مأسسة العمل التطوعي بتونس
ا%لخص التنفيذي
يطرح التحدي اIقتصادي نفسه أمام الدولة التونسية

إلى مسببات اجتماعية وأخرى اقتصادية وأخرى
سياسية.

وبقيت نسبة البطالة عالية وبلغت سنة 15,3 2017

فمن الناحية اAجتماعية يعتبر عدم الوعي الكاف بي
أفراد اúتمع بأهمية التطوع واzهداف التي يسعى إلى
nقيقها من اzسباب ا[همة لعدم اIهتمام ïأسسة
العمل التطوعي ,فثقافة التطوع متدنية بشكل كبير ف
كثير من اúتمعات العربية ,باxضافة إلى ضعف الرغبة
لaنخراط ف اzعمال التطوعية واستغaل العمل
التطوعي لتحقيق أهداف غير مشروعة .فض aعن
اعتقاد بعض اzسر أن العمل التطوعي مضيعة للوقت âا
يجعلها  Iتعمل على بث روح التطوع بي أبناء اúتمع
منذ الصغر.
وأمّا من الناحية اAقتصادية فبحث ا[تطوعي عن
الكسب ا[ادي العائد من اzنشطة التطوعية يجعلهم
عازفي عن كل نشاط  Iيرتب دخ aماليا مباشرا.
ويبقى فرض الضرائب والرسوم اéمركية على معدات
وأجهزة وآليات ومعامaت ا[نظمات والهيئات التطوعية
سببا رئيسياâ ,ا يعيق تطور عمل ا[ؤسسات ويحول دون
تنظيم عملها وتوسيعه ,وهو ما يفسر إشكال اIستقرار
اxداري [نظمات اúتمع ا[دني وافتقارها zبرز مقومات
اIستمرارية ا[تمثلة ف جهازها اxداري.
وأما من الناحية السياسية فأبرز ما يذكر هو غياب
اxرادة السياسية [أسسة العمل التطوعي ,زيادة على
ضعف اNxان بأهمية دور اúتمع ا[دني ف التقليص من
البطالة ,هذا بخصوص دور صناع القرار ,أما بالنسبة
لدور âثلي اúتمع ا[دني فيعدّ عدم تهيئة اzماكن
ا[ناسبة للعمل واxنتاج وعدم وضع ا[تطوع ف العمل
ا[ناسب لقدراته وميوله واستعداداته سببان رئيسيان ف
عرقلة وجود إطار قانوني للعمل التطوعي ف تونس.

حيث ارتفعت نسبة ا[ديونية إلى  % 62سنة 2017
 ,%وبقي غياب سياسات تشغيلية بديلة عن
Olfa Ben Fraj
اIنتدابات العمومية التي ظلّت غاية zغلب الشباب
ألفة بن فرج
على حسب ما أعلن عنه ا[رصد الوطني للشباب ف
أكتوبر  2016من بلوغ
ألفة بن فرج  :فاعلة ف اúتمع ا:دني
نسبة الشباب الذين
حاصلة على شهادة ا:اجستير ف إدارة
يريدون العمل باxدارة
اGعمال ]جال إدارة مشاريع ا:نظمات
العمومية .% 62
الغير اîكومية وكذلك مديرة برنامج و
ويأتي هذا ف ظل إيقاف
عضو مؤسس ف منظمة "الشباب
اIنتداب بالوظيفة
ينتخب" ,و عملت كمنسقة للعديد
العمومية والعوائق اéبائية
من ا:شاريع أحدثها و أهمها "أكادûية
التي تضعها الدولة أمام
اúتمع ا:دني ا:تخصصة ف إعداد
القطاع اiاص واxطار
أوراق السياسات و الترافع ا:دني"
التشريعي ا[نقوص ,الذي
وتعتبر ألفة كذلك عضواً مؤسساً
ينظم عمل اúتمع ا[دني
للمرصد ا}فريقي :ناهضة التمييز
ويقلل من دوره ف nسي
العنصري وأيضا عضواً ف شبكة "من
تشغيلية الشباب .ورغم
حقي نسألك" التي تعمل على
اعتماد وزارة التكوين
ا:سؤولية اAجتماعية...
ا[هني والتشغيل برنامج

