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 املرصد الوطين للشبابل عمبرنامج 

 2020لسنة  

 

 الربامج االسرتاتيجية
برنامج األمم املتحدة د الوطني للشباب بالتعاون مع سة حول الرؤية االستراتيجية للمرصدرا -1

 اإلنمائي

مشروع تركيز وحدة لالستشراف االستراتيجي باملرصد الوطني للشباب بالتعاون مع صندوق  -2

 األمم املتحدة للسكان

-2018مل وطنية وورشات عمل جهوية حول مخرجات املسح الوطني حول الشباب ورشة ع -3

املركز الكندي للبحوث  ونتائج الدراسات املنجزة في إطار برنامج البحث بالشراكة مع 2019

 CRDIوالتنمية الدولية 

 2250بعا للقرار األممي في إعداد االستراتيجية الوطنية حول الشباب والسلم واألمن ت الشروع -4

 بالتعاون مع صندوق األمم املتحدة للسكان

للشباب من خالل االنطالق في تركيز الشبكة في املنطقة العربية الشروع في إحداث مركز االمتياز  -5

 وذلك بالتعاون مع صندوق األمم املتحدة للسكان العربية للباحثين حول قضايا الشباب

 )املكتب اإلقليمي باملنطقة العربية(

املعهد بالشراكة مع  ال السياسات العمومية للشبابللتجديد في مجروع الشراكة شطالق مإ -6

املنظمة و  اومرصد الطفولة والشباب ببلجيك (INJEPالوطني للشباب والتربية الشعبية بفرنسا )

 .OIF الدولية الفرنكوفونية
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 دراسات:برامج البحوث وال
إنجاز دراسة حول مجموعات األحباء بالجمعيات الرياضية وظاهرة العنف في املالعب الرياضية  -1

 بالتعاون مع املجلس البريطاني 

حول األشكال الجديدة لاللتزام املدني لدى الشباب بالتعاون مع املجلس البريطاني إنجاز بحث  -2

 ومنتدى العلوم واالقتصادية واالجتماعية

يل واقع الخدمات العمومية املوجهة للشباب، مدى استعمالها وأثرها جرد وتشخيص وتحلإنجاز  -3

 GIZالوكالة األملانية للتعاون الدولي في إدماج الشباب بالتعاون مع 

دراسة ميدانية حول الشباب ضمن مشروع "الحفاظ على ديمومة السالم في تونس من إنجاز  -4

 خالل إدماج الشباب على املستوى املحلي بالشراكة مع برنامج األمم املتحدة اإلنمائي

 

 برامج اإلتصال واإلعالم املوجه للشباب:
 DOCإطالق البوابة االلكترونية للمرصد الوطني للشباب والتي تتضمن املنظومة التوثيقية شباب  -1

 INFOواملنظومة اإلحصائية شباب 

تتضمن  إطالق التطبيقة االلكترونية للمرصد الوطني للشباب على االندرويد والتي تتضمن -2

وفرص العمل والتكوين  INFOواملنظومة اإلحصائية شباب  DOCاملنظومة التوثيقية شباب 

 وأنشطة املرصد

نحكيو بالشراكة مع إذاعة الشباب من خالل طرح مواضيع في عالقة  #اعي ذمواصلة البرنامج اإل   -3

 بمخرجات املسح الوطني حول الشباب 

 

 التظاهرات الكربى: 
 حول الشباب واملواطنة الكونية لجامعة املتوسطيةلالدورة الثامنة  -1

 ندوة دولية حول السياسات املوجهة للشباب )تجارب مقارنة( -2
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 جذاذة مشروع

 

 الربامج االسرتاتيجية: جمال النشاط

 الرؤية االستراتيجية للمرصد الوطني للشباب: النشاط/املشروع

 2020من فيفري إلى جوان : التاريخ 

 إلنمائيبرنامج األمم املتحدة االشركاء: 

 األهداف:

 قياس القدرات واملهارات االبتكارية داخل املرصد -1

 إعادة تحديد الرؤية املشتركة للمرصد -2

 دعم مهارات وقدرات موظفي املرصد االبتكارية -3

 إنشاء خلية ابتكارية داحل املرصد -4

 إعادة هيكلة املرصد -5

 تطوير آليات التواصل والعمل املشترك -6

 احملتوى: 
 ورشات عمل في شكل مجموعات بؤرية مع إطارات املرصد -1

 مقابالت ومحادثات فردية مع إطارات املرصد -2

ورشاااااااات تفكيااااااار مشاااااااتركة لرسااااااام مالماااااااا الرؤياااااااة االساااااااتراتيجية للمرصاااااااد عبااااااار إدمااااااااج مقارباااااااات و ألياااااااات  -3

 (Next generation National Youth Observatory)اإلبتكااااااااااااااار املجتم ااااااااااااااي 
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 جذاذة مشروع

 

 الربامج االسرتاتيجية: جمال النشاط

 مشروع تركيز وحدة لالستشراف االستراتيجي باملرصد الوطني للشباب : النشاط/املشروع

 2020من فيفري إلى جوان : التاريخ 

 صندوق األمم املتحدة للسكانالشركاء: 

 األهداف:

 موقع االستراتيجي للمرصد الوطني للشباب تدراسة استراتيجية وبشكل أخص ال إنجاز  -7

 لتطورات العاملية والسياق التونس ي الجديدمواكبة ا -8

 توقع سياسات واستراتيجيات الجهات الفاعلة املعنية، مع مراعاة تطور إمكاناتها -9

للشااااااااااااباب فااااااااااااي توجياااااااااااا  ومتا عااااااااااااة وتقياااااااااااايم تطااااااااااااوير رؤيااااااااااااة مشااااااااااااتركة للاااااااااااادور االسااااااااااااتراتيجي للمرصااااااااااااد الااااااااااااوطني  -10

 السياسات املوجهة للشباب 

 احملتوى: 
 مرحلة التشخيص -1

 مرحلة االستشراف  -2

 التموقع االستراتيجي للمرصد الوطني للشباب  -3

 

 

 



6 
 

 

 جذاذة مشروع

 الربامج االسرتاتيجية: شاطجمال الن

 ورشة عمل وطنية وورشات عمل جهوية حول:: النشاط/املشروع

 مخرجات املسح الوطني حول الشباب  -1

نتائج الدراسات املنجزة في إطار برنامج البحث بالشراكة مع املركز الكندي للبحوث والتنمية  -2

 CRDI الدولية

 2020مارس : التاريخ 

+ الوزارات والهياكل واملنظمات ذات العالقة + املعهد  CRDIاملركز الكندي للبحوث والتنمية الدوليةالشركاء: 

 حصاءالوطني لل 

 األهداف:

 تقديم نتائج املسح الوطني حول الشباب حسب املحاور السبعة املطروحة -11

 املحور األول: تكوين العائلة واالختيارات اإلنجابية 

  املحور الثاني: التعليم 

 املحور الثالث: التشغيل والتكوين 

  والسياسيةاملحور الرا ع: املشاركة املجتمعية 

  املحور الخامس: اإلعالم وتكنولوجيات االتصال 

 املحور السادس: الشباب والسلم واألمن 

 املحور السا ع: السلوك املحفوف باملخاطر والتحديات الصحية والبيئية 

 تقديم نتائج الدراسات املنجزة في إطار برنامج البحث "شأن"  -12

الت العدالة االجتماعية والصالح العام"" :البحث األول  -
ّ
، وقد تم إنهاء   البحث الشباب وتمث

 حول:

Les sentiments d’injustice chez les jeunes tunisiens: Enquête sur 

les représentations de la justice et du bien commun 
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 " والتقرير حول:   ? Les jeunes et la chose publique: quels rapportsإنهاء التقرير حول"  -

 "L’attitude des jeunes à l’égard du phénomène salafiste" 

 "Les groupes ultras en Tunisie»و: 

الذي يهدف إلى تحليل  : "الشباب واملواطنة: األشكال الجديدة لاللتزام"البحث الثاني -

