دراسة موضوع لھ أهمية ك��ى �� العلوم االجتماعّية و�ختّص بدراسة الش

هة ال��م من جهة واالخصائي�ن االجتماعّي�ن كفاعل�ن �� خدمة تطبيق هذه ال��امج  بال��امج االجتماعّية املوّج 

 من جهة اخرى. 

بع �� الدراسة وال�ي سئلة املطروحة وا�حة ومتداولة. و�اعتماد املن�ج املتّ حاولنا قدر االم�ان ان ت�ون اال  

 
ّ

تمك منطقيّ ان  بواسطتھ  بطر�قة  وترتي��ا  معطياتھ  وتنظيم  جمع  من  الكّ� لباحث  املن�ج  ب�ن  و�مزجنا    ي ة، 

 .هة قمنا بمعاينة الوضع القائم ع�� ما هو �ائن والوصفي من خالل االستبيانات املوّج 

11%

37%
36%

16%

16-18

19-24

25-29

30-35

9%

40%49%

2%

اریانة

بن عروس

تونس

منةبة
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د جمع بيانات  الظروف املالئمة والعالقات املوجودة ب�ن املتغّ��ات. كما �عدى املن�ج الوصفي مجرّ وتحديد  

 .1ة حول الظاهرة ا�� تحليلها وتفس��ها وتصنيفها وقياسها واستخالص النتائج م��اوصفيّ 

باب العمحاولنا قدر االم�ان أن ت�ون االسئلة املوّج 
ّ

ة ومستواهم  ر�ّ هة وا�حة ومتداولة مراعاة لفئة الش

 
ّ

 ننا من بلوغ جملة من النتائج ت�ون أك�� عمقا �� مجال الدراسة. التعلي�ي ومع ذلك يظل بحثنا محاولة تمك

 مشکالت الّشباب وتطلعاتهم:  -3

 
ّ
باب التو�سّيون اليوم واحدة من أهم ال��وات الوطنيّ يمث

ّ
ة، باعتبارهم أوسع الشرائح االجتماعّية  ل الش

باب التو�سّي�ن إناثا  من حيث العدد، "إذ حّد 
ّ

،  2014% من جملة التو�سّي�ن سنة  23وذ�ورا  دت �سبة الش

. ومن  2�ان"  الّس   % أي ما يقارب النصف من إجما��ّ   49,3سنة    30�ان االقل من  �� ح�ن بلغت �سبة الّس 

 
ّ
ا إذا ما تم  ديمغرافيّ �ان �� تو�س، تم��ا  ة الّس ھ ا�جتمع من طاقات، �شهد شبابيّ جهة ما يمكن أن �ستغل

ة واستغاللها ال بوصفھ  ات الوطنيّ ة واالجتماعّية ال�ي تنشدها االس��اتيجيّ توج��ھ نحو االهداف االقتصاديّ 

�� الواقع االجتما�� فحسب، بل وأيضا باعتباره   فاعال اجتماعيا لھ القدرة ع�� التأث�� حاضرا ومستقبال 

 ة واالجتماعّية والّسياسّية. من ال��امج االقتصاديّ نمية ترتكز عل��ا العديد طاقة فعالة للتّ 

متنوّ  مجموعة  نالحظ  أن  من  امليدا�ي  البحث  مكننا  باب  وقد 
ّ

الش �عيشها  ال�ي  املشكالت  من  عة 

املستجو�ون. وقد أبرزت معا�جة نتائج االستبيان املوجھ للشباب عالمات إقصاء اجتما�� تمارس عل��م ع��  

 جميع املستو�ات وهو ما زاد م
ّ

سا��ا  لها االجتما�� و�� مؤّس ن حّدة ا�عدام الثقة �� الّدولة و�� برامج تدخ

 العاملة �� هذا ا�جال. 

 تمثالت الّشباب التونسّي للمواطنة والمجتمع: -3-1
باب' مرحلة االنتقال نحو االستجابة إ�� جملة من املعاي��  

ّ
�� التمثالت االجتماعّية السائدة، �عت�� 'الش

'...إ�خ. وكث��ا ما �غفل هذه التمثالت ما تقتضيھ تلك  الن�ج االجتما��' و'االستقالل الذا�ّي القيمية من بي��ا '

 
ّ

للش االجتما��  الوجود  الستمرار  أساسيا  شرطا  �عت��  أساسية  حاجيات  توفر  من  و��  االستجابة  باب، 

 
ّ
ا��  القائمة' نظرا    ب عن اضطراب عالق��م با�جتمع، لرفضهم 'املنظومة املعيار�ة االجتماعّيةحاجيات ت��ت

باب' أّن �ُ ات هو ما  ة. إن عدم توفر تلك ا�حاجيّ ة ا�حياتيّ غياب االمن، واالستقرار وتحقق الهو�ّ 
ّ

  شعر 'الش

ة" كما ما ورد ع�� لسان  الهيا�ل الّسياسّية "ال يبدو أ��ا مهّيأة ملعا�جة مشا�لهم اليوميّ   موقعهم مهّمش، وأّن 

ما   وهذا  البحث،   �� املشارك�ن  مقوّ أحد  الّد يفقدهم  االجتما��ّ مات  ��    فاع  الفع��  وجودهم  تحقيق  ع�� 

 ا�جتمع.

 
ومفهومه وادواته واساليبه، دار الفكر للطباعة و النشر، االردن، الطبعة السابعة  ذوقان عبد الرحمان عبيدات، البحث العلمي  -1
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أو   أو ا�جموعات تماما  ال�ي �ستبعد من خاللها االفراد  "العملية  فإذا اعت��نا االقصاء االجتما�� تلك 

حثنا، إذ أن  ، تب�ن لنا أنھ موجود لدى قسم هام من املشارك�ن �� ب1الة �� ا�جتمع"جزئيا عن املشاركة الفعّ 

باب املستجو��ن اعت��وا أ��م "يواجهون صعو�ة االندماج �� ا�جتمع"، و�ينوا أن من ب�ن  )  %  40(
ّ

من الش

الّس  "تجاهل  ذلك  وراء  ال�امنة  الّس االسباب  هذا  واصفا  أحدهم،  لسان  ع��  جاء  ما  وهو  لوك، لطة". 