اiدمة التطوعية الذي
يشجع العاطلي عن العمل على اIلتحاق ïنظمات
اúتمع مقابل منح محدّدة ,فإنّ مأسسة العمل التطوعي
وإيجاد إطار قانوني ينظّمه سيعزّز مردوديته اIقتصادية
ويحسّن من الفرص اIقتصادية للشباب اéامعي
العاطل عن العمل.
أصل  92عا[يا من حيث السعر .باxضافة الى ذلك
فان هذه اiدمة ليست متوفرة ف كافة ا[ناطق بل ف
Feres Ben Terzi
مناطق محددة فقط âا يجعل كلفة تلقيها ف هذه ا[ناطق
فارس بن التارزي
مرتفع أكثر من غيره وبجودة أقل ,فالكلفة ا[رتفعة
ومحدودية اIنترنت تؤثر
فارس بن التارزي :طالب ف شعبة
سلبا على كل القطاعات
قانون تخرج من أكادûية اúتمع ا:دني
اzخرى التي باتت بحاجة
ف نسختها الثانية با:غرب سنة .2015
لßنترنت لزيادة فعاليتها
وهو عضو مؤسس لـمنظمة "من حقي
وللمنافسة.
نسألك" و الرئيس ا:ؤسس :نظمة
"الشباب ينتخب" ف تونس .ويشتغل
تعريف ا%شكلة
فارس حول موضوع إشراك الشباب
غياب إطار قانوني
وإدماجهم ف اîياة السياسية.
:أسسة العمل التطوعي