 املدنية والسياسية.مفهوم االلتزام لدى الشباب التونس ي من حيث املشاركة 

 Radioscopie de la révolutionوقد أنجزت في طار هذا البحث الدراسة حول" - 

tunisienne Narration et Analyse  " 

 Jeunes et participation citoyenne: Lesانجاز ومناقشة نتائج الدراسة الكمية " -

nouvelles formes d’engagement  " 

 

 

التنشئة االجتماعية، األخالقيات والديمقراطية في عصر تكنولوجيا املعلومات واالتصال: الشباب " :البحث الثالث -

والذي يهدف إلى تحليل املمارسات السوسيوسياسية والنضالية للشباب الناشط في  وتحديات املواطنة الجديدة"

لرقمي الذي فرض  تعدد الفضاءات املجال الرقمي وتحليل مختلف املمارسات املرتبطة بظهور الحراك االجتماعي ا

    Les pratiques numériques des jeunes internautesاالنتهاء من الدراسة النوعية حول  الرقمية، وقد تّم 

والذي يهدف إلى تحليل " :"الشباب واإلعالم في املرحلة االنتقاليةالبحث الرا ع -

هذا الشأن )صحفيين،  صورة الشباب في اإلعالم وصياغة توصيات للمتدخلين في

مكونات املجتمع املدني، مهنيين، صناع القرار...( وقد تم في إطار هذا البحث إنهاء 

 الدراسات التالية:

-   "Les jeunes et le terrorisme dans les médias de presse." 

-    "Les réformes éducatives dans les médias ." 

-    "Les jeunes des radios web" 

-   " "Les jeunes et les élections" 

-   "La place des jeunes dans la sphère économique " 

 دراسة كيفية حول "مكانة الشباب في اإلعالم"    -

  "Les jeunes et les radios webتقرير حول"    -

 

 احملتوى:
  ن الشبابيأومختلف املتدخلين في الشورشات عمل جهوية مع الشباب  -1

 ورشة وطنية لتقديم نتائج املسح والدراسات املنجزة -2
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 جذاذة مشروع

 

 البحوث والدراسات: جمال النشاط

 دراسة حول األشكال الجديدة لاللتزام املدني لدى الشباب: النشاط/املشروع

 2020مارس  بداية من: التاريخ

 املجلس البريطانيالشركاء: 

 األهداف:

 تحليل ودراسة األشكال الجديدة االلتزام املدني لدى الشباب من خالل الحركات املواطنية  -13

 معرفة ما مدى االلتزام املدني لدى الشباب هل هو ظرفي أم دائم؟ -14

 بناء سياسات مناسبة لتعزيز مشاركة الشباب وانخراط  في الشأن العام -15

 

 احملتوى:

اؤهاااااااااا ماااااااااع املاااااااااؤثرين علاااااااااى مواقاااااااااع التواصااااااااال االجتمااااااااااعي إنجااااااااااز اساااااااااتايان خااااااااااص باملقاااااااااابالت املزماااااااااع إجر  -4

 وعلى مستوى التحركات امليدانية

 ورشات عمل في شكل مجموعات بؤرية مع عدد من الشباب املشارك في الحمالت املواطنية -5
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 جذاذة مشروع

 

 البحوث والدراسات: جمال النشاط

وظاهرة العنف في املالعب  ULTRASدراسة حول مجموعات األحباء بالجمعيات الرياضية : النشاط/املشروع

 الرياضية 

التونس ي وملدى تأثيرها وتأثرها باإلطار في السياق  ULTRASدراسة تفهمية لثقافة ومسار تطور مجموعات األحباء 

 السياس ي واإلجتماعي والثقافي السائد

 2020من مارس إلى ساتمبر : التاريخ

 املجلس البريطانيالشركاء: 

 األهداف:

 إدماج هذه الفئة االجتماعية وثقافتها في البرامج املوجهة للشباب  -16

 باببناء سياسات للحد واستيعاب العنف لدى هذه الفئة من الش -17

 بناء سياسات وطنية النخراط الشباب في الشأن العام املحلي اعتمادا على ركائز هذه الثقافة -18

 

 احملتوى:

 تحليل سردية أغاني وأهازيج االلتراس لعدد من الفرق من مختلف الجهات -6

 إجراء مجموعة من املحادثات املعمقة مع عناصر مجموعات االلتراس -7

 عدد من الشباب لتحديد نظرتهم من هذه املجموعات وثقافتهاإجراء مجموعات بؤرية مع  -8
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 جذاذة مشروع

 البحوث والدراسات: جمال النشاط

الحفاظ على ديمومة السالم في تونس من دراسة ميدانية حول الشباب في إطار  مشروع " : النشاط/املشروع

ي "
ّ
 خالل إدماج الشباب على املستوى املحل

 2020من جانفي إلى جوان : التاريخ 

  البلديات املستهدفة من الدراسة:

 دوائر 8قا س املدينة :  -

 دائرة 17مدنين املدينة :  -

 دائرة 23تطاوين املدينة :  -

 دوائر 7رمادة :  -

 دائرة 12بن قردان :  -

 دوائر 9جرجيس:  -

 دوائر 6جربة أجيم:  -

 شاب وشاّبة 1200: حجم العّينة

 برنامج األمم املتحدة اإلنمائي الشركاء: 

 األهداف:

رات إحصائية -19
ّ

 التدّرب على محتوى ومنهجية املسح والحصول على معطيات ومؤش

 انتاج وتطوير مؤشرات السالم على املستوى املحلي -20

 تشريك الشباب في الشأن املحلي -21

 احملتوى: 
 إعداد استايان استئناسا باستايان املسح الوطني حول الشباب. -9

 ي املشروع تنظيم ورشة عمل بمدني تضم كل األطراف املشاركة ف -10

التخطاااااايط لتاااااادريب أعضاااااااء املجااااااالس البلديااااااة علااااااى منهجيااااااة املسااااااح ماااااان أجاااااال ضاااااامان إعااااااادة إنتاااااااج هااااااذا النااااااوع مااااااان  -11

 اإلستايانات لتحديث البيانات في املستقبل.
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 جذاذة مشروع

 

 اإلتصال واإلعالم املوجه للشباب: جمال النشاط

 البوابة االلكرتونية للمرصد الوطين للشبابالنشاط/املشروع: 

 أشهر 6ع: مدة إجناز املشرو

 2020مارس  تاريخ إطالق البوابة:

 األهداف:

 تطوير منظومة وآليات التواصل مع الشباب -1

 مواكبة التطور التكنولوجي واستعماالت الشباب لتطبيقات الهاتف الذكي -2

 معةتجميع املنظومات االلكترونية للمرصد في بوابة جا -3

 احملتوى:

وتهدف إلى تجميع وتبويب النصوص القانونية واملقاالت الصحفية والكتب  DOCمنظومة توثيقية شباب  -1

 والدراسات والتقارير وكراسات الشروط... التي تعنى بالشأن الشبابي

ونتائج عمليات سبر اآلراء واستطالعات الرأي وتهدف إلى تجميع كل املؤشرات  INFOمنظومة إحصائية شباب  -2

 ونتائج املسوحات الوطنية ذات العالقة بالشأن الشبابي

 منتدى حواري افتراض ي يهدف إلى طرح مواضيع تهم مشاغل وقضايا الشباب -3

 إعالم خدماتي يعنى بفرص التشغيل والتكوين والتطوع والتعريف بأنشطة املرصد وبرامج  -4
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 جذاذة مشروع

 

 اإلتصال واإلعالم املوجه للشباب: جمال النشاط

 حنكيو #الربنامج اإلذاعي النشاط/املشروع: 

برنامج إذاعي ينجز في إطار اتفاقية التعاون والشراكة املمضاة بين املرصد الوطني للشباب وإذاعة الشباب ويهدف 

حصص أسبوعيا  شكل  4الشأن الشبابي، و سيتّم بث  تشاركي بين قطاعات عمومية متدخلة فيإلى تطوير العمل ال

مباشر يتّم خاللها التواصل مع مختلف فئات الشباب حول املواضيع املستجّدة وذات العالقة بأوضاعهم ومشاغلهم 

ي والوطني إضافة إلى تناول الظواهر 
ّ
الشبابّية تناوال علميا باالستناد إلى وطموحاتهم ومشاركتهم في الشأن العام املحل

 الدراسات والبحوث العلمّية التي ينجزها املرصد.

 2019نوفمبر  5: تاريخ انطالق املشروع

 إذاعة الشباب الشركاء:

 األهداف:

 االستماع إلى آراء الشباب في عدد من القضايا واملشاغل الشبابية -4

 عبر تنظيم حصة شهرية داخل الجهاتاالقتراب من مشاغل الشباب  -5

 احملتوى:
طرح عدد من القضايا واملشاغل الشبابية في حصص إذاعية أيام االثنين والثالثاء واألربعاء والخميس من كل  -5

 أسبوع من الساعة الثامنة مساء إلى الساعة التاسعة والنصف ليال

 تشريك عدد من الشباب في الحصص اإلذاعية -6

 واملختصين حسب طبيعة املوضوع املطروحتشريك  عض الخبراء  -7

 إنجاز استجوابات مع الشباب حول املواضيع املطروحة -8
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 جذاذة مشروع

 التظاهرات الكربى: لنشاطجمال ا

اجلامعة املتوسطية حول الشباب واملواطنة  الدورة الثامنة: النشاط/املشروع

 الكونية

 2020جوان  8إلى  1من : التاريخ

 مركز اصطياف وترفي  األطفال بالحمامات  املكان:

 دولة 32شاب وشابة من حوالي  200حوالي  عدد املشاركني:

 مركز شمال جنوب باملجلس األوروبي الشركاء: 

 األهداف:

تعزيااااااز التعاااااااون املتعاااااادد األطااااااراف ماااااان األساااااافل إلااااااى األعلااااااى بااااااين أصااااااحاب القاااااارار والشااااااباب   شااااااأن القضااااااايا املتعلقااااااة باناااااااء  -22

 مؤّسسات فاعلة، مسؤولة ودامجة من خالل االستفادة من التجارب وإقامة الشبكات وتبادل الخبرات.

ملااااااادني واملنظماااااااات الشااااااابابية علاااااااى اإلساااااااهام فاااااااي جااااااادول األعماااااااال العااااااااملي وعلاااااااى مواجهاااااااة التحاااااااديات تعزياااااااز قااااااادرة املجتماااااااع ا -23

 املتعلقة بالشباب ودوره في باناء مؤّسسات فاعلة، مسؤولة ودامجة.

 تعزيز فهم آليات الحكم املتعدد املستويات وزيادة وعي صان ي القرار وممثلي الشباب بأدوارهم وأهميتهم. -24

تشااااااجيع مشااااااااركة الشااااااباب فاااااااي املواطناااااااة النشااااااطة والشاااااااراكة علاااااااى مسااااااتويات مختلفاااااااة ملواجهاااااااة التحااااااديات الرئيساااااااية التاااااااي  -25

 يواجهها الشباب في جميع أنحاء العالم مما يسهم في ضمان حصول الشباب على الحقوق .

م عناصااااااار حاسااااااامة فاااااااي تشااااااجيع التعلااااااايم الكاااااااوني وعمااااااال الشااااااباب والتعلااااااايم الغيااااااار نظاااااااامي علااااااى نطااااااااق واساااااااع والاااااااوعي بكااااااونه -26

 معالجة التهميش والتظرف والتمييز والظلم االجتماعي 

 احملتوى:

عدد من الورشات التدرياية لعدد من الشركاء الوطنييين والدوليين على غرار املجلس البريطاني ومنظمة البحث عن أرضية  -9

لوني ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية مشتركة وجامعة الدول العربية ومنتدى الشباب اإليطالي ومنتدى الشباب الكاتا

 ونموذج االتحاد االفريقي....

 لقاء بين مختلف الشركاء لتدارس محتوى الدورات القادمة للجامعة املتوسطية بكل من تونس واسبانيا -10

ل معرض الجمعيات الوطنية والدولية بهدف التشايك وتوفير فرص للشباب املشارك من ربط عالقات والبحث عن تموي -11

 ملشاريع 

 


