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ويتجهالزمين،لبعداعلىاالعتمادإىلمييلمنفهناكالشبابمبفهوميتعلقاجتاهمنأكثريوجد
اجلسميالنموهافييكتملاليتالفرتةوهيزمنيةفرتةالشباباعتبارحنوالرأيهذاأصحاب
إىلالدراساتبعضجتنحماوكثريااملختلفةوظائفهأداءعلىقادرااملرءخالهلاويصبحوالعقلي
الكومنولثبرانمج/سنة24إىل15مناملتحدةاألمم)عمريةفئةيفالشبابمصطلحاختزال

.(تونستتبناهالذيالعمريالتقسيمنفسوهو–سنة29إىل15من
Pierre BOURDIEUاطيةاعتبإىلإشارةيفكلمةإالّ ليسالشبابوأنّ يعترب

.الشبابمفهوملتحديدالعمريةالتقسيمات

في مفهوم الشباب-1



George BALANDIERهذاتاآلنيفوهواهبارمصدرهوالشبابأنّ اعترب
اتمنالشبابمرحلةيصاحبمماانطالقاوذلكانشغالمصدر ونفسيةيةفيزيولوجتغري 

الشباباهتامسهليفإنهالواقع،تغيرييفوالرغبةواجلرأةابحلد ةتت سمماعادةواجتماعية
.الجتماعيةاوقيمهوتقاليدهاجملتمععاداتعنواملروقواالختالفاملألوفعنابخلروج

انحيةمنفهيجة،مزدّومبيزاتتتميزاجتماعيةوشرحيةعمري ةفئةالشبابأبنالقولميكن
فاعلةكفئةحميطهايفتؤثراأهنكماوالتعلمللتنشئةاكتساهباعربالشاملاجملتمعأتثرياتتتلقى

.االجتماعيةاحلركيةدفعيفتساهم



املستدامةالتنميةSustainable Developmentتُليباليتالتنميةهي
حتقيقىعلالقادمةاألجيالبقدرةاملساسدوناحلايلالوقتيفالبشراحتياجات

األجيالقدرةرللخطيعرضأندوناحلاضراحتياجاتتليباليتالتنميةوهيأهدافها
".احتياجاهتاإشباععلىالتالية

يصبحالشباببنياملستدامةالتنميةومفاهيموأسسالتنمويالفكرانتشارفإنلذلك
الشبابي ةاحلياةتشهدهومااليومالعامليشهدهالذيالسريعالتغري ّظليفملحةحاجة

.وحتد ايتفرصمن

في مفهوم التنمية املستدامة-2



الذاتي ةوالتنميةجتماعي ةاالوالتنشئةاملواطنة،جماليفاملستحدثةاملفاهيمبنيمنالتمكنيمفهوم
ومشكالتستدامةاملالتنميةقضاايملعاجلةابخلصوصويستخدماالجتماعيوالنوعواحمللي ة،
منواحملرومنيياالجتماعوالنوعالعمري ةوالفئاتاملضطهدةواجملموعاتاملستضعفةالفئات
.القراراختاذيفاملشاركة

التدبريأوذاتي ةالالقدرةحدوديتجاوزأنميكنالتمكنيمفهومأنّ إىلأيضااإلشارةمنبدّ ال
والتدبريالستقاللي ةواجهةمنوالتمك نالقدرةبنياجلمعهومبا"االقتدار"بـيسم ىماإىلالذايت
.أخرىجهةمنالذايت

في مفهوم التمكين-3

حقمنات،والواجباحلقوقجمتمعإىلالواجباتجمتمعمناالنتقالهو:التمكينمجتمع
بشكلهاوتدبرّيذاتهتنميةأجلمنيعملأن–مدنيةمجاعةأمكانفردا–بشريكائنكل

املتاحةوالوسائلهومؤهالتإمكاانتهلهختو لهمابقدرالقصوىدرجتهاهبايبلغوأنمستقل،
.نالقانّولهجييزهمباوأمامه



