
 الجمهورية التونسية
  وزارة التكوين المهني والتشغيل 

 العامة للمرصد الوطني للتشغيل والمهاراتاإلدارة 

8/1 

 

 

 خاصة بتقييم مذكرة 
 برنامج الخدمة المدنية التطوعية

 
 

I- أهداف المسح والمنهجية المعتمدة 
 

جز المرصد الوطني أنوتقييم للسياسات النشيطة للتشغيل، متابعة أشغاله الرامية إلى في إطار 
بالتعاون مع الوكالة الوطنية للتشغيل  2010خالل موفى شهر أوت من سنة للتشغيل والمهارات 

الذي تم بعثه مع بداية سنة برنامج الخدمة المدنية التطوعية دراسة تقييمية حول والعمل المستقل 
2010 . 

 

ومعرفة مدى  لبرنامج الخدمة المدنية التطوعية، مرحلي ويهدف هذا العمل باألساس إلى تقييم
قد بتوصيات عملية لتجاوز الصعوبات التي  والخروجبلوغه لألهداف التي وضعت له من جهة، 

 تحسين بالتالي من نجاعة البرنامج. الالجمعيات المحتضنة لهم و  أويالقيها الشبان المنتفعون 
 

 : ةالميداني اتحمسو لبلوغ هذه األهداف، وقع اعتماد منهجية تقوم على إنجاز نوعين من الو  
  

بصدد القيام بتربصاتهم في إطار البرنامج وهم مسح ميداني أول شمل عينة من الشبان  -
شابا منتفعا  3800من جملة قرابة ووقع سحبها  شابا 570تتكون من الخدمة المدنية 

 ،2010إلى منتصف شهر جويلية 
 

الشبان المنتفعين تتكون من حتضن تاني ثان شمل عينة من الجمعيات التي دمسح مي -
 ،جمعية 1200 من مجموع جمعية 230

 
 



 

8/2 

I - النتائج األولية : 
 

I -1 المنتفعين نتائج المسح الميداني المنجز لدى الشبان 
I -1-1 خصائص الشبان المنتفعين 

 

ما يناهز  منهممنتفعا  3800قرابة  2010المنتفعين إلى منتصف شهر جويلية بلغ عدد 
الذكور . في حين ال يمثل فتاة منتفعة 2900منتفعا من جنس اإلناث، أي ما يعادل  75%

 شابا. 900، حيث بلغ عددهم حوالي %25سوى 
 

أن معدل األعمار المنتفعين ببرنامج الخدمة المدنية  تبرز معطيات المسح الميدانيو 
 .%80سنة فما فوق قرابة  25تمثل الشريحة العمرية من و سنة،  28التطوعية بلغ حدود 

 

 عين حسب الشريحة العمريةف: عدد المنت 01جدول عدد
 (%النسبة ) عدد المنتفعين   العمرية الشريحة

 20.4 767 سنة 25أقل من 

 55.7 2092 سنة 30و 25ما بين 

 19.5 733 سنة 35و 30ما بين 

 4.4 167 سنة 35أكثر من 

 100.0 3759 المجموع

 

أن برنامج الخدمة المدنية التطوعية أولى عناية خاصة كما تبين معطيات المسح الميداني 
من حاملي شهادات التعليم العالي المنتمين إلى الفئات ذات االحتياجات  بطالبي الشغل

الخصوصية على غرار الشبان المنتمين إلى العائالت المعوزة، حيث بلغ عدد المنتفعين 
. كما بلغ عدد طالبي الشغل من مجموع المنتفعين %38شابا وهو ما يمثل  1400منهم 

من مجموع  %44شابا وهو ما يعادل  1700الذين فاقت مدة بطالتهم الثالث سنوات 
 المنتفعين. 

 

شخصا  76بلغ عددهم  وتجدر اإلشارة إلى أن عدد المنتفعين من األشخاص المعوقين ،هذا
 من مجموع المنتفعين. %2أي ما يمثل 
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ويتبين من خالل توزيع المنتفعين حسب اختصاص الشهادة أن أصحاب اختصاصات 
من مجموع  %40، يمثلون حوالي األجنبية اللغاتو والمحاسبة التصرفو اإلعالمية

 المنتفعين ببرنامج الخدمة المدنية التطوعية.
 