باب ال يقتصر �� تأث��ه عل��م فحسب، "با�حقرة". ومن الوا�ح أن هذا املش�ل االجتما�� الذي �عانيھ ال 
ّ

ش

ى"  Gendreau  بّ�نكما  بل  
ّ
ر  مختلف الشرائح االجتماعّية    أ�

ّ
باب املهّمشتتأث

ّ
من خالل التأث��    2وضعية الش

التأقلم   وتبعا لذلك تظهر س��ورات .و�� تقسيم العمل ف��ا وتوزيع املسؤوليات3�� تركيبة العائلة النواة مثال

با�ي مع هذه االوضاع و�أ��ا س��ورات بديلة ملا �ان معتمدا �� سياقات اجتماعيّ 
ّ

ة سابقة، حيث يؤكد  الش

"Marc Montousée  باب عادة ما يتأقلمون مع البيئة االجتماعّية ال�ي ينتمون إل��ا داخل مجموعات
ّ

" أن الش

ذلك: لغة تخاطب متشا��ة، اهتمامات وأذواق    متجا�سة تتقاسم االدوار وتتشارك �� االهداف والقيم مثال

 .4ة بأفرادهاة مع مقتضيات التنشئة االجتماعّية ا�خاصّ متقار�ة...ا�خ فتنصهر �عفو�ّ 

 ولكن، و�� ظل الوضعيات االجتماعّية العس��ة ال�ي يمرّ 
ّ

باب ال�
ّ

جوء إ�� عائال��م ون ��ا، عادة ما يخ�� الش

   70ة. فقد كشفت نتائج البحث أن  االصليّ 
ّ

باب املبحوث�ن يرون أن املؤش
ّ

رات االقتصادية الراهنة  % من الش

�� تو�س ال "تن�ئ با�خ��" و�ذلك سوف تجعلهم �� تبعية دائمة للعائلة لعدم قدر��م ع�� �عو�لهم ع�� ذوا��م 

"يأسهم من   املستقبل" وعن  "مخاوفهم من  أك�� من نصف هؤالء عن  البلوغ، وعّ��  ح�ى سن متأخرة من 

و��ن طل��ا من االصدقاء، و��    االسرة  ية تجاوز هذه ا�حواجز". و�جمع هؤالء ب�ن طلب املساعدة منإم�ان

% من شر�اء البحث، ومع    8  لون عدم التعو�ل ع�� الّدولة، حيث، وحسب بحثنا امليدا�ي،ا�حالت�ن يفضّ 

الجتماعّية"، كما �عرض  "لم يخ��وا ال�جوء إ�� مصا�ح الشؤون ا  ،ف االجتما��أ��م �عانون من سوء التكيّ 

ة" رغم  % م��م إ�� "مشا�ل مختلفة" ومع ذلك "لم يطلبوا املساعدة من ا�ختّص�ن �� الهيا�ل الرسميّ   41

 "دقة وصعو�ة االوضاع". 

خصوصيّ  أوضاع  ذات  فئات  ببعض  ثمة  تمتعها  رغم  االجتما��  االقصاء  من  أخرى  أنواعا  تواجھ  ة 

ال��وض االجتما��. و�الفعل تتمتع �عض هذه الفئات بمنظومة    ا�خدمات وال��امج املتاحة داخل وحدات

باب من حام�� االعاقة، "من  
ّ

العالج والتنقل ا�جا�ي و�سهيل إجراءات �عث املشاريع، وأفادنا أحد هؤالء الش

 
1- www.unexwa/org/ar/news يلجنة اقليمية تابعة لالمم المتحدة ، تعمل تحت اشراف المجلس االقتصادي و االجتماع . 

2- Odile Rissoan, « Les relations amicales des jeunes: un analyseur des trajectoires sociales lors du passage à 
l'âge adulte », Dans Genèses 2004/1 (no54), P-148-161 . 
3- Odile Rissoan, Trajectoires amicales et construction des positions lors du passage à l'âge adulte: enquête 
auprès d'un amphithéâtre d'étudiants en première année, Thèse de doctorat en Sociologie,  Sous la direction 
de Yves Grafmeyer,  Soutenue en 2002 à Lyon 2. 
4- Marc Montousée et Gilles Remourads «100 fiches pour comprendre la sociologie» 2000, édition librairie l, 
édition numéro 3, P.70. 

http://www.unexwa/org/ar/news
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عا�ي االحاطة بحام�� االعاقة أمثا��، وحر�ات فرديّ 
ّ
من فيھ آفاق  ؤ ة أوسع ومجتمع أك�� تحّضرا، آأهم تطل

باب". مست
ّ

 قبلية ل�افة الش

 : الّشبابقتصادیة المتاحة أمام االمكانات اال -3-2
د  

ّ
   70أك

ّ
ت��أ البطالة  أن  باب 

ّ
الش من  البحث  شملهم  ممن   % �� آثارها  و�ن  شواغلهم،  قائمة  اليوم  س 

 
ّ

باب الذين شملهم البحث أن    40د  واقعهم وخيمة سواٌء أ�انت مادية، اجتماعية أو نفسية. وأك
ّ

% من الش

أن عدم وجود  إذ  اليومية،  �� حيا��م  �ع��ضهم  ال�ي  اهّم املشكالت  باعتبارها  االو��  املرتبة  البطالة تحتل 

املادّ  استقاللي��م  عدم  إ��  نظرا  م�ّحة  لهم  تبدو  �حاجات  االستجابة  عدم  لهم  �سبب  قاّر  مادي  ية  دخل 

 ة. ولكن هذه ا�حاجة ال تتو واالقتصاديّ 
ّ
ل ع�� ما يرغبون �� ا�حصول عليھ  كن من ا�حصو ف عند عدم التّم ق

ة" بالغة ذلك أ��م �عزون عدم  من السلع وا�خدمات مثال، بل تتجاوزها لتسبب لهم �� "هشاشة اجتماعيّ 

ت�اف “عدم  إ��  قار  شغل  ع��  "باملعارف"  ؤ  حصولهم  �ع�ي  التشغيل:   �� الوساطة  و"  العمل"   �� الفرص 