الفرص والتحديات: تمكين الشباب -3

الفرص :-أ

ابإلضافةواملبادرةاحلالقرّتوقوةمهماتنموايوإمكاانفرصةتونسيفاليومتشك لالشبابفئة
واستثمارادخاروقو ةدميغرافي ةطاقةكوهناإىل
اثةاحلدعواملمعالتعاملعلىوقدرةومعرفةتعليمااألكثرالفئةهوالشباب

(االجتماعيةالشبكاتإحدىيفحسابهلمالشبابمن%70منأكثر)والتكنولوجيا
ون ،(فرتاضيااالتنظ ميفالفائقةقدرهتموعنوآراءهممواقفهمعنخالهلامنيعرب 

االتواجملامليادينخمتلفيفوالتجديدواالبتكاراإلبداععلىالشبابقدرة
الشباباتواهتماممبشاغلالعالقةذاتأوالشبابيةواجلمعياتاملنظماتعددتضاعف

.الشبابمتكنييفأساسياوشريكارافدامتثلأنشأهنامنواليت



:التحديات-ب

الال يقنيحالةعكسوتأبوضاعهاتتعل قالشبابفئةتواجههااألبعادمتعددةحتدايتتوجد
:التاليةالرئيسيةالقضاايومأاتهاتعيشهااليتاالنتظارحالةو

القتصاديا الثقافي

االجتماعيالسياس ي



حامليمنخاص ةالشبابلدى%30منها%15منأكثرإىلترتفعبطالةمعدالت
اجلامعي،املستوىذاتالعملقوةثلثميثلونمليونربعقرابةمنهماجلامعيةالشهادات

(وفتاةشابمليونحوايل)والتدريبوالعملالتعليمدائرةخارجالواقعنيالشبابنسبةارتفاع



دونالد راسةيرتكونألف80منهمسنوايألف100حوايل)املدرسيالتسر بمعد الت
واخلمولابلبطالةوعالقته(األساسيالتعليممرحلةإمتام

الساحليةاملناطقيفالوالايتبنيللشباباالقتصاديةالفرصمستوىيفاجلهويالتباين
فجواتووجودحلضرواالريفبنيوالفجوةواجلنوبيةوالداخليةالريفية،املناطقيفخاص ة
يف%39.5مقابلوظيفةلديهاالريفيفالنساءمن%8.5)واإلانثالذكوربنيكبرية

.(احلضر
العملسوقتحتدايملواجهةالالزمةابملهاراتالشبابتزويديفاجلامعاتواملدارسفشل

.النشطةاإلجيابيةاملواطنةوالنضجمرحلةإىلاالنتقالو



التبعيةفرتةططمتمعوالنضجالبلوغمرحلةإىلاالنتقالوأزمةالشبابلدىالزواجسنّ أتخر
عنها،استقالليتهوأتجيلللعائلة

بتعد دالرغباتصناعةّوابإلاثرةتتمي زاليتالشبابعلىاملعروضةالثقافي ةالنماذجتعد د
أشكالكلبذلكمتحديةاخلاصةاحلياةحواجزخترتقواليتوتنو عهااالتصالي ةالوسائط
.السلطة

للشبابواجلسديةالنفسيةالصحةيهددمباابملخاطرحمفوفةواجتماعيةسلوكيةظواهربروز
يفاالخنراطّووالعنفالقانونيةغرياهلجرةغرارعلىاجملتمعوتوازنسالمةكذلكويهد د

العنيفالتطر فشبكات



قةالتحديات-ب
ّ
:باملشاركةاملتعل

الفاعلةاملواطنةممارسةإىلاالحتجاجطورمناملرورأزمة
"مباالة

ّ
األحزابمتثلهااليتليديةالتقأبشكاهلاوالسياسيةاملدنيةاحلياةيفاملشاركةضعف"املدنّيةالال

نسبةتتجاوزملكما،%6.1اجلمعيايتالعمليفاملشاركنينسبةتتجاوزمل)واالنتخاابتوالربملاانت
نةلساألخريةاالنتخاابتيفشاركواالشبابمنفقط%6و%2.7سياسيةأحزابيفاملنخرطني
يفثقةأزمةإىلحتولتواجتماعيةوسياسيةواترخييةثقافيةعوائقوجودإىلذلكويرجع(2014