المسح الميداني أن  تبرز معطيات ،فيما يخص التوزيع الجغرافي للمنتفعين بهذا البرنامج
من مجموع  %42قرابة ، استقطبت صفاقسو قابسو نابلو القيروانو تونسواليات 

المنتفعين. ويعزى هذا التوزيع إلى أهمية النسيج الجمعياتي بهذه الواليات، حيث تمثل نسبة 
 من مجموع الجمعيات المنتفعة. %38الجمعيات المنتفعة ما يناهز 

 

I -1-2 تقييم البرنامج من وجهة نظر الشبان المنتفعين 
 

من األسباب  اكتساب تجربة مهنيةرغبة طالبي الشغل في و غياب فرص التشغيليعتبر 
الرئيسية التي تدفع الشاب لالنتفاع بهذا البرنامج، حيث تمثل نسبة المنتفعين الذين يرجعون 

 .%23و  %61السببين على التوالي :  ينانتفاعهم بالبرنامج لهذ
 

من المنتفعين علموا  %50 حسب الجهات والهياكل المتدخلة، أن المنتفعينتوزيع برز يو 
فر عروض التربص في إطار هذا البرنامج من خالل مكاتب التشغيل والعمل المستقل، بتو 

 عن طريق السلط الجهوية. %25وقرابة 
 

 350بلغ عدد المنقطعين حوالي  بعد مرور حوالي ثالثة أشهر ونصف على بداية التربص،
من مجموع المنتفعين. ويتوزع المنقطعون حسب الوضعية المهنية  %9شابا، وهو ما يمثل 

 بتاريخ المسح على النحو التالي :
 في حالة شغل ؛ 47%-
 بصدد البحث عن شغل ؛ 46%-
 بصدد مواصلة الدراسة الجامعية أو المشاركة في دورات تكوينية. 7%-
 

 3400الشبان الذين يواصلون تربصاتهم بتاريخ المسح الذين بلغ عددهم قرابة  خصفيما ي
 منتفعا، تبرز نتائج  المسح ما يلي :
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يلقون تأطيرا ومساندة داخل الجمعيات وخاصة في مجال من المتربصين  %75حوالي  -
 ةوالمساندة لالندماج في الحياة النشيطمن المنتفعين بالتأطير(  %84) التأطير الفني 

من المنتفعين  %11طير( والمساعدة على بعث المشاريع )أمن المنتفعين بالت 28%)
 ؛(بالتأطير

أو  4يعملون بنصف الوقت ) %71و أيام( 6أو  5) األسبوعأيام  يعملون كامل  88% -
 ، ساعات في اليوم( 5

من الشبان يؤكدون أنهم بصدد ممارسة أنشطة مطابقة لما وقع التنصيص عليه  91% -
 في عقد التربص ؛

ويطمحون في الحصول على  من الشبان يقرون أنهم بصدد اكتساب تجربة مهنية 90% -
 عمل مؤجر ، 

يمكنهم من إرساء شبكة  برنامج الخدمة المدنية التطوعية يرون أنمن المتربصين  18% -
 دهم على االندماج في سوق الشغل ،عالقات تساع

 %10وقرابة ضعيفة ويقترحون الترفيع فيها قيمة المنحة  أنيرون من المنتفعين  20% -
 تحسين ظروف العمل صلب الجمعية.ب يطالبونمنهم 

 

I -2  المنتفعة الجمعياتنتائج المسح الميداني المنجز لدى 
I -2-1 خصائص الجمعيات المنتفعة 

 

الجمعيات المنتفعة ببرنامج الخدمة المدنية التطوعية إلى منتصف شهر جويلية بلغ عدد 
شابا وهو ما  3800جمعية موزعة على كامل تراب الجمهورية لتضم  1200قرابة  2010
 لكل جمعية. ينمتربص 3يعادل 

 

الجمعيات االجتماعية ويتبين من خالل توزيع الجمعيات حسب طبيعة نشاطها أن 
من مجموع الجمعيات المنتفعة  %80، تمثل نموية والجمعيات الثقافيةوالجمعيات الت
 من الشبان المنتفعين. %68لتستقطب قرابة 
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 طبيعة النشاطحسب الجمعيات المنتفعة : عدد  02جدول عدد