 .إ�خ.العلمية �� سوق الشغل" .. داتو"ضعف قيمة الشها

باب وشعوره باالنتماء  
ّ

بابية مؤسس لهو�ة الش
ّ

وتأكيدا ع�� أن "االستقاللية" �� هذه املرحلة العمر�ة الش

أن العبور إ�� مرحلة البلوغ يتم من   Olivier Gallandإ�� مجتمعھ وقدرتھ ع�� تحصيل االع��اف بھ، يرى  

الشاب تدعو  عتبات  �عدة  مرورا  مع�ن  اجتما��  مركز  اكتساب  اجتماعيّ   خالل  أدوار  تحدد  إ��  جديدة  ة 

�� ��اية الدراسة، البدء  و   �� أر�عة  تلك العتبات املهمة     Galon. وقد اختصر1بمقتضاها ا�حّدود العمر�ة"

سات االدماج  جھ بحوث حديثة إ�� اعتبار دولة مؤّس ، وتتّ 2ة، مغادرة من�ل الوالدين والزواج�� ا�حياة املهنيّ 

 .3السياقمهمة �� هذا  االجتما��ّ 

عبد القادر الزغل الذي �عت�� أن من مشكالت  وسيولو�� ل يمكن لنا العودة إ�� البحث الّس و��ذا الفهم  

باب العر�ي بصفة عامة "عدم قدر��م ع�� العبور إ�� مرحلة الن�ج �� ظّل 
ّ

ة  ا�عدام الفرص االقتصاديّ  الش

لك ناتجة  تمعت��ا أن هذه االوضاع   4ما��"ال�ي بإم�ا��ا تحقيق مستوى مع�ن من الرفاه االقتصادي واالجت

 
1- Olivier Galland, 2004, Sociologie de la jeunesse, Paris, Armand Colin, 2004.  
2- Sébastien Pesce, «Les jeunes, de Olivier Galland», Sociétés et jeunesses en difficulté [En ligne], n°8, 
Automne 2009, mis en ligne le 08 janvier 2010, consulté le 05 décembre 2021. url: 
http://journals.openedition.org/sejed/6443.   
3- Marie-Ève Turcotte et Céline Bellot, «Vers une meilleure compréhension de la contribution des services 
sociaux à l’insertion sociale de jeunes adultes en difficulté», Sociétés et jeunesses en difficulté [En ligne], 
n°8 | Automne 2009, mis en ligne le 08 janvier 2010, consulté le 05 décembre 2021. Url : 
http://journals.openedition.org/sejed/6433.  
4- Abdelkader Zghal, Note pour un débat sur la jeunesse et changement social, Cahiers du CERES, Série 
sociologie, N°10, Tunis 1984, P11. 

http://journals.openedition.org/sejed/6443
http://journals.openedition.org/sejed/6433
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من االقرار أن هناك فشال ذريعا �� تثم�ن رأس املال    عن فشل مؤسسات التنشئة االجتماعّية، إذا "ال بّد 

 .1وتصر�فھ �� سوق الشغل وتحو�لھ إ�� رأس مال اقتصادي"

أو مث��ا   باب، 
ّ

الش إما غائبا عن تفك�� هؤالء  �ع�ّ للقلق ومسبّ و�بدو أن املستقبل،  للر�بة، كما  � عنھ  با 

 سم البيا�ي املوا��:الرّ 

  1سم البيا�ي رقم الرّ 
ّ
باب نحو املستقبل: تطل

ّ
 (البحث امليدا�ي)  عات الش

 عور بالمواطنة:من غیاب الثقة إلى انعدام الشّ  -3-3
تمثال��م وع��  االقتصادية،  و  االجتماعّية  االوساط   �� املصاعب  واقع  معا�ش��م  ع��  ة  الضبابيّ   بناًء 

عدم  واملبنيّ  ع��  غ��    الثقة،ة  االجتماعّية  باملؤسسات  عالق��م  من  شك   �� أنفسهم  باب 
ّ

الش يجد  "كما 

. و�عت�� الثقة �� املؤسسات االجتماعّية من أهم العناصر املش�لة ملفهوم املواطنة، ألن ا�عدامها  2ة"العائليّ 

ة العاملة �� هذا  االنتفاع با�خدمات ال�ي تقدّمها الهيا�ل الرسميّ أو منح ا�حّد االد�ى م��ا بمع�ى غياب أثر  

الّسيا��ّي ع�� قاعدة االمتثال  -ا�جال. �عّرف املواطنة بأ��ا االنخراط �� ا�جتمع واالنتماء إ�� ا�جتمع املد�ي

عامّ  ا�حقوق  لھ، بحيث تضمن  مة 
ّ
املنظ القانونية  والّسياسّية ومللقواعد  ��  ة وم��ا االجتماعّية  التأث��  ��ا 

 .3لطةة ممارسة الّس كيفيّ 

 
ّ
الث ا�عدام  باملواطنة وممارس��ا، هو  الشعور  إزاء  حاجزا  يقف  أنھ  يبدو  املؤّس ما   �� الرسميّ قة  ة.  سات 

باب �� تو�س ال يختلف عن وضع نظرا��م �� العالم العر�ي، وحسب �عض الّد 
ّ

راسات، يبدو أن وضع الش

ما �علق االمر بالثقة �� 
ّ
 حيث أظهرت دراسة وطنيّ  4ةاملؤسسات العموميّ �ل

ّ
باب  ة قام ��ا املرصد الوط�ي للش

باب يثقون �� املؤّس  8أن  2014سنة 
ّ

 . 5ة، كما يظهره الرسم البيا�ي التا��سات العموميّ % من الش

 
1- Ibid. 

ميدانية عن عينة من طلبة جامعة جيجل: مشكالت الشباب في ظل التغييرات االجتماعّية الراهنة في  ، دراسةعباس يزيد -2
 . 10ص، 2016،الجزائر

 .5: ص2014الرسمية الجمهورية التونسية. ةالشباب تونس. المطبعالمرصد الوطني للشباب .ازالة الحواجز امام اشراك  -3
4- Arabe opinion index Main Results in brief P7-2020-2019. 