السياسيةالطبقة
للتنظ ماملغلقةالتقليدي ةاألشكالرفض
تعتربإذاحملافظةاألبوي ةظرةالنتتجاوزوملجمديةليستالشبابي ةاملسألةمعالتعاطييفاملتبعةاملقاربة

:فهوللمشاركةموضوعالشباب
همصدرّللصعوابتّواملشكالتّلهّوجملتمع-/معر ضّللمخاطرّوحيتاجّللمساعدةّواحلماية-
ارّمنّحلولّومنّليسّلديهّاملهاراتّوالقدراتّلتجاوزّالصعوابتّلذلكّعليهّاالمتثالّملاّيقد مهّالكب-

تعطىّلهّأدوارّاثنوي ةّغريّمؤثرةّيفّصنعّالقرارات/فرص



إدارةبعمليةكوميحاجلهازحتكمعلىالشبابيةالسياسةوتنفيذإعداديفاملقاربةهذهتعتمد
Top-downالرأسيابلنموذجيعرفماوهووالربامجالسياساتوتنفيذ model

منهانتائجعدةإىليؤديأنميكنالنموذجهذااعتمادإن:
حمدوديةّاملشاركةّمنّقبلّاملؤسساتّواخلرباتّوالشبابّيفّعمليةّاختاذّالقرار-
(خلبرامجّصحية،ّبرامجّتربوية،ّا)فصلّبنيّالربامجّواخلدماتّاملوجهةّللشبابّ-

اركتهمشوتعزيز الشباببتمكينتسمحمقاربةإلىبحاجةنحنإذن



ّ الشبابشؤونزارةّوأجنزتهالذيوقضاايهالشبابشؤونحولاجملتمعياحلوارخاللمنتبني 
سهمأنفالشبابفيهممباالفئاتكلمنألف70قرابةمبشاركة2016سنةأواخروالرايضة

قيم/ابملخاطروفةاحملفوالسلوكاتالصحة(/تشغيل-تعليم)ابلتنميةاملتعلقةالقضاايحول
مسألةأنّ البديلاخلطاب/رةاهلجيفالشباب/والرتفيهي ةالثقافيةواملمارساتالتعبريات/املواطنة
كلي ةرؤيةإجيادبتستوجبلصوصيةخعاجلةمتقتضيالمشاركتهوتعزيزالشبابمتكني

ةاملنظومياملقاربةاستخدامتّ )متداخلةمنظوماتوجودالنتائجقراءةأفرزت
Systematic approach))سببي ةعالقةبينهاتربط



ةاملقاربة املنظومي

الشباب واملمارسات 
الرياضية والثقافية 

والتكنولوجية

عالقة الشباب 
بمؤسسات 

الدولة

الشباب 
واملواطنة 

والخطاب البديل

منظومة التربية 
والتعليم

منظومة 
التشغيل 
وفرص 
العمل

السلوكيات 
املحفوفة 
باملخاطر



2020/2018خطة العمل القطاعية للشباب 



:إلىللشبابالقطاعيةالخطةتستند

الرؤية 

ةاالستراتيجي

يةللتنمالخماسيةالخطة4.
2016-2020

الوطنياملؤتمرمخرجات5.
للشباب

يةدستور الجمهورية التونس1.

أولويات الحكومة 2.
الوحدة

التنميةأهداف3.
املستدامة



:2020-2018للتنميةالخماس ياملخططأهدافوفقللشبابالقطاعيةالخطةتنفذ

مخطط 

التنمية

حماية الشباب من 4.
السلوكات املحفوفة

باملخاطر

ليةتنمية قيم االستقال5.

