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الفصل 6

 طريق املُضي قُدماً: 
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تقييم مكتسبات الشباب منذ الثورة  1-6

على الرغم من املنجزات االجتماعية والسياسية الرائعة التي شهدتها 
تونس، فإن إشراك الشباب التونسي ما زال مشروعا غير منجز إلى حد 
كبير  وسيكون الوفاء بالتطلعات املشروعة للشباب على الوجه األكمل، 
ذا أهمية بالغة للحفاظ على زخم حتركهم اإليجابي للمضي قدما. ويعرض 
ويشرح  وهويتهم  وتطلعاتهم،  التونسي  الشباب  اهتمامات  التقرير  هذا 
معاناة الشباب التونسي في تلك األوضاع االجتماعية واالقتصادية اخمليبة 
لآلمال. لقد أظهرت ثورات الربيع العربي أن اإلقصاء االقتصادي قضية بالغة 
اإلقصاء  أشكال  من  الوحيد  الشكل  اإلطالق  على  ليست  وهي  األهمية، 
الذي يعاني منه الشبان والشابات. ويتعرض الشباب جملموعة واسعة من 
األشكال األخرى لإلقصاء السياسي واالجتماعي والثقافي، التي قد تؤدي 

بدورها إلى تفاقم إقصائه االقتصادي.
اإلقصاء السياسي  مع أن الشباب لعبوا دورا رئيسيا في إحداث   •
احلكومة  دور لهم في  تأمني  فإنهم عجزوا عن  النظام،  تغيير في 
التي مت تشكيلها فيما بعد، ويشعرون اآلن أنهم ال يستشارون في 

القضايا التي تؤثر فيهم تأثيرا مباشرا.
نظرائهم  شأن  شأنهم  التونسيون  الشباب  والطمأنينة   الثقة   •
العمومية  واملؤسسات  احلكومة  يثقون في  ال  العربي،  العالم  في 
األخرى. وفي أواخر عام 2012، أظهرت نتائج مسح استقصائي أن 
8.8 في املائة فحسب من شباب الريف و31.1 في املائة من شباب 

احلضر الذين شملهم املسح يثقون في املؤسسات السياسية.
املشاركة  على الرغم من النشاط املفعم باحليوية عبر اإلنترنت،   •
خالل  من  املدني  واجملتمع  احمللية  اجملتمعات  مشاركة  ما زالت 

املؤسسات الرسمية ضعيفة.
اإلقصاء االجتماعي  يشعر الشباب أن اجملتمع يقلل من شأنهم   •
السياسية  الهياكل  حتبطه  احملتمل  إسهامهم  وأن  وقيمتهم 
وهم  مشكالتهم.  ملعاجلة  مهيأة  تكون  ال  التي  واالجتماعية 

يفتقرون في أغلب األحيان إلى املهارات واملعلومات والثقة الالزمة 

للتصدي للممارسات اإلقصائية.

اإلقصاء االقتصادي  ارتفعت معدالت البطالة بني الشباب الذين   •
بلغ  إذ  الثورة،  اندالع  بعد  عاما   29 إلى   15 من  أعمارهم  تتراوح 

 ،2013 عام  املائة  في   33.2 الشباب  بني  للبطالة  الرسمي  املعدل 

العمل  إلى  الدراسة  من  لالنتقال  استقصاء  ألحدث  وفقاً  وذلك 

أجرته منظمة العمل الدولية )املرصد الوطني للشباب التونسي، 

2014(. إال أن نسبة الشباب خارج دائرة التعليم والعمل والتدريب 

منطقة  في  املعدالت  أعلى  من  واحدة  وهي  بكثير.  أعلى  تعتبر 

يندرج  الريفية،  املناطق  وفي  أفريقيا.  وشمال  األوسط  الشرق 

20.6 في املائة من الرجال األكبر سناً في فئة من هم خارج دائرة 

الشبان  من  املائة  في   46.9 مقابل  في  والتدريب  والتعليم  العمل 

الرجال  نسبة  تبلغ  احلضرية،  املناطق  وفي  تبلغ 2 : 3.  نسبة  وهي 

األكبر سنا إلى الشبان في فئة من هم خارج دائرة العمل والتعليم 

يندرجون  سنا  األكبر  الرجال  من  املائة  )13.1 في   6  : 2 والتدريب 

مقابل  والتدريب  والتعليم  العمل  دائرة  خارج  هم  من  فئة  في 

34.6 في املائة للشبان(. وتبلغ نسبة الشابات تقريبا مثلي الشبان 

في  املائة  في  و81.5  احلضر  في  املائة  في   60.2 أو  الفئة،  هذه  في 

الريف. وفضال عن ذلك، فإن نسبة كبيرة من الشباب تعتمد في 

كسب الدخل على القطاع غير الرسمي الذي ال يتيح احلصول على 

دخل مستقر أو حماية اجتماعية.

وما زال اإلقصاء يظهر جليا ال في اجملال السياسي واالقتصادي وحده، 

في  حتماً  اإلقصاء  ويُؤثِّر  والنفسية.  السياسية  النواحي  في  أيضا  ولكن 

هوية الشباب ونظرتهم ألنفسهم، وهو ما يترك أثرا على قدراتهم على 

االضطالع على الوجه األكمل بأدوار مقبولة اجتماعيا. وقد أبرز هذا التقرير 

استمرار جغرافية اإلقصاء واالستبعاد، التي يعاني من خاللها الشباب في 

يجب أن يتولَّى الشباب في تونس زمام املسؤولية ويأخذ مقعده على مائدة األحداث وأال ينتظر أن مُينح له  
 مهاب بن قروي، أحد مؤسسي منظمة "أنا يقظ"، "الشباب العربي ونقاش حول التنمية"، 

األول من أبريل/نيسان 2014، مدينة تونس
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احمليطة  األحزمة  وكذلك  واجلنوب  الداخلية  الواليات  من  املتأخرة  املناطق 
اخلصوص  وجه  على  الشابات  وتتعرض  متناسب.  غير  إقصاء  من  باحلضر 
لبعض أشكال اإلقصاء واالستبعاد بسبب األعراف االجتماعية التي تُقيِّد 
ومع  والسياسية.  واالجتماعية  االقتصادية  احلياة  مناحي  في  اشتمالهن 
مرور الزمن تُؤثِّر هذه األشكال املتعددة من اإلقصاء في األفراد، وحتول دون 

مشاركتهم الفاعلة في اجملتمع التونسي.
الشباب  أغلبية  كبير  حد  إلى  وخدماته  الشباب  برامج  وجتاهلت 
الذين هم خارج دائرة العمل والتعليم والتدريب ومن يعملون بدوام جزئي 
من  جزء  إنهم  التعليم.  من  منخفض  مستوى  على  احلاصلني  والسيما 
"تونس األخرى" التي أشار إليها في بداية هذا التقرير شاب من النشطاء 
مبرزا احلاجة امللحة إلى مزيد من اإلنصاف. وهم في أغلب األحيان منتفعون 
هذه  وسد  الدينية.  الرعاية  مؤسسات  تقدمها  بديلة  مساندة  ببرامج 
الفجوة التي تفصل عن "تونس األخرى" ضرورة ملحة لتحقيق اإلنصاف. 
واإلستراتيجية املناسبة التي ينبغي اتباعها إلنصاف هذه الفئة املظلومة 
من السكان في تونس هي تشجيع الشراكات بني املنظمات غير احلكومية 
تدخالت  مساندة  أجل  من  احمللية  احلكومات  وكذلك  الرعاية  ومؤسسات 
موجهة للشباب وتستند إلى اعتبارات اجملتمع احمللي لتلبية احتياجاتهم 
مثل  خدمات  تقدمي  على  التدخالت  هذه  وستشتمل  اجلوانب.  املتعددة 
احلياة  مناحي  في  الشباب  مشاركة  ومساندة  مجانا،  العالجي  التعليم 
اجملتمعية، وتوفير أماكن وبرامج تراعي متطلبات الشباب، وتعزيز التدخالت 
الرامية إلى تنشيط سوق العمل، ومنها التدريب أثناء العمل ومشروعات 

األعمال احلرة للشباب )مجموعة األزمات الدولية، 2013أ(.