 . 117-116ص 2016،  ،الجديدة لدى الشباب. تونس، المطبعة الرسمية التونسية المرصد الوطني للشباب ظواهر السولكية -5
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باب �� مؤّس 2الرسم البيا�ي رقم 
ّ

 )البحث امليدا�ي( عم االجتما��ّ سات الّد : مدى ثقة الش

، تثبت تفاصيل نتائج  سات العمومية ذات العالقة املباشرة بالدعم االجتما��ّ و�ذا ما �علق االمر باملؤّس 

أن   من   61بحثنا  املستوى    %  ارتفاع  مع  خاصة  ترتفع  النسبة  هذه  وأن  ال�جرة،   �� يفكرون  املستجو��ن 

يخ�ّ  معظمهم  أن  شك  وال  استالتعلي�ي.  لعدم  نظرا  مالذا،  بوصفها  ال�جرة  االجتما�� �ون  الوضع  قرار 

، 1ةنظاميّ   غ�� و  أ  ة )، سواء أ�انت هذه ال�جرة نظاميّ 2021والّسيا��ّي واالقتصادي إ�� حّد هذه ال�حظة (أوت  

 بيل الوحيد لضمان عيش كر�م" حسب تفك�� العديد من شر�اء بحثنا. أل��م �عت��و��ا "الّس 

 باب في تونس: هة للشّ الموجّ   االجتماعّیة برامج  ال  -4

  �ساعدهم  ال�ياالجتماعّية  لقد اعتمدنا �� بحثنا اهمية ودور الفاعلي�ن االجتماعّي�ن �� تقييمها لل��امج  

ع�� تحقيق مجموعة من االهداف من بي��ا قياس مدى ضعف هذه ال��امج وقدر��ا ع�� تحقيق معاي��  

ما�� واختبار نجاع��ا �� موضوعية �ساير الوظائف االجتماعّية وا�حكم ع�� مدى مالءم��ا للواقع االجت

 بلوغ االهداف املرصودة ع�� املستوى الوط�ي.

 
ّ
هة وال�ي يمكن أن تنتفع ��ا هذه الفئة  �ابط ب�ن مختلف ال��امج االجتماعّية املوّج ومن هذا الباب ي�ون ال�

باب و�ستعرضها اعتمادا ع�� التوزيع ا�خاص لوزارة الشؤون االجتماعّية. 
ّ

 الهامة من الش

 :االجتماعيھوض نّ برامج ال -4-1
هة  �شمل ال��امج االجتماعّية �ل الفئات بما �� ذلك االسر، االفراد، ا�جماعات وا�جتمعات وخاصة املوّج 

ة بواسطة  للشباب، ال�ي �عت�� اليوم �� أمّس ا�حاجة إ�� هذه ال��امج ال�ي �ستند إ�� إجراءات خصوصيّ 

املاديّ  ا�حاجيات  إشباع  من  تمكن  واملعنو�ة  خدمات  االجتما��ّ ة  االدماج  بمختلف    وتضمن  واالنتفاع 

 ا�حقوق ع�� املستوى الوط�ي. 

 

 
1- Analyse du système de la gestion de la migration de main d’œuvre en Tunisie, 2021, P12.  
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 ال��نامج الوط�ي إلعانة العائالت املعوزة:  -أ

 يتضمن هذا ال��نامج خدمت�ن رئيسيت�ن: 

دنان�� �عنوان �ل ابن متمدرس (أق��ى   10دينار شهر�ا زائد    15: منحة شهر�ة قارة:  ا�خدمة االو�� •

باب، يتضمن هذا ال��نامج خدمة تقديم مساعدات سنو�ّ أبناء)،    3حد  
ّ

ة لفائدة  وفيما يخص الش

 ة. التالميذ والطلبة املعوز�ن بمناسبة العودة املدرسيّ 

تھ  : ما يمكن مالحظتھ أن هذا ال��نامج يط�� عليھ الطا�ع املادي فقط، ورغم أهميّ ا�خدمة الثانية •

 �� أحد م�ونات ا�خدمة االجتماعّية وفيما ي��: افيعت�� ثانو�ّ 

 1ةتوزيع املنتفع�ن بال��نامج الوط�ي للعائالت املعوزة حسب الفئة العمر�ّ 

 ا�جموع  سنة فما فوق  60 ]سنة 59 -41   [ب�ن    ]سنة 40 – 20  [ب�ن سنة  19 من أقل  الوالية 

 15726 7227 7084 1402 13 تو�س 

 3168 1843 1215 109 1 أر�انة 

 7024 3458 2978 587 1 بن عروس 

 4346 2193 1803 347 3 منو�ة

هامّ  �سبة  �عت��  االجتماعّية  ال��امج  بمختلف  املنتفع�ن  �سبة  أن  نالحظ  أن  عدد  يمكن  حيث  من  ة 

باب الذين شملهم ال��نامج الوط�ي إلعانة العائالت املعوزة (أقل من  
ّ

املستفيدين، أما بالنسبة لعدد الش

ا��ا بدرجة أو��  سنة) فالنسبة �عت�� ضئيلة، وسبب ذلك أن هذه الفئة �عّول ع�� إم�انيّ   40و  20و��ن    19

 
ّ

 سنة فما فوق).   60جوء إ�� برامج الّدولة مقارنة بنسبة الشيوخ (دون ال�

 ذوي االعاقة: باأل�خاصال��وض  -ب

   2005لسنة    83د  يرتكز هذا ال��نامج ع�� ا�حقوق ال�ي نص عل��ا القانون التوجي�ي عد
ّ
ق بال��وض  واملتعل

العاديّ   باأل�خاص ا�حياة   �� إدماجهم  عملية  و�سهيل  وحماي��م  االعاقة  ال��بو�ّ ذوي  واالوساط  ة،  ة 

 ة واالجتماعّية.ة، الر�اضيّ ة، الثقافيّ املهنيّ 

 تت�خص جملة ا�خدمات املقدمة لهذه الفئة دون تحديد املستفيدين كما ي��:و 

 تحديد مقاييس االعاقة وشروط إسناد بطاقة إعاقة.   -

 إعداد برنامج وط�ي للوقاية من االعاقة.  -

 تتمثل مهم��ا �� الكشف املبكر عن االعاقة واالحاطة والتوجيھ. ،ة للتأهيلإحداث وحدات جهو�ّ  -

 
 .46ص  2014دليل اإلحصائيات االجتماعّية، وزارة الشؤون االجتماعّية  -1



 هالل صويديد.   ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ  باب في تونس ظل المشاكل المعاصرة للشّ   االجتماعّية في برامج  ال