دعم حق الشباب في 1.
املشاركة في الحياة 

السياسية والشأن العام

ادماج الشباب في2.
الحياة املهنية 
واالجتماعية

تطوير القدرات 3.
اإلبداعية للشباب



نشط في الحياة العامة 
الصعيدين الوطني واملحليعلى

02
مواطنشباب 01

04 03

نشطشباب

مبدعشبابمبادرشباب

ماهي املحاور؟

متجذر في هويتيه 
ومنفتح على العالم 

قادر على اإلنخراط
في الحياة النشطة

يرنو نحو االبتكار والتجديد



املجالس املحلية النموذجية للشباب

ناألفكاروتبادلللحوارأطر إيجاد:الهدف
ّ
عنروالتعبيصوتهإيصالمنالشابتمك

وصانعيار القر أصحابفيالتأثيرأجلمنوشفافيةحريةبكلومقترحاتهوأفكارهمشاغله
املستوى ىعلبالشبابالصلةذاتواالحتياجاتاملشكالتتحديدقصدالعموميةالسياسات

ابللشبوصديقةدامجةسياساتووضعالالزمةباإلصالحاتوالقياموالوطنياملحلي

خاللمن
صانعيفيابياايجوالتأثير تغييرهفيواملساهمةالعامالشأنملتابعةالشبابقدراتتعزيز -

.حاجياتهممعمتماشيةقراراتهمتكون كيالقرار 
يمكنذيالالغضبوتحويلوالسلطةالشباببينواملسؤوليةالثقةقوامهاعالقةإرساء-

مشاريعحقيقلتتوظيفهايمكنايجابيةطاقةإلىالشابةأو الشابحياةعلىسلبايؤثراأن

.جهتهوعلىعليهبالنفعتعود
للشبابوالصديقةالدامجةالعموميةللسياساتالشبابتملك-
نيوالوطاملحلىاملستوى علىتشاركيةدينامكيةوخلقالفعالةاملشاركةتعزيز -





الوكالة الوطنية للعمل التطوعي
وهي2016مبرديسللشبابالوطنياملؤتمرمخرجاتأبرز وإحدىوقضياهالشبابشؤونحول املجتمعيالحوارنتائجمننتيجةهي

.املستدامةالتنميةدهدا ل وفقاللـشباباملدنيةاملشاركةوتدعيمالتطوعيبالعملبالنهوضتتعلقوبرامجسياساتتنفيذمهمةتتولى

يليبماخاصةمكلفةوهي:

الالزماليواملوالفنيالدبيالدعموتقديمتطوعيةوانشطةبرامجاحتضانعلىواملؤسساتوالجمعياتاملنظماتمبادراتحفز

.لتنفيذدها

لتنميةوسيلةهباعتبار التطوعيالعملفياالنخراطعلىالعمل،عنالعاطلينالعلياالشهائدأصحابذلكفيبماالشبابتشجيع

.املهنيةحياتهمفيتساعددهمالتيالخبراتواكتسابالذاتيةالقدرات

التربيةووزارةالعلميوالبحثالعاليالتعليموزارةمعبالتعاون والطلبةالتالميذأنشطةفيوإدخالهالتطوعيالعملثقافةنشر.

التطوع،مجالفياملدنيواملجتمعالخاصوالقطاعالعامالقطاعبينالشراكةدعم

ل مفهوم التطوع وضع وتنفيذ برامج تدريب وتكوين لفائدة الشباب الجمعيات واملنظمات الشبابية بمختلف مناطق الجمهورية حو ▪

.وإدارة املتطوعين ودور العمل التطوعي في التنمية املحلية

.القيام بدور املنسق بين املؤسسات العمومية والخاصة واملنظمات الدولية لتنفيذ برامج العمل التطوعي▪

لدولي والقيام ربط عالقات تعاون وتبادل وشراكة في مجال التطوع بين املنظمات والجمعيات واملؤسسات على املستوى الوطني وا▪

بعملية التشبيك بين العرض والطلب،

.تشجيع االقتصاد التضامني االجتماعي عبر العمال التطوعية وعقود الخدمة املدنية التطوعية▪

انجاز قاعدة بيانات حول املتطوعين والبرامج والفرص التطوعية على املستوى الوطني والدولي▪



