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ت
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افتتاحية
إن الحديــث عــن مجــاالت االقتصــادي واالجتماعــي والتضامـن ي يفــرض التطــرق إىل العنــارص الفاعلــة داخــل كل
ّ
ـ� .ولكــن مهمــا كانــت آليــات العمــل المتبعــة فــإن الفاعلـ يـ�ن
مجــال ســواء كان ذلــك مجموعــات أو أفـراد منعزلـ ي ن
ف
ن
ـا� واحــد.
ي� نفــس المجــال يعملــون مــن أجــل هــدف انسـ ي
إن تاريــخ االقتصــاد االجتماعــي والتضامـن ي ف ي� البلــدان الصناعيــة يشـ يـر إىل ظهــور وتنامــي رسيــع لتعاضديّــات
االدخــار والقــروض.
يعتـ بـر هــذا القطــاع مشــغّ ال هامــا ف ي� العديــد مــن بلــدان الشــمال لكــن رغــم أهميــة التشــغيل ف ي� هــذا القطــاع
أ
الول لمكونــات االقتصــاد االجتماعــي والتضام ـن يبقــى انســانيا أ
بالســاس وغالبــا مــا ينحــاز اىل
فــان الهــدف ّ
ي
ال�فيــه وال ّثقافــة ،القــروض الصغــرى ،ال ّتأمـ ي ن
ـ� ،الفالحة،
الصحــة وال ّتعليــم ،ت ّ
أنشــطة وقطاعــات محــدودة مثــل ّ
تّجــارة وصناعــة الجــوار......
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خصوصيــات بلــدان الجنــوب تفــرض اعطــاء هــذا القطــاع تعريفــا أك ـرث عمقــا وواقعيــة بالمقارنــة مــع بلــدان
الشــمال.
الداخــ� الخــام والتشــغيل
كبــرة ف ي� الناتــج
ف ي� اغلــب البلــدان
الغــر منظــم نســبة ي
الفقــرة يمثــل القطــاع ي
ي
ي
أ
ن
ش
ـ�ء الــذي جعــل خـ بـراء
وذلــك بالنظــر اىل غيــاب ال ّتنظيــم القانـ ي
ـو� للعديــد مــن النشــطة االقتصاديــة .الـ ي
ش
ـ� أو غـ يـر منظــم او مــوازي " لتصنيــف ّكل االنشــطة
ال ّتنميــة يختلفــون عــى اســتعمال مصطلــح "قطــاع هامـ ي
ت
ـ� ال تخضــع إىل نســق التحديــث وال ّتطـ ّـور والــدور الموكــول ف ي� مثــل هــذه الفرضيــات لالقتصــاد االجتماعــي
الـ ي
والتضام ـن ي .
إن االقتصــاد االجتماعــي والتضامـن ي الــذي حاولــت المجتمعــات الحديثــة إعــادة إظهــاره مــن جديــد ،ال يمكــن
ّ
ن
مكونــات
النظــر إليــه كوحــدة متجانســة أو كقطــاع ثالــث منقطــع عــن
ي
القطاعــ� العــام والخــاص أو عــن ّ
ئ
يــرز
الكبــر يبقــى اكســاء هــذا القطــاع بتعريــف دقيــق
التحــدي
والجــز� .ولكــن
الــكل
االقتصــاد
وفعــ� ب
ي
ّ
ي
ي
ي
االقتصاديــ�.ن
ن
والفاعلــ�
العموميــة
الســلط
ي
ي
ّ
خصوصياتــه كل مــن ّ
الب�يّــة مــن قبــل ويــرى عــدد مــن الباحثـ ي ن
تحديــات وتحـ ّـوالت عديــدة لــم تعرفهــا ش
ـ� أن
إن العالــم يعيــش ّ
ّ
ن
أمــام هــذا الخضـ ّـم مــن ال ّتغـ ي ّـرات المتســارعة يمكــن لالقتصــاد االجتماعــي والتضامـ ي أن يلعــب دورا اقتصاديــا
ـ� التقليديـ ي ن
واجتماعيــا معــدال ومكمــا للقطاعـ ي ن
ـ� العــام والخــاص.
ـ� للكثـ يـر مــن المهتمـ ي ن
الب�يــة تبـ ي ن
بعــد جائحــة كوقيــد  19ومخلفاتهــا الكارثيــة عــى ش
ـ� بالسياســات االقتصاديــة
كبــر مــن مهامهــا االجتماعيــة .الن تقلــص دور الدولــة
والشــأن العــام خطــورة
تخــ� الدولــة عــى جانــب ي
ي

أ
القصــاء
ـلبية وأشــكاال خطـ يـرة مــن إ
الراعيــة واالعتمــاد كليــا عــى النشــطة االقتصاديــة المربحــة افــرزت نتائــج سـ ّ
والتهميــش ف� العديــد مــن بلــدان العالــم .لذلــك ال يمكــن بــاي حــال مــن أ
الحــوال مواصلــة توخــي نفــس
ّ
ي
أ
السياســات االقتصاديــة ومواصلــة التمســك بالشــكال المعتمــدة حاليــا مــن منــوال التنميــة.
تعتـ بـر مصادقــة مجلــس نــواب الشــعب بتونــس عــى قانــون االقتصــاد االجتماعــي والتضامـن ي يــوم  17جــوان
 2020فرصــة إيجابيــة للنهــوض بهــذا القطــاع حـ تـى يصبــح محــورا تنمويــا هامــا ف ي� المجتمــع.
كمــا برهنــت العديــد مــن التجــارب الناجحــة ف ي� العالــم عــن قــدرات االقتصــاد االجتماعــي والتضامـن ي مــن لعــب
دورا اقتصاديــا وانســانيا فعــاال ليكمــل ويعــدل نقائــص بعــض أ
النشــطة بالقطــاع الخــاص ويســاهم بطريقــة
أ
ش ف ت
ـاس.
غـ يـر مبــا�ة ي� اســرجاع الدولــة لدورهــا االجتماعــي واالقتصــادي السـ ي

األستاذ لطفي بنور
مدير المعهد الوطني للشغل والدراسات االجتماعية
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االقتصاد االجتماعي التضامني والحماية
االجتماعية للفقراء
أ.د صالح هاشم
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مقدمة

12

ن
والتضام�،
اهتــم العالــم مؤخـ ًـرا ،بمعـىن خــال الســنوات العـ شـر الماضيــة ،بفكــرة ودور االقتصــاد االجتماعــي
ي
ـ� المهمـ ي ن
والقضيــة محــل االهتمــام كانــت محاولــة التعــرف عــى دور مجموعــة مــن الالعبـ ي ن
ـ� الذيــن يلعبــون
دورا أساسـ ًـيا ف ي� حيــاة طبقــات عريضــة مــن الســكان الفق ـراء ومتوســطي الدخــل ف ي� دول العالــم المختلفــة،
ً
ت
الــ� يضطلــع بهــا هــؤالء الالعبــون .وزادت أهميــة
واختلــف الباحثــون حــول حجــم المســاهمة الكميــة ي
ف
ن
االقتصــاد االجتماعــي والتضامـن ي مــع نمــو درجــة عــدم الرضــاء مــا بـ يـ� الفقـراء ي� الــدول الناميــة خاصــة عــدم
الرضــاء بطبيعــة الفــرص ونوعيــة الخدمــات المقدمــة لهــم مــن قبــل الدولــة ،وهــو مــا أثــار موجــات مــن الثــورة
ف ي� عــدد مــن هــذه الــدول.
و ف� إطــار الهيــكل المعقــد لهــذه الــدول بــدأت تظهــر مجموعــة مــن أ
الشــكال المؤسســية والجهــود الجماعيــة
ي
ت
ن
ـ� تتبناهــا جماعــات مــن المواطنـ يـ� بهــدف التخفيــف مــن حــدة الفقــر ،والحــد مــن التوتــر
والمبــادرات الـ ي
أ
ف
وتقديــم ســلع وخدمــات اجتماعيــة للمجموعــات المحرومــة مــن الفــراد ي� المجتمعــات المحليــة بأســعار
ـبيا.
منخفضــة نسـ ً
هــذه المؤسســات موجــودة مــن عـ شـرات إن لــم يكــن مئــات السـ ي ن
وتأث�هــا
ـن� ولكــن دورهــا ،ونطــاق انتشــارها ي
ـدول أو عــى المســتويات المحليــة .ومــن هنــا
لــم يكــن يتــم قياســه فيمــا قبــل أو تحليلــه عــى المســتوى الـ ي
ف
دورا تواز ًنيــا ي� حيــاة الشــعوب قــد يفــوق أحيانًــا دور
جــاء االهتمــام
مؤخــرا بهــذا القطــاع الــذي يلعــب ً
ً
أ
ف
ت
ـ� يصعــب عــى الحكومــات التعامــل معهــا ومعالجتهــا.
الحكومــات أو يســاعد ي� الحــد مــن شــدة الزمــات الـ ي
لذلــك فــإن فهــم دور وتحديــات وأســلوب عمــل تلــك المؤسســات ونجاحاتهــا قــد تكــون نقطــة بدايــة لتحسـ ي ن
ـ�
أدائهــا وتوســيع نطــاق عملهــا.
ن
االقتصاد
مس�ة مصطلح
التضام� :ي
ي
لعــل البدايــة الحقيقيــة لالقـ تـراب مــن هــذه القضيــة البــد أن تكــون مــن تعريــف قطــاع االقتصــاد االجتماعــي
والتضامـن ي حيــث اختلفــت حولــه التعريفــات ،ولكــن أهمهــا مــا ورد ف ي� كتابــات منظمة العمــل الدوليــة "فالقطاع
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يشــمل ش
الم�وعــات والمؤسســات بصفــة خاصــة التعاونيــات ،وجمعيــات المنافــع التبادليــة ،وجمعيــات أهليــة،
ت
ش
ـلعا وخدمــات ومعرفــة وهــي تحقــق أهدا ًفــا اقتصاديــة
ـ� تنتــج سـ ً
والمؤسســات والم�وعــات االجتماعيــة ،الـ ي
واجتماعيــة وتقــوي مــن أوارص التضامــن".
وقبــل التطــرق لصلــب الموضــوع البــد ف ي� البدايــة مــن توضيــح المقصــود باالقتصــاد التضام ـن ي أو كمــا درج
البعــض عــى تســميته باالقتصــاد االجتماعــي التضامـن ي والتضامــن بالمعـىن االجتماعــي يعـن ي التكافــل والتــآزر
أ
ف
بـ ي ن
النتاجيــة للســلع والخدمــات
ـ� الفئــات المختلفــة ي� المجتمــع ،واالقتصــاد التضامـن ي هــو مجمــوع النشــطة إ
ـ� أو معنويـ ي ن
الـ تـ� تنتظــم ف� شــكل بنيــات ُم َه ْيكَلــة ومســتقلة تضــم أشــخاصا ذاتيـ ي ن
ـ� تســود بينهــم عالقــات
ي
ي
تضامنيــة وتســتهدف أ
ش
تشــارك،
اطــي
ر
ديمق
لتدبــر
المال  وتخضــع
أس
ر
عــوض
ي
البــر
العنــر
ولويــة
بال
ي
ي
رن
ويكــون االنخ ـراط فيهــا ح ـرا وأهــم هــذه البنيــات ف ي� المغــرب عــى الخصــوص هــي التعاونيــات كمــا س ـ ى.
ـ� االقتصــاد االجتماعــي التضام ـن باعتمــاد أ
ويتمـ ي ز
الدوات االقتصاديــة لخدمــة غايــات اجتماعيــة أهمهــا الرفــاه
ي
النمــو للجميــع بــدال مــن ت
ـ� عــى مكاســب لفائــدة الربــح الفردي ،و يــروم التوفيــق بـ ي ن
ال�كـ ي ز
ـ� أهــداف النمــو
النســان ف ي�
النصــاف والعدالــة االجتماعيــة مــن جهــة أخــرى ،ويجعــل إ
والتنميــة االقتصاديــة مــن جهــة ومبــادئ إ
صلــب اهتمامــات عمليــة التنميــة وفــوق االعتبــارات االقتصاديــة التقليديــة كتحقيــق الربــح أو ت
ال�اكــم.
أ
ت
ـ� تنتظــم ف ي� شــكل
االقتصــاد التضامـن ي أو االجتماعــي ،هــو مجمــوع النشــطة إ
النتاجيــة للســلع والخدمات الـ ي
ـارك،
بنيــات مهيكَلــة ومســتقلة (جمعيــات ،تعاونيــات ،تعاضديــات ي
وغ�هــم) تخضــع لتدبـ يـر ديمقراطــي وتشـ ي
ويكــون االنخـراط فيهــا حـرا.
ـ� هــذه أ
وتتمـ ي ز
النشــطة عــن يغ�هــا بمحوريــة الغايــات االجتماعيــة والمجتمعيــة (التنميــة المســتدامة ،التشــغيل،
أ
والقصــاء )...ف� مقاصدهــا ،وبكــون عالقــات التضامــن بـ ي ن
ـ� العضــاء تكتســب
التجــارة العادلــة ،محاربة الفقر إ
ي
صبغــة أ
الولويــة عــى حســاب المصلحــة الفرديــة أو الكســب المــادي.
الولويــة أ
ـ� مؤسســات االقتصــاد التضامـن بإعطــاء أ
وتتمـ ي ز
للشــخاص عــوض إعطائهــا لـرأس المــال ف ي� عمليــة بنــاء
ي
القـرار (صــوت لــكل عضــو) ،ولهــذا يوصــف تدبـ يـر هــذه المؤسســات بكونــه ديمقراطيــا.
أ
الهــداف :يســعى االقتصــاد التضامـن إىل التوفيــق بـ ي ن
ـ� أهــداف النمــو والتنميــة االقتصاديــة مــن جهــة ومبــادئ
ي
النســان ف ي� صلــب اهتمامــات عمليــة التنميــة وفــوق
النصــاف والعدالــة االجتماعيــة مــن جهــة أخــرى ،ويجعــل إ
إ
أي اعتبــارات اقتصاديــة رصفــة مثــل الربــح أو ت
ال�اكــم.
تز
ـتيغلي� -يعد االقتصــاد التضام ـن ي دعامــة ثالثــة ،إىل جانــب
ووفــق العديــد مــن الخـ بـراء -وأبرزهم جوزيــف سـ
ـ� العمومــي والخــاص ،ينبغــي أن يتأســس عليهــا أي اقتصــاد يهــدف إىل تحسـ ي ن
كل مــن القطاعـ ي ن
ـ� أدائــه وتعزيــز
التماســك االجتماعــي وإدمــاج ش�ائــح واســعة مــن المجتمــع.
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وال يشــكل االقتصــاد التضام ـن ي بديــا عن اقتصــاد الســوق المهيمن ف ي� العالــم حاليــا ،ولكــن بإمكانــه أن يكــون
المدمــج وإعــادة التــوازن للمجتمعــات عــن طريــق الحــد
اقتصــادا موازيــا قــادرا عــى تحريــر ديناميــات النمــو ُ
مــن حجــم التفــاوت والفــوارق االجتماعيــة الصارخــة.
والنمــو المدمــج هــو النمــو الــذي ال تت�كــز ثمــاره ف� أيــدي أ
الغنيــاء فقــط ،وإنمــا تتــوزع عــى ش�ائــح واســعة مــن
ُ
ي
ف
المجتمــع يتــم دمجهــم ي� الحيــاة االقتصاديــة.
أ
ت
ن
ـ� أبانــت عــن
االهتمــام :تزايــد اهتمــام العالــم باالقتصــاد التضامـ ي بعــد الزمــة االقتصاديــة عــام  2008الـ ي
ـمال وعــدم اســتقراره البنيــوي .وكثـ يـرا مــا أثـ يـر االقتصــاد التضام ـن ي ف ي� اللقــاءات
مســاوئ نمــط إ
النتــاج الرأسـ ي
أ
ت
ن
ش
بتحصــ� الب�يــة مــن التداعيــات
الــ� ناقشــت آثــار الزمــة وبحثــت عــن ســبل ناجعــة كفيلــة
ي
الدوليــة ي
االجتماعيــة لمثــل هــذه أ
الزمــات.
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ف
و� هــذا الســياق ،رصح االقتصــادي المشــهور جوزيــف سـ ت ز
ـتيغلي� ف ي� مداخلتــه ضمــن أشــغال المؤتمــر الــذي
ي
نظمــه "المركــز الــدول أ
ن
والتعاو�" بإشــبيلية ف ي�
للبحــاث والمعلومــات حــول االقتصــاد العمومــي واالجتماعــي
ي
ي
ـبتم�/أيلول  ،2008بــأن "نمــوذج المســتقبل هــو وجــود اقتصــاد متــوازن ،بقطــاع خــاص تقليــدي وقطــاع
سـ ب
ف
عمومــي فعــال ،واقتصــاد اجتماعــي ي� طــور التقــدم".
ولقــد أســهمت مؤسســات االقتصــاد التضامــن عــر العالــم بشــكل فعــال ف� الســعي نحــو تحقيق أ
لللفيــة
ي ب
ي
الـ تـ� رســمتها منظمة أ
ف
المــم المتحدة عــام  ،2000كمــا يعــول عــى إســهامها كثـ يـرا ي� بلــوغ أهــداف التنميــة
ي
أ
ف
ن
ت
ـا� .2016
ـ� تبنتهــا المنظمــة المميــة ي� يناير/كانــون الثـ ي
المســتدامة الـ ي
ت
الــ� حاولــت مقاربــة موضــوع االقتصــاد التضامــن ي وتشــخيص
الفاعلــون :تكشــف العديــد مــن الدراســات ي
واقعــه وأحوالــه ،أنــه بشــكل عــام يقــوم عــى التعاونيــات والتعاضديــات والجمعيــات ،إضافــة إىل المقــاوالت
االجتماعيــة.
• التعاونيات :وهــي عبــارة عــن تنظيمــات تتألــف مــن مجموعــة مــن أ
الشــخاص اتفقــوا عــى أن ينضــم بعضهــم
لبعــض مــن أجــل العمــل ســوياً ف ي� ســبيل تلبيــة حاجياتهــم االقتصاديــة واالجتماعيــة ،وفقــا للقيــم والمبــادئ
أ
ن
ـ� لقطــاع االقتصــاد
الساســية للتعــاون المتعــارف عليهــا عالميــا .ويشــكل النســيج التعـ ي
ـاو� المكــون الرئيـ ي
ف
الدمــاج االجتماعــي (عــدد
التضامـن ي  ،وذلــك بالنظــر إىل حجــم مســاهمته ي� التنميــة االقتصاديــة وقدرتــه عــى إ
مناصــب الشــغل).
• التعاضديات :هــي هيئــات ال تهــدف إىل اكتســاب أ
الربــاح ،وإنمــا تســعى بواســطة واجبــات أعضائهــا للقيــام
ـ� مــن أ
أ
الســعاف والتضامــن ،مــداره التأمـ ي ن
الخطــار
لفائــدة هــؤالء العضــاء أو عائالتهــم -بعمــل مــن أعمــال إالالحقــة أ
بالشــخاص.

ت
وي�كــز عمــل التعاضديــات أساســا ف� قطاعــي التغطيــة الصحيــة والتأمـ ي ن
ـ� عــى المخاطــر ،كمــا تعمــل بعــض
ي
التعاضديــات ف ي� مجــال منــح القــروض االســتثمارية أو ضمــان قــروض أعضائهــا لــدى المؤسســات االئتمانيــة.
ـخص� أو أك ـرث مــن أجــل الســعي ف� ســبيل غايــة غــر توزيــع أ
ـ� شـ ي ن
• الجمعيات :هــي اتفــاق بـ ي ن
الربــاح .وكان
ي
ي
بالســاس ف� مجــاالت الثقافــة والتعليــم والرياضــة أ
عملهــا تاريخيــا تي�كــز أ
والعمــال االجتماعيــة ،إال أن بعــض
ي
الجمعيــات الـ تـ� رأت النــور خــال العقــود أ
الخـ يـرة اختــارت االهتمــام بقضايــا التنميــة االقتصاديــة المحليــة
ي
خصوصــا ف� أ
الريــاف.
ي
• المقــاوالت االجتماعية :وهــي مقــاوالت تحصــل عــى صفــة "مقاولــة اجتماعيــة" مــن الدولــة إذا اســتوفت
عــدة ش�وط مثــل التنصيــص عــى احـ تـرام مبــادئ االقتصــاد التضامـن ف� قوانينهــا أ
الساســية ،وتوجيــه جــزء مــن
ي ي
أ
الربــاح بشــكل دائــم نحــو غايــات اجتماعيــة (دعــم التشــغيل أو التعليــم أو بنــاء مســاكن لفائــدة العمــال).
وتخضــع أنشــطة هــذه المقــاوالت للتتبــع والرقابــة مــن طــرف الهيئــات المختصــة داخــل الدولــة ،مــن أجــل
التأكــد مــن صبغتهــا التضامنيــة.
الخصائــص :وتضمــن المســمى لمصطلــح "اقتصــاد" يعـن ي أن القطــاع يقــوم بإنتــاج ســلع وخدمــات ويزيــد مــن
الـرث وة الجماعيــة الصافيــة .أمــا الشــق الخــاص بالجانــب "االجتماعــي" فيعـن ي أن الربحيــة تكــون اجتماعيــة أو
جماعيــة بــدال مــن فرديــة .فــكل أ
الف ـراد المشـ ي ن
ـارك� ف ي� هــذه ش
والنتــاج يتمتعــون بالعائــد
ً
الم�وعــات بالعمــل إ
ق
ت
الــ� ي ز
بــا� المؤسســات الســاعية
تم�هــا عــن ي
والربحيــة .وتتســم هــذه المؤسســات بعــدد مــن الخصائــص ي
لتحقيــق الربــح االقتصــادي البحــت .وأهــم هــذه الخصائــص هــي:
• أنها مؤسسات مستقلة وخاصة تستفيد من آليات السوق لتحقيق أهداف اجتماعية.
مهنيــا أو ســكان بيئة محليــة محــددة أو مجموعــة تمــارس
• أنهــا تخــدم أعضائهــا ســواء كان االنتمــاء ً
نشــاطًا اقتصاديًــا متقاربًــا.
ين
ين
والمســتخدم� لهــذه
العاملــ�
• القــرار ف ي� هــذه المؤسســات ديمقراطــي ،جماعــي ،ويتضمــن مشــاركة
الســلع والخدمــات.
• أ
ين
التمك� والمسئولية االجتماعية.
النشطة المتنوعة قائمة عىل عدة مبادئ أهمها التشاركية،

ن
االقتصاد االجتماعي
وال تن�نت:
التضام� إ
ي
وال تن�نت
أوال  -رأس المال االجتماعي إ

إيجــا� عــى رأس المــال االجتماعــي .فالزيــادة والتطــور ف ي� الشــبكات
ال تن�نــت أثــر
قــد يكــون الســتخدام إ
بي
أ
االجتماعيــة مثــل الفيــس بــوك وتويـ تـر مكنــت الفـراد مــن إنشــاء شــبكات ت
اف�اضيــة اجتماعيــة قائمــة عىل أســاس
ت
ال تن�نــت ســهلت
ال�ابــط وجســور التواصــل .عــى عكــس التواصــل وجهــا لوجــه ،الشــبكات االجتماعيــة عــى إ
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ـتخدم� التواصــل مــع أ
ين
الخريــن بنــاء عــى عوامــل معينــه (مثــل :تشــابه االهتمامــات والثقافــات)
عــى المسـ
ـال تكويــن شــبكة اجتماعيــة تقــدر كميــا بعــدد أفرادهــا ومعنويــا بحجــم الثقــة والتعــاون المتبــادل.
بالتـ ي
ن
التضام�
ثانيا -رأس المال االجتماعي واالقتصاد
ي
أول مــن اســتخدام مصطلــح رأس المــال االجتماعــي كان هانيفــان ف ي� العــام  1916وهــو المـ شـرف الحكومــي
للمــدارس الريفيــة ف� غــرب فرجينيــا والــذي عــرف المفهــوم عــى أنــه قــوة اجتماعيــة كامنــة تكفــي لتحسـ ي ن
ـ�
ي
ن
ظــروف المعيشــة يســتفيد منهــا أف ـراد الجماعــة وهــي تنشــأ مــن التعــاون بـ يـ� أف ـراد الجماعــة.
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ويربــط برديــو عــام  1984بـ ي ن
ـ� رأس المــال االجتماعــي والتحليــل الطبقــي حيــث عــرف رأس المــال االجتماعــي
ـ� أنــه "رصيــد اجتماعــي مــن العالقــات والرمــوز يتفاعــل مــع الرصيــد الــذي يملكــه الفــرد مــن رأس المــال
عـ ي
المــادي ،فهــو رصيــد قابــل للتــداول ت
وال�اكــم واالســتخدام ،فالفــرد عندمــا ينـ ش ئ
ـ� شــبكات اجتماعيــة أو ينضــم
يإل أح ـزاب سياســية أو يســتخدم مــا لديــه مــن رمــوز المكانــة ف ي� ممارســات اجتماعيــة ،فإنمــا يكــون لنفســه
المكانيــة ف ي�
رصيــدا اجتماعيــا وثقافيــا يزيــد مــن مصالحــه ومــن رصيــده مــن القــوة والهيبــة .ومــن ثــم تظهــر إ
تحويــل رأس المــال االجتماعــي إىل رأس مــال مــادي مثلمــا يتحــول رأس المــال المــادي إىل رأس مــال اجتماعــي".
وقــد عــرف كولمــان رأس المــال االجتماعــي عــام  1988أنــه ،عــى خــاف صــور رأس المــال أ
الخــرى ،فهــو ال
ـ� أ
يوجــد ف� أ
الشــخاص وال ف� الواقــع المــادي وإنمــا يوجــد ف� العالقــات االجتماعيــة بـ ي ن
الف ـراد ويتشــكل مــن
ي
ي
ي
ـ� أ
االل�امــات والتوقعــات فيمــا بـ ي ن
تز
الف ـراد وإمــكان الحصــول عــى المعلومــات والمنافــع.
و كانــت كتابــات ((بيـ يـر برديــو)) هــى ســبب انتشــار المفهــوم الــذى تطــور بشــكل واضــح ف ي� أعمــال جيمــس'''
'''كولمــان وروبــرت بوتنــام ورونالــد بــرت وغ�هــم ،ويعــد إســهام برديــو هو أ
الكـرث إســهاماً ف ي� علــم االجتماع،،
ي
ي
أ
إال أنــه لــم يقــدر لــه أن يكــون أ
ف
الكـرث تأثـ يـراً ،فالتأثـ يـر الكـ بـر كان لجيمــس كولمــان .أمــا الفضــل ي� التطبيقــات
السياســية أ
الكاديميــة يف�جــع إىل روبــرت بوتنــام.
(بال ي ز
نجل�يــة )Social Capital :هــو مصطلــح اجتماعــي يــدل عــى قيمــة وفعاليــة
ورأس المــال االجتماعــي إ
أ
ف
ف
العالقــات االجتماعيــة ودور التعــاون والثقــة ي� تحقيــق الهــداف االقتصاديــة .ويســتعمل المصطلــح ي� عديــد
مــن العلــوم أ
الجتماعيــة لتحديــد أهميــة جوانبــه المختلفــة .وبمفهــوم عــام ،فــإن ال ـرأس مــال االجتماعــي
ز أ
ت
ـ� يمكــن تحقيقهــا مــن خــال
هــو الركـ يـ�ة الساســية للعالقــات االجتماعيــة .ويتكــون مــن مجمــوع الفوائــد الـ ي
التعــاون مــا بـ ي ن
ـ� أف ـراد وجماعــات مجتمــع مــا وتفاضليــة التعامــل معــه.
ويشـ يـر "بوتنــام" إىل رأس المــال االجتماعــي بأنــه عبــارة عــن عالقــات أفقيــة بـ ي ن
ـ� النــاس ،فـرأس المــال االجتماعي
يتألــف مــن شــبكات اجتماعيــة وشــبكات مشــاركة مدنيــة ،وعــادات مشـ تـركة لهــا تأثـ يـر عــى إنتاجيــة المجتمــع.
يعــرف رأس المــال االجتماعــي بأنــه الشــبكات االجتماعيــة أ
والعـراف المرتبطــة بهــا مــن موثوقيــة متبادلــة.

وبالرغــم مــن وجــود تعريفــات مختلفــة للمصطلــح ،آ
ال أنهــا جميعــاً تجمــع حــول فكــرة أساســية وهــي أن
للرأســمال االجتماعــي قيمــة تؤثــر عــى إنتاجيــة الفــرد أو المجموعــة .تمامــا مثــل المطرقــة (رأســمال ملمــوس)
والكليــة (رأســمال بـ شـري) .فجميعهــم يؤثــرون عــى فعاليــة أ
الداء.
العدالة ف ي� ضوء مفهوم رأس المال االجتماعي
عــى الرغــم مــن أن بورديــو توافــق مــع كولمــان ف ي� أن رأس المــال االجتماعــي بالمطلــق هــو مصــدر غـ يـر منحــاز،
إال أن كتاباتــه تميــل إىل اعتبــاره عامــل يمكــن اســتخدامه لدعــم وإنتــاج أو إعــادة إنتــاج الالمســاواة ،عــى ســبيل
المثــال يمكــن لبعــض أ
ـا� أو غـ يـر المبـ ش
الف ـراد الوصــول إىل مناصــب عاليــة مــن خــال االســتغالل المبـ ش
ـا�
للصــات االجتماعيــة.
وبالرغــم مــن تحديــد روبــرت بوتنــام هــذه الفكــرة ف ي� ضــوء أكـرث إيجابيــة وزعمــه أن رأس المــال االجتماعــي هــو
مصطلــح محايــد ،إال أنــه أشــار أن "الثنــاء بــه هــي مســألة أخــرى تمامــا" .وهــو يميــل إىل صياغــة رأس المــال
كمنتــج (بضــم الميــم) "للمشــاركة المدنيــة" ،ومقيــاس اجتماعــي لصحــة التضامــن المجتمعــي .كمــا
االجتماعــي ُ
أ
ت
ـ� يمتلكهــا الف ـراد إىل ســمة مــن ســمات
أنــه نقــل فكــرة ال ـرأس المــال االجتماعــي مــن كونهــا مــن المــوارد الـ ي
التعاونيــات االجتماعيــة ،مــع ت
ـ� عــى الثقــة واالع ـراف كمنتجـ ي ن
ال�كـ ي ز
ـ� لل ـرأس المــال االجتماعــي مــع اســتبعاد
الشــبكات.
ـار� أن التوافــق االجتماعــي ف� آ
ف
الراء هــو مـ ش
ـا� يــدل عــى ال ـرأس المــال االجتماعــي.
ـؤ� ايجـ ب ي
ي
أعتـ بـر مهيــار عـ ي
ـ� مختلــف أ
وهنــا ،التوافــق يع ـن "مصلحــة مشـ تـركة" ،واتفــاق بـ ي ن
الط ـراف الفاعلــة وأصحــاب المصلحــة عــى
ي
ـال يــدل العمــل الجماعــي عــى زيــادة ف ي� رأس المــال االجتماعــي .وأخـ يـرا ،غالبــا مــا
ـ
وبالت
العمــل الجماعــي.
ي
يعتـ بـر ال ـرأس المــال االجتماعــي معيــار نجــاح الديمقراطيــة والمشــاركة السياســية.
ن
ثالثاً -االقتصاد
التضام� والحماية االجتماعية للفقراء:
ي
ـ� أف ـراد القبيلــة ف
ظهــرت الحمايــة االجتماعيــة ف� صــورة ت
ال�احــم بـ ي ن
و� مســئولية رئيــس القبيلــة عــن رعايــة
ي
أ
أ
أفرادهــا وحمايتهــم وتوفـ يـر ســبل العيــش والمــن لهــم ،إىل أن نــادت الديــان الســماوية بإطعــام الفقـ يـر...
ولــم تــدع الحمايــة االجتماعيــة ف� أ
الديــان الســماوية بــاب محتــاج إال طرقتــه وال تركــت ضعيف ـاً إال أعانتــه(.
ي
أ
ف
و� الوقــت الحــا�ض تعــد الحمايــة االجتماعيــة هــي أحــد أهــم صــور المــان وقــد بــدأت فكــرة الحمايــة
الع�يــن ف� الــدول الصناعيــة ف� شــكل التأمينــات االجتماعيــة للعاملـ ي ن
االجتماعيــة مطلــع القــرن ش
ـ� .تأمينــات
ي
ي
والصابــة وأمـراض العمــل ثــم تطــورت ف ي� ظــل مــا يســمى بدولــة الرعايــة االجتماعيــة
ضــد الشــيخوخة والوفــاة إ
ت
لتشــمل الضمــان الصحــي والضمــان ضــد البطالــة حــى وصلــت إىل مــا يســمى بالحمايــة االجتماعيــة الشــاملة.
ف
ـ� ف ي� مؤتمــر
وقــد كانــت الحمايــة االجتماعيــة أيضـاً قضيــة بــارزة ي� المحافــل الدوليــة .وكانــت الموضــوع الرئيـ ي
القمــة العالمــي للتنميــة االجتماعيــة الــذي عقــد ف� كوبنهاجــن ف� عــام  ،1995حيــث ت ز
ال�مــت الحكومــات "وضــع
ي
ي
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وتنفيــذ سياســات لضمــان حصــول جميــع النــاس عــى حمايــة اقتصاديــة واجتماعيــة كافيــة ف ي� أثنــاء البطالــة
والمومــة وتربيــة أ
والمــرض أ
الطفــال ت
وال�مــل والعجــز والشــيخوخة" ،وعقــدت الــدورة االســتثنائية  24للجمعيــة
العامــة أ
للمــم المتحــدة ،ف ي� جنيــف ف ي� يونيــو  2000لتقديــم اســتعراض الخمــس ســنوات لمؤتمــر القمــة ،شــدد
عــى أهميــة إنشــاء وتحسـ ي ن
ـ� نظــم الحمايــة االجتماعيــة وتقاســم أفضــل الممارســات ف ي� هــذا المجــال .تلقــى
مســألة الحمايــة االجتماعيــة أيضــا النظــر بجديــة ف ي� تمويــل قمــة التنميــة الــذي عقــد ف ي� مونتـ يـرا ،المكســيك ،ف ي�
مــارس  .2002وعــاوة عــى ذلــك ،شــدد مؤتمــر القمــة أ
الخـ يـر للتنميــة المســتدامة ف ي� جوهانسـ بـرج عــى �ض ورة
تعزيــز البعــد االجتماعــي للتنميــة المســتدامة مــن خــال التأكيــد عــى متابعــة نتائــج مؤتمــر القمــة العالمــي
للتنميــة االجتماعيــة واســتعراضها لمــدة خمــس ســنوات ودعــم نظــم الحمايــة االجتماعيــة
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يشــر مصطلــح الحمايــة االجتماعيــة إىل السياســات والنهــج الـ تـ� تســاعد النــاس أ
والرس والمجتمعــات المحليــة
ي
ي
ف
ال�يطانيــة وتعــرف
و� ورقــة  ODIلــوزارة التنميــة الدوليــة ب
لحمايــة أنفســهم ضــد الصدمــات والمخاطــر .ي
ت
ـ� اتخــذت اســتجابة لمســتويات الضعــف والمخاطــر والحرمان
الحمايــة االجتماعيــة بأنهــا إ
"الجـراءات العامــة الـ ي
الـ تـ� تعتـ بـر غـ يـر مقبولــة اجتماعي ـاً ضمــن نظــام ســياس معـ ي ن
ـ� أو مجتمــع .ويســتخدم مصطلــح الحمايــة
ي
ي
االجتماعيــة للداللــة عــى أي مبــادرة يطلقهــا القطــاع العــام والخــاص يكــون مــن شــأنها توفـ يـر مصــادر الدخــل
للفقـراء وحمايــة الفئــات الضعيفــة مــن مخاطــر البطالــة فضـا ً عــن تحسـ ي ن
ـ� وضــع الفئــات المهمشــة اجتماعيـاً
وذلــك بغيــة تحقيــق الهــدف العــام المتمثــل بتقليــص حــدة ضعــف الفقـراء وســواهم مــن الفئــات المهشــمة
عــى المسـ ي ن
ـتوي� االقتصــادي واالجتماعــي .فهــي تركــز عــى الوقايــة والحــد مــن الفقــر ،بــل عــى تقديــم الدعــم
أ
للفقـراء والضعفــاء والكـرث فقـراً ،وعــى معالجــة أســباب الفقــر ،وليــس مجــرد أعراضــه
ت
ين
تمكــ� الفقــراء
الــ� تهــدف إىل
ويمكــن أن نعــرف الحمايــة االجتماعيــة عــى أنهــا مجموعــة مــن ب
ال�امــج ي
أ
ت
الــ� تحقــق لهــم "الحريــة مــن الحاجــة والخــوف
مــن خــال تزويدهــم بالمهــارات المطلوبــة والصــوات ي
ت
ـ� تتعــرض لمخاطــر
وتزويدهــم بحقوقهــم للعيــش بكرامــة" وتتطــرق الحمايــة االجتماعيــة إىل المجموعــات الـ ي
كبـ يـرة وتهــدف إىل حمايتهــا مــن نتائــج العمليــات االقتصاديــة والمســاواة ت
وال�ويــج للرفــاه االجتماعــي والتالحــم
االجتماعــي .وتشــمل الحمايــة االجتماعيــة الخدمــات المقدمــة للعاطلـ ي ن
ـ� عــن العمــل وإمكانيــة الحصــول عــى
وغ�هــا.
التعليــم والخدمــات الصحيــة وشــبكات الســامة ي
وهــى أيض ـاً تقــدم للفق ـراء وغـ يـر الفق ـراء ،مــن أجــل مســاعدتهم عــى مواجهــة المخاطــر الجســيمة وهــذا
أ
ور� حــول التنميــة ،والــذي يعرفهــا
مــا أشــار إليــه التعريــف الخــاص للحمايــة االجتماعيــة حســب التقريــر ال ب ي
الج ـراءات لمعالجــة أوجــه القصــور ف� حيــاة النــاس  .مــن خــال التأمـ ي ن
ـ�
عــى أنها"مجموعــة محــددة مــن إ
ي
ف
االجتماعــي ،بتوفـ يـر الحمايــة لهــم ضــد المخاطــر والمحــن ي� جميــع مراحــل الحيــاة؛ ومــن خــال المســاعدة
أ
ت
ـ�
والت�عــات العينيــة لدعــم الفقـراء وتمكينهــم؛ ومــن خــال جهــود إ
االجتماعيــة ،بتقديــم المــوال ب
الدمــاج الـ ي
ـ� عــى الحصــول عــى التأمـ ي ن
تعــزز قــدرة المهمشـ ي ن
ـ� االجتماعــي والمســاعدة االجتماعيــة" .ويشـ يـر هــذا التعريف
إىل مهــام أساســية هــي :توفــر آ
الليــات لتجنــب المصاعــب الشــديدة بالنســبة للفقـراء وغـ يـر الفقـراء عــى حــد
ي

ســواء ف ي� مواجهــة المخاطــر الجســيمة ،وتوفـ يـر الوســائل لمســاعدة الفقـراء ف ي� محاوالتهــم للهــروب مــن الفقــر،
بالضافــة إىل تحسـ ي ن
ـ� إمكانيــة وصــول الفئــات المهمشــة إىل كل مــن ذلــك .والحمايــة االجتماعيــة أك ـرث مــن
إ
أ
مجــرد “شــبكات أمــان” يمكنهــا تخفيــف آثــار الزمــات الخطـ يـرة :فهــي جــزء مــن منهــج شــامل النتشــال النــاس
مــن الفقــر ،ممــا يســمح لهــم ليــس فقــط باالســتفادة مــن النمــو ،ولكــن أيضـاً بالمشــاركة فيــه عــى نحــو مثمــر.
ت
النســان للحصــول
ـ� تؤهــل إ
ويشــمل مفهــوم الحمايــة االجتماعيــة عــى مجموعــة مــن التدابـ يـر الحمائيــة الـ ي
أ
ف
ت
ـ� يواجــه فيهــا كارثــة
عــى احتياجاتــه الساســية مــن المــأكل والمســكن والملبــس والعــاج خاصــة ي� الظــروف الـ ي
أ ن
ت
ـ�
طبيعيــة أو ضائقــة اقتصاديــة وضمــان الحــد الد� لمســتوى المعيشــة ،وهــذه التدابـ يـر االقتصاديــة هــي الـ ي
آ
ف
ف
ـ� للإنســان
تصــب ي� النهايــة ي� خلــق المــان االجتماعــي أو االقتصــادي للناس،الــذي ينطــوي عــى بُعــد نفـ ي
المــن االقتصــادي .وأك ـرث الفئــات االجتماعيــة حاجــة أ
إضافــة للبعــد المــادي الــذي يوفــره أ
للمــن االقتصــادي
والطفــال أ
والرامــل والعجــزة ،والمعاقــون والشــيوخ أ
هــم اليتامــى أ
والشــخاص الذيــن يعانــون مــن وطــأة الفقــر
المدقــع ،والعاطلــون عــن العمــل بســبب مــن أ
الســباب الخارجــة عــن إرادتهــم .ومــن المنظــور االقتصــادي
ال يمكــن أن يتصــف أي اقتصــاد بالفعاليــة وبالنســانية مــا لــم تتوفــر فيــه تدابــر وإجــراءات كافيــة أ
للمــن
إ
ي
االقتصــادي ونظــم جيــدة للضمــان االجتماعــي.
حيــث يكــون بمقــدور النــاس أن يســتجيبوا لتحديــات الحيــاة ،ويتكيفــوا مــع التغـ يـرات االقتصاديــة واالجتماعيــة
الـ تـ� تحيــط بهــم ،ويــدرؤوا عــن أنفســهم خطــر الكــوارث آ
والفــات ،ويتمكنــوا مــن تنميــة إمكانياتهــم ش
الب�يــة
ي
ف
رث
لتوفـ يـر حيــاة أفضــل وســبل معيشــة أكـ أمانـاً واســتقراراً .وتمثــل الحمايــة االجتماعيــة اســتثمار ي� رأس المــال
البــرى ف
ش
و� التنميــة االجتماعيــة واالقتصاديــة عــى حــد ســواء ،وبالنســبة إىل الــدول وشــعوبها .ال تمثــل
الحمايــة االجتماعيــة مســألة اســتحقاق ومســؤولية فحســب وإنمــا مســألة حقــوق .ومــن هنــا أصبحــت الحمايــة
أ
النســان.
االجتماعيــة واحــدة مــن المكونــات الساســية لسياســة اجتماعيــة متكاملــة وشــاملة ،وحــق مــن حقــوق إ
ت
ـ�
ويمكــن تعريــف الحمايــة االجتماعيــة عــى أنهــا مجموعــة مــن السياســات ب
وال�امــج العامــة والخاصــة الـ ي
تقــوم بهــا المجتمعــات ف� مواجهــة مختلــف حــاالت الطــوارئ للتعويــض عــن غيــاب أو انخفــاض كبــر �ف
ي ي
ي
أ
أ
وتوفــر المســاعدات لــ�رس ذات الطفــال ،وكذلــك تزويــد النــاس بالرعايــة الصحيــة
الدخــل مــن العمــل،
ي
والســكان .وعرفــت منظمــة العمــل الدوليــة الحمايــة االجتماعيــة بأنهــا مجموعــة شــاملة مــن االسـ تـراتيجيات
إ
ف
ف
ت
وغــر
القائمــة عــى دورة الحيــاة
والــ� ترمــى إىل حمايــة العمــال ي� أماكــن عملهــم ي� االقتصــاد المنظــم ي
ي
المنظــم مــن ظــروف العمــل غـ يـر العادلــة والخطــرة وغـ يـر الصحيــة ،وترمــى أيضـاً إىل إتاحــة الخدمــات الصحيــة
أ
ن أ
ت
ـ� لديهــا أطفــال ،فهــي
وتوفـ يـر دخــل أد� للشــخاص الذيــن ال يتجــاوز دخلهــم خــط الفقــر ،ودعــم الرس الـ ي
المومــة أو العجــز أو فقــدان عائــل أ
تعــوض فقــدان دخــل العمــل الناتــج عــن المــرض أو البطالــة أو أ
الرسة أو
ت
ـ� توفــر تحويــات
الشــيخوخة .ويمكــن وصــف الحمايــة االجتماعيــة بأنهــا كل المبــادرات العامــة والخاصــة الـ ي
الدخــل أو االســتهالك للفقـراء ،وحمايــة الضعفــاء ضــد مخاطــر المعيشــة ،وتعزيــز الوضــع االجتماعــي وحقــوق
المهمشـ ي ن
ـ� ،مــع تحقيــق الهــدف العــام المتمثــل ف ي� الحــد مــن الهشاشــة االقتصاديــة واالجتماعيــة للفق ـراء،
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الفئــات الضعيفــة والمهمشــة.
ومــن ثــم يمكــن تعريــف الحمايــة االجتماعيــة بأنهــا مجموعــة متكاملــة مــن التدخــات تشــمل :إجـراءات الحمايــة
يل:
والتدابـ يـر الوقائيــة والتعزيزيــة والتحويليــة .وتســتهدف إجـراءات الحمايــة مــا ي
أ
• شــبكات أ
المــان للدخــل واالســتهالك ف� تجانــس ت
الجهــاد (مثــل برامــج المســاعدة
فــرات الزمــات أو إ
ي
االجتماعيــة للفقــراء الذيــن يعانــون مــن فقــر مزمــن).
• والتدابـ يـر الوقائيــة تســعى لتجنــب الحرمــان (مثــل التأمـ ي ن
ـ� االجتماعــي والمعاشــات مثــل اســتحقاقات
أ
المومــة) .
• والتدابـ يـر التعزيزيــة تهــدف إىل تعزيــز قــدرات ومتوســط دخــل حقيقــي ،وتوفـ يـر الفرصــة وســامة انطــاق
للخــروج مــن براثـ ي ن
ـ� الفقــر.
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• والتدابـ يـر التحويليــة تســعى إىل معالجــة شــواغل العدالــة االجتماعيــة واالســتبعاد مــن خــال التمكـ ي ن
ـ�
االجتماعــي (مثــل العمــل الجماعــي لحقــوق "العمــال ،وبنــاء ســلطة وصــوت ف ي� صنــع الق ـرار بالنســبة
للم ـرأة) .
والغــرض مــن الحمايــة االجتماعيــة وفقـاً أ
للمــم المتحــدة :هــو ضمــان الحــد أ
ال ن
د� مــن معايـ يـر الرفــاه بـ ي ن
ـ�
النــاس ف ي� حــاالت وخيمــة للعيــش حيــاة كريمــة ،وتعزيــز القــدرات ش
الب�يــة ،وتشــمل الحمايــة ،ردود الدولــة
ين
ين
لتأمــ�
تدابــر
المواطنــ� مــن المخاطــر ومواطــن الضعــف والحرمــان ،ويشــمل ذلــك
والمجتمــع لحمايــة
ي
التعليــم والرعايــة الصحيــة ،والرعايــة االجتماعيــة ،وســبل العيــش ،والحصــول عــى دخــل ثابــت ،فض ـا ً عــن
فــرص العمــل ،ف
و� الواقــع ينبغــي أن تكــون تدابـ يـر الحمايــة االجتماعيــة شــاملة ولكــن ال تقتــر عــى التدابـ يـر
التقليديــة للضمــان االجتماعــي .وأجمــع الباحثــون عــى أن لنظــم الحمايــة االجتماعيــة الحديثــة وظيفتــان
أساســيتان همــا:
وظيفــة مظلــة أ
المــان :الـ تـ� ينبغــي أن تضمــن تزويــد كل فــرد مــن أفـراد المجتمــع يواجــه الفاقــة بالحــد أ
ال ن
د�
ي
الي ـرادات النقديــة وخدمــات الرعايــة الصحيــة واالجتماعيــة ممــا يتيــح للفــرد حيــاة اجتماعيــة ذات
لمســتوى إ
مغــذى.
وظيفــة الحفــاظ عــى الدخــل  :ت
ين
ين
المقيمــ� بنــاء
النشــط� اقتصاديــاً أو
والــ� تتيــح ألفــراد المجتمــع
ي
ت
ـ� تمنــح لهــم بالحفــاظ عــى مســتوى جيــد مــن المعيشــة أثنــاء فـ تـرات البطالــة أو المــرض
االســتحقاقات الـ ي
أو الــوالدة أو الشــيخوخة أو العجــز أو الوراثــة ي ن
اليــرادات
وحــ� يتعــذر الحصــول عــى أشــكال أخــرى مــن إ
والنشــاط .

يمكن إدراك نظم الحماية االجتماعية الوطنية من خالل أربعة مكونات هي:
 .1نظــام التأمينــات االجتماعيــة  -المزايــا القانونيــة المرتبطــة بالعمل(المعاشــات التقاعديــة  ،المزايــا
النقديــة قصــرة أ
المــد ،التأمـ ي ن
ـ� الصحــي االجتماعــي).
ي
المقيمــ� (العــاوات أ
ين
الرسيــة،
 .2نظــم المزايــا االجتماعيــة العالميــة "الشــاملة"  -المزايــا لجميــع
الخدمــات الصحيــة العامــة ،والمنــح الســكانية للشــيخوخة).
ـ� والمقيمـ ي ن
 .3نظــم المســاعدات االجتماعيــة – مزايــا تخفيــف الفقــر النقديــة والعينيــة للمواطنـ ي ن
ـ� مــن
ذوى الحاجــات الخاصــة
 .4نظــم المزايــا الخاصــة – المزايــا المرتبطــة بالعمــل أو الفرديــة (المعاشــات التقاعديــة المهنيــة،
ين
التأمــ� الصحــي المقــدم مــن جهــة العمــل.
وتقوم برامج الحماية االجتماعية عىل مجموعة من أ
السس والمبادئ أهمها:

ـ� المواطنـ ي ن
ـ� وبـ ي ن
ـ� الجنسـ ي ن
 -1المســاواة ف� المعاملــة :وإعطــاء اهتمــام خــاص لتحقيــق المســاواة بـ ي ن
ـ�
ي
وغـ يـر المواطنـ يـ�.ن
 -2والتضامــن :الــذي ينبــع مبـ ش
ـا�ة مــن االعـ تـراف بعــدم وجــود حــق للفــرد ويمتــد إىل توفـ يـر الحمايــة
ف
العــان العالمــي لحقــوق
االجتماعيــة لجميــع البـ شـر فمبــدأ المســاواة ي� المعاملــة يتوافــق مــع حقيقــة إ
النســان.
إ
 -3الشــمول :هــي مســتمدة مــن مبــدأ التضامــن مــن جانــب جميــع أ
العضــاء والبــد أن يشــاركوا ويســتفيدوا
مــن الحمايــة االجتماعيــة ف ي� المجتمع.
ت
النسان حق للحماية االجتماعية.
وال� تستمد من حقوق إ
 -4المسؤولية العامة للدولة  :ي
ـ�
 -5شــفافية وديمقراطيــة إ
الدارة :عــن طريــق مشــاركة جميــع أفـراد المجتمــع "وخاصــة العمــال وممثـ ي
ـا�ة أو غـ يـر مبـ ش
أصحــاب العمــل" فــإدارة نظــم الحمايــة االجتماعيــة هــي نتيجــة مبـ ش
ـا�ة لفوائــد التمويــل
والعفــاءات ال�ض يبيــة
الدارة عــن طريــق الصناديــق الجماعيــة "تخصيــص ال�ض ائــب إ
والضمانــات وتكاليــف إ
......وغ�هــا .هــذه المبــادئ تجعــل برامــج الحمايــة االجتماعيــة تصــل إىل مســتحقيها ،وأن
والمســاهمات
ي
تقــدم باعتبارهــا حــق مـ شـروع تكفلــه الدولــة والمجتمــع لــكل مواطــن مــن المواطنـ ي ن
ـ�.
الحماية االجتماعية والرعاية االجتماعية :
كثـ يـراً مــا يحــدث خلــط بـ ي ن
ـ� مفهومــي الرعايــة االجتماعيــة والحمايــة االجتماعيــة ،ولــذا فإنــه مــن الصعوبــة
بمــكان أن نعــرف الحمايــة االجتماعيــة بمعــزل عــن مفهــوم الرعايــة االجتماعيــة ،الــذى يتضمــن إطــاراً واســعاً
والســكان ،ومنهــا العــام
ـ� مثــل التعليــم والصحــة إ
وشــامال ً لقطاعــات تخطيطيــة متعــددة ،منهــا التخصـ ي
ت
الــذي يشــمل أنشــطة وبرامــج متعــددة ،مثــل الخدمــات ال�ويحيــة والرياضيــة والخدمــات البيئيــة ،والتخطيــط
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الحيــوي ،والخدمــات االجتماعيــة نفســها ،وهــذا ال يجعلنــا نتجاهــل أن الخدمــات االجتماعيــة لهــا بعــض
المســجون� أ
أ
ين
ين
والحــداث
المعاقــ� ،والتأهيــل االجتماعــي ،ورعايــة أرس
النشــطة المتخصصــة ،مثــل رعايــة
والمنحرفــ� ،وخدمــات أ
()26
ين
الرسة والطفولــة
أ
ال�امــج التقليديــة ،ولكنهــا
وجديــر بالذكــر أن برامــج الحمايــة االجتماعيــة الهليــة ليســت محــدودة ،بهــذه ب
تمتــد لتواجــه االحتياجــات المتغـ يـرة يومـاً بعــد يــوم ،والمشــاكل ف ي� المجتمعــات المحليــة ،حـ تـى يســتطيع أفـراد
النتاجيــة ،ويكــون عندهــم القــدرة عــى إشــباع احتياجاتهــم .يقصــد
هــذه المجتمعــات القيــام بأدوارهــم إ
ت
ـ� تحمــى الطبقــات االجتماعيــة مــن الســقوط " مايــا واجتماعيــا
الباحــث بب�امــج الحمايــة االجتماعيــة ب
ال�امــج الـ ي
أ
وثقافيـاً" إىل المســتويات أ
ئ
القــل  ..وتقــوم عــى بعديــن رئيسـ ي ن
ـي� أحدهمــا رعــا� والخــر تنمــوى،
ن
التضام� ف� مرص  :التعاونيات نموذجاً
القتصاد االجتماعى
رابعاً -قطاع إ
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ـا� أحدهمــا عــام آ
ف
ن
والخــر خــاص ،فالتعــاون بمعنــاه العــام
تحمــل لفظــة التعــاون ي� محتواهــا نوعــان مــن المعـ ي
الشــائع يعــر عــن عمليــة أو ســلوك يتــم بمقتضــاه ضــم جهــود وإمكانيــات أ
الف ـراد ف ي� شــكل جماعــي بقصــد
ب
ت
ـ� كل منهــم أن يحصــل عليهــا بمفــرده.
الوصــول يإل منافــع مشــركة كان يصعــب عـ ي
ـ� مجموعــة مــن أ
أمــا التعــاون بمدلولــه العلمــي الخــاص فيعـن تضامــن شــخص متبــادل بـ ي ن
الشــخاص بقصــد
ي
ي
النســانية ،االقتصاديــة ،الفنيــة واالجتماعيــة ويمكــن لذلــك أن يتــم عــن طريــق إنشــاء منظمــة
إشــباع حاجاتهــم إ
اجتماعيــة خدميــة واقتصاديــة يطلــق عليهــا اســم "الجمعيــة التعاونيــة".
ت
ن
ـ� فقــدت عملهــا – الــذي
ظهــرت التعاونيــات كــرد فعــل النتشــار الفقــر – خاصــة بـ يـ� العمالــة الماهــرة الـ ي
صاحــب الثــورة الصناعيــة ف ي� أوائــل القــرن التاســع عـ شـر ،وقــد تــم إنشــاء الجمعيــات التعاونيــة لتلبيــة حاجــة
الفق ـراء مــن الســلع االســتهالكية أ
الساســية.
ف
الســتهالكية بانجلـ تـرا ،وتعاونيــات
ومــن أهــم الجمعيــات التعاونيــة الرائــدة ي� العالــم تعاونيــات روتشــدل إ
النــد أوليكــس بالواليــات المتحــدة أ
المريكيــة ،وتعاونيــات ر ي ز
افــ�ن للتمويــل واالئتمــان الزراعــي ف ي� ألمانيــا.
آ
ف
ت
ـ� حاولــت
ويرجــع تاريــخ الجمعيــات التعاونيــة ي� مــر يإل عــام  1907كــرد فعــل لثــار التبعيــة االقتصاديــة الـ ي
العنــارص الوطنيــة التحــرر منهــا آنــذاك .ويمكــن تصنيــف الجمعيــات التعاونيــة ف ي� مــر وفق ـاً لمعياريــن:
التصنيف أ
الول – المعيار الكمي
يقــوم هــذا المعيــار ف� تصنيــف التعاونيــات عــى تفــرد أو تعــدد الحاجــات المســتهدف إشــباعها أ
المــر الــذي
ي
ن رض
ـ� الــذي تمارســه هــذه التعاونيــة ،فــإذا كانــت التعاونيــة
يعـ ي بالـ ورة تفــرد أو تعــدد أوجــه النشــاط الرئيـ ي
النســانية كانــت جمعيــة تعاونيــة ذات غــرض واحــد كتعاونيــات
تســتهدف إشــباع نــوع واحــد مــن الحاجــات إ
أ
الســكان أو التمويــل وإذا كانــت تســتهدف إشــباع أك ـرث مــن حاجــة كانــت جمعيــات متعــددة الغ ـراض مثــل
إ

تعاونيــات التســويق والتأمـ ي ن
وغ�هــا.
ـ� أو تعاونيــات التمويــل والتوريــد ي
ن
الثا� – المعيار الكيفي
التصنيف ي
ـاو� ونوعيــة حاجــات أ
ن
العضــاء
وفق ـاً لهــذا المعيــار يتــم تصنيــف الجمعيــات حســب طبيعــة النشــاط التعـ ي
وتنقســم إىل ثالثــة أنــواع
الستهالكية:
أوال ً – التعاونيات إ
ومنها تعاونيات استهالكية سلعية أو خدمية ومن أمثلتها:

السكان
 .1تعاونيات إ
 .2تعاونيات النقل واالتصاالت
 .3تعاونيات الكهرباء و تعاونيات المياه
للدخار
 .4الجمعيات التعاونية إ
 .5التعاونيات الصحية
 .6تعاونيات ي ن
التأم� االجتماعي
ثانياً – التعاونيات المهنية:
ن ت
ـ� تســعى إىل توفـ يـر ظــروف عمــل وكــذا توفـ يـر الســلع والخدمــات الالزمــة
هــي نــوع مــن تعاونيــات المنتجـ يـ� الـ ي
ألداء مهنــة أو حرفــة مــا بأســعار ش
و�وط عادلــة ومناســبة ألفــراد المهنــة الواحــدة بقصــد إشــباع حاجاتهــم
المهنيــة أو الحرفيــة ومــن أمثلتهــا التعاونيــات الزراعيــة أو تعاونيــات المزارعـ ي ن
ـ�.

النتاجية:
ثالثاً – التعاونيات إ
وهــي الـ تـ� يكــون نشــاطها الرئيــ� ذا طبيعــة إنتاجيــة حيــث يتــم إنشــاءها مــن المنتجـ ي ن
ـ� لســلعة مــا وبــرؤوس
ي
ي
ف
مــروع اقتصــادي إنتاجــي تعــاو�ن
ت
ش
الــ� يجمعونهــا مــن مواردهــم الذاتيــة ليوظفوهــا ي� إنشــاء
ي
أموالهــم ي
لحســابهم وباســم تعاونيتهــم عــى أن يحصــل كل منهــم عــى نصيبــه مــن الفائــض االقتصــادي الناتــج عــن
ت
ـ� أنتجوهــا.
تســويق الســلعة الـ ي
أ
ت
ـ�
وقــد قامــت مبــادرة "إرادة" بدراســة موضــوع التعاونيــات مــن خــال التعــرض لــكل نــوع مــن النــواع الـ ي
تــم الحديــث عنهــا وهــي (التعــاون إ ن
النتاجــي ،التعــاون الزراعــي) وكان لهــا مجموعــة مــن
ـكا� ،التعــاون إ
السـ ي
التوصيــات يمكــن إجمالهــا ف� آ
ال ت ي�:
ي
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• تعديــل القانــون رقــم  14لســنة  1981بشــأن إصــدار قانــون التعــاون إ ن
ـكا� لكــون هنــاك معوقــات
السـ ي
أ
أ
ف
ش
ـال وكذلــك هنــاك عـ شـرون
ي� تطبيــق الداة الت�يعيــة وفــرض الداة لرســوم ال تتــاءم مــع الواقــع الحـ ي
مــادة تحتــاج إىل تعديــل.
الســكان والمرافــق وذلــك إلصــدار قـرار وزاري واحــد يتنــاول كل القـرارات المنظمــة
• دمــج  17قـرار لوزيــر إ
و يكــون المرجعيــة أ
الساســية لتنفيــذ القانــون رقــم  14لســنة  1981بشــأن التعــاون إ ن
ـكا� حيــث أنــه
السـ ي
ليــس لــه الئحــة تنفيذيــة ويتــم تنفيــذ أحكامــه بقـرارات تنفيذيــة وتنظيميــة مختلفــة.
ف
ـا� أوجــه القصــور
• تعديــل قانــون رقــم  110لســنة  1975بشــأن إصــدار قانــون التعــاون إ
النتاجــي لتـ ي
آ
التيــة:
معاي� ت
واش�اطات متقادمة.
• تطبيق ي
• تعدد الجهات المسئولة عن التطبيق.
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• عدم النص عىل الجهة المختصة بالتطبيق بصورة رصيحة.
الجراءات والمستندات المطلوبة.
• تعدد إ
• تعديــل  6ق ـرارات لوزيــر الدولــة للتنميــة المحليــة بشــأن تحديــد قواعــد الشــهر وقواعــد إعــداد النظــام
النتاجيــة.
ـ� ،وكذلــك إج ـراءات وميعــاد توزيــع عائــد معامــات أعضــاء الجمعيــات التعاونيــة إ
الداخـ ي
ت
ـ� تقــوم بــه الجمعيــات التعاونيــة ولذلــك
• وضــع خطــة متكاملــة لتوعيــة المجتمــع بالــدور الحيــوي الـ ي
لالســتفادة مــن دورهــا الــذي ال يهــدف يإل الربــح بعكــس القطــاع الخــاص.

ن
التضام� و االجتماعي ف ي� مرص:
مؤسسات االقتصاد
ي
يوجــد بمــر نوعــان مــن مؤسســات االقتصــاد التضام ـن ي واالجتماعــي وهمــا قطــاع التعاونيــات والجمعيــات
أ
الهليــة غـ يـر الهادفــة للربــح .كمــا يمكــن اعتبــار الصنــدوق االجتماعــي للتنميــة "أو جهــاز تنميــة ش
الم�وعــات
حاليــا" أحــد الـ شـركاء باعتبــاره يقــدم خدمــات ماليــة وغـ يـر
المتوســطة ،والصغـ يـرة ومتناهيــة الصغــر والصغـ يـرة ً
ماليــة للجمعيــات أ
الهليــة الـ تـ� تقــوم بأنشــطة اقتصادية/اجتماعيــة بجانــب تمويلهــا ش
للم�وعــات الصغـ يـرة
ي
ومتناهيــة الصغــر .و ت
ين
الالعبــ� الثالثــة ســوف نســتعرض أهــم أنشــطتهم وخدماتهــم
حــى نتفهــم دور
للمجتمــع.
ن
التعــاو� ف ي� مــر مــن أقــدم القطاعــات العاملــة ف ي� مجــال تقديــم الخدمــات والمزايــا
ويعــد القطــاع
ي

أ
ف
حاليــا تتضمــن ١٨٠٠٠
االقتصاديــة واالجتماعيــة لعضائهــا .بــدأت الحركــة التعاونيــة ي� مــر عــام  ١٩٠٨وهــي ً
مؤسســة تعاونيــة وتخــدم مــا يقــرب مــن  ١٤مليــون عضــو .قــدرت قيمــة معامــات االتحــاد العــام للتعاونيــات
واالتحــادات المركزيــة للتعاونيــات بحــوال  ١٧.٨مليــون جنيــه ف�  .٢٠١١/٢٠١٢المؤسســات أ
العضــاء تمكنــت مــن
ي
ي
ـوال  ٤٩.٣مليــار جنيــه أو ٪٧.٧٥
ـوال  ٥مليــون عامــل وأنتجــت قيمــة مضافــة قــدرت بحـ ي
توفـ يـر فــرص عمــل لحـ ي
ف
ـال ي� نفــس العــام.
ـ� إ
الجمـ ي
مــن الناتــج المحـ ي
مــرت التعاونيــات بمراحــل متعــددة مــن النمــو واالزدهــار والتهميــش ت
وال�اجــع .ومــع الوقــت تزايــد عــدد الســلع
والخدمــات الـ تـ� تقدمهــا واســتمر نمــو الحركــة حـ تـى منتصــف الثمانينــات حـ ي ن
ـ� صــدر القانــون  ٢٨لســنة ١٩٨٤
ي
النتــاج،
ـتهالك،
ـ
لالس
ـي:
ـ
وه
ـة
ـ
مركزية/نوعي
ـادات
ـ
اتح
٥
ـن
ـ
ليتضم
ـات
ـ
التعاوني
ـاد
ـ
اتح
ـأ
ـ
وأنش
ـة.
ـ
التعاوني
للحركــة
إ
الســكان والـرث وة الســمكية .لــكل اتحــاد نوعــي جمعيــات تابعــة لــه وأعضــاء وأحيانًــا جمعيــات إقليميــة.
الزراعــة ،إ
العــال
بالضافــة لمــا ســبق ،االتحــاد العــام يضــم تعاونيــات إعالميــة تصــدر خمســة جرائــد ،والمعهــد
إ
ي
للتعــاون ،وجمعيــات علميــة وجمعيــات تعــاون تعليميــة.
ف ي� منتصــف الثمانينيــات تراجــع دور الجمعيــات ألســباب متعــددة أهمهــا تزايــد الديــن العــام ،واهتمــام الدولــة
ف
العفــاءات ال�ض يبيــة الممنوحــة لهــا
بالمؤسســات الهادفــة للربــح ي� مطلــع التســعينيات بدرجــة أكـ بـر ،وإلغــاء إ
واالســتيالء عــى عــدد مــن أ
الصــول الهامــة المملوكــة للجمعيــات مثــل محطــات نز
الب�يــن والمخــازن الزراعيــة
بــدون أي تعويضــات.

كيف تخدم التعاونيات أعضائها؟
ن
ت
ـ� توفــر
• االتحــاد التعـ ي
ـاو� لالســتهالك :يخــدم أعضائــه مــن خــال الجمعيــات االســتهالكية التعاونيــة الـ ي
الســلع الرخيصــة نســبيا وتحقــق أمــن غـ ئ أ
ـ� لهــذا
ً
ي
ـذا� لعضائهــا وتحــارب التضخــم .وقــدرت قيمــة الناتــج المحـ ي
ف
ـوال ٧.٧مليــون عضــو.
ـوال  ١٠مليــار جنيــه ي�  .٢٠١١/٢٠١٢وقدمــت خدماتهــا لحـ ي
القطــاع بحـ ي
ـاو� النتاجــي :يضــم عــددا مــن أصحــاب الحــرف النتاجيــة مثــل صناعــة أ
الثــاث والمعــادن
إ
• االتحــاد التعـ ن ي إ
ً
والصناعــات الهندســية والمنســوجات والمالبــس الجاهــزة والســجاد أ
والكلمــة والجلــود .التعاونيــات تســاعد
أعضائهــا ف ي� تســويق منتجاتهــم ش
توفــر معــارض دائمــة
النتــاج بأســعار رخيصــة ،فضــا ً عــن
و�اء مــواد إ
ي
ـوال  ١٥مليــار جنيــه ف ي�  ٢٠١٢/٢٠١١وقــدم خدماتــه ل  ٢مليــون عضو.
لمنتجاتهــم .وقــدر حجــم إنتــاج االتحــاد بحـ ي
ن
أكــر االتحــادات التعاونيــة ف ي� مــر ،ويقــدم خدمــات وســلع متنوعــة
• االتحــاد
التعــاو� الزراعــي :هــو ب
ي
الح�يــة ،آ
أ
الالت ،النقــل والرشــاد الزراعــي .كمــا اســتثمر االتحــاد �ف
ألعضائــه أهمهــا :الســمدة والمبيــدات ش
إ
ي
ـوا� ،والدجــاج ،وإنتــاج التقــاوي ،أ
والســمدة والعســل ،واســتصالح أك ـرث
ش
ش
عــدة م�وعــات مثــل تربيــة المـ ي
ـوال  ٣٠مليــار جنيــه ف ي�  ٢٠١٢/٢٠١١وبلــغ حجــم العضويــة ٤
مــن  ١مليــون فــدان .وقــدر حجــم إنتــاج االتحــاد بحـ ي
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مليــون عضــو.
الســكان :قــام بإنشــاء  ١مليــون وحــدة ســكنية مــن  ١٩٨١حـ تـى  .٢٠١١ويضــم  ٢مليــون عضــو،
• اتحــاد تعاونيــات إ
كان حجــم أعمــال االتحــاد  ١٧مليــار جنيــه ف ي� .٢٠١٢/٢٠١١
والســماك :متخصص أساســا ف� صيــد أ
التعــاو� للمصايــد أ
ن
الســماك والمــزارع الســمكية ،وقــام
• االتحــاد
ي
ً ي
أ
بتوفـ يـر  ٪٩٥مــن احتياجــات الســوق المرصيــة للســماك وقــدر حجــم إنتاجــه ب  ١مليــون طــن أســماك .ويملــك
ـوال  ١.٥مليــون فــرد ،وتبلــغ عضويتــه  ٩٥ألــف عضــو.
االتحــاد  ٢٠٠٠فــدان مــن الم ـزارع الســمكية ويوظــف حـ ي
ف
ـر� .كمــا أنهــا تطالــب
كل هــذه االتحــادات ال تحصــل عــى أي مســاعدات حكوميــة وقليــل مــن التمويــل المـ ي
مــن ت
بتغيــر القانــون المنظــم لهــا .فــكل اتحــاد نوعــي يتبــع مــن الناحيــة الفنيــة لــوزارة دون
فــرة طويلــة
ي
أ
النتاجــي
ـتهالك يتبــع وزارة التمويــن واالتحــاد الزراعــي يتبــع وزارة الزراعــة ،واالتحــاد إ
الخــرى .فاالتحــاد االسـ ي
يتبــع وزارة الصناعة.....الــخ دون أن تنظــم االتحــاد النوعيــة تحــت مظلــة واحــدة ترعاهــا ش
وتــرف بصــورة
جديــة عليهــا.
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ثانيا الجمعيات أ
الهلية كأحد أشكال التعاونيات ف� مرص :
ً
أول جمعيــة أهليــة ف ي� مــر أنشــئت ســنة  ١٨٢١وهــي الجمعيــة اليونانيــة .تالهــا عــدد مــن الجمعيــات مثــل
الســامية  ،١٨٧٨والجمعيــة القبطيــة  .١٨٨١وتزايــد أعــداد
الخ�يــة إ
الجمعيــة الجغرافيــة  ،١٨٧٥والجمعيــة ي
أ
ت
الــ� نصــت عــى حريــة إنشــاء
الجمعيــات الهليــة مــع صــدور دســتور  ١٩٢٣الــذي تضمــن مــادة " "٣٠ي
الجمعيــات أ
الهليــة .وقــدر عــدد الجمعيــات بحــوال  ٤٧ألــف جمعيــة ف� ســنة  ٢٠١٤مــا بـ ي ن
ـ� جمعيــات فعالــة
ي
ي
ف
ـوال  ٣مليــون عضــو ف ي� نفــس العــام .وقــد صــدر
قليلــة ي� عددهــا وغالبيــة غـ يـر نشــطة .وبلــغ عــدد أعضائهــا حـ ي
قانــون إنشــاء االتحــاد العــام للجمعيــات والمؤسســات أ
الهليــة " رقــم  ٣٢ف ي� ."١٩٦٤
وتتنــوع الجمعيــات أ
الهليــة ف� أنشــطتها مــا ي ن
بــ� ثقافيــة وعلميــة ودينيــة واقتصاديــة واجتماعيــة وســكانية.
ي
ـال عــدد الجمعيــات ،يليهــا جمعيــات المســاعدة
وتمثــل الجمعيــات الدينيــة والثقافيــة والعلميــة  ٪٢٣مــن إجمـ ي
االجتماعيــة  ٪١٩مــن إجمــال عــدد الجمعيــات ،وجمعيــات التنميــة المحليــة  ٪١٤مــن إجمــال العــدد .وتبـ يـ�ن
ي
ي
أ
ف
رث
ت
البيانــات أن الغالبيــة العظمــى مــن الجمعيــات الهليــة ت�كــز ي� محافظــات الصعيــد بأكـ مــن  ٪٥٠مــن العــدد
ق
ق
ـا� المحافظــات مــا بـ ي ن
ـ� الوجــه
ـا� يتــوزع عــى بـ ي
ـال الجمعيــات ،والبـ ي
ـوال  ٪٢٠مــن إجمـ ي
ومحافظــة القاهــرة بحـ ي
ق
ـا� المحافظــات.
البحــري  ٪١١إ
والســكندرية  ٪٣ثــم بـ ي
ـذا� مــن ت�عــات أ
ت
العضــاء أو المنــح
ب
يتــم تمويــل الجمعيــات مــن ثالثــة مصــادر أساســية وهــي التمويــل الـ ي
الحكوميــة أو المنــح والمســاعدات الدوليــة .وتؤكــد البيانــات القليلــة المتاحــة أن الغالبيــة العظمــى مــن
ـ� الجمعيــات ف ي�
تمويــل الحكومــة توجــه للجمعيــات بالقاهــرة ،بينمــا الغالبيــة مــن المنــح الدوليــة تــوزع عـ ي

منطقــة القاهــرة الكـ بـرى " "٪٤٠والصعيــد " ،"٪٥٠بينمــا نصيــب محافظــات الوجــه البحــري "باســتثناء دميــاط
ـال المنــح الدوليــة.
إ
والســكندرية" ضئيــل للغايــة وال يزيــد عــن  ٪٥مــن إجمـ ي
العضــاء أو آ
عمومــا بيانــات التمويــل محــدودة للغايــة خاصــة الت�عــات مــن أ
الخريــن .وهــو مــا يتطلــب بنــاء
ب
ً
أ
ف
ن
ـكا�.
قاعــدة بيانــات لــكل بيانــات العضويــة والتمويــل بأنواعــه والنشــطة وتوزيعهــا النوعــي والجغ ـر يا� والسـ ي
وتؤكــد البيانــات المتاحــة ف�  ٢٠٠٤أنــه مــن بـ ي ن
ـ�  ٤١ألــف جمعيــة تــم حرصهــا يوجــد  ١٦ألــف جمعيــة مســجلة
ي
ف� وزارة التضامــن االجتماعــي .واســتحوذت  ٢٦٤جمعيــة فقــط عــى كل المنــح أ
الجنبيــة المقدمــة للجمعيــات
ي
ف
ت
ش
ـ�ء يمكــن أن يقــال عــن المنــح المقدمــة خــال الفــرة مــن  ،٢٠١٣- ٢٠١١حيــث دخــل مبلــغ
ي� مــر .ونفــس الـ ي
 ١،٩مليــار جنيــه بمتوســط  ٦٥٠مليــون جنيــه ســنويًا لـــ ٧٠٧جمعيــة فقــط .لذلــك يمكــن القــول بــأن هنــاك درجــة
أ
ف
ت ف
ـا�
عاليــة مــن ال�كــز ي� أمــوال المنــح الدوليــة لعــدد محــدود مــن الجمعيــات والمؤسســات الهليــة وهــو مــا يجـ ي
النشــطة المختلفــة وعــى أ
منطــق العدالــة ف� التوزيــع عــى أ
القاليــم الجغرافيــة .
ي
و� محاولــة لتقديــر مــا يمثلــه إنفــاق الجمعيــات أ
الهليــة لجمــال الناتــج المحـ ف
ف
و� ظــل شــح البيانــات ،تــم
ـ� ي
ي
إ ي
ي
ـوال  ١مليــار جنيــه أي  ٪٠.٢مــن الناتــج
ـال إنفاقــات الجمعيــات حـ ي
االســتعانة ببيانــات  ،٢٠٠٤حيــث بلغــت إجمـ ي
أ
ف
نســبيا عــى القــل مقارنــة بناتــج
جمــال " ٤٦٥مليــار جنيــه مــري ي�  ،"٢٠٠٤وهــو مبلــغ ضئيــل
المحــ� إ
ً
ال ي
ي
ف
ـال ي� .٢٠١٢/٢٠١١
الجمعيــات التعاونيــة الــذي قــدر بحـ ي
ـوال  ٪ ٧.٧٥مــن الناتــج المحـ يـ� الإجمـ ي
إن قطــاع االقتصــاد االجتماعــي والتضامـن ي قطــاع حيــوي ولكنــه مــازال قطا ًعــا مهمـا ً مــن الدولــة .وعــى الدولــة
أن تعمــل عــى إصــدار قانــون التعاونيــات المطلــوب منــذ أك ـرث مــن ثالثـ ي ن
عامــا وهنــاك تعديــات كثـ يـرة
ـ� ً
ت
مق�حــة ومحــددة عــى القانــون القائــم .فضـا ً يإل أهميــة وجــود قانــون جمعيــات أهليــة ميــر للعمــل وغـ يـر
معــاق لــه.
ين
ين
ين
المهمشــ� والفقــراء ،ويقــدم
المواطنــ� وخاصــة
تحســ� أوضــاع
عــ�
االهتمــام بهــذا القطــاع يســاعد ي
فرصــا أفضــل لتســويق منتجــات صغــار المنتجـ ي ن
ـ� ،فضـا ً عمــا يوفــره مــن
منتجــات منخفضــة التكلفــة ،ويخلــق ً
فــرص عمــل ،وهــي كلهــا أمــور مــر ف ي� أشــد الحاجــة إليهــا.
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االقتصاد التضامني واالجتماعي والتشغيل
في تونس :واقع استثنائي أم استمرار لألزمة
د .إبراهيم القيزاني

1

ملخص
أ
ف
ت
ـ� يمكــن أن يوفرهــا
ـاس لهــذه الورقــة البحثيــة هــي النظــر ي� إمكانيات وفــرص التشــغيل الـ ي
المنطلــق السـ ي
اليــوم ف ي� تونــس االقتصــاد االجتماعــي والتضام ـن ي ف ي� مجــال تطويــر نســب االندمــاج المه ـن ي كمــا وكيفــا .فــإن
أ
ت
الــ�
اتجهــت أغلــب الدراســات االقتصاديــة واالجتماعيــة إىل اعتبــاره حــا وفرصــة هامــة لتجــاوز الزمــات ي
تمخضــت عــن أ
النظمــة والخيــارات االقتصاديــة الرأســمالية والعموميــة ،فــإن الســؤال المطــروح :مــا هــو واقــع
ف
ت
الــ� تصدرهــا عديــد
االقتصــاد االجتماعــي والتضامــن ي اليــوم ي� عالقتــه بمســألة التشــغيل .إ
فالحصائيــات ي
ن
ت
التجــارب العالميــة إ
ـ� حققتهــا مؤسســات االقتصــاد االجتماعــي والتضامـ ي
والقليميــة تثبــت النتائــج الهامــة الـ ي
ف ي� مجــال التشــغيل واســتيعاب اليــد العاملــة وخاصــة منهــا أصحــاب الشــهائد العليــا .لكــن يبــدو أن التجربــة
ف
الشــكاليات والصعوبــات فواقــع التشــغيل ف ي� جــل مؤسســات االقتصــاد
ي� تونــس ال زالــت تعــرف العديــد مــن إ
االجتماعــي والتضام ـن ي تظهــر المالحظــات والنتائــج التاليــة:
 ضعــف عــدد المشـ ن فت
ـ� تتألــف ف ي� حــاالت عديــدة
ي
ـتغل� ي� هــذا القطــاع نظ ـرا لصغــر حجــم المؤسســات والـ ي
مــن أف ـراد ينتمــون لعائلــة واحــدة
 جــل عقــود التشــغيل واالنتــداب ف ي� مؤسســات االقتصــاد التضامـن ي ف ي� تونــس هــي عقــود محــددة زمنيــا و غـ يـرقابلــة للتجديــد مــا عــدا ف� التعاضديــات الفالحيــة و ش�كات التأمـ ي ن
ـ� التعاونيــة و هــي المؤسســات الخاضعــة
ي
ـي�
جزئيــا أو كليــا لتدخــل الدولــة مــن حيــث المراقبــة و التسـ ي
 وضــع جـ ّـل المشـ ي نـتغل� ف ي� مؤسســات االقتصــاد التضامـن ي و االجتماعــي و خاصــة ف ي� الجمعيــات ال يبتعــد كثـ يـرا
عــن الوضــع البائــس الــذي يعيشــه العديــد مــن العاملـ ي ن
ـ� و العامــات ف ي� مصنــع مــن مصانــع قانــون .1972
 فقــدان هــذا النمــط االقتصــادي للقــدرة عــى تجــاوز ســلبيات وثغــرات أالنظمــة االقتصاديــة الرأســمالية
ف أ
ت
ـ�
والعموميــة وهــو مــا يجعلــه ي� الخـ يـر ليــس إال شــكال مــن أشــكال التواصــل مــع أزمــة الكــم والكيــف الـ ي
يعرفهــا واقــع التشــغيل ف ي� تونــس.

ن
الوط� للشغل والدراسات االجتماعية تونس.
 1مدرس باحث ف ي� علم االجتماع -جامعة قرطاج ،المعهد
ي
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Résumé
La plupart des études ont montré que le problème du chômage en Tunisie n’est pas
seulement dans la persistance des taux élevés depuis des dizaines d’années, mais aussi
dans les disparités et les inégalités sociales et régionales de ces taux ainsi que la précarité
et l’instabilité de l’emploi. Face à cette situation, des voix et des discours politiques et
économiques après la révolution 2011 font référence à l’économie sociale et solidaire (ESS)
comme une solution et une alliée et la conçoivent comme une réponse et un moyen de
lutte contre la pauvreté et le chômage. Ces discours sont basés sur des statistiques et des
expériences qui montrent clairement aujourd’hui le rôle important de l’économie sociale
et solidaire (ESS) dans les dynamiques de création d’emplois. L’objet principal de cet essai
réside dans la problématique suivante : l’économie solidaire et sociale en Tunisie aujourd’hui
a-t-elle pu éviter les problèmes de vulnérabilité sociale - exclus de certains groupes sociaux,
notamment les femmes, et certaines zones géographiques, telles les régions de l’intérieur
- ou au contraire a-t-elle connu les mêmes difficultés et n’est que continuité avec la crise?
Mais il semble que l'expérience en Tunisie connaisse encore de nombreux problèmes et
difficultés. La réalité de l'emploi dans la plupart des institutions d'économie sociale et
solidaire montre les constats et résultats suivants :
- Faiblesse de nombre de travailleurs dans ce secteur dû à la petite taille des institutions,
qui dans de nombreux cas sont constituées de personnes appartenant à une même famille
- La plupart des contrats de travail et d'affectation dans les institutions de l'économie
solidaire en Tunisie sont des contrats à durée déterminée et non renouvelables, sauf
dans les coopératives agricoles et les coopératives d'assurance, et les institutions qui sont
partiellement ou totalement soumises à l'ingérence de l'État en termes de suivi et de gestion
- La situation de la plupart des travailleurs dans les institutions de l’économie solidaire et
sociale, en particulier dans les associations, ne va pas loin de la situation misérable vécue
par de nombreux travailleurs dans l'une des usines de la loi de 1972.
- La perte de ce modèle économique de la capacité à surmonter les points faibles et les
lacunes des systèmes économiques capitalistes et publics, ce qui en fait n’est qu’une forme
de continuité avec la crise de quantité et de qualité définie par la réalité de l'emploi en
Tunisie.
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مقدمة
يشــكل ارتفــاع معــدالت نســب البطالــة ف� تونــس معضلــة هامــة و خطـ يـرة منــذ عـ شـرات السـ ي ن
ـن� و قــد تراكمــت
ي
عــر عقــود مــن الزمــن لــم تســتطع خاللهــا مختلــف التجــارب و السياســات االجتماعيــة و
هــذه النســب ب
أ
ت
الــ� مــرت بهــا البــاد أن تجــد الحلــول و الســاليب المناســبة و الناجعــة لهــا ،و قــد ذهــب
االقتصاديــة ي
ين
ين
الباحثــ� أن ثــورة  14جانفــي  2011مثلــت منعرجــا هامــا ف ي� التعامــل
المالحظــ� و
ف ي� اعتبــار العديــد مــن
مــع مشــكلة البطالــة نظ ـرا لمــا تعلــق بهــا مــن مطالــب و شــعارات تمحــور أغلبهــا حــول العدالــة االجتماعيــة
ف
ت
ـ� ظلــت لســنوات محرومــة مــن حقهــا ف ي� التنميــة و االســتثمار
والتشــغيل خاصــة ي� المناطــق الداخليــة الـ ي
الخــاص أو العمومــي.
تظهــر بــكل وضــوح أ
الرقــام الصــادرة عــن المعهــد الوط ـن للإحصــاء خــال الســنوات أ
الخـ يـرة أن معــدالت
ي
البطالــة ف� تونــس لــم ت ـنز ل تحــت عتبــة  15%إال ف� بعــض الســنوات الـ تـ� تمـ ي ز
ـ�ت بارتفــاع هــام ف ي� نســب
ي
ي
ي
النمــو مثــل ســنة  2003و  2004أو ف� ســنة  2012و  2 2013و هــي الســنوات الـ ت
ـ� انتدبــت فيهــا الدولــة أعــدادا
ي
ي
هامــة مــن العاطلـ ي ن
ـ� تحــت تأثـ يـر الضغوطــات و االحتجاجــات االجتماعيــة ،أمــا مــا عــدا ذلــك فــإن نســب
البطالــة و خاصــة ف ي� صفــوف أصحــاب الشــهائد العليــا واصلــت ارتفاعهــا و اســتفحلت المشــكلة أك ـرث ممــا
كانــت عليــه قبــل الثــورة ،أمــام هــذه أ
الزمــة الخانقــة طــرح العديــد مــن المختصـ ي ن
ـ� االقتصــاد االجتماعــي و
التضامـن باعتبــاره أداة و إطــارا مناســبا للخــروج مــن أزمــة طــال أمدهــا و اســتفحلت ف� أغلــب الجهــات و بـ ي ن
ـ�
ي
ي
ف
الشــكالية التاليــة :هــل يمكــن أن يمثــل االقتصــاد االجتماعــي
مختلــف االختصاصــات ،ي� هــذا الســياق نطــرح إ
و التضامـن ي اليــوم ف ي� تونــس منقــذا فعليــا و فرصــة هامــة للحــد مــن اســتفحال ظاهــرة البطالــة؟ فــإن تمكــن
هــذا النمــط االقتصــادي ف� دول أوروبيــة وأمريكيــة مــن اســتيعاب أعــداد كبـ يـرة مــن العاطلـ ي ن
ـ� وإدماجهــم ف ي�
ي
ســياق الحركــة االقتصاديــة وهــو مــا تبينــه العديــد مــن التجــارب والتطبيقــات  -نعــود إليهــا الحقــا  -فمــا هــو
واقعــه ومــا هــي خصوصياتــه اليــوم ف ي� تونــس ومــا الــذي يحتاجــه يك تكــون لــه عائــدات اجتماعيــة بالحجــم
ت
ـ� هــي عليــه ف ي� تلــك الــدول؟
الهــام الـ ي

 - 1االقتصاد االجتماعي والتضامني :المفهوم والحقل المعرفي:
تاريخيــا ،يمكــن اعتبــار أن البــوادر أ
الوىل لتكــون مفهــوم االقتصــاد االجتماعــي والتضام ـن ي كانــت ف ي� بريطانيــا
خــال أربعينــات القــرن التاســع عـ شـر ف ي� مدينــة روشــدال مــن خــال تأســيس جمعيــة " رواد  " Rochdaleســنة
 31844و هــي الجمعيــة الـ تـ� أسســها مجموعــة مــن الخياطـ ي ن
ـ� للوقــوف أمــام هيمنــة و اكتســاح المصانــع ف ي�
ي
مجــال اللبــاس و كذلــك لمواجهــة جشــع التجــار ف� ش�اء منتوجهــم بأســعار بخســة و بيعهــا أ
بالســعار الــ�ت
ي
ي
يحددونهــا هــم ،تضامــن الخياطـ ي ن
ـ� إذا كان ف ي� إطــار تعــاون مشـ تـرك بينهــم مــن خــال تأسيســهم لفضــاء
ن
 2ش
الوط� للإحصاء تونس  ،2018ص6
مؤ�ات التشغيل والبطالة ف ي� تونس ،المعهد
ي
Yvon Poirier , « Économie sociale solidaire et concepts apparentés Les origines et les définitions : une perspective internationale « 3e Forum Asie d’économie 3
.solidaire tenu, Québec, Canada, Juillet 2014, p.4
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تجــاري خــاص لبيــع منتوجهــم بصفــة مبـ ش
ـا�ة للحريــف بأســعار ف ي� المتنــاول ،و قــد اعتمــدت الجمعيــة جملــة
مــن المبــادئ تقــوم عــى أســاس اعتبــار كل شــخص يرغــب ف ي� المشــاركة أو يصبــح عضــواً (أي ش�اء أســهم
ن
ش
تمامــا  ،وال توجــد ش�وط عضويــة وهــو مــا تســميه بمبــدأ "البــاب المفتــوح" ،و أن كل شــخص
ـا� ً
ال�كــة) مجـ ي
ـا�ة ف� االجتماعــات العامــة ،و يكــون لجميــع أ
العضــاء صــوت واحــد  ،بغــض النظــر عــن
بإمكانــه المشــاركة المبـ ش ي
عــدد المشــاركات الـ تـ� يمتلكونهــا ،كمــا أن توزيــع أ
الربــاح يكــون يــن كافــة أعضــاء ش
ال�كــة.4
ي
رسعان ما عرفت هذه التجربة رواجا وانتشارا ف ي� بريطانيا ثم ف ي� أوروبا واتخذت أشكاال وأساليب متنوعة.
تتعــدد اليــوم التحاليــل واالتجاهــات المحــددة لمفهــوم االقتصــاد االجتماعــي والتضام ـن بـ ي ن
ـ� مــن يعتـ بـره
ي
أ
قطاعــا مكمــا للقطــاع الخــاص والعــام وبـ ي ن
ـ� مــن يذهــب إىل تأكيــد اســتقالليته مــن حيــث القواعــد والليــات
ت
ت
ن
ـ� تبحــث عــن
ـ� يعتمدهــا ،وبـ يـ� توجــه ثالــث يذهــب إىل اعتبــاره مجموعــة مــن المؤسســات الخاصــة الـ ي
الـ ي
التــوازن بـ ي ن
ـ� النشــاط االقتصــادي والعدالــة االجتماعيــة .لكــن تنــوع هــذه التوجهــات النظريــة ال يمكــن أن ينفــي
اتفاقهــا بكــون هــذا االقتصــاد يســتهدف مصلحــة الجماعــة أو مــا يســمى المصلحــة العامــة قبــل الخاصــة وأن
ت
ـ� قــام عليهــا هــذا االقتصــاد.
منطــق االســتثمار والربــح الفــردي بعيــد كليــا عــن القيــم والغايــات الـ ي
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منطلــق االقتصــاد االجتماعــي والتضامـن إذا هــو بنــاء مـ شـروع جماعــي اســتثماري مشـ تـرك يأخــذ بعـ ي ن
ـ� االعتبــار
ي
أ
حاجيــات تلــك الجماعــة وينســجم مــع خصوصيــات المحيــط ومتطلباتــه معتمــدا جملــة مــن الليــات والهيــاكل
أ
ـمال وكذلــك عــن منطــق اقتصــاد الدولــة« ،مفهــوم
والهــداف المختلفــة عــن منطــق االقتصــاد الحــر الرأسـ ي
االقتصــاد التضامـن ي واالجتماعــي هــو مفهــوم متغـ يـر مــن دولــة إىل أخــرى ،لكنــه ف ي� كل الحــاالت هــو اقتصــاد
بهــدف إىل تحقيــق التنميــة المحليــة مــن خــال تجمــع لتنظيمــات ممثلــة لمجموعــات ذات مصالــح مشـ تـركة ".5
ن
ـ� مــن حيــث التأســيس و الغايــات
ارتبــاط االقتصــاد االجتماعــي و التضام ـ ي بمنطــق و خصوصيــات المحـ ي
أن الفعــل
يجعــل امكانيــة النظــر إليــه مــن زاويــة سوســيولوجيا الفعــل االجتماعــي امكانيــة واردة و مـ بـررة ذلــك ّ
ف
ن
ـا� " إن مــادة البحــث
ي� نظــر ماكــس فيـ بـر ال يفهــم مــن خارجــه بــل مــن داخلــه ومــا يحملــه مــن مدلــوالت ومعـ ي
السوســيولوجي ضمــن المقاربــة الفهميــة ليســت حقيقــة خارجيــة بــل بنــاء معــاش ذاتيــا " ،6الفعــل ف ي� مجــال
االقتصــاد التضام ـن ي و االجتماعــي إذا يتجــاوز منطــق التحديديــة الموضوعيــة ،إذ أنــه يتســم بالحريــة و هــو
ف
ـإن مؤسســات االســتثمار
مــا يــؤول إىل الحديــث عــن حريــة الفاعــل و دوره ي� صياغــة الفعــل و بنــاءه ،لهــذا فـ ّ
ف
أن المجموعــة تضــع لنفســها
ي� االقتصــاد التضام ـن ي و االجتماعــي ال تحكمهــا فقــط العوامــل الخارجيــة ،بــل ّ
أهدافــا ،تســتجمع وســائل ،تتكيــف مــع الحــاالت و تبـن ش
م�وعــا تعـ ب ّـر بــه عــن فهمهــا و رغبتهــا.
ي
أن آالن تــوران وميشــال كروزييــه ذهبــا إىل أبعــد مــن ذلــك مــن خــال اعتبــار الفاعــل االجتماعــي مــدرك
غـ يـر ّ
آ
أ
ف
و� الوقــت نفســه مــدرك لفعــال الخريــن ومــا تحملــه مــن انتظــارات ودالالت .وهــو مــا يمثــل بتعبـ يـر
لفعلــه ي
 4المرجع السابق ،ص . 6
5 Pr .Mike Campbell, L’économie sociale et les stratégies locales pour l’emploi, programme OCDE LEED (Emploi et développement économique local), Montréal,
Canada 1997, p.17
Herman j , les langages de la sociologie, paris, puf, 1988, p41 6

آالن تــوران عــودة الوعــي للفاعــل ف� عالقتــه بذاتــه وعالقتــه آ
بالخــر أيضــا .لكــن حـ تـى ينجــح الفاعــل االجتماعــي
ي
ت
حســب ميشــال كروزييــه فإنــه بحاجــة أن يكــون اســراتيجيا مــن منطلــق أن الفعــل الــذي يمارســه يتجــه إىل
ت
ت
ت
الــ� وقــع التغافــل عنهــا وتناســيها ضمــن تأســيس ش
االســراتيجي هنــا
الــذا� .فالفعــل
المــروع
ي
المناطــق ي
بمعـىن البحــث ف ي� االســتثمار ف ي� وجــه مــن أوجــه االقتصــاد االجتماعــي والتضامـن ي يتجــاوز تحديــدات وإكراهــات
النســق ال بمع ـىن رفضــه ،بــل بمع ـىن أن الفاعــل يقبــل اسـ تـراتيجيا التنظيــم ولكنــه ف� آ
الن نفســه يبحــث عــن
ي
هامــش حريــة تمكنــه مــن التموقــع والتأثـ يـر.

 - 2اإلطار الوطني والعالمي لطرح االقتصاد االجتماعي والتضامني في تونس
اليوم
تأثــر طــرح االقتصــاد االجتماعــي و التضامـن ي كمصــدر و حــل ألزمــة التشــغيل ف ي� تونــس بالعديــد مــن الدعوات
ـياس و االجتماعــي و العلمــي أيضــا ،و لكــن جميــع هــذه الدعــوات تســتلهم مواقفهــا مــن
ذات الطابــع السـ ي
أ
أ
ف
ت
الــ� وجــدت ي� االقتصــاد
تجــارب و نمــاذج تطبيقيــة عاشــتها العديــد مــن الــدول الوروبيــة والمريكيــة و ي
التضامـن مســاهمة فاعلــة ف� الحــد مــن البطالــة و مــن أزماتهــا االقتصاديــة ،فقــد ورد ف� أ
الرقــام الصــادرة عــن
ي
ي
ي
7
ـتغل�،ن
ـ�  CRESSأن االقتصــاد االجتماعــي و االقتصــادي اليــوم يمثــل نســبة  10%مــن المشـ ي
المركــز الفرنـ ي
ف
و أنــه ينمــو برسعــة تفــوق نســبة النمــو ي� كل مــن القطــاع العــام و القطــاع الخــاص اللــذان يعرفــان مشــاكل
ت
ن
ـن�  2005و  2006تطــورت نســبة التشــغيل ف ي� االقتصــاد االجتماعــي و التضام ـن ي ف ي� فرنســا
عديــدة ،فبـ يـ� سـ ي
حــ� لــم تتجــاوز نفــس هــذه النســبة و ف� ت
 4.2%ف� ي ن
ال�نامــج
الفــرة ذاتهــا  8 0.7%و بحســب معطيــات ب
ي
ي
أ
ف
ن
ورو� أن يشــغل
العالمــي للتنميــة  ، PNUDفقــد اســتطاع االقتصــاد االجتماعــي و التضامـ ي ي� دول االتحــاد ال ب ي
ســنة  2016أكــرث مــن  28مليــون شــخص شــغال قــارا و هــو مــا يمثــل  12,9%مــن نســبة المعــدل العــام
للتشــغيل.
أمــا ف� تونــس فيمكــن القــول إن المبــادرات والممارســات أ
الوىل ذات الطابــع التضامــن ي واالجتماعــي كانــت
ي
أ
الخ�يــة (مستشــفى العزيــزة عثمانــة الــذي أنشــأته
موجــودة قبــل االســتعمار مــن خــال العمــال والمؤسســات ي
ابنــة أحــد البايــات لمعالجــة المـ ض
ـر� مــن الفق ـراء والمحتاجـ ي ن
ـ�) ،ثــم أخــذت أشــكاال أخــرى بعــد االســتعمار
ف
ـياس لخدمــة المنظومــة القائمــة ولتلميــع صورتهــا خارجيــا.
لكــن ي� أغلبهــا كان ذو طابــع سـ ي
يمكــن التأكيــد أن المنعــرج والتطــور الحقيقــي الــذي عرفــه االقتصــاد االجتماعــي والتضامــن ي ف ي� تونــس كان
ن
ش
أساســا بعــد الثــورة إذ انتــرت الخطابــات والمطالــب المناديــة بأهميــة االقتصــاد االجتماعــي والتضامــ ي
أ
وتعمقــت أك ـرث خــال الخمــس ســنوات الخـ يـرة ،وقــد اتخــذت هــذه الخطابــات أشــكاال مختلفــة منهــا ذات
الطابــع الســياس الــذي ترفعــه أ
الحـزاب ومنــه ذو الطابــع االجتماعــي الــذي ترفعــه منظمــات عــدة ومــن بينهــا
ي
7 Nadine Richez-Battesti*, Francesca Petrella* et Ekaterina Melnik, Quelle qualité de l’emploi au sein de l’économie sociale et solidaire? , recma – revue
internationale de l’économie sociale ; n ° 319, p/ 57.
 8المرجع السابق ،ص. 8 .
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ش
ـاس حــول االقتصــاد
ـ� للشــغل ( )UGTTالــذي قــدم ســنة  2016مــروع قانــون أسـ ي
االتحــاد العــام التونـ ي
ت
االجتماعــي والتضامـن لمجلــس النــواب .أمــا مــن جانــب السياسـ ي ن
ـ�
ـي� ،فقــد رفعــت العديــد مــن الدعــوات الـ ي
ي
ف
ف
ت
ـ� تقــوم أساســا عــى المطالبــة بإضفــاء
بــرزت ي� وثيقــة قرطــاج وكذلــك ي� الخطــة التنمويــة  .2020-2016والـ ي
ـ� عــى هــذا االقتصــاد وتنظيمــه .كان لهــذه الدعــوات االجتماعيــة والسياســية تأثـ يـر مــن خــال
الطابــع المؤسـ ي
ف
مبدئيــا بشــأن إنشــاء مجلــس أعــى لالقتصــاد االجتماعــي ،وكذلــك
إعــان رئاســة الحكومــة ي� عــام  2017اتفا ًقــا
ً
الدعــوة إلنشــاء مـ شـروع قانــون يتعلــق باالقتصــاد االجتماعــي والتضام ـن ي .
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ت
ـ� دفعــت نحــو إعــادة طــرح و رفــع الدعــوات المطالبــة بتفعيــل االقتصــاد االجتماعــي
مهمــا كانــت الخلفيــات الـ ي
و التضام ـن ي فإنــه ال يمكــن نفــي الصبغــة االجتماعيــة و التشــاركية و التنمويــة لهــذا االقتصــاد الــذي يمثــل رد
أ
أ
ـاس
فعــل و رغبــة مــن أجــل تجــاوز الزمــة االقتصاديــة ووســيلة لمكافحــة الفقــر والبطالــة « ،إن الهــدف السـ ي
مــن تطويــر منظومــة االقتصــاد التضامـن ي واالجتماعــي هــو فــك العزلة عــى الفئــات الهشــة اقتصاديــا واجتماعيا
وتوفـ يـر الفرصــة أمامهــا لتتمكــن مــن تحقيــق اندماجهــا داخــل المنظومــة المجتمعيــة الشــاملة  .كما تقــوم
مشــاريع االقتصــاد االجتماعــي والتضام ـن أ
بالســاس عــى آليــة المشــاريع التشــاركية ،فالمشــاريع التضامنيــة
ي
ف
ف ي� الغالــب مشــاريع تدمــج مجموعــة أف ـراد ذوي خـ بـرات متنوعــة ي� مســار إنتاجــي يهــدف إىل توفـ يـر خدمــات
لصالــح فئــة اجتماعيــة هشــة أو تطويــر نشــاط اقتصــادي ربحــي يعــاد اســتثمار فائــض ربحــه لنفــس الغايــة.
بالضافــة إىل إكســابه االعـ تـراف االجتماعــي وتثمـ ي ن
ـ� الـ ّـدور
كمــا ســيمكن الباعــث مــن اكتســاب الثقــة بالنفــس إ
ن
الــذي يقــوم بــه لفائــدة المجموعــة" ، 9أمــام هــذا الطــرح لمفهــوم وأهــداف االقتصــاد االجتماعــي والتضامـ ي ،
فــإن الســؤال المحــوري الــذي تتناولــه هــذه الورقــة ال يتعلــق بالكــم و لكــن بالكيــف :أي إىل أي مــدى يســتطيع
االقتصــاد التضامـن ف� مجــال التشــغيل أن يجمــع بـ ي ن
ـ� امكانيــات و فــرص التشــغيل الهامــة  -كمــا ســبق ذكــره
ي ي
 و بـ ي نـ� نوعيــة التشــغيل و خصائصــه؟

 -3واقع التشغيل في مؤسسات االقتصاد االجتماعي و التضامني في
تونس
مــن الناحيــة القانونيــة و الرســمية ال يمكــن الحديــث عــن مؤسســات منصــوص عليهــا بصفــة رصيحــة تنضــوي
تحــت شإ�اف القانــون المنظــم لالقتصــاد االجتماعــي و التضامـن ي  -مــازال مـ شـروع قانــون  -و لكنهــا مؤسســات
ض
ـا� ف ي� إطــار تجربــة التعاضــد ،إجمــاال يمكــن القــول أن
مســتقلة تأسســت خــال الســتينات مــن القــرن المـ ي
ت
ـا� لالقتصــاد التضامـن ي و االجتماعــي ف ي� تونــس يتألــف مــن ثــاث مكونــات أساســية:
النســيج المؤسسـ ي
 1التعاضديــات  :أغلبهــا ف ي� المجــال الفالحــي ،تتكــون مــن تعاضديــات االنتــاج الفالحــي  UCPAو مــن الـ شـركاتالتعاونيــة للخدمــات الفالحيــة  ،10 SMSAوهــي هيــاكل تأسســت خــال مرحلــة التعاضــد أو مــا يســمى التجربــة
التضام� و االجتماعي :الحدود و أ
ن
 )9مركز الدراسات ت
الفاق ، CSDS ،تونس  ، 2019ص9 .
االس�اتيجية و الديبلوماسية ،االقتصاد
ي
; SMSA : Sociétés mutuelles de services agricoles )10
; UCPA : Unités coopératives de production agricole
.GDAP : Groupements de développement agricole et de la pêche

االشـ تـراكية و تغـ يـرت بعــد فشــل التجربــة لتصبــح ش�كات ذات رأس مــال متغـ يـر ومسـ ي ن
متغ�يــن ،تنشــط
ـاهم� ي
ف ي� قطــاع الخدمــات المتصلــة بالفالحــة والصيــد البحــري وتهــدف إىل تقديــم خدمــات لمنخرطيهــا ف ي� المجــال
الفالحــي.
أ
ت
ـاس
ـ� تتألــف مــن جمعيــات تخضــع للقانــون العــام للجمعيــات وأخــرى لهــا نظامهــا السـ ي
 - 2الجمعيــات والـ ي
الخــاص مثــل جمعيــات القــروض الصغــرى  AMFوكذلــك تجمعــات التنميــة الفالحيــة والصيــد البحــري " وهــي
كل شــخص معنــوي يمــارس اعتياديــا العمليــات المرخــص فيهــا ف ي� إطــار التمويــل الصغـ يـر"  .11كمــا نجــد
شــكال أخــر مــن جمعيــات العمــل االجتماعــي ،وهــي مؤسســات ينحــر موضوعهــا ف ي� العمــل االجتماعــي لفائــدة
ذوي االحتياجــات الخصوصية.
 - 3التعاونيــات :الـ تـ� تتكــون مــن التعاونيــات المنظمــة طبقــا لمنشــور  1974ومــن ش�كات التأمـ ي ن
ـ� التعاونيــة،
ي
أ
ن
الطبيعيــ� بهــدف تغطيــة المخاطــر الصحيــة
وهــي عبــارة عــن هيــاكل تحدثهــا مجموعــة مــن الشــخاص
ي
ين
المنخرطــ� بالتنســيق مــع أنظمــة الضمــان االجتماعــي مقابــل خــاص معاليــم
وتقديــم خدمــات لفائــدة
أ
ف
ف
ن
االشـ تـراكات .المالحظــة الساســية لهــذا التنــوع ي� مؤسســات االقتصــاد االجتماعــي والتضام ـ ي ي� تونــس هــو
التطــور الكمــي الهائــل الــذي شــهدته بعــد الثــورة  2011خاصــة ف ي� عــدد الجمعيــات والــذي بلغــت نســبته 13%
ـ�  2016 – 2011ف� حـ ي ن
ســنويا فيمــا بـ ي ن
ـ� لــم تتجــاوز هــذه النســبة  3%مــن .12 2010 – 1995
ي
لكــن أهميــة وجــدوى مؤسســات االقتصــاد االجتماعــي والتضامـن ي ال تكمــن ف ي� التطــور العــددي الــذي عرفتــه و
ف
ف
اليجابيــة عــى التنميــة المحليــة و عــى
لكــن أساســا ي� العائــد االجتماعــي لهــذه المؤسســات ،ي� مســتوى أثارهــا إ
تحسـ ي ن
ـ� نســب االندمــاج ف ي� ســوق الشــغل.
جدول عدد المشتغلين في مؤسسات االقتصاد االجتماعي في تونس سنة 2016
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المصدر :مدونات البنك
ي
أ
ت
ي ن
التضام� و االجتماعي  :الحدود و الفاق ، CSDS ،تونس  ، 2019ص ،. 9 .ص . 12
االس�اتيجية و الديبلوماسية