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
)221( 

االعاقة   - لذوي  املشاريع  �عض  كتمو�ل  املعوز�ن:  للمعوق�ن  رزق  موارد  برنامج  ع��  �عث  القادر�ن 

 
ّ

 ن �ل متحصل ع�� بطاقة إعاقة قادر ع�� العمل و�رغب �� �عث مشروع خاص. العمل، احداث آلية تمك

 .20031برنامج وط�ي لإلدماج املدر��ي انطلق منذ سنة  -

 : برامج الدفاع االجتماعيّ  -4-2
ر التفكك  تكريسا للبعد الوقائي، ��تم مؤسسات وهيا�ل ال��وض االجتما�� بحماية ا�جتمع من ظواه

املشكالت  االنحرافاالسري،   من  وغ��ها  ا�جر�مة  ال��امج  االجتماعّية،  من  جملة  تنفيذ  خالل  من   ،

العمر�ّ  شرائحها  اختالف  ع��  الهشة  بالفئات  لإلحاطة   ا�خصوصية 
ّ
الظ مختلف  من  للوقاية  واهر  ة 

 ال�ي يمكن أن ��ّدد استقرار االفراد واالسر وا�جتمع. االجتماعّية

 لوط�ي للعمل االجتما�� �� الوسط املدر��ي:ال��نامج ا -أ

�عت�� هذا ال��نامج من أهم االليات الوقائية امليدانية املوجهة لفائدة االطفال املهددين باالنقطاع   -

 
ّ

 راسة، و�س��دف التالميذ الذين يواجهون صعو�ات ع�� املستوى الدرا��ي.ر عن الّد املبك

 ومساره الدرا��ي. �ع�ى هذه االلية �شؤون التلميذ  -

 سنة.  16��تم بحق الطفل �� التعليم إ�� حدود  -

 كما �ع�ي هذا ال��نامج: 

 .ةل�ن وغ�� امل�جل�ن �� بداية السنة الدراسيّ بامل�ّج  -

 .باإلسعافالتالميذ املرتقون  -

 .دون بالطرد �� حالة الرسوباملهّد  -

 .املنقطعون خالل السنة الدراسية -

 .ا�حالون ع�� مجالس ال��بية  -

املبكر عن الدراسة ومظاهر عدم    واالنقطاعدف الرئي��ي لهذا ال��نامج �� وقاية التالميذ من االخفاق  اله

 التكيف املدر��ي. 

 كما يقدم هذا ال��نامج خدمات متنوعة تتمثل ��:

 :اجتماعية *

 توف�� مساعدات ظرفية للتالميذ املنتم�ن إ�� العائالت املعوزة. -

 ة.سّماعات وكرا��ي متحركة لفائدة القاصر�ن عن ا�حركة العضو�ّ ت طبية، اتوف�� نظار  -

 عو�ات ع�� مستوى التواصل مع االبناء. إرشاد العائلة لتجاوز الصّ  -
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 التوّصل إ�� مصا�حة التلميذ مع عائلتھ �� صورة وجود خالفات.  -

 *بيداغوجية: 

 االشعار عن اضطرابات التعليم. -

 تقييم مكتسبات التلميذ. -

 حصص تدارك. تمكينھ من  -

 *نفسية: 

 مساعدة التلميذ ع�� التأقلم داخل املؤسسة. -

 االنصات ملشا�لھ وتوعيتھ و�رشاده.  -

 ة.  النفسيّ  االضطرابات التعهد بالتالميذ ذوي  -

 *�حية: 

 .ة للتالميذ �� بداية السنة الدراسيةتقديم فحوصات طبيّ  -

-  
ّ

 .ةة وا�حسيّ ر عن املشا�ل االدراكيّ الكشف املبك

 .االجتماعّيةذ الذين �عانون إعاقة ع�� مسايرة وضعيا��م مساعدة التالمي -

 :والتأط�� العائ��ّ   باألسر حاطة اال  -ب

-  
ّ

تف�� العائليّ عند  املشكالت  ظاهر  لضمان  ي  ا�جال  هذا   �� العاملة  االجتماعّية  الهيا�ل  تتدخل  ة 

 استقرارها وتواز��ا وأبرزها: 

 ��ا وحّد  .املشكالتة هذه أتوف�� مساعدات مادية للتخفيف من وط •

ال��بيّ  • حول  مشا�ل  من  �عا�ي  ال�ي  االسر  لفائدة  وتحسيس  توعية  حصص  ال��نامج  يكرس  ة  كما 

 الوالدية، ومشكالت املرافقة.

أسري   • مناخ  خلق  العمل ع��  خالل  باب من 
ّ

الش لفئة  مباشرة  غ��  بطر�قة  ال��نامج  و�تدخل هذا 

  2016لبية "وقد بلغ عدد االسر املتعهد ��ا سنة  وا�ع�اساتھ الّس سليم قصد الوقاية من التفكك العائ��  

 ".1أسرة  2079

باب والكهول:  االجتما��ّ ال��نامج  -ج
ّ

 لإلحاطة بالش

باب بصفة مباشرة، كما تكّف  -
ّ

لت مراكز الدفاع  �عت�� هذا ال��نامج من ال��امج ال�ي �س��دف فئة الش

بتطبيّ  االجتما��  سنة  واالدماج  منذ  بيداغوجيّ   .2013قھ  مقار�ة  ع��  ال��نامج  هذا  ع��  ويعتمد  �عمل  ة 
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االحاطة االجتماعّية، النفسية وال��بو�ة لأل�خاص املهددين باالنحراف ومتا�ع��م بواسطة تدخالت فعلية،  

 ة. ا والعمل ع�� حماي��م من االنحرافات السلوكيّ ��دف إ�� إعادة تأهيلهم و�دماجهم اجتماعيّ 

 جون:من الّ�  االحاطة باملسّرح�ن -د

 �عمل هذا ال��نامج ال�ي تتو�� تنفيذه الهيا�ل ا�جهو�ة لل��وض االجتماعّية ع��:

، من خالل توظيف آليات االدماج االقتصادي  جون ع�� االدماج امل�يّ مساعدة املسّرح�ن من الّ�  -

 لفائد��م.