ف تونس.
يعود غياب إطار قانوني [أسسة العمل التطوعي ف
تونس إلى مسببات عديدة ,وNكن تقسيم هذه ا[سببات
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ولقد تسببت ا[شكلة بشكل كبير ف تراجع ثقة الشباب
ف مؤسسات اúتمع ا[دني بسبب ضعف دورها ف
التنمية اIجتماعية و اIقتصادية ,باxضافة إلى
تضاعف اهتمام الشباب باzنشطة اIقتصادية التي
nقق مداخيل مالية عوض اهتمامهم بالعمل التطوعي
الذي  Iيلبي حاجياتهم و Iيحقق تطلعاتهم ,مع
بحثهم ا[ستمر عن عمل يضمن لهم دخ aقارا ,زيادة
على ضعف قدرة اúتمع ا[دني ف اIضطaع ïهامها ف
ترسيخ الثقافة الدNقراطية وا.كم الرشيد بسبب ما
تفرضه السلطة السياسية من قيود على أدائها ,ف
ا[قابل يعمّق ذلك مشكلة البطالة ف ظل السياسات
الهشة التي تعتمدها الدولة úابهتها وعدم وجود
سياسات بديلة ,وهو ما يتطلب تدخ aعاج aمن
خaل:
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أو ,Aإيجاد حلول بديلة [قاومة البطالة التي تؤثر بدورها
على ثقة الشباب ف مؤسسات الدولة وف اIرتقاء
با.س الوطني.
ثانياn ,رير ا[بادرة [نظمات اúتمع ا[دني ف التنمية
اIقتصادية ف ظل الثقة ا[تزايدة التي يحظى بها لدى
ا[واطني.
ويأتي التفكير ف هذه ا[شكلة ف ظل اKاه الشباب نحو
السلوكات ا§فوفة با´اطر النات عن ضعف التمكي
السياسي للشباب وضعف تأطيرهم من طرف اúتمع
ا[دني واúتمع السياسي ,باxضافة إلى نقص ف
الفرص اIقتصادية ا[تاحة أمام الشباب.
الهدف من الورقة
إيجاد إطار قانوني :أسسة العمل التطوعي بتونس ]ا
يحسن تشغيلية أصحاب الشهادات العليا.
التجارب الدوليّة ذات اEبرة ف التعامل مع ا:شكلة:
هناك Kارب دولية رائدة ذات خبرة ف التعامل مع
ا[شكلة ا[طروحة Nكن اIستفادة منها أهمها أ[انيا
وبريطانيا والوIيات ا[تحدة اzمريكية وأستراليا .هذه
الدول حققت نتائج باهرة ف استثمارها للعمل التطوعي
ف التنمية اIقتصادية واIجتماعية.
ففي أ:انيا يعتبر التطوع "رأس ا[ال اIجتماعي" حيث
أن ربع الشباب ف أ[انيا ينشطون ف نحو  900اnاد
ومنظمة شبابية وحوالي نصف الشعب ا[zاني âن
تتجاوز أعمارهم  15عاما ينخرطون ف أعمال تطوعية.
كما يستفيد الaجئ كثيرا من خaل ا[شاركة ف العمل
التطوعي بأ[انيا :ومن شأن انضمام الaجئي
وا[هاجرين إلى برنامج العمل التطوعي ا[zاني اnIادي
"بوندس فراي فيليغن دينست" أن Nنحهم فرصة
التعرف على سوق العمل ا[zاني وا[ساهمة ف
مجتمعاتهم ا§لية ف أ[انيا.
وف الوAيات ا:تحدة اGمريكية ساهم أكثر من 62
مليون شخص ف الوIيات ا[تحدة اzمريكية ب 8
مليارات ساعة من العمل التطوعي ف عام 2008
وحده ,وبلغت القيمة اIقتصادية من هذا العمل
التطوعي  162مليار دوIر أمريكي ") .ا[صدر :مكتب
الوIيات ا[تحدة xحصائيات العمل(.
أما ف بريطانيا ينتج العمل التطوعي نحو  24مليار
جنيه إسترليني من النات اIقتصادي لبريطانيا ,وهو ما
يعادل  1,5با[ائة من النات ا§لي اxجمالي) .ا[صدر:
مكتب اxحصاءات الوطنية البريطانية(.
وف أستراليا أسهمت ا[ؤسسات غير الربحية ف
استراليا من قبل ا[تطوعي ف  2007-2006كقيمة
اقتصادية تقدر ب  14بليون دوIر) .ا[صدر :مكتب
اxحصاءات اIسترالي(.
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البدائل واAستراتيجيات ا:قترحة:
إعداد سياسة وطنية مندمجة للعمل التطوعي من
خjل إرساء الهيئة الوطنية للشباب :استثمار التطوع
ف معاåة البطالة ف صفوف الشباب.
تندرج السياسة العمومية ا[ندمجة للعمل التطوعي ف
إطار تنزيل مقتضيات دستور  2014وما منحه من أدوار
دستورية جديدة للمجتمع ا[دني ,منها إسهامه ف
التنمية اIقتصادية واIجتماعية ,كذلك تتنزل ضمن
التزامات رئيس ا.كومة خaل ا[ؤãر الوطني للشباب ف
 28ديسمبر  2016ا[ضمّنة ف وثيقة مرجعية للحكومة
ت نشرها ف تاريخها ,والتي التزمت ا.كومة من خaلها
بإرساء الهيئة الوطنية للعمل التطوعي.
يجب أن تعمل الهيئة وفق مقاربة مندمجة ,بحيث
يكون لكل وزارة متدخلة âث aفيها باxضافة إلى âثل
عن كل éنة داخل مجلس نواب الشعب معنية بالعمل
التطوعي وبالشباب .زيادة على âثلي عن اúتمع ا[دني
يتم Kديد عضويتهم بشكل مرحلي ,وهذا ما سيجعل
للهيئة الوطنية للعمل التطوعي ãثيلية لكل ا[تدخلي.
وتتولى الهيئة الوطنية اxشراف على العمل التطوعي
وتأطيرهï ,ا يحقق أهدافه ف التنمية اIقتصادية
واIجتماعية ,كما تعمل على تشجيع التطوع وحماية
حقوق ا[تطوعي.
وتضبط الهيئة سجaت كل ا[تطوعي الوطنيي
والدوليي الذين يقومون بأنشطة تطوعية ف تونس,
وتتولى إعداد برامج للتطوع الوطني والدولي وتسهر على
ãويله لفائدة اéمعيات العاملة ف التطوع التعاقدي
ومتابعة أثر برامجها ,وتوفر الضمانات ا[قدمة لفائدة
ا[تطوعي وفق ما يلي:
أ -التأمي ضد اîوادث واGمراض ا:هنية;
ب -التكفل ]صاريف من أكل وسكن ولباس وتنقل
واتصال حسب مستوى عيش مكان أداء ا:همة داخل
أو خارج الوطن;
ج -مرافقة ا:تطوع.