 طبيعة النشاط
 الشبان المنتفعون الجمعيات المنتفعة 
 (%النسبة ) عدد (%النسبة ) عدد

 47.4 1782 35.3 424 جمعيات اجتماعية

 6.4 240 2.6 32 جمعيات نسائية

 9.2 347 26.6 319 جمعيات تنموية

 11.2 420 18.7 225 جمعيات ثقافية

 5.4 203 4.4 53 جمعيات رياضية

 7.8 293 6.8 81 جمعيات علمية

 5.2 196 90. 11 وداديات

 7.4 277 4.5 55 جمعيات أخرى

 100.0 3759 100.0 1199 المجموع

 

ثلث هذه الحجم من حيث عدد األجراء، أن حسب المنتفعة كما يبين توزيع الجمعيات 
 .وما دون أجراء 3منها تشغل  %38و العمل التطوعيعلى كليا الجمعيات تنشط باالعتماد 

 

I -2-2  الجمعيات المنتفعةتقييم البرنامج من وجهة نظر 
 

تحتضن الشبان في إطار من الجمعيات  %67تبرز معطيات المسح الميداني أن ما يقارب 
مهام الموكولة إليها. ال على إنجازمساعدتها  بهدفبرنامج الخدمة المدنية التطوعية وذلك 

منها تلجأ إلى هذا البرنامج بهدف مساعدة الشبان على االندماج في سوق  %20وقرابة 
 الشغل.

  

من الجمعيات تنوي احتضان أعدادا  %84كما تبرز معطيات المسح الميداني أن قرابة 
تعتزم انتداب البعض من  %18أخرى من المتربصين على إثر انتهاء العقود الحالية و

    المنتفعين عند نهاية التربص. 
 

صعوبات على بعض المن الجمعيات تشكو  %31هذا، وتبين معطيات المسح الميداني أن 
 ما يلي :، وتتلخص أهم الصعوبات فيمستوى سير البرنامج

 من مجموع الجمعيات ، %12: إجراءات إدارية  -

 ،من مجموع الجمعيات  %17ومقدارها :  طريقة تسديد منح التربص -
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 ، من مجموع الجمعيات %7:  احترام توقيت العمل من قبل المتربص -

 ، من مجموع الجمعيات %7:  نقص على مستوى الموارد البشرية لتأطير المتربصين -
 

 : جمعية بالمقترحات التالية 1000لي اتقدمت حو البرنامج،  أداءولمزيد تحسين من 
 ، %13: تمديد عقد التربص  -

 ، %14: الزيادة في عدد ساعات العمل  -

 ، %19الزيادة في منحة التربص :  -

 ، %24تغيير في طريقة تسديد المنحة :  -

 ، %3تأمين تكوين تكميلي للمتربصين بالجمعيات :  -

 ،  %8المتربصين : وضع معايير النتقاء  -
 ،  %3وضع معايير النتقاء الجمعيات القادرة على احتضان المتربصين :  -
 .%4: مساعدة الجمعيات المحتضنة للمتربصين )ماديا ولوجيستيا(  -

 

II- المقترحات األولية لتحسين أداء البرنامج 
 

 النقاط التالية :من خالل التقييم المرحلي لبرنامج الخدمة المدنية التطوعية، يمكن استخالص 
 

األهداف التي وضع من أجلها، وخصوصا من ناحية منه يحقق البرنامج في جانب كبير  -
، مهنية تجربة اكتساب من يمكنهم بنشاط للقيام من طالبي الشغل أنه يمثل فرصة للشبان

 ذلك إلىإضافة  .الخاص لحسابهم مشروع  أو بعث مؤجر عمل على حصولهم انتظار في
التواصل و العمل  في االنضباطنه يمكنهم من اكتساب سلوكيات مهنية خصوصا في مجال فإ

البرنامج لم  إال أن. على االندماج في سوق الشغلمن خالل إرساء شبكة عالقات تساعدهم 
أو المشاركة  تطبيقية تربصاتمن خالل الشبان المنتفعين  تكوين يعمل بعد على تدعيم