 االحاطة بأسرهم وتوج��هم حسب ال��امج املوجودة.  -

التأهيل واالدماج املتاحة لفائدة  داخل الفضاءات ال�جنيّ ة  تنظيم مداخالت دور�ّ  - ة ضمن برامج 

 املتوفرة �عد �سر�حهم. اإلدماجة  باآللياتاملساج�ن للتعر�ف 

باب ال�ي تتجاوز أعمارهم   -
ّ

 سنة.  18�شمل هذا ال��نامج فئات الش

 :امليدا�ّي   االجتما��ّ العمل  -ه

ه قصد إرساء مقار�ة جديدة  ؤ ، تم إ�شااالجتما��ج  هناك برنامج تأهيل توف�� مراكز الدفاع واالدما -

، ال��بوي والنف��ي �� الوسط املفتوح لفائدة االطفال والشبان غ��  االجتما����دف إ�� توسيع مجال تدخلها  

 . اجتماعيااملتكيف�ن 

 كما ��دف هذه املقار�ة إ��: -

 مل بالوسط املفتوح.ع�� ا�حيط باعتماد الع االجتما��دعم انفتاح مراكز الدفاع واالدماج  •

 .االجتما��ف ية إ�� سوء التكيّ والوضعيات املؤدّ   االجتماعّيةاملساهمة �� رصد الظواهر  •

الت دون اندماجها  حعو�ات ال�ي سا�ي وا�حّد من الصّ مصا�حة الفئات املس��دفة مع النسيج املؤّس  •

 .واالجتما��ّ   االقتصادّي 

فاع واالدماج االجتما�� ال�ي تقدمها مراكز الّد   ما نالحظھ أن هذا ال��نامج يندرج ضمن ا�خدمات  •

باب وقد تم تقديم مجموعة من ا�خدمات  لفائدة    %7بنسبة تقارب    2018وال�ي �عهدت ��ا خالل سنة  
ّ

الش

 خدمة.  2274بلغت قيم��ا ا�جملية 

نوات  ا �� عدد املس��دف�ن مقارنة بالّس يجب أن �ش�� إ�� أن هذا ال��نامج شهد تراجعا مستمرّ   لكّن  •

 .1) 2019سنة  1246املاضية ( 

أّن  • يالحظ  االخصائيّ   ما  �شت�ي  ولكن  باب، 
ّ

الش فئة  مع  مباشرة  بصفة  يتدخل  ال��نامج  ون  هذا 

ة وك��ة العمل داخل املراكز وهذا ما  ات اللوجستيّ املبحوث�ن �� املقابلة االولية من ضعف االم�انيّ 

 ر سبب تراجع عدد املستفيدين من هذا ال��نامج.يفّس 
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   Fiche descriptive -تحليل وثيقة عمل من خالل 

 ة ملراكز الدفاع واالدماج االجتما��: جتماعيّ اوالنظر �� ملف حالة 

 ة:العمر�ّ  تصنيفا للشر�حةالبيانات العامة تضمنت  -

 السن  الفئة 

 سنوات  6أقل من  طفل 

 ]سنة  35إ��  16من  [ شاب

 ]سنة  50إ��  36من  [ كهل 

 فما فوق  سنة 60 مسن 

 فيما يخص وضعية التدخل �شمل: -

 .مختلف الشرائح االجتماعّية  •

 .الفئات ال�ي �عيش صعو�ات توافق عائ��ّ  •

 .رةاالطفال املدمنون ع�� مواد مخّد  •

 التّ  •
ّ

 .هات العاز�اتل لفائدة االّم دخ

 ح�ن من الّ� املسرّ  •
ّ
 .ذين �عيشون صعو�ات اندماج اجتما��جون الل

 ة أخرى: برامج اجتماعیّ  -4-3
عيد الوط�ي موجهة للباحث�ن عن  ع�� الصّ   ھ أخرى نجدهاإضافة ملا سبق ذكره، هناك برامج اجتماعيّ 

 
ّ

 اب بأش�ال مختلفة.بشغل و�ستفيد م��ا فئة الش

التّ   اإلطار و�� هذا      �و�ن امل�يّ يمكن أن نب�ي ع�� برامج وزارة 
ّ
شغيل العاملة �� هذا ا�جال ملواجهة  والت

باب و�سهيل عمليّ   االجتما��ّ لم  مش�لة البطالة �� الّس 
ّ

 لدى الش
ّ

تنفيذ هذه    غل، و�تّم ة إ�حاقهم �سوق الش

 ال��امج ع�� الو�الة الوطنيّ 
ّ
 ها: ية ومن مهاّم وال  24ع ع�� شغيل والعمل املستقل وتتوزّ ة للت

 تقديم توج��ات للباحث�ن عن شغل. -

   .الذا�ّي  املستقّل  غرى ومساندة مشا�ل العمل ا�حّر مساعدة املشاريع الصّ  -

 
ّ
 ل هذه ال��امج ��: وتتمث

 االن ) متواصل إ�� حّد SIVP 2009ة (برنامج االعداد ل�حياة املهنيّ  •

 .برنامج التأهيل واالدماج امل�يّ  •

 .ةة التطوعيّ املدنيّ برنامج ا�خدمة  •

الشها • أ�حاب  ع��  الت�جيع     داتبرنامج 
ّ
املعط عدد  العليا  القانون  وتفعيل  العمل  عن    38ل�ن 

  .لم يتم العمل بھ إ�� حد هذه ال�حظة) 2020(حديث العهد 
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باب املنتفع�ن ��ذه ال��امج سنة التّ  سم البيا�ّي ح الرّ و�وّ� 
ّ

 20141ا�� فئة الش

أ�عاد   - أثبتت مختلف  الّد لقد  أّن هذه     راسة 
ّ

   ملف
ّ
الط االدارّي ا�حاالت االجتماعّية يط�� عليھ    ا�ع 

�ع�ّ   2الب��وقراطي املقّد � عن محدوديّ الذي  االجتماعّية  ا�خدمات   ة 
ّ

الهش للفئات  باب  مة 
ّ

والش االسر  ة من 

ن ولم  الذين �عانون وضعيات اجتماعية صعبة. وا�جدير بالذكر أن �ل قوان�ن ال��امج االجتماعّية لم تح�

