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 الشباب في تونس ما زال يشعر باإلحباط :مركز التكامل المتوسطيلو  تقرير لمبنك الدولي

 األبعاد لمعالجة الوجوه العديدة لإلقصاء والتشجيع عمى تعزيز مشاركة الشباب  متعددة سياسة انتياج الضروري من

ة، ما زال حضور الشباب في ساحة العمل بعد مرور ثالثة أعوام عمى الثور  – 2102أكتوبر/تشرين األول،  2في  مدينة تونس
ي البطالة، وال تجري استشارتيم بانتظام في القضايا الرئيسية التي ُتؤثِّر عمييم  السياسي محدودا، مع استمرار معاناتيم من تفشِّ

د أسباب استمرار ىذا مركز التكامل المتوسطيلو تأثيرا مباشرا. جاء ذلك في تقرير جديد لمبنك الدولي  الحرمان، ويعرض  ُيحدِّ
  مقترحات بشأن النيج الشامل الالزم لمتغمب عمى ىذه المعوقات.

تحميال شامال لمحواجز االجتماعية واالقتصادية والسياسية إزالة الحواجز أمام إشراك الشباب" ُيتيح التقرير الجديد الصادر بعنوان "
قرير بيانات كمية من نتائج مسوح استقصائية، وبحوث نوعية مكثفة، ويتضمَّن الت والثقافية التي ما زال الشباب التونسي يواجييا.

مي الخدمات وواضعي السياسات لتحديد األسباب الرئيسية الستمرار مشكمة خمول الشباب  ومشاورات مباشرة مع الشباب وُمقدِّ
قصائو واتساع نطاقيا. مو استعراض لبرامج دولية ناجحة لتوظيف الشبا وا  ت عن سمسمة من المقترحات وىذا التحميل ُيكمِّ ب تمخضَّ

 الموجيَّة التباع سياسات وُنُيج جديدة تختص بالشباب في تونس.

"اشراك الشباب محور أساسي  سيمون غراي المدير القطري لبمدان المغرب العربي في البنك الدولي،وتعميقا عمى ذلك، قال 
شباب يسيمون في تشكيل السياسات االجتماعية واالقتصادية، ويتحدون ألجندة التنمية. فمنذ قيام انتفاضات الربيع العربي، بدأ ال

م لنا ىذا التقرير تحميالت جيدة ألفضل سبل المشاركة لدعم الشباب من الجنسين في  األعراف والقيم االجتماعية السائدة. وُيقدِّ
أمل أن تتخذ األطراف المعنية من ىذا التقرير استغالل كامل إمكاناتيم سواء في سوق العمل، أو الحياة السياسية واالقتصادية. ون

  وسيمًة لتحديد معالم المضي قدما عمى الطريق".

ويظير التقرير أن المواطنة اإليجابية والمشاركة في الحياة المدنية من جانب الشباب التونسي ضرورية لمحفاظ عمى الزخم 
الستقرار السياسي، ومع ذلك فإن عددًا قمياًل منيم ينخرطون في االجتماعي واالقتصادي اإليجابي الذي تشيده البالد، وتحقيق ا
التظاىرات. وفي الواقع، فإن الحراك الشبابي يجري عمى أساس أي شكل من أشكال المشاركة السياسية، ماعدا الحشد من أجل 
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نطاق المؤسسات المدنية والسياسية التي كل حالة عمى حدة، وتكون فيو أداة الحشد ىي وسائل التواصل االجتماعي، خارج 
 تأسست رسميا.

م التقرير أيضا تحميال لطموحات الشباب واحتياجاتيم من خالل إلقاء الضوء عمى المظاىر االقتصادية وغير االقتصادية  وُيقدِّ
ارتفاع مستوى الشعور وفضال عن البطالة، يكشف التقرير أيضا النقاب عن  لإلقصاء التي كانت الدافع الرئيسي إلى الثورة.

عاما الذين ىم  92إلى  51باإلحباط وخيبة األمل بين الشباب. وتذىب التقديرات إلى أن نسبة العدد اإلجمالي لمشباب من أعمار 
في المائة، وىي من أعمى المعدالت في المنطقة. وترجع أسباب ىذا اإلحباط إلى  33"خارج دائرة التعميم والعمل والتدريب" تبمغ 

أمور تتراوح من األحوال السائدة في سوق العمل، وضعف جودة التعميم إلى التفاوتات الجيوية والتحيز عمى أساس نوع  عدة
 الجنس.

"لقد منحت الثورة  غموريا ال كافا كبيرة عمماء االجتماع في البنك الدولي والمؤلفة الرئيسية لمتقرير،وفي ىذا الصدد، تقول 
انيات مستقبل جديد. وميمة بناء مستقبل جديد لم تتحقق بعد، وال يمكن تحقيقيا بالشباب وحدىم. إنما التونسيين بارقة أمل في إمك

مو خدمات التعميم من القطاعين  يجب بذل مزيد من الجيود لجمع كل أصحاب الشأن وذوي المصمحة معًا. ومن بين ىؤالء ُمقدِّ
اريون في القطاع العام، ومؤسسات القطاع الخاص، وقطاع المنظمات العام والخاص، والمجتمع المدني، وواضعو السياسات واإلد

  غير الحكومية الناشئة التي ُتعَنى بقضايا تشغيل الشباب، والحكومات المحمية، وفوق ذلك كمو، الشباب التونسي".

د  ل لمشباب التونسي.ومع وجود دستور ُيِقر بأن "الشباب ىم القوة الدافعة في بناء األمة"، ينبعث األمل في مستقبل أفض وُيحدِّ
اإلطار الذي اقترحو التقرير األبعاد االقتصادية واالجتماعية والسياسية والثقافية التي يجب معالجتيا في وقت واحد من أجل 

ومن المنتظر أن تساعد ىذه الحمول الشباب التونسي عمى اإليمان بمستقبميم مرة أخرى من خالل التمتُّع بمزايا  وضع الحمول.
التعميم الجيد، أو العثور عمى وظيفة مرموقة، أو بدء نشاط تجاري، أو التعبير عن آرائيم والمشاركة النشطة في المجتمع المدني 

 والحياة السياسية عمى المستويات المحمية والجيوية والوطنية.

  لالتصال بنا:

  wstebbins@worldbank.org، بريد الكتروني: 458 (202)-7883ويميام ستيبينز، ىاتف:  في واشنطن العاصمة:
  sayari@worldbank.org، بريد إلكتروني:  71 216+97 71 96صادق العياري، ىاتف:  في مدينة تونس:

 msheikh1@worldbank.org، بريد إلكتروني: 4587336 (202)-مييرين الشيخ، ىاتف:  لطمبات البث:
 

  www.worldbank.org/en/country/tunisiaموقع التالي:لممزيد من المعمومات، ُيرجى زيارة ال
www.cmimarseille.org 
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