الوكالة 

الوطنية 

للتطوع

اب املؤتمر الوطني للشب

2016ديسمبر 28

22ورشة تفكير يوم 

2017جوان 

منظمات دولية )

(ومجتمع مدني

18ورشة تفكير يوم 

2018أفريل

وزارات وهياكل )

(ومؤسسات عمومية

إعداد مشروع تنقيح 

لقانون التطوع لسنة 

2010

إعداد مشروع أمر 

يعنى بالتنظيم اإلداري 

واملالي للوكالة 

الوطنية للتطوع

تنظيم استشارة موسعة 

حول مشروع تنقيح 

القانون ومشروع األمر 

املنظم للوكالة

1 6



األهداف
2018املسح الوطني حول الشباب

للشباب،تنفيذّيةعملوبرامج2030تونسوطنيةسياسةبلورةفيالنتائجاستغالل✓

بابأماماملجالفسح✓
ّ
واقتراحالقرارعصنفيواإلسهامرأيهبإبداءللمشاركةفئاتهبمختلفالش

علمية،بطريقةلقضاياهالحلول 

التحدياتغرارعلىوطنياالرادهنةالقضايامنمجموعةإزاءالشبابوآراءمواقفرصد✓
والحكممقراطيالدياالنتقالمساراتفيالفاعلةيواجهها،املشاركةالتيواالجتماعيةاالقتصادية
م
ّ
ي،سل

ّ
ودوليإقليميبعدذاتالقضاياوكذلكالقيماملحل

بابمالمحفيالحاصلالتطور رصد✓
ّ
مقارنةاتهوممارسواالقتصاديةاالجتماعيةالّتونس يالش

2010-2005-2000السابقةبالبحوث
الشبابحول البياناتقواعدوإثراءومتابعتهااملؤشراتتطوير✓



الّشركاء
(لّتأشيرةاوإعطاءاالستبيانعلىاملصادقة)لإلحصاءالوطنياملجلس

الوطنياملعهد/الدوليوالتعاون واالستثمارالتنميةوزارة
(املعطياتوجمعللمسحامليدانيالتنفيذ)لإلحصاء

(مسحللالوطنيةاللجنة)العالقةذاتواملنظماتوالهياكلالوزارات

سحاملإطارفيأنشطةتنظيمفيوالشركاءالدوليينالّداعمين



ةاملنهجيّّ
اقفهمو حول الشبابآراءسبرعملّيةعلىاملنهجّيةحيثمنامليدانيالبحثاعتمد

العمريةالفئةمنوفتاةشاب10.000تعّد عّينةشملتو وتطلعاته،وقيمهوسلوكاته

.شرائحهبمختلفتونسلشبابممثلةسنة29و15

ياتوالفتالشبانأجوبةمناملنبثقةاآلراءترابطمدىعلىاملنهجيةدهذهوارتكزت
.العينةليةتمثيتضمنودراسيةومهنيةوديمغرافيةجغرافيةمتغّيراتمعباالستبيان



احملاور
 الحياة العائلّية

التعليم والتكوين والتشغيل والهجرة

يهّية والعالقة مع املشاركة السياسية واملدنّية والرياضية والثقافّية والترف
مؤسسات الدولة

الشباب واإلعالم وتكنولوجيات االتصال

ة غير الهجر /االنتحار/تعاطي املسكرات واملخدرات)السلوكيات الخطرة
النظامّية

(التطّر  العنيف)الشباب والسلم والمن





بنيتالئممندجمةمقاربةإىلقطاعيةمقاربةمنالشبابيةاملسألةحتويلعلىالرؤيةهذهتقوم
أيالقطاعات،خمتلفبنيالتنسيقعلىقائمتنفيذيخمططوصياغةواحملل ياجلهويوالوطين
واالجتماعي ةاالقتصادي ةأبعادهخمتلفيفالتمكنيإىلاليتالكلي ةاملقاربةعلىاالعتمادضرورة

والثقافي ة
واملدني ةالسياسي ةعادهاأبمبختلفالشبابي ةاحلقوقدعمأمهي ةعلىإذنالكلي ةاملقاربةتؤك د