 �غي��.  يطرأ عل��ا أّي 

الّد  - أن مراكز  أيضا  الّد   فاع االجتما��ّ نالحظ  العلميّ متغافلة عن  املطلو�ة م��ا  راسات  والبحوث  ة 

 
ّ
ا�خط الوطنيّ حسب  للّد ة  االجتما��ّ ة  من  فاع  وغ��هم  باب 

ّ
الش احتياجات  ��خيص  دون  حال  ما  وهو   ،

أّم الفئات �ش�ل متجّد   د. 
ّ
بالن  ا 

ّ
للش  باب  سبة 

ّ
الش أّن املستفيدين وحسب  املبحوث�ن فيعت��ون  ال��امج    بان 

فقط م��م بمختلف   10شاب وشابة) ينتفع    50من ب�ن (  االجتماعّية ال �ستجيب ملشاغلهم والحظنا هنا أّن 

 نوات االخ��ة. ال��امج االجتماعّية �� الّس 

 غل: ة االندماج في سوق الشّ بکي وامکانیّ ضعف العمل الّش -5

باب �� مجتمعنا الرّ ال�ّ   االجتماعّيةظر إ�� خصائص املشكالت  بالنّ  
ّ

اهن، وال�ي تندرج ��  ي �عيشها الش

التكيّ  عدم  معّق االجتما��ّ ف  سياق  عوامل  ينتج  ما  غالبا  وال�ي  النف��يّ ،  ا�جانب  ف��ا  يتداخل    دة 

"  واملادّي  ّباالجتما�� هو  املبحوث�ن  أفعال  ردود  خالل  من  نالحظھ  فما  التّ بالّسيا��ّي،  وت�امل  غياب  نسيق 

نسيق وتبادل ا�خ��ات ب�ن  عاون والتّ د االختصاصات، �عتمد ع�� التّ خل متعّد من تّد   االدوار" وملعا�ج��ا ال بّد 

�ن والهيا�ل  تتظافر فيھ جهود الفاعل�ن االجتماعّي�ن والنفسانيّ   العديد من ا�ختّص�ن �� إطار عمل شب�ّي 

 .ا�ّي ة بما �� ذلك النسيج ا�جمعيالعموميّ 

 
 . 2014الصندوق الوطني للتضامن: البيانات اإلدارية لصندوق التشغيل برنامج الشباب المنتفع من البرامج االجتماعّية سنة  -1
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باب    ن املبحوث�ن أّن ن االجتماعّي�ّ أفادنا أغلب االخصائي�ّ  
ّ

مش�لة البطالة �عت�� من أهم مشا�ل الش

املبحوث�ن التّ  االجتماعّي�ن  االخصائي�ن  أحد  و�رى  ها 
ّ
حل الّدولة  ع��  يصعب  أخرى  جهة  ومن  اليوم،  و���ّي 

 
ّ
من    وا�حة ومدروسة من قبل الّدولة ل�حّد ھ  باع ووضع سياسات اجتماعيّ حسب قولھ" تتطلب البطالة ات

 
ّ
قليل من حّد��ا، أل��ا تتطلب تظافر �ل جهود املؤسسات املعنية، وال بد من  سبة أو ع�� االقل التّ هذه الن

 
ّ
ل ممن�جة للقضاء ع�� الظاهرة ولو ع�� املدى البعيد". ات

ّ
 باع مقار�ات تدخ

 خل العالجي والوقائي: صعوبة التدّ  -6

 عن جملة من الصّ  االجتماعّي�نن قدية لألخصائي�ّ القراءات الن ت كشف
ّ

 لهم لها: عو�ات ال�ي �عيق تدخ

دخل، حيث رات �عت�� من أك�� املشكالت ال�ي تواجھ ا�ختّص�ن أثناء عملية التّ دمان ع�� ا�خّد اإل  -

باب إ�� مؤّس 
ّ

 ة لعدمسات عالجيّ ع�� أك�� من نصفهم عن �جزهم عن توجيھ ا�حاالت االجتماعّية من الش

 
ّ
 رها.  توف

-  
ّ

أك الفاعلكما  االليّ و ن االجتماعيّ و د  املعتمدة �سبب عدم قدر��م ع�� ن عن عدم رضاهم عن  ات 

 
ّ
باب  إ�� عدم وجود مراكز إعادة تأهيل مجانيّ   باإلضافةاهرة أو السيطرة عل��ا،  حصر هذه الظ

ّ
ة ملعا�جة الش

 رة. االجتماعّية املدّم  اآلفاتمن 

أك�� من   - باب  ائي�ّ % من االخص70كما ��جز 
ّ

الش ل �حل �عض مشا�ل 
ّ

التدخ ن االجتماعّي�ن ع�� 

 ف حديثة �ا�خمول والشعور باليأس...ا�خ. ها االدمان والبطالة ومشكالت أخرى يمكن أن تصنّ أهمّ 

ة يضفي  ال��امج االجتماعّية أصبحت رهينة ملعاجلة مشا�ل معنيّ   وأفادتنا أخصائية اجتماعية " أّن  -

 
ّ
 ا�ع املادي وال تتمتّ عل��ا الط

ّ
دخل  ة التّ د عمليّ ة وا�حة تحّد زمة" من هنا نفهم غياب اس��اتيجيّ ع باملرونة الال

 ة إل��م. ة ترتكز ع�� أغلب ا�حاالت االجتماعّية الوافدإ�� اعتماد عملهم ع�� أساليب ب��وقراطيّ  باإلضافة

   ن االجتماعّي�ن أّن ة من إجابات االخصائي�ّ وأثبتت املعطيات املستمّد 
ّ
رة �� تو�س  ال��امج االجتماعّية املتوف

باب، �� الواقع �س��دف �ش�ل مباشر 
ّ

% فقط من هذه الفئة ولم ينتفع ��ا   43واملعتمدة ع�� مساعدة الش

 % فقط من حرفاء ا�خدمة االجتماعّية.  7سوى  

نراه   ت�ون هزليّ فما  تتّم ا��  ة نظرا  اليوم مشاهد  لم  إذا  الوضع  الفئة    صعو�ة  لهذه  وتوج��ها  مراجع��ا 