تعديل قانون اEدمة ا:دنية التطوعية :
أمر عدد  87لسنة  2010مؤرخ ف 20
جانفي  2010يتعلق بتنقيح وإãام اGمر
عدد  349لسنة  2009مؤرخ ف 9
فيفري .2009
وأمر عدد  98لسنة  2011مؤرخ ف 11
جانفي  2011يتعلق بتنقيح وإãام اGمر
عدد  349لسنة  2009مؤرخ ف 9
فيفري .2009
03

يهدف برنامج اiدمة ا[دنية التطوعية إلى منح طالبي
الشغل من حاملي شهادات التعليم العالي فرصة للقيام
بنشاط Nكنهم من تطوير قدرتهم وكفاءاتهم واكتساب
سلوكيات مهنية خاصة ف مجاIت التواصل والعمل
اéماعي.
كما يهدف هذا البرنامج إلى ãكي ا[تربصي من مرافقة
مشخصة تيسر إدماجهم ف ا.ياة النشيطة سواء ف
عمل مؤجر أو اIنتصاب .سابهم اiاص.
Nكن أن ينجر هذا التربص باéمعيات بكل أصنافها أو
ا[نظمات ا[هنية ïا ف ذلك الوداديات وذلك على قاعدة
إمضاء اتفاقية مع وزارة التكوين ا[هني والتشغيل.
لaنتفاع بهذا البرنامج يتعي على اéمعيات ا[نخرطة
لدى الصندوق الوطني للضمان اIجتماعي ,والراغبة
ف اIنتفاع ببرنامج اiدمة التطوعية تقدي نشاطها إلى
مكتب التشغيل والعمل ا[ستقل ,يتم على ضوئه ضبط
عدد ا[نتفعي واختصاصاتهم وnديد اzنشطة التي
سيقومون بها.
تتعهد اéمعية أو ا[نظمة ا[هنية ïوافاة مكتب التشغيل
والعمل ا[ستقل بتقرير ثaثي حول نشاط ا[تربص
)حسب أñوذج معد للغرض يقع سحبه من مكتب
التشغيل والعمل ا[ستقل(.

ا:راجع
• الوثيقة ا:رجعية لرئاسة اîكومة والتزامات
رئيس اîكومة ف ختام ا:ؤãر الوطني
للشباب بتاريخ  28ديسمبر .2016
• إحصائيات : 2008كتب الوAيات ا:تحدة
}حصائيات العمل.
• إحصائيات مكتب ا}حصاءات الوطنية
البريطانية.
• إحصائيات : 2008كتب ا}حصاءات
اAسترالي
.
• اGرضية ا:ؤسسة لقانون التطوع التعاقدي
با:غرب.

حدّدت مدة التربص ف إطار هذا البرنامج بــ  12شهرا
إ Iأنه Nكن لوزير التكوين ا[هني والتشغيل وبصفة
استثنائية ãديد فترة التربص بنفس اéمعية )ا[نظمة
ا[هنية( أو السماح بإجراء تربص ثان [دة  12شهرا
بجمعية )منظمة مهنية( أخرى .ويقترح ف هذا
الصدد ãديد مدة العقد ف إطار البرنامج إلى سنتي
قابلتي للتجديد بطلب من ا:تطوع واåمعية أو بطلب
من ا:تطوع خوض çربة أخرى مع جمعية أخرى.
:زيد تقوية قدرات ا:تربص وإعطائه فرصة للتعرف
أكثر حول عمل اåمعيات و^قيق انخراط مجتمعي
ذو أثر أعمق و]قابل مادي.
وتتمثل اIمتيازات ف nصّل ا[تربص ف إطار برنامج
اiدمة ا[دنية التطوعية على منحة شهرية قدرها 200
دينار طوال فترة التربص .ويقترح ف هذا الصدد
مضاعفة ا:نحة مقابل دوام عمل أطول للمتربص
يحدد ب  6ساعات تضبط بقرار وتخضع للمتابعة من
الهيئة الوطنية للعمل التطوعي.
ويتوجّه ^ويل النظر ف تنزيل برنامج اEدمة ا:دنية
التطوعية إلى مهام الهيئة الوطنية للعمل التطوعي.
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ستعملة%بعض الروابط ا
• http://www.legislation.tn/detailtexte/D%C3%A9cret-num-2013-5183du-18-11-2013-jort-2013-102__2013102051833
• http://www.emploi.gov.tn/tn/
%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%BA%D9%8A%D9%84/%D8%A2%D9%
84%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%BA%D9%8A%D9%84/%D8%A8%D8%
B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%A9/
• https://www.turess.com/assyassyia/181
• http://www.onj.nat.tn/index.php/ar/18-services/concours-et-offres-d-emploi/
119-seminaire-sur-le-theme-la-jeunesse-et-le-volontariat
• http://www.arabvolunteering.org/corner/threads/39585%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B9%D9%8A%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
• http://www.emploi.nat.tn/fo/ar/global.php?&libre=467
• http://www.onj.nat.tn/index.php/ar/projets/idmej
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