وأن هلتمكينههام ةركيزةّوحقّ الشبابمشاركةأنّ وتعتربوالثقافي ةواالجتماعي ةواالقتصادي ة
حبقوقهيتعل قمالكلّ والتنفيذوالتخطيطالتفكرييففاعلشريك

تهم فــــي عناصــــر رؤيــــة بديلــــة لتمكــــين الشــــباب وتعزيــــز مشــــارك-3
التنمية املستدامة



بنيالشراكةعلىمبنيةواألطرافاملؤسساتمنشبكةبنيالتنسيق
طرفكلإلمكاانتأمثلتوظيفمعاجلميع

القراراختاذصالحياتيفاالشرتاكوالسلطةالمركزية
اليتشباباللتمكنيبديلةرؤيةلصياغةاألنسبهياملقاربةهذه

معلتعاملافيهاينتقلمندجمةعموميةسياساتإعداديفتتمثل
تنموي ةوإمكاانتمواردإىلجمتمعياعبءمتثلفئةمنالشبابيةالفئة

اإذ :منمتك نأهن 



وتدعيملية،العماحلياةيفالشبابقضاايإدماجفرصتعزيز-
إلثباتأمامهالفرصكلوإاتحةاالجتماعيمبحيطهصلته
العام،ابلشأنواالهتمامالعطاءعلىالكامنةقدراته

السيمابيةالشباالشرائحخمتلفبنيالفرصتكافؤضمان-
نيباالجتماعيالتفاوتمنواحلدمنهااهلشةالفئات

وذوينائيةالواملناطقالداخليةاجلهاتشبابوبنياجلنسني
شىتيفالكاملإدماجهموتيسرياخلصوصيةاالحتياجات

،والثقافيةواالقتصاديةاالجتماعيةاحلياةجماالت



عناصر رؤية بديلة
والربامجالسياساتو رتصيفاملشاركةفرصهلمتتيحللشبابداعمةجمتمعيةبيئةهتيئة

وتقييمهاوتنفيذهاوتنسيقهاورصدهاهبماخلاصة
مجاالت تمكين الشباب 

السياسية واالجتماعية :

ةواالقتصادية والثقافي

املواطنة 

مشاركة :اإليجابّية

حقوق وواجبات 

مساواة وحرّية

دعم القدرات

وتنمية املهارات



:لوضع استراتيجية عمل متعّددة األبعاد إلشراك الشباب ال بّد من 

ةّوتدعيمّمشاركتهاتعزيزّقدراتّاملؤسساتّاحلكوميةّومنظماتّاجملتمعّاملدينّواجلمعياتّالشبابي
بابي ةتعزيزّمعارفّومهاراتّوقدراتّاملخططنيّواملشرفنيّواملتدخلنيّيفّاملسألةّالش
ومقاربةواسعةشراكةالشبابقضااييفاالجتماعينيالفاعلنيخمتلفبنيالشراكةفرصتعزيز

قطاعيةعربتشاركية
خاللمناملديناجملتمعومنظ ماتالشباببنيالثقةهامشاستثمار:
عنّآراءهمّوّيفّتعزيزّأدوارّمنظماتّاجملتمعّاملدينّيفّإاتحةّالفرصةّأمامّالشبابّللتعبري-

لتصوراتّوالربامجّتطويرّالفكرّالن قديّوّتنميةّاملهاراتّالقيادي ةّلديهمّوإدماجهمّيفّوضعّا
ومتابعةّتنفيذهاّوتقييمهاّيفّإطارّبرامجّشراكةّمعّالقطاعنيّالعامّواخلاص

دريبّلفائدهتمّدعمّقدراتّمنظماتّاجملتمعّاملدينّيفّاستقطابّالشبابّواستحداثّبرامجّت-
رةيفّجماالتّاملواطنةّواملشاركةّوحقوقّاإلنسانّومهاراتّاحلوارّوالتفاوضّواملناص



شكرا عىل حسن الانتباه