 ، في دورات تكوينية
 

جميع  بدرجات متفاوتةاألولى منذ انبعاثه،  استقطب البرنامج، خالل األربعة األشهر -
عدد الشبان المنتفعين يبقى دون إال أن الوداديات،  ذلك في بما أصناف الجمعيات

هذا ب انتفاعهمال توجد شروط تحول دون األهداف المرسومة وذلك بالرغم من أنه 
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ويقترح في هذا الصدد القيام بحمالت إعالم وتحسيس تستهدف طالبي الشغل  .البرنامج
بدرجة أولى وكذلك الجمعيات بهدف المزيد بالتعريف بالبرنامج وما يقدمه من حوافز 

. كما يقترح امكانية إجراء التربصات داخل المؤسسات مادية ومعنوية لكال الطرفين
على غرار المستشفيات  عامة ذات مصلحة خدمات يتميز نشاطها بتقديمالعمومية التي 

 ، والجماعات المحلية،...على أن تشرف الجمعية المحتضنة على سير التربص
 

لفائدة المتربصين بهدف  متابعةبعملية ال القيامعموما  المستقل والعمل التشغيل مكتب يتولى -
، ولكن يغلب على هذه المتابعة الطابع الشكلي فهي كثيرا الترّبصسير  ظروف الوقوف على

ويقترح في هذا الشأن التأكيد على المتابعة من خالل ما تكون عبر االتصاالت الهاتفية. 
 نجازمختلف مراحل إ الزيارات الميدانية تعمل باألساس على مرافقة المتربصين في

 ، المهني مشروعهم
 

في إطار مزيد بناءا على ما قدمته الجمعيات من مقترحات وعلى ما ذكره الشبان المنتفعون و 
واستئناسا بالتجارب الدولية في ن من أداءه يتحسالومزيد تحفيزهم على اإلقبال على هذا البرنامج 

 يقترح ما يلي : عل غرار التجربة الفرنسية،  هذا الشأن
 

التي اكتسبها الشاب في مجال العمل التطوعي في مساره  أن يتم االعتراف بالتجربة -
 ، المهني

 

أن يتم االعتراف بالخدمات التي تقدمها الجمعية وبمساهمتها  في المجهودات التي تبذلها  -
 ، المجموعة الوطنية إلدماج طالبي الشغل في الحياة المهنية

 

من جهة محايدة لفائدة كل من الشاب والجمعية شهادات أن يتم تقديم في هذا الشأن ويقترح 
  ، في فرنسا امعمول بهوكالة الجمعيات المدنية التمثل المجتمع المدني على غرار 

 

الفئات  لبعض عشرة شهرا إضافية نيمكانية تمديد فترة التربص لمدة ستة أو اثإ عطىت أن -
 ،  ، وذلك حسب معايير يتم تحديدهاطالبي الشغل وبعض الجمعيات من
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التي ال يمكن أن أن يتم تحديد العدد األقصى والعدد األدنى لساعات العمل األسبوعية  -
 ، المتربص الشاب ا  في كل الحاالتيتجاوزه

 

على أن تأخذ قيمة المنحة  لمتربص عمومايتمتع بها اأن يتم الرفع في قيمة المنحة التي  -
طالبي الشغل من حاملي شهادات التعليم العالي إلى الفئات ذات انتماء بعين االعتبار 

طالبي الشغل أو  على غرار الشبان المنتمين إلى العائالت المعوزةاالحتياجات الخصوصية 
 ، ممن طالت مدة بطالتهم

 

تحسين ظروف سير التربص من جهة،  بهدف ماديةو  عينية أن تنتفع الجمعيات بمساعدة -
المتأتية من استقبال الشاب واحتضانه لمدة التربص وكذلك مصاريف تغطية المصاريف و 

 ، من جهة أخرى التأطير والمرافقة
 

يقترح  بعض الجمعيات والمتعلقة خصوصا باإلجراءات اإلدارية، القيهاتوتفاديا للصعوبات التي 
مختلف المتدخلين وذلك بهدف  على مستوىإنجاز دراسة حول اإلجراءات المعمول بها 

 الخروج بتوصيات من شأنها مزيد تبسيط اإلجراءات وتجاوز العراقيل.  
 
 

 

  