باب ع�� املستوى الوط�يّ 
ّ

 .�ش�ل يتما��ى مع عملة هذه الفئة العمر�ة من الش

 
ّ

 عار الذي انطلقنا منھ "ال��امج االجتماعّية حّق موش مزّ�ة". لنعد االن إ�� الش

 الصّ  يخلص هذا البحث ا�� اهّم 
ّ
 �ي: ب �االعو�ات وت��ت

راسة يمكننا أن �ستخلص وجود مشكالت جديدة حاصلة �� أوساط الفئات  �� هذا املستوى من الّد  -

باب بصفة خاصة، 
ّ

   �اإلدماناالجتماعّية بصفة عامة ولدى فئة الش
ّ

ة، نكبوتيّ بكة العّ مثال ع�� الش

ا توجد أيضا مشكالت ليست جديدة عن  ة...ا�خ. كم، االلعاب االلك��ونيّ وسائل التواصل االجتما��ّ 

املوّج  االستبيان  نتائج  حسب  م��ا  وذكر  لألخصائي�ّ ا�جتمع  ع��  ھ  االدمان  م��ا  االجتماعّي�ن  ن 
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   ، لكن تف��يّ لو�ّي والّس   رات مثال والبطالة واالنحراف االخال��ّ ا�خّد 
ّ
واهر �� أوساط الفئات  هذه الظ

يجعل  العمر�ّ  ما  هو  واالجتماعّية   ة 
ّ
املتوف االجتماعّية  وال��امج  االخصائي�ّ ا�خطط  لدى  ن  رة 

 االجتماعّي�ن لم �عد تتمتع بالنّ 
ّ
 زمة. جاعة الال

باب وتطلعا��م وهو ما   -
ّ

ال��امج االجتماعّية املوجودة �� الوقت الراهن ال �ستجيب إ�� طموحات الش

باشرة لهذه الفئة مع  % من املتدخل�ن االجتماعّي�ن عاجز�ن عن تقديم خدمات م  70جعل أك�� من  

رة والبطالة وحسب تقييمهم  تزاد انتشار الظواهر االجتماعّية وخاصة م��ا االدمان ع�� املواد ا�خّد 

أغلبيّ  فإن  االجتماعّية  بتدهور  لل��امج  يقرون  امليدا�ي  البحث  شملهم  الذين  بابية 
ّ

الش الفئة  ة 

 املستوى املعي��ي و�بقى دون املأمول. 

باب �� ا�حياة املهنيّ   اعّية والّسياسّية ال�ي شهد��ا تو�س، فإّن رغم االنجازات االجتم -
ّ

ة ال  إدماج الش

 
ّ

أك ما  لنا االخصائييزال مشروع ح�� ع�� ورق وهو  بأّن يو ن االجتماعو ده     ن 
ّ
ت��أ قائمة  البطالة  س 

باب بمختلف آثارها االجتماعّية النفسيّ 
ّ

 ة. ة واملاديّ طموحات الش

املستفيدين من - انتفاع  يفّس   �شهد �سب  تراجعا م�حوظا  ال��امج االجتماعّية  املتدخل�عض  ن  و ره 

االقتصادّي يو االجتماع املستوى  بضعف  االم�انيّ للّد   ن  قلة  مع  اللوجستيّ ولة  واملاديّ ات  كما  ة  ة، 

 
ّ

باب التو���ّي وما �عيشھ من وضعيات اجتماعيّ وعيّ ة والنّ يّ رات الكمّ �عكس املؤش
ّ

ة صعبة  ة واقع الش

   2020الصادر ��    38م تفعيل القانون  ليل ع�� ذلك عدوالّد 
ّ

  داتهاا�خاص بتشغيل أ�حاب الش

ة دائمة للعائلة  سنوات فما أك�� تجعلھ �� تبعيّ   10العليا العاطل�ن عن العمل ومن طالت بطال��م  

  ح�ى سّن 
ّ

 رة من البلوغ.متأخ

باب �� مختلف ال��امج ح أهميّ ا�� يوّ� التّ  يا�ّي سم البّ والرّ 
ّ

 ) ميدان البحث( االجتماعّية ة آراء الش

 

48,5%

27,3%

19,2%
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 خاتمة:  -7

عو�ات ال�ي يواجهها  الصّ   ة ال��امج االجتماعّية �� ظّل راسة النظر إ�� أهميّ �ان أساس مشروع هذه الّد  

 . ة وآثرها ع�� املستوى الوط�يّ ة ا�حر�ات االحتجاجيّ ة فهم أهميّ شباب اليوم، ومن ثّم 

ل  ارتفاع معّد   يفرض رقابات جديدة، لعّل   الواقع االجتما��ّ ياق، أن  من املفيد القول �� هذا الّس  

 
ّ
 رة ��جز عن معا�ج��ا �� اطار : البطالة يجعل االطر واالليات املتوف

 �. وا�خارّ�   غياب التمو�ل الداخ��ّ  -

  الثقل الب��وقراطّي  -
ّ
 خاذ القرارات. �� ات

باب. ثقل املوارد البشر�ّ  -
ّ

 ة لتأط�� ومرافقة الش

-  
ّ
 الت

ّ
متوف ظاهرة  ر  �خيص  تفاقم  ا��  أدى  مما  ضعيفة  تبقى  ونتائجها  ا�حلول  ولكن  وجّيد 

 البطالة. 

عاب أعداد كب��ة وهامة من العمال، لكن هناك  ية �� تو�س و�مك��ا استسوق الشغل مهمّ  -

 . عيد العاملّي غياب وا�ح لألف�ار وال��امج ا�جديدة املوجودة ع�� الصّ 

 يّ سات تقليدحكم �� سوق الشغل من قبل مؤّس التّ  -
ّ
�� االقتصاد الر���  إجهوا  ة وأر�اب عمال ات

 غ�� مشغل.

والفئة املنتفعة ��ا، وهو ما �غذي شعور الفئة    االجتماعّيةراسة ا�� وجود قطيعة ب�ن ال��امج  تخلص الّد 

بابيّ 
ّ

 الش
ّ

ل�ن  ة باليأس وا�خوف من املستقبل �� ظل إحباط مساع��م ا�حتملة �� غياب رؤ�ة وا�حة للمتدخ

 . �ن باتت ال �ستجيب ملتطلبات ا�جتمعاالجتماعيّ 
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