
 

 إزالة الحواجز أمام إشراك الشباب

 

  خمفية مرجعية:

عمى الرغم من المنجزات االجتماعية والسياسية المثيرة لإلعجاب التي شهدتها تونس، فإن إشراك الشباب التونسي ما زال 
وسيكون الوفاء بالطموحات المشروعة لمشباب عمى الوجه األكمل، ذا أهمية حاسمة لمحفاظ  مشروعا غير منجز إلى حد كبير.

 لممضي قدما. عمى زخم تحركهم اإليجابي

 
تحميال شامال لمحواجز االجتماعية واالقتصادية والسياسية يتيح التقرير الصادر بعنوان "إزالة الحواجز أمام إشراك الشباب" 

ويتضمَّن التقرير نتائج مسوح استقصائية، وبحوثا نوعية مكثفة، ومشاورات  والثقافية التي ما زال الشباب التونسي يواجهها.



قصائه مباشرة مع الش مي الخدمات وواضعي السياسات لتحديد األسباب الرئيسية الستمرار مشكمة خمول الشباب وا  باب وُمقد ِّ
مه استعراض وهذا التحميل  واتساع نطاقها. ت عن سمسمة من المقترحات الموجهَّة ُيكم ِّ لبرامج ناجحة لتوظيف الشباب تمخضَّ

 .التباع سياسات وُنُهج جديدة تختص بالشباب في تونس

 المقدمة الفصل األول:
م إطارا لتقييم الحواجز والفرص من أجل إشراك الشباب.  يعرض تحميال لمعوامل المتعددة التي تسهم في إقصاء الشباب، وُيقد ِّ

  ويبرز أيضا أهمية المشاركة اإليجابية لمشباب، بجانب سياسات سوق العمل الشاممة لمشباب، من أجل تذليل الحواجز القائمة.

 المشاركة والصوت المسموع والمواطنة اإليجابية لمشباب الثاني: الفصل
م تقييما شامال ألحوال الشباب في تونس بعد مرور ثالثة أعوام عمى ثورة عام  ح الفصل مدى أهمية المواطنة  .3122ُيقد ِّ وُيوض ِّ

 اإليجابية والمشاركة المدنية بين الشباب التونسي لمحفاظ عمى الزخم اإليجابي عمى طريق المضي قدمًا.

 الخمول والبطالة بين الشباب  الفصل الثالث:
ل حسب العدد ونوع الجنس والموقع الجغرا في لمشبان الذين هم خارج يبرز الفصل مشكمة الخمول من خالل تقديم عرض ُمفصَّ

ويعرض التحميل صورة لفئة الشباب في تونس التي تتسم بدرجة عالية من التهميش واإلقصاء  دائرة التعميم والعمل والتدريب.
وتظهر نتائج التحميل أن أغمبية الشباب العاطل ومن هم خارج دائرة التعميم والعمل والتدريب هم شباب ال يحممون  االقتصادي.

  التعميم الثانوي. شهادة

 الفرص االقتصادية الفصل الرابع:
ز كيف أن أغمبية الشبان المشتغمين يعممون  يعرض بإسهاب األوضاع الصعبة لسوق العمل التي يواجهها الشباب التونسي، وُيبرِّ

نسين في المناطق في وظائف غير رسمية يتطمَّب معظمها مهارات محدودة، والحواجز اإلضافية التي يواجهها الشباب من الج
  الداخمية من البالد وجنوبها.

 المهارات المطموبة لمحصول عمى عمل والخدمات األخرى لمشباب الفصل الخامس:
م وغيرها من خدمات الشباب، مع إبراز التحديات من حيث النوعية  العمل المتاحة لتنشيط سوق تقييمًا لمبرامج الفصل هذا ُيقد ِّ

د الفصل عمى أنه يجب وضع حمول بالتنسيق بين الجمهور والقطاع الخاص ومنظمات  والتواصل ووسائل االتصال. وُيشد ِّ
  المجتمع المدني.

 سياسات ومؤسسات شاممة لمشباب طريق الُمضي ُقدمًا: الفصل السادس:
م عرضا عاما متسقا لالستنتاجات ا يعرض الفصل الختامي خالصة التقرير وتوصياته الخاصة بالسياسات. لرئيسية، وُيقد ِّ

 ويناقش مجموعة من اإلصالحات الشاممة لمسياسات التي تستهدف إزالة الحواجز التي تعوق إشراك الشباب.

 