6-2  املبادئ التوجيهية لتدعيم إشراك 
الشباب ومشاركتهم

والبرامج  السياسات  القرارات عند تصميم  اتخاذ  املشاركة في  تعود 
املتعلقة بالشباب وتنفيذهما، وكذلك عند إدارة املنظمات اجملتمعية، 
أثر  زيادة  إلى  األرجح  وتؤدي على  مبنافع على جميع أصحاب املصلحة 
الرسائل  إحدى  وتتمثل   .)2004 الدولي  )البنك  العمومية  االستثمارات 
بني  املدنية  واملشاركة  اإليجابية  املواطنة  أن متكني  في  للتقرير  الرئيسية 
الشباب التونسيني سيكون ضروريا للحفاظ على ما اكتسبته البالد من 
األهمية  ذات  األمور  ومن  التقدم.  طريق  على  قدماً  للمضي  إيجابي  زخم 
إشراك  دون  حتول  التي  إحلاحاً  واحلواجز  املعوقات  ألشد  للتصدي  البالغة 
الشباب هي احلوار البناء بني شباب تونس واملؤسسات العمومية، وكذلك 
اجملتمع املدني األوسع والتنظيمات السياسية والقطاع اخلاص. إن تسهيل 
موردا  ليصبح  اجلديد  اجليل  تعبئة  شأنها  من  خطوة  الشباب  إشراك 
اقتصاديا واجتماعيا فاعالً، مما قد يسهم إسهاما مباشرا في احلفاظ على 

االستقرار السياسي والنمو االقتصادي للبالد. وينص الدستور اجلديد على 
إطار ممتاز ملسارات وسبل مبتكرة لتحقيق مشاركة الشباب واشتمالهم، 
ال لوضع السياسات  شريطة أن تكون روح املادة الثامنة هي املوجه الفعَّ
والبرامج التي تُعد أولويات في نظر الشباب التونسي. واملشاركة أيضا هي 
الة للشباب، كما  األحد عشر لسياسة وطنية فعَّ اإلرشادية  املبادئ  أحد 
هو ُمبنيَّ في املبادئ األحد عشر جمللس أوروبا لوضع سياسة وطنية للشباب 
)انظر اإلطار 6-1(. وتتراوح هذه املبادئ من ضرورة تقدمي تدريب على املهارات 
الً لنظام التعليم الرسمي، إلى إنشاء هيئات  احلياتية والتقنية يكون ُمكمِّ

استشارية مُتثِّل الشباب وتسهم في وضع القرارات احلكومية.
األمور  من  سيكون  بالدميقراطية،  لتونس  الواضح  االلتزام  ضوء  في 
الدولية  املمارسات  إلى  التونسية  املؤسسات  تنحاز  أن  األهمية  البالغة 
السياسات  الشباب في تصميم  تعزز من مشاركة  أن  التي ميكن  اجليدة 
السياسات  هذه  وتشتمل  وتقييمها.  وتنفيذها  الصلة  ذات  والبرامج 
والبرامج على إصالح سياسات التعليم والتشغيل، والتنمية االقتصادية 
الشباب.  فيها  يشارك  الشبابية  اخلدمات  لتقدمي  مبتكرة  ونُُظم  احمللية، 
ولتعزيز الثقة في التفاعل مع املؤسسات العمومية، سيكون من الضروري 
بالشفافية  تتسم  الشباب من خالل عمليات  قادة  اختيار  يتم  أن  ضمان 
البقاء  فترة  وحتديد  السن  لقيود  وتخضع  الدميقراطية،  املبادئ  ومراعاة 
في املنصب. ومن اجلدير بالذكر أن األسلوب الهرمي الختيار محاورين عن 
الشباب سينظر إليه عن حق على أنه مجرد محاولة السترضاء الشباب 

ستؤدي في نهاية املطاف إلى تثبيط الهمم عن املشاركة احلقة.

وضع سياسة متعددة األبعاد إلشراك الشباب  3-6

يلزم وضع سياسة للشباب متعددة األبعاد بغية احلد من احلواجز املعوِّقة 
إلشراك الشباب وتسهيل إسهاماتهم في اجملتمع التونسي. ويجب اآلن أن 
يتحوَّل نهج النهوض بالشباب من املبادرات اجملزأة إلى مجموعة متكاملة 
املوارد  استخدام  يتسنَّى  حتى  االستثمار،  وإستراتيجيات  السياسات  من 
املالية بكفاءة. ومع خروج تونس من أطول ركود تشهده، ستظل امليزانيات 
للموارد وحسن  باحلكمة  املتسم  التخصيص  وتتطلَّب  العمومية مقيدة 
االختيار. ولضمان اإلنصاف، فإن ذلك ميكن حتقيقه على أفضل ما يكون من 
خالل وضع سياسات وطنية للشباب وتطبيق أية إصالحات متعلقة بها 
تشترك فيها عدة قطاعات، لكن يجمعها التركيز على إشراك الشباب. 
مثل  محددة،  بقطاعات  اخلاصة  السياسات  تكملة  ذلك  وسيتطلب 
لتلبية  اجلهوية،  والتنمية  والتشغيل  التعليم  قطاعات  في  السياسات 
أن يعاد تشكيل هذه  الكفاءة. وينبغي  احتياجات الشباب بقدر أكبر من 
الهيئات  والسيما  الشباب،  من  املصلحة  أصحاب  مبشاركة  السياسات 
التمثيلية للشباب بوصفهم شركاء في اتخاذ القرارات. عالوة على ذلك، 
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األداء،  إلى  مستندة  للمؤسسات  بإدارٍة  السياسات  تنفيذ  مساندة  يلزم 
وتدعيمه بآليات لتشديد التنسيق فيما بني الهيئات واجلمع بني احلكومة 
للرصد  وأنظمة  للبيانات  منهجي  بتجميع  وإثرائه  الشبابية،  واملنظمات 
6-1، ستشتمل  والتقييم تقوم على املشاركة. وكما يتضح في الشكل 
سياسة متعددة األبعاد تعني بقضايا الشباب على الركائز الثالث التالية 

وما يخص كال منها من إجراءات وتدابير:
االقتصادية،  الفرص  إلى  الوصول   )٢ اإليجابية،  واملواطنة  املشاركة   )١

٣( اخلدمات التي تراعي مصالح الشباب على املستوى احمللي
تتطلَّب هذه األبعاد الثالثة لسياسة إشراك الشباب التي تقوم على 
الشباب  مصالح  تراعي  التي  واخلدمات  االقتصادية  والفرص  املشاركة 

على  والسيما  الوطني،  الصعيد  على  احملددة  اإلجراءات  من  مجموعًة 
املستوى احمللي كما هو مبني أدناه.

املشاركة والصوت املسموع واملواطنة

املستوى احمللي
التنمية اجملتمعية التي يقودها الشباب  •

احلكومية  غير  املنظمات  قدرات  ملساندة  تنافسية  منح  برنامج   •
لتقدمي اخلدمات للشباب املستبعد.

اجملالس  مثل  احمللية،  السياسة  في  للتأثير  مؤسسية  قنوات   •
الشبابية احمللية

احلماية القانونية للشباب املظلومني في املنازعات مع الشرطة  •
الثقة بني الشباب والسلطات احمللية والشرطة  •

مبادرات شبابية مشتركة بني املنظمات الدينية وغير الدينية  •

اإلطار 6-1  املبادئ األحد عشر لسياسة وطنية للشباب

التعليم غير الرسمي: التشجيع على التعلُّم النشط خارج إطار نظام التعليم الرسمي، مثل املهارات احلياتية، والتمرُّس باللغات األجنبية،    1
واملهارات التقنية، من خالل منظمات غير حكومية معنية بالشباب تتسم باالنفتاح وشاملة للجميع.

حكومية  غير  منظمات  تكوين  متطلبات  من  وهو  الشباب،  قطاع  في  أكفاء  مدربني  إيجاد  على  التشجيع  الشباب:  تدريب  سياسة    2
فاعلة للشباب.

تشريع خاص بالشباب: وضع تشريع يُشِرك املنظمات غير احلكومية املعنية بالشباب في وضع القرارات اخلاصة بالسياسات، ويكفل كفاءة    3
املؤسسات احلكومية العاملة في قضايا الشباب.

ميزانية الشباب: تخصيص ميزانية إدارية ومنح املشروعات للمنظمات املعنية بالشباب.   4
سياسة معلومات للشباب: إحاطة الشباب علما بالفرص املتاحة لهم، وضمان التواصل بني كل أصحاب املصلحة في السياسات اخلاصة    5

بالشباب، والشفافية في تنفيذ السياسات املعنية بالشباب.
سياسة متعددة املستويات: حتديد السياسات املعنية بالشباب التي سيتم تنفيذها على املستويني الوطني واحمللي.   6

البحوث املعنية بالشباب: العمل بانتظام على حتديد القضايا الرئيسية لرفاهية الشباب، وأفضل املمارسات في معاجلة هذه القضايا،    7
والدور احملتمل للمنظمات غير احلكومية للشباب.

املشاركة: مساندة املشاركة النشطة للمنظمات الشبابية في تصميم السياسات املعنية بالشباب وتنفيذها.   8
التعاون بني الوزارات: تنفيذ السياسات املعنية بقضايا الشباب في إطار متعدد القطاعات، لضمان املسؤولية الوزارية املشتركة عن هذه    9

السياسات، وقد يكون ذلك من خالل مؤسسة ُمكلَّفة بتنسيق اجلهود اخلاصة بالشباب.
االبتكار: التحفيز على وضع احللول اخلالقة واملبتكرة ملشكالت الشباب.   10

هيئات استشارية للشباب: إنشاء كيان، مثل جلان استشارية مهمتها محاولة التأثير على احلكومة فيما يتعلق بقضايا الشباب.   11

املصدر: منتدى الشباب األوروبي 2002أ.
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املستوى الوطني
يقودها  التي  احلكومية  غير  الوطنية  املنظمات  قدرات  مساندة   •

الشباب وبناء التحالفات
برنامج منح تنافسية ملساندة املنظمات الطالبية والشبابية  •

هيئات استشارية للطالب على مستوى التعليم الثانوي والعالي  •
خالل  من  مثالً  الوطنية،  والسياسة  اإلصالحات  في  الرأي  إبداء   •

اجملالس الوطنية للشباب

الفرص االقتصادية:

املستوى احمللي
في  الثانوية  املدارس  في  الوظائف  بشأن  املهني  التوجيه  خدمات   •

شراكة مع القطاع اخلاص واملنظمات غير احلكومية
التنمية اجملتمعية التي يقودها الشباب وتراعي اعتبارات املساواة   •

بني اجلنسني مع تقدمي حوافز في هيئة حتويالت نقدية صغيرة
الوساطة في التشغيل واإلحلاق بالوظائف  •

املساواة  اعتبارات  تراعي  وجماعية  فردية  حرة  أعمال  مشروعات   •
بني اجلنسني من خالل منح بناء حصص أسهم رأس املال واحلصول 

على التمويل

خصيصا  املعدة  الداخلي  والتدريب  الصناعية  التلمذة  برامج   •
والتعليم  العمل  دائرة  خارج  هم  ومن  تعليما  األقل  للشباب 

والتدريب من خالل نُُهج تراعي اعتبارات املساواة بني اجلنسني

مستوى السياسة الوطنية
خدمات التوجيه املهني في اجلامعات من خالل شراكات بني القطاع   •

العام/القطاع اخلاص/املنظمات غير احلكومية
الدقيقة،  والتقييم  الرصد  بيانات  مثل  املعلومات،  على  احلصول   •
وبرامج  التشغيل  سياسة  بشأن  الشباب  سياسة  حوار  وإجراء 

تنشيط سوق العمل
أيضا،  اإلنترنت  وعبر  مباشرةً  ومشاركتهم،  الشباب  مشاورات   •

بشأن إصالح سوق العمل
استقاء مالحظات تقييمية من املستفيدين، والرصد والتقييم  •

اخلدمات التي تراعي مصالح الشباب

املستوى احمللي
خدمات تراعي مصالح الشباب أعدت خصيصا ملن هم خارج دائرة   •
احملرومة،  الشباب  فئات  من  وغيرهم  والتدريب  والتعليم  العمل 
املهارات  )مثل  الشباب  مبشاركة  اخلامالت،  الشابات  والسيما 
اإللكتروني  والتعليم  واالتصاالت  املعلومات  وتكنولوجيا  احلياتية 

الشكل 6-1 سياسة متعددة األبعاد إلشراك الشباب

املصدر: البنك الدولي

املشاركة

اخلدمات 
املتكاملة 
للشباب

املشاركة واملواطنة اإليجابية  .1
تنمية مجتمعية يقودها الشباب  •

العمل التطوعي  •
مجالس الشباب من أجل املشاركة والصوت املسموع   •

حقوق اإلنسان  •

احلصول على الفرص االقتصادية  .2
التوجيه املهني في التعليم الثانوي واجلامعي  •

التدريب على اكتساب املهارات  •
منح التلمذة والتدريب الداخلي  •

خدمات البحث عن الوظائف   •
العمل احلر لدى الشباب  •

اخلدمات املالئمة للشباب على الصعيد احمللي  .3
تدريب على مهارات احلياة األساسية  •

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واملهارات اللغوية  •
أمناط حياة صحية  •

خدمات املساندة القانونية  •
تدريب النظراء  •

الرياضة  •

الفرص االقتصادية

من هم خارج دائرة 
التعليم والعمل والتدريب

الشباب في القطاع غير الرسمي
الشابات

الشباب في أحزمة املناطق 
احلضرية واملناطق املتأخرة
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وتنظيم مشروعات األعمال احلرة ومهارات التأهل للعمل، وخدمات 
املساندة القانونية وتدريب النظراء والتطوع واأللعاب الرياضية(.

املستوى الوطني
التي  اخلدمات  تقدم  التي  احلكومية  غير  املنظمات  قدرات  بناء   •

تهم الشباب
معايير جودة احملتوى  •

اعتماد املهارات  •
استقاء مالحظات تقييمية من املستفيدين، والرصد والتقييم  •

إمكانيات  في  أمل  بارقة  والشابات  الشبان  هؤالء  الثورة  أعطت  لقد 
إلى  بعد  ق  تتحقَّ لم  املستقبل  ذلك  بناء  مهمة  ولكن  جديد،  مستقبل 
إنه ال ميكن  إجنازها، كما  إنها مهمة ال ميكن للشباب وحدهم  بعيد.  حد 
إجنازها بدون مشاركتهم. وهي ليست مهمة تستطيع احلكومة السعي 

إلى  حاجة  هناك  ستكون  لذلك،  مساعدة.  دومنا  وحدها  لتحقيقها 
أشكال جديدة من الشراكات بني احلكومة والقطاع اخلاص واجملتمع املدني 
بالتزامن  تونس،  تواجه  التي  املهمة  هذه  وإجناز  لتصور  احمللية  واجملتمعات 
مع إصالح السياسات واالقتصاد واجملتمع. ويطالب الشباب بـإتاحة اجملال 
الواقع، لالستفادة منها.  التجديد هذه، وفي  لهم للمشاركة في عملية 
لكن اخملاطر قد تكون أكبر بكثير: إمكانية إيجاد اقتصاد منتج ومنصف 
االستقطاب  تزايد  إمكانية  مقابل  في  نشط  ومدني  سياسي  ومجتمع 
واإلحباط والسخرية، كما ورد وصفه في هذا التقرير. فاملضي نحو حتقيق 
والوعي  التحفيز  زيادة  بينها  من  عديدة،  ثمار  بجني  يبشر  بناءة  نتيجة 

والرضا وااللتزام لدى الشبان والشابات، وهو ما يشهد به هذا التقرير.
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تعتمد هذه الدراسة على مسوح استقصائية منفصلة لألسر في الريف 
واحلضر في تونس وبحوث نوعية إضافية شاملة.

مسح سكان احلضر

في إطار هذه الدراسة، أُجِري املسح األسري عن الشباب في املناطق احلضرية 
أساتذة  املسح مجموعة من  وأعدت تصورات هذا   .2012 بتونس في عام 
اجلامعات والطالب التونسيني تُسمى مشروع مواطن )Projet Citoyen( من 
مختلف اجلامعات في تونس، والسيما املدرسة العليا للعلوم االقتصادية 
والتجارية في تونس. وكان الدافع إلى هذا املسح هو االختالفات املالحظة 
وهو  الكبرى،  تونس  منطقة  في  األحياء  ومنها  البالد،  أجزاء  مختلف  بني 
يهدف إلى الفهم العلمي للتفاوتات في املناطق احلضرية مع التركيز على 
الفرص االقتصادية للشباب. وأدَّى هذا اجلهد إلى تعاون بني املعهد الوطني 
الدولي.  والبنك  اجلهوية  للتنمية  العامة  واملندوبية  لإلحصاء  التونسي 
املندوبية  وقدَّمت  العينة،  اختيار  إطار  لإلحصاء  الوطني  املعهد  فقدَّم 
بوصفها النظير احلكومي الرئيسي اإلرشادات بشأن مجال املسح ومحور 

تركيزه في املناطق احلضرية، وقدم البنك الدولي املساندة الفنية واملالية.
بتونس  احلضرية  املناطق  في  الشباب  عن  األسري  املسح  تصميم  ومت 
بحيث مُيثِّل املناطق اخملتلفة. ومُيثّل املسح مناطق تونس السبع، مع اعتبار 
وغطى  الشرقي.  الشمال  منطقة  عن  منفصلة  منطقة  الكبرى  تونس 
على  العينة  وُسِحَبت  حضرية.  مناطق  في  تعيش  أسرة   4214 املسح 
باستخدام  تعداد  منطقة   352 اختيار  كان  األولى  املرحلة  في  مرحلتني. 
لسحب  إطارا  بوصفه   2004 عام  في  والسكن  للسكان  العام  التعداد 
العينة. وفي املرحلة الثانية مت اختيار 12 أسرة معيشية داخل كل منطقة 
تعداد شملتها العينة. وحدث جمع البيانات في معظمه في شهري مايو/

من  الحق  وقت  في  معادة  إضافية  زيارات  وجرت   ،2012 ويونيو/حزيران  أيار 
معدالت  لتعظيم  دقيقة  ملتابعة  امليدانية  األعمال  وخضعت   .2012 عام 
االستجابة وبلغت االستجابة ما ال يقل عن 85 في املائة في كل منطقة.

ويجمع املسح األسري عن الشباب في املناطق احلضرية بتونس على 
والفردية  األسرية  املوضوعية  اخلصائص  عن  أصلية  بيانات  بني  فريد  نحو 
هذا  ويستند  الشباب.  بني  والسيما  والتطلعات  التصورات  عن  وبيانات 
املسح إلى استبيان أوسع وأكثر تفصيال من مجرد مسح لأليدي العاملة، 
إلى  ويهدف  العمل،  سوق  نواجت  بني  االرتباط  لعالقات  أعمق  فهما  ويتيح 
بالوظائف  اخلاصة  واملعوقات  والتصورات  للتطلعات  أفضل  فهم  تكوين 
االقتصادية  الفرص  على  احلصول  في  التونسيون  الشباب  يواجهها  التي 
ُمعيَّنة  مناذج  أن  املسح  لهذا  الفريدة  السمات  ومن  األساسية.  واخلدمات 
15 عاما فأكبر في كل أسرة  تبلغ أعمارهم  الذين  األفراد  إلى كل  قُدِّمت 
الذي  العاملة  لأليدي  املعتاد  املسح  من  النقيض  وعلى  العينة.  شملتها 
هذا  فإن  التوظيف،  عن  فحسب  األساسية  املعلومات  جتميع  فيه  يجري 
ن جوانب تفصيلية عن البحث عن وظيفة والتوظيف وظروف  املسح يتضمَّ
تتراوح  الذين  األسر  أفراد  فإن  ذلك،  عن  وفضال  الوظيفي.  والرضا  العمل 
أعمارهم بني 15 و-29 عاما أُِعد لهم منوذج جلمع املعلومات عن مواقفهم 
على  التدريب  برامج  في  ومشاركتهم  واالقتصاد  احلكومة  في  وآرائهم 
املهارات والبرامج األخرى لتوسيع فرص التوظيف )البنك الدولي 2013ب(.

مسح سكان الريف

ثان  مسح  إجراء  مت  احلضرية،  املناطق  في  البيانات  جمع  من  ولالستفادة 
في عام 2012 في املناطق الريفية. وكان حجم العينة في املسح األسري 
عن الشباب في املناطق الريفية بتونس 1400 أسرة في املنطقة الريفية 
بكاملها في تونس كما حددها املعهد الوطني التونسي لإلحصاء. ولغرض 
للواليات في ثالث مناطق مسح. وهذه  اإلداري  الهيكل  املعاينة، مت جتميع 
إلى  تتناسب  التي  املسحية  املناطق  البيانات منوذجية على مستوى هذه 
حد كبير مع املناطق الريفية املتميِّزة من النواحي االجتماعية االقتصادية 
الواليات  وتشمل  الساحل  األولى  املسح  منطقة  ي  وتُغطِّ واجلغرافية. 
ي  الساحلية في شمال البالد وشرقها. أما منطقة املسح الثانية فُتغطِّ
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ي منطقة املسح الثالثة الداخل  اجلنوب وتشمل الواليات اجلنوبية. وتُغطِّ
الريفي لتونس وتشمل املناطق النائية لوسط البالد وغربها مبا فيها احلدود 
وتداخل مع بعض   2012 األول  وأُجِري املسح في ديسمبر/كانون  اجلزائرية. 
االختالفات  أدَّت  ورمبا  احلضرية.  املناطق  مسح  في  البيانات  جمع  أجزاء 
تنخفض  )الذي  التوظيف  حيث  من  االختالفات  بعض  إلى  املوسمية 
مستوياته في العادة في املناطق الريفية في الشتاء(، ولكن من غير احملتمل 
أن تُؤثِّر في النواجت األخرى. ولم يتم جتميع البيانات اخلاصة باملسح الريفي 

واحلضري بغرض التحليل.
الريفية  املناطق  الشباب في  األسري عن  املسح  العينة في  وُسِحبت 
بتونس من أحدث تعداد سكاني متاح وهو التعداد العام للسكان والسكن 
التعداد  هذا  وأتاح  لإلحصاء.  الوطني  املعهد  قدَّمه  والذي   2004 عام  في 
أيضا إطار املعاينة ملسح الشباب في املناطق احلضرية واألحزمة احمليطة 
باحلضر. ولتحديد عدد األسر في املناطق الريفية، مت استخدام مبدأ تناسب 
التركيز  ألن  ونظرا  للمسح.  التمثيلية  الصفة  لضمان  احملتملة  املناطق 
العام للبحث كان على الشباب، فإن تصميم العينة يضمن متثيل الشباب 
حجم  تناسب  ويقوم  عاما.   29 إلى   15 العمرية  بالفئة  حتديده  مت  الذي 
الشباب من السكان على أساس تقسيم تونس إلى مناطق تعداد.1 وتضم 
كل منطقة تعداد حوالي 100 – 120 أسرة.  وإجماال، مت على نحو عشوائي 
اختيار 70 منطقة تعداد، 29 منها على امتداد الساحل، و 10 في اجلنوب 
و31 في املناطق الداخلية للمسح. ويتناسب التوزيع النسبي بني مناطق 
مناطق  من  ومن كل منطقة  الشباب.  من  منها  املسح مع حصص كل 
التعداد السبعني، مت على نحو عشوائي اختيار 20 أسرة، وهو ما أدَّى إلى أن 

احلجم الكلي للعينة بلغ 1400 أسرة.
املعهد  من  خبراء  األولية  املعاينة  لوحدات  العشوائي  باالختيار  وقام 
املسح  في  العينة  إطار  عن  مسؤولني  أيضا  كانوا  لإلحصاء،  الوطني 
احلضري. ويجري سحب 20 أسرة من كل وحدة معاينة أولية على أساس 
منظم ومحدد حتديدا واضحا. ومت استخدام طريقة املسار العشوائي في 
كل وحدة معاينة أولية من وحدات العينة التي اشتملت على نقطتي بدء 
منفصلتني في األطراف املتقابلة للبعد الشرقي الغربي لكل وحدة معاينة 
التغطية  لتسهيل  الوحدة  لهذه  السكاني  املركز  نحو  والتحرك  أولية، 

الكاملة لألسر التي تسكن في الوسط وكذلك في املناطق النائية.

االختالفات بني تقديرات منظمة العمل الدولية 
والبنك الدولي 

العمل  إلى  الشباب  النتقال  الدولية  العمل  منظمة  مسوح  تستند 
إلى  والريفية  احلضرية  املناطق  في  الشباب  عن  الدولي  البنك  ومسوح 
ومن  الوطني لإلحصاء.  املعهد  الذي قدمه  الرسمي نفسه  املعاينة  إطار 
واالختالفات  جدا.  متشابهة  املسوح  نتائج  تكون  أن  يجب  املبدأ  حيث 
أكبر(  العمل  )فمسوح منظمة  العينة  املسوح هي حجم  بني  الرئيسية 

والفترة الزمنية للمسوح )مسح منظمة العمل الدولي مت في عام 2013، 

ا مسوح البنك الدولي فقد أجريت في أواخر عام 2012(. وإجماال، كانت  أمَّ

تقديرات توظيف الشباب ومن هم خارج دائرة العمل والتعليم والتدريب 

على أساس بيانات منظمة العمل الدولية أعلى مبا يتراوح بني خمس نقاط 

احلسبان  في  أخذنا  وإذا  الدولي.  البنك  تقديرات  عن  نقاط  وثمانية  مئوية 

االختالف في الفترات الزمنية للمسوح وعيناتها، فإن االختالفات ال تزال في 

نطاق معقول من االنحراف املعياري.

للتشغيل،  الوطني  املرصد  أعدها  منفصلة  مطبوعة  وعرضت 

باستخدام مسح االنتقال من الدراسة إلى العمل لعام 2013 الذي أجرته 

العمل  العاطلني عن  "بالشباب  الدولية، تقديرات خاصة  العمل  منظمة 

التعريف  هذا  ويتشابه  )املصدر(.  التدريب"  أو  بالدراسة  امللتحقني  وغير 

بعض الشيء فيما يبدو مع مفهوم الشباب خارج دائرة التعليم والعمل 

واحد  جانب  في  يختلف  لكنه  الدراسة،  هذه  في  املستخدم  والتدريب 

والتدريب  والعمل  التعليم  دائرة  خارج  هم  من  مفهوم  يتضمن  إذ  مهم؛ 

جميع الشباب العاطلني عن العمل وجميع الشباب الذين أصابهم الفتور 

واإلحباط وال يبحثون بنشاط عن عمل. ويعتبر تعريف من هم خارج دائرة 

التعليم والعمل والتدريب أكثر شموال، ويأخذ بعني االعتبار جميع الشباب.  

ونظرا إلصابة شريحة كبيرة من الشباب التونسيني باإلحباط، وتوقفها عن 

البحث بنشاط عن وظائف، فإن هؤالء الشباب ال يعتبرون رسميا "عاطلني 

عن العمل". ويُعتبر تعريف من هم خارج دائرة التعليم والعمل والتدريب 

العمل،  عن  العاطلني  الشباب  جميع  االعتبار  بعني  ويأخذ  نطاقا،  أوسع 

وجميع الشباب احملبطني، فيما عدا املنخرطني في التعليم أو التدريب. وفي 

بدال  املفهوم،  هذا  الرئيسي الستخدام  املنطقي  األساس  فإن  األمر،  واقع 

من  احملرومني  الشباب  من  الكبيرة  الشرائح  إبراز  في  يتمثل  البطالة،  من 

الفرص االقتصادية. ونظرا للتعريف الضيق للبطالة، فإن تقديرات الشباب 

التقرير  هذا  في  الواردة  والتدريب  والعمل  التعليم  دائرة  خارج  التونسيني 

امللتحقني  غير  العاطلني  "بالشباب  اخلاصة  الواردة  األرقام  ضعفي  تبلغ 

بالدراسة أو التدريب" في هذا املصدر.

البحوث النوعية

21 مجموعة تركيز يضم كل منها ما بني ثمانية  قام الباحثون بتنظيم 

مشاركني و12 مشاركا وأجروا 35 مقابلة فردية. وإجماال، شملت البحوث 

وزغوان  تونس،  مدينة  السبع:  البالد  مناطق  كل  في  شاباً   199 النوعية 

واملهدية وجندوبة وسيدي بوزيد وقفصة ومدنني. ولتحقيق عينة منوذجية، 

احلضر،  أو  الريف  في  وإقامته  املشارك  جنس  احلسبان  في  الباحثون  أخذ 

املدارس،  من  املتسربني  التالية:  اجملموعات  اختيار  عند  األخرى  وخصائصه 

على  حصلوا  الذين  والشباب  والطالب،  الثانوي،  التعليم  على  واحلاصلني 

القطاع  في  يعملون  الذين  والشباب  العاطلني،  واخلريجني  مهني،  تدريب 
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غير الرسمي، وأصحاب مشاريع األعمال احلرة الصغيرة، والشباب العاملني 

املقابالت على  وأرباب األعمال احلرة من الشباب. واشتملت معايير  براتب، 

وحالة  والتوظيف،  البطالة  وجتربة  ونوعيته،  التعليم  وإصالح  التعليم، 

البالد منذ اندالع الثورة.
االجتماعية  واملؤسسات  الشخصية  العالقات  استخدام  وأدى 
والشبكات املهنية في حتديد اجمليبني في املسح واختيارهم إلى حتيُّز يحابي 
وارتفاع نسبة اجمليبني في نطاق احلد األقصى لألعمار مبا في ذلك  الذكور 
بعض اجمليبني الذين تزيد أعمارهم على 29 عاما. وكان الباحثون يخشون أن 
يؤدي استبعاد اخلريجني غير املشتغلني الذين تزيد أعمارهم على29 عاما 
إلى عزلهم عن أقرانهم األصغر سناً، ومن ثم إفساد االنسجام بني الشباب 

التونسي الذين يعيشون في البلدات أو األحياء نفسها.
قيام  مع  الفرنسية  باللغة  التركيز  مجموعات  مناقشات  وأجريت 
الترتيب،  على  املالحظات  وتدوين  التيسير  بدور  وطالب  أكادميي  مستشار 
بتجربة  وقام  الدولي  البنك  وضعها  وإجراءات  إرشادات  باستخدام  وذلك 
وحصل  واستشاريني.  للشباب  الوطني  املرصد  مع  بالتعاون  اختبارها 
الباحثون على إذن من املشاركني في كل من مجموعات التركيز لتسجيل 
دُعي  التركيز  مجموعات  مناقشات  وخالل  سمعيا.  تسجيال  اجللسات 
أبدوا اهتماما  الذين  املشاركون إلى املشاركة في املقابالت الفردية. وقدم 
عن  ومعلومات  أسماءهم  التيسير  بدور  القائم  إلى  الطلب  هذا  بتلبية 

كيفية االتصال بهم.
واستناداً إلى معايير االختيار، والسيما تقييم االستشاري للمشاركة 
النشطة للمشارك وسلوكه في مجموعة التركيز التي شارك فيها، اختار 
مقابالت  إلجراء  األصل  في  تطوعوا  الذين  بني  من  املشاركني  أحد  امليسر 
فردية معهم. وطلب امليسر بعد ذلك معلومات تفصيلية من هذا املشارك 
باستخدام دليل إرشادي وضعه البنك الدولي بالتعاون مع املرصد الوطني 
مقدمي  مع  مقابالت  أيضا  املستشارون  وأجرى  ومستشارين.  للشباب 

اخلدمات الفردية الذين يعملون حلساب مؤسسات عامة أو غير حكومية 
وآخرين يقدمون خدمات للشباب في البلدات األربع عشرة التي شملتها 
العينة. وكما حدث في اختيار املشاركني في مجموعات التركيز من أجل 
الوطني  املرصد  وضعها  معايير  امليسرون  استخدم  الفردية،  املقابالت 
للشباب بالتعاون مع البنك الدولي. ومت تسجيل املقابالت تسجيال سمعيا 

بعد استئذان من أجريت املقابالت معهم.
مت  السواء،  على  واألفراد  التركيز  مجموعة  مع  املقابالت  حالة  وفي 
تفريغ التسجيالت السمعية وقام االستشاريون احملليون مبساعدة الطالب 
وعلى  وشترواس،  جليسر  نظرية  أسلوب  باستخدام  البيانات  بتحليل 
ملقابالت  الكامل  النص  باستخدام  التحليل  حترير  أسلوب  التحديد  وجه 
مجموعات التركيز واملقابالت الفردية )Glaser and Strauss، 1967(. ومن 
بعناية  الباحثون  يقرأ  مهيكل،  شكل  وباستخدام  العملية  هذه  خالل 
هذه  ويستخدمون  إجابة،  كل  في  الرئيسية  الكلمات  لتحديد  اإلجابات 
يستخدمون  ثم  االستبيان،  داخل  اجمليبني  فئات  تصنيف  في  الكلمات 
بنود األسئلة. وهذه عملية  تركيز من خالل  الفئات في وضع محاور  هذه 
تسلسلية تكون فيها الكلمات الرئيسية األساس ومحاور التركيز أعلى 
مستوى لتجميع اإلجابات. وقام مستشارو البنك الدولي أيضا على نحو 
اجلودة. فهذه ممارسة معتادة في  التحليل لضمان ضبط  بإجراء  منفصل 
البحوث النوعية. واستخدم االستشاريون برنامج NUDIST من أجل إجراء 

العملية التحليلية.

مالحظات
  District de Recensement 1.  يشير املعهد الوطني التونسي إلى مناطق التعداد أيضا باسم

باللغة الفرنسية.
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املرفق أ2-1   الثقة في املؤسسات العمومية والدينية - حسب من 
هم خارج دائرة العمل والتعليم والتدريب )احلضر(

املصدر: البنك الدولي 2012هـ.
مالحظة: الرقم يشمل جميع الشباب في الفئة العمرية 15-29 عاما غير امللتحقني 

بالدراسة أو التدريب. 

املرفق أ2-2 الثقة في املؤسسات العمومية والدينية – حسب من هم 
خارج دائرة العمل والتعليم والتدريب )الريف(

املصدر: البنك الدولي 2012د.
مالحظة: الرقم يشمل جميع الشباب في الفئة العمرية 15-29 عاما غير امللتحقني 

بالدراسة أو التدريب.

األشغال احلضرية
من هم خارج دائرة التعليم 

والعمل والتدريب في املناطق احلضرية
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املصدر: البنك الدولي 2012د.
مالحظة: الرقم يشمل جميع الشباب في الفئة العمرية 15-29 عاما. البيانات 

متوفرة فقط للمناطق الريفية.

املرفق أ2-3  أهمية املنظمات اجملتمعية للتنمية احمللية 
)تونس، الريف(
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املرفق أ2-4  الثقة في املنظمات اجملتمعية– الريف مقابل احلضر

املصدر: البنك الدولي 2012د؛ 2012هـ.
مالحظة: يشير الشكل إلى جميع الشباب.

املرفق 2: املشاركة والصوت املسموع واملواطنة اإليجابية للشباب
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املصدر: البنك الدولي 2012د؛ 2012هـ.
مالحظة: الرقم يشمل جميع الشباب في الفئة العمرية 15-29 عاما.

املرفق أ2-5   تطوع الشباب )املناطق احلضرية بتونس( – حسب 
نوع اجلنس

املصدر: البنك الدولي 2012هـ.
مالحظة: يشير الشكل إلى جميع الشباب.

املرفق أ2-6   مشاركة الشباب في االنتخابات
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املصدر: Agora Survey 2013، املرصد الوطني للشباب التونسي.
مالحظة: الرقم يشمل جميع الشباب الريفيني في الفئة العمرية 15-29 عاما.

املرفق أ2-7  املشاركة النشطة في احلياة السياسية
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املرفق 3:  اخلمول والبطالة بني الشباب والوقوع خارج دائرة التعليم 
والعمل والتدريب
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املرفق أ3-1   أعلى مستوى تعليمي بني الشباب املندرجني خارج دائرة 
التعليم والعمل والتدريب حسب نوع اجلنس )30-59 عاما(

املصدر: البنك الدولي 2012د؛ 2012هـ.
مالحظة: يشير الشكل إلى جميع من هم خارج دائرة التعليم والعمل والتدريب 

في الفئة العمرية 30-59 عاما.

املرفق أ3-2   أعلى مستوى تعليمي بني الشباب املندرجني خارج دائرة 
 التعليم والعمل والتدريب مصنفة حسب نوع اجلنس 

)30-59 عاما(، تفصيلية

املصدر: البنك الدولي 2012د؛ 2012هـ.
مالحظة: يشير الشكل إلى جميع من هم خارج دائرة التعليم والعمل والتدريب 

في الفئة العمرية 15-29 عاما. 

املرفق أ3-3   من هم خارج دائرة العمل والتعليم والتدريب 
حسب املناطق

املصدر: البنك الدولي 2012د؛ 2012هـ.
مالحظة: يشير الشكل إلى كل من هم خارج دائرة العمل والتعليم والتدريب.

املرفق أ3-4   أعلى مستوى تعليمي بني الشباب املندرجني خارج دائرة 
التعليم والعمل والتدريب حسب املناطق )15-29 عاما(

املصدر: البنك الدولي 2012د؛ 2012هـ.
مالحظة: يشير الشكل إلى كل من هم خارج دائرة العمل والتعليم والتدريب 

في الفئة العمرية 15-29 عاماً.
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املرفق أ3-5 أعلى مستوى تعليمي بني الشباب املندرجني خارج دائرة التعليم والعمل والتدريب حسب املناطق )15-29 عاما(

ب  احلضر أ  الريف 

املصدر: البنك الدولي 2012د؛ 2012هـ.
مالحظة: يشير الشكل إلى كل من هم خارج دائرة العمل والتعليم والتدريب.

املرفق أ3-6  من هم خارج دائرة العمل والتعليم والتدريب ومسجلون على أنهم عاطلون حسب املناطق

ب  احلضر أ  الريف 

املصدر: البنك الدولي 2012د؛ 2012هـ.
مالحظة: يشير الشكل إلى كل من هم خارج دائرة العمل والتعليم والتدريب.
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اجلدول أ3-1  منوذج بروبيت لالنقطاع عن الدراسة في سن مبكرة

رة الريف في تونساحلضر في تونس  متغيرات ُمفسِّ

***0.2617-***0.2459-***0.2608-***0.4262-***0.3685-***0.3551-اإلناث

)0.0669()0.0695()0.0725()0.0511()0.0516()0.0524(

0.0531-***0.2079- **0.2838-***0.5171- إمتام التعليم االبتدائي *

 )0.1249()0.1251( )0.0585()0.0608(

0.1559-***0.4319- ***0.8645-***1.2092- إمتام التعليم الثانوي *

 )0.1519()0.1569( )0.1060()0.1090(

***0.7071-***0.9332- ***0.8738-***1.3352- إمتام التعليم العالي *

 )0.1456()0.1508( )0.0999()0.1038(

*0.3689-***0.5310- **0.4287-***0.7510- إمتام التدريب املهني *

 )0.1931()0.1938( )0.1977()0.1994(

0.1339-  0.1460-  اخلُميس الثاني في الثراء

  )0.1301(  )0.0871(

***0.4382-  ***0.4249-  اخلُميس الثالث في الثراء

  )0.1251(  )0.0877(

***0.5604-  ***0.6567-  اخلُميس الرابع في الثراء

  )0.1289(  )0.0909(

***0.8949-  ***1.3011-  اخلميس اخلامس في الثراء )األغنى(

  )0.1298(  )0.0934(

***0.3616-***0.1490-***0.1651-***0.2921-0.0902-0.0208املناطق الداخلية

)0.0799()0.0843()0.0930()0.0561()0.0570()0.0618(

*0.1356-0.0292-0.0656-0.0650-0.0215-0.0842اجلنوب

)0.0770()0.0828()0.0851()0.0748()0.0757()0.0778(

1,9341,9341,9342,7582,7582,758املشاهدات

0.02170.09580.17200.01420.04310.0774اجلذر التربيعي

*** p<0.01 ،** p<0.05 ،* p<0.1 .األخطاء املعيارية بني أقواس
مالحظة: تقدير بروبيت. يأخذ املتغير التابع القيمة 1 إذا لم يكن اجمليب أمت التعليم الثانوي، وإال فيأخذ القيمة صفرا. ويتم إدراج متغيرات رمزية في الفئة العمرية نفسها في التقدير ولكن ال تُظهر. 

والفئات املرجعية هي: لم يلتحق قط باملدارس أو لم يتم التعليم االبتدائي، واخلميس األول للثراء )األفقر(، ومنطقة الساحل. املتغيرات املميزة بعالمة النجمة تشير إلى مستوى التحصيل العلمي 
ألكثر أفراد األسرة البالغني تعليما )30 عاما أو ما فوقها(.

العينة: الشباب في الفئة العمرية 15-29 عاما، الشباب الذين هم في الوقت احلالي في مرحلة التعليم الثانوي أو ما دونه أو يخضعون للتدريب املهني مستبعدون.
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املرفق 4  الفرص االقتصادية
اجلدول أ4-1  محددات التوظيف )منوذج بروبيت(

رة الريف في تونساحلضر في تونسمتغيرات ُمفسِّ

***0.9685-***0.9650-***0.9664-***0.9781-***0.5984-***0.6076-***0.6085-***0.6288-اإلناث

)0.0764()0.0772()0.0771()0.0773()0.0592()0.0596()0.0599()0.0603(

***0.2574***0.3151***0.2715 **0.3690**0.4005**0.3163 إمتام التعليم االبتدائي

 )0.1605()0.1653()0.1641( )0.0808()0.0819()0.0836(

0.0002-0.02940.1027 *0.3280**0.25700.4065 إمتام التعليم الثانوي

 )0.1919()0.1967()0.1959( )0.1070()0.1087()0.1111(

0.45920.83840.7672 0.00040.16500.0166 إمتام التعليم العالي

 )0.1723()0.1802()0.1846( )0.6191()0.6915()0.7032(

0.0237-0.03770.0595- 0.09930.23160.1058 إمتام التدريب املهني

 )0.2036()0.2109()0.2146( )0.1677()0.1680()0.1734(

أحد الوالدين أمت التعليم 
االبتدائي

  -0.1797-0.2139*  -0.0422-0.1192*

  )0.1161()0.1189(  )0.0618()0.0642(

أحد الوالدين أمت التعليم 
الثانوي

  -0.5282***-0.5813***  -0.2534**-0.3662***

  )0.1565()0.1594(  )0.1290()0.1351(

أحد الوالدين أمت التعليم 
العالي

  -0.3276**-0.4279***  -0.6440***-0.7674***

  )0.1514()0.1565(  )0.1445()0.1459(

أحد الوالدين أمت التدريب 
املهني

  -0.3995*-0.4396*  -0.4663*-0.5261**

  )0.2231()0.2276(  )0.2632()0.2558(

***0.2710   0.0055   اخلُميس الثاني في الثراء

   )0.1247(   )0.0886(

***0.4070   0.0315-   اخلُميس الثالث في الثراء

   )0.1271(   )0.0929(

***0.5020   0.1807   اخلُميس الرابع في الثراء

   )0.1324(   )0.0965(

اخلميس اخلامس في الثراء 
)األغنى(

   0.3585**   0.5303***

   )0.1404(   )0.1070(

*0.1236-***0.2632-***0.2770-***0.3065-***0.3365-***0.3761-***0.3389-***0.3342-املناطق الداخلية

)0.0909()0.0912()0.0923()0.0951()0.0626()0.0631()0.0636()0.0671(

***0.2602-***0.2911-***0.3084-***0.3129-***0.5836-***0.5864-***0.5543-***0.5477-اجلنوب

)0.0868()0.0871()0.0886()0.0898()0.0802()0.0803()0.0807()0.0817(

1,5531,5531,5531,5532,4192,4192,4192,419املشاهدات

0.07650.08400.09190.09890.1340.1400.1480.160اجلذر التربيعي

*** p<0.01 ،** p<0.05 ،* p<0.1 األخطاء املعيارية بني أقواس
مالحظة: تقدير بروبيت. يأخذ املتغير التابع القيمة 1 إذا كان اجمليب اشتغل في االثنى عشر شهرا املاضية، وإال فيأخذ القيمة صفرا. ويتم إدراج متغيرات رمزية في الفئة العمرية نفسها في 
التقدير ولكن ال تُظهر. والفئات املرجعية هي: لم يلتحق قط باملدارس، أو لم يتم التعليم االبتدائي، واخلميس األول للثراء )األفقر(، ومنطقة الساحل. املتغيرات املميزة بعالمة "أحد الوالدين" 

تشير إلى مستوى التحصيل العلمي ألكثر أفراد األسرة البالغني تعليما )30 عاما أو ما فوقها(.
العينة: الشباب في الفئة العمرية 15-29؛ والشباب الذين هم في الوقت احلالي في مرحلة التعليم أو التدريب املهني مستبعدون.
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اجلدول أ4-2  محددات الدخل من األجر )منوذج اختيار هيكمان(

رة الريف في تونساحلضر في تونسمتغيرات ُمفسِّ

**0.1558***0.1819***0.1893***0.2638-***0.2862-***0.3074-اإلناث

)0.0745()0.0801()0.0816()0.0680()0.0666()0.0627(

0.02720.0163 0.20020.1473 إمتام التعليم االبتدائي

 )0.1466()0.1454( )0.0703()0.0683(

***0.3106***0.3776 0.3056**0.3918 إمتام التعليم الثانوي

 )0.1862()0.1887( )0.0946()0.0922(

0.19910.0409 ***0.5094***0.6684 إمتام التعليم العالي

 )0.1592()0.1603( )0.2590()0.2411(

0.11560.0383 **0.3396***0.4629 إمتام التدريب املهني

 )0.1604()0.1624( )0.1267()0.1234(

0.0688-  0.0646-  اخلُميس الثاني في الثراء

  )0.0902(  )0.0740(

0.0135  0.0369  اخلُميس الثالث في الثراء

  )0.0853(  )0.0723(

0.0529  **0.1821  اخلُميس الرابع في الثراء

  )0.0898(  )0.0771(

***0.3193  ***0.2645  اخلميس اخلامس في الثراء )األغنى(

  )0.0974(  )0.0895(

**0.09120.07660.1365***0.3651-***0.4295-***0.4678-املناطق الداخلية

)0.0904()0.0852()0.0871()0.0576()0.0575()0.0590(

0.02640.02990.0423***0.3826-***0.3992-***0.4780-اجلنوب

)0.0895()0.0920()0.0930()0.0861()0.0863()0.0814(

1,5701,5701,5702,4202,4202,420املشاهدات

*** p<0.01 ،** p<0.05 ،* p<0.1 .األخطاء املعيارية بني أقواس
مالحظة: التقدير مع تصحيح االختيار لعينة هيكمان. املتغير التابع هو لوغاريتم األجر الشهري. ويتم إدراج متغيرات رمزية في الفئة العمرية نفسها في التقدير ولكن ال تُظهر. والفئات املرجعية 

هي: لم يلتحق قط باملدارس أو لم يتم التعليم االبتدائي، واخلميس األول للثراء )األفقر(، ومنطقة الساحل. املتغيرات املستخدمة في معادلة اختيار هيكمان هي مجموعة من املتغيرات الرمزية تشير 
إلى مستوى التحصيل العلمي ألكثر أفراد األسرة البالغني تعليما )عمر 30 عاما فأكثر(: لم يلتحق قط باملدارس أو لم يتم التعليم االبتدائي، وأمت التعليم االبتدائي، وأمت التعليم الثانوي، وأمت التدريب 

املهني، وأمت التعليم العالي.
العينة: الشباب في الفئة العمرية 15-29 ؛ والشباب الذين هم في الوقت احلالي في مرحلة التعليم أو التدريب املهني مستبعدون.
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اجلدول أ4-3  محددات التوظيف في القطاع غير الرسمي، بشرط كونه موظفاً )منوذج بروبيت(

رة الريف في تونسمتغيرات ُمفسِّ

***0.7141-***0.7100-***0.7160-***0.6563-اإلناث

)0.1073()0.1092()0.1097()0.1106(

**0.3889-**0.3963-**0.4102- إمتام التعليم االبتدائي

 )0.1809()0.1822()0.1825(

***1.1025-***1.1429-***1.1626- إمتام التعليم الثانوي

 )0.2133()0.2144()0.2148(

0.5153-*0.5720-*0.6029- إمتام التدريب املهني

 )0.3232()0.3264()0.3299(

0.0775-0.1340-  أحد الوالدين أمت التعليم االبتدائي

  )0.1051()0.1056(

0.01070.0437-  أحد الوالدين أمت التعليم الثانوي

  )0.2379()0.2476(

0.0272-0.1375-  أحد الوالدين أمت التعليم العالي

  )0.2876()0.2855(

0.3783-0.4883-  أحد الوالدين أمت التدريب املهني

  )0.4678()0.4874(

0.0264   اخلُميس الثاني في الثراء

   )0.1813(

0.1609   اخلُميس الثالث في الثراء

   )0.1863(

0.2684-   اخلُميس الرابع في الثراء

   )0.1778(

0.2120-   اخلميس اخلامس في الثراء )األغنى(

   )0.1878(

*0.1952**0.2519**0.2634**0.2491املناطق الداخلية

)0.1060()0.1089()0.1081()0.1154(

0.18710.17580.18620.1389اجلنوب

)0.1427()0.1485()0.1480()0.1478(

932932932932املشاهدات

0.06010.1030.1050.116اجلذر التربيعي 

p<0.1, ** p<0.05, *** p<0.01 * .األخطاء املعيارية بني أقواس
مالحظة: تقدير بروبيت. يأخذ املتغير التابع القيمة 1 إذا كان اجمليب اشتغل في القطاع غير الرسمي في االثني عشر شهرا املاضية، وإال فيأخذ القيمة صفرا. ويتم إدراج متغيرات رمزية في 

التقدير ولكن ال تُظهر. والفئات املرجعية هي: لم يلتحق قط باملدارس أو لم يتم التعليم االبتدائي، واخلميس األول للثراء )األفقر(، ومنطقة الساحل. املتغيرات املميزة بعالمة "أحد الوالدين" 
تشير إلى مستوى التحصيل العلمي ألكثر أفراد األسرة البالغني تعليما )30 عاما أو ما فوقها(.

العينة: الشباب في الفئة العمرية 15-29 عاما الذين كانوا مشتغلني في االثني عشر شهرا املاضية؛ والشباب الذين هم في الوقت احلالي في مرحلة التعليم أو التدريب املهني مستبعدون.
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اجلدول أ4-4  محددات مستوي التحصيل العلمي )منوذج بروبيت(

رة الريف في تونساحلضر في تونسمتغيرات ُمفسِّ

***0.2038-***0.2210-***0.2125-**0.1400*0.1008*0.1115اإلناث

)0.0596()0.0601()0.0607()0.0453()0.0452()0.0451(

0.0793-0.0099 0.4124-**0.6485- أحد الوالدين لم يتم التعليم االبتدائي

 )0.2666()0.2660( )0.0737()0.0743(

0.0816***0.2293 0.0609-0.1773- أحد الوالدين أمت التعليم االبتدائي

 )0.2566()0.2550( )0.0618()0.0634(

***0.3245***0.4889 0.13940.1327 أحد الوالدين أمت التعليم في مدرسة متوسطة

 )0.2606()0.2578( )0.0843()0.0851(

***0.3118***0.5283 *0.4648*0.4633 أحد الوالدين أمت التعليم الثانوي

 )0.2680()0.2663( )0.1117()0.1136(

***0.7321***0.9487 *0.5109**0.6339 أحد الوالدين أمت التعليم العالي

 )0.2660()0.2638( )0.1059()0.1085(

***0.6177***0.7284 0.19870.1937 أحد الوالدين أمت التدريب املهني

 )0.2891()0.2851( )0.1994()0.2039(

***0.2987  **0.2001  اخلُميس الثاني في الثراء

  )0.0947(  )0.0705(

***0.5523  ***0.3744  اخلُميس الثالث في الثراء

  )0.0975(  )0.0731(

***0.6216  ***0.6384  اخلُميس الرابع في الثراء

  )0.0990(  )0.0771(

***0.7826  ***1.1567  اخلميس اخلامس في الثراء )األغنى(

  )0.1054(  )0.0847(

**0.1081*0.0941-*0.0830-**0.06710.04980.2002-املناطق الداخلية

)0.0733()0.0756()0.0806()0.0489()0.0494()0.0527(

**0.08720.1440*0.1070*0.1370*0.04330.1181اجلنوب

)0.0673()0.0686()0.0700()0.0584()0.0595()0.0612(

1,6581,6581,6582,4362,4362,436املشاهدات

0.03440.07380.1080.01550.03390.0515اجلذر التربيعي 

*** p<0.01 ،** p<0.05 ،* p<0.1 .األخطاء املعيارية بني أقواس
مالحظة: تقدير بروبيت. املتغير التابع هو مستوى التحصيل العلمي ُمقدَّرا في 5 فئات. الفئات في العينة احلضرية: لم يلتحق قط باملدارس أو لم يتم التعليم االبتدائي، وأمت التعليم االبتدائي، وأمت 

التعليم في مدرسة متوسطة، وأمت التعليم الثانوي أو التدريب املهني، وأمت التعليم العالي. الفئات في العينة الريفية: لم يلتحق قط باملدارس أو لم يتم التعليم االبتدائي، وأمت التعليم االبتدائي، وأمت 
التعليم في مدرسة متوسطة، وأمت التعليم الثانوي أو التدريب املهني. ويتم إدراج متغيرات رمزية في الفئة العمرية نفسها في التقدير ولكن ال تُظهر. والفئات املرجعية هي: لم يلتحق قط باملدارس، 

واخلميس األول للثراء )األفقر(، منطقة الساحل. املتغيرات املميزة بعالمة "أحد الوالدين" تشير إلى مستوى التحصيل العلمي ألكثر أفراد األسرة البالغني تعليما )30 عاما أو ما فوقها(.
العينة: الشباب في الفئة العمرية 15-29، الشباب الذين هم في الوقت احلالي في مرحلة التعليم أو التدريب املهني مستبعدون.
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اجلدول أ4-5  محددات الدخل من األجر حسب القطاع )املربعات الصغرى(

احلضر في تونساملتغيرات

*0.2374*0.2253*0.22170.2342**0.2863السن

)0.1390()0.1390()0.1378()0.1365()0.1363(

0.0040-0.0037-0.0038-0.0035-0.0045-اجلذر التربيعي للسن

)0.0029()0.0029()0.0029()0.0029()0.0028(

***0.2560-***0.2083-***0.2108-**0.1249-0.0859-اإلناث

)0.0535()0.0511()0.0528()0.0488()0.0506(

***0.3025***0.3231***0.3573***0.3963 ذوو املهارات

 )0.0514()0.0535()0.0517()0.0548(

0.1725 0.1603  اإلنشاءات

  )0.1543( )0.1501(

**0.3259 ***0.3991  الصناعة

  )0.1454( )0.1426(

*0.2503 *0.2625  اخلدمات

  )0.1448( )0.1414(

**0.3516 ***0.4571  اخلدمة العامة

  )0.1484( )0.1454(

***0.2790-***0.3156-   العمل في القطاع غير الرسمي

   )0.0497()0.0517(

***0.3090-***0.3116-***0.3282-***0.3355-***0.3432-املناطق الداخلية

)0.0726()0.0697()0.0679()0.0659()0.0647(

0.1002-**0.1446-*0.1297-***0.1979-***0.2307-اجلنوب

)0.0686()0.0682()0.0726()0.0684()0.0712(

748748748748748املشاهدات

0.19790.26200.28650.30260.3158اجلذر التربيعي

)تابع(
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تابع اجلدول أ5-4

الريف في تونساملتغيرات

**0.1632**0.1583**0.1823**0.1836***0.2180املتغيرات

)0.0815()0.0803()0.0801()0.0792()0.0796(

**0.0033-*0.0032-**0.0037-**0.0037-**0.0042-اجلذر التربيعي للسن

)0.0017()0.0017()0.0017()0.0017()0.0017(

***0.3054-***0.2941-***0.2805-***0.2371-***0.1894-اإلناث

)0.0455()0.0438()0.0482()0.0465()0.0489(

***0.2147***0.2601***0.2383***0.3124 ذوو املهارات

 )0.0463()0.0493()0.0460()0.0483(

0.0590 0.0592  اإلنشاءات

  )0.0594( )0.0591(

**0.1359 ***0.1981  الصناعة

  )0.0571( )0.0574(

***0.1743 ***0.2160  اخلدمات

  )0.0603( )0.0602(

***0.3378 ***0.4363  اخلدمة العامة

  )0.0943( )0.0953(

***0.1915-***0.2587-   العمل في القطاع غير الرسمي

   )0.0474()0.0483(

*0.0793-**0.0839-**0.0889-**0.1049-*0.0749-املناطق الداخلية

)0.0421()0.0412()0.0406()0.0414()0.0407(

***0.1874-**0.1623-***0.2043-***0.1769-**0.1706-اجلنوب

)0.0674()0.0670()0.0660()0.0662()0.0660(

935935935935935املشاهدات

0.04690.09510.12940.12630.1443اجلذر التربيعي

*** p<0.01 ،** p<0.05 ،* p<0.1 .األخطاء املعيارية بني أقواس
مالحظة: املتغير التابع هو لوغاريتم األجر الشهري. الفئات املرجعية هي: قطاع الزراعة ومنطقة الساحل.

 العينة: الشباب في الفئة العمرية 15-29 عاما الذين كانوا يعملون بأجر في االثنى عشر شهرا املاضية )العينة الريفية(، 
أو في األيام السبعة املاضية )العينة احلضرية(؛ والشباب الذين هم في الوقت احلالي في مرحلة التعليم مستبعدون
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اجلدول أ4-6  محددات االشتغال باألعمال احلرة حلساب الذات، بشرط كونه مشتغال )منوذج بروبيت(

رة الريف في تونساحلضر في تونسمتغيرات ُمفسِّ

*2463 0-*2325 0-*2170 0-*2168 0-***9066 0-***9062 0-***8903 0-***9099 0-اإلناث

)0 1717()0 1722()0 1703()0 1696()0 1312()0 1310()0 1297()0 1350(

0085 0-0475 07970 0 2237 0-2068 0-1445 0- إمتام التعليم االبتدائي

 )0 2821()0 2845()0 2846( )0 1610()0 1623()0 1635(

1219 0-0057 03620 0 3359 0-3461 0-2379 0- إمتام التعليم الثانوي

 )0 3497()0 3406()0 3402( )0 2191()0 2221()0 2337(

  ***0008 1-***9766 0-***8450 0- إمتام التعليم العالي 

 )0 3245()0 3332()0 3507(  

1772 33430 37750 0 1926 0-1756 0-0700 0- إمتام التدريب املهني

 )0 3569()0 3540()0 3594( )0 3188()0 3223()0 3213(

أحد الوالدين أمت 
التعليم االبتدائي

  0 18330 1568  0 17540 1258

  )0 1945()0 1940(  )0 1153()0 1176(

أحد الوالدين أمت 
التعليم الثانوي

  0 34370 3064  0 3801*0 2770

  )0 2873()0 2793(  )0 2305()0 2267(

أحد الوالدين أمت 
التعليم العالي

  0 29580 2514  -0 0961-0 2294

  )0 2747()0 2706(  )0 3333()0 3383(

أحد الوالدين أمت 
التدريب املهني

  0 27450 3135  0 45780 2869

  )0 3941()0 4070(  )0 4670()0 4261(

1367 0-   2049 0-   اخلُميس الثاني في الثراء

   )0 2280(   )0 1840(

1362 0-   1084 0   اخلُميس الثالث في الثراء

   )0 2191(   )0 1919(

1059 0   0582 0   اخلُميس الرابع في الثراء

   )0 2071(   )0 1920(

اخلميس اخلامس في 
الثراء )األغنى(

   -0 0026   0 4959**

   )0 2404(   )0 1989(

**2682 0-***3399 0-***3497 0-***3402 0-1553 14450 11820 16370 0املناطق الداخلية

)0 1717()0 1750()0 1768()0 1847()0 1130()0 1150()0 1155()0 1257(

***4813 0-***5308 0-***5194 0-***5123 0-**3420 0**3548 0**3447 0**3792 0اجلنوب

)0 1651()0 1687()0 1701()0 1702()0 1701()0 1682()0 1712()0 1763(

719719719719929929929929املشاهدات

0599 03410 02760 02570 11400 11000 10600 08190 0اجلذر التربيعي

*** p<0.01 ،** p<0.05 ،* p<0.1 .األخطاء املعيارية بني أقواس
مالحظة: تقدير بروبيت. املتغير التابع يأخذ القيمة 1 إذا كان اجمليب اشتغل حلساب نفسه في االثني عشر شهرا املاضية )العينة الريفية(، أو في األيام السبعة املاضية )العينة احلضرية(، 
وإال فيأخذ القيمة صفرا. ويتم إدراج متغيرات رمزية في التقدير ولكن ال تُظهر. والفئات املرجعية هي: لم يلتحق قط باملدارس أو لم يتم التعليم االبتدائي، واخلميس األول للثراء )األفقر(، 

ومنطقة الساحل. املتغيرات املميزة بعالمة "أحد الوالدين" تشير إلى مستوى التحصيل العلمي ألكثر أفراد األسرة البالغني تعليما )30 عاما أو ما فوقها(.
العينة: الشباب في الفئة العمرية 15-29 عاما الذين كانوا مشتغلني في االثني عشر شهرا املاضية؛ والشباب الذين هم في الوقت احلالي في مرحلة التعليم أو التدريب املهني مستبعدون.
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املرفق أ4-1   نوع التعاقد مع البالغني املشتغلني )في الشريحة العمرية 30 – 59 عاما(

ب  احلضر أ  الريف 

املصدر: البنك الدولي 2012د؛ 2012هـ.
مالحظة: يشير الشكل إلى البالغني املشتغلني فحسب ويستبعد البالغني الذين يعملون حلساب أنفسهم.

املرفق أ4-2   تشغيل البالغني في القطاعات منخفضة اإلنتاجية

املصدر: البنك الدولي 2012د؛ 2012هـ.
مالحظة: يشير الشكل إلى البالغني املشتغلني فحسب ويستبعد البالغني الذين يعملون حلساب أنفسهم.
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املرفق أ4-3   تشغيل البالغني في القطاعات منخفضة اإلنتاجية

ب  احلضر أ  الريف 

املصدر: البنك الدولي 2012د؛ 2012هـ.
مالحظة: يشير الشكل إلى البالغني املشتغلني فحسب ويستبعد البالغني الذين يعملون حلساب أنفسهم. ويتضمن قطاع الزراعة الوظائف في صناعة جتهيز املواد الغذائية.
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املصدر: البنك الدولي 2012د؛ 2012هـ.
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املرفق أ4-4  اعتزام العمل في القطاع العام
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املرفق أ4-5   البالغون الذين يعملون حلساب أنفسهم، الريف مقابل احلضر
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املصدر: البنك الدولي 2012د؛ 2012هـ.
مالحظة: يستبعد الشكل كل الشبان امللتحقني بالتعليم أو أية برامج تدريبية.
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املرفق أ5-1   الوعي ببرامج تنشيط سوق العمل حسب املناطق ونوع اجلنس

ب  حسب نوع اجلنس أ  حسب املنطقة 

املرفق 5: املهارات املطلوبة للحصول على عمل وخدمات الشباب األخرى

املصدر: البنك الدولي 2012د؛ 2012هـ.
مالحظة: يشير الشكل إلى جميع الشباب.
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املرفق أ5-2   مشاركة الشباب في برامج تنشيط سوق العمل، حسب املناطق

املصدر: البنك الدولي 2012د؛ 2012هـ.
مالحظة: يشير الشكل إلى جميع الشباب.
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املرفق أ5-4   الوعي ببرامج تشجيع مشاريع األعمال احلرة،)حسب من هم خارج دائرة التعليم والعمل والتدريب بني السكان، ونوع اجلنس(

ب  نوع اجلنس أ  األفراد خارج دائرة التعليم والعمل والتدريب 

املرفق أ5-3  الوعي ببرامج تشجيع مشاريع األعمال احلرة، حسب املناطق

املصدر: البنك الدولي 2012د؛ 2012هـ.
مالحظة: يشير الشكل إلى جميع الشباب.
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املصدر: البنك الدولي 2012د؛ 2012هـ.
مالحظة: يشير الشكل إلى جميع الشباب.
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املرفق أ5-5   املشاركة في برامج تشجيع مشاريع األعمال احلرة )حسب املناطق(

املصدر: البنك الدولي 2012د؛ 2012هـ.
مالحظة: يشير الشكل إلى جميع الشباب.

املرفق أ5-6   املشاركة في برامج تشجيع مشاريع األعمال احلرة )حسب من هم خارج دائرة العمل والتعليم والتدريب(

املصدر: البنك الدولي 2012د؛ 2012هـ.
مالحظة: يشير الشكل إلى جميع الشباب.

املرفق أ5-7  املشاركة في برامج تشجيع مشاريع األعمال احلرة )حسب مستوى الفقر(

املصدر: البنك الدولي 2012د؛ 2012هـ.
مالحظة: يشير الشكل إلى جميع الشباب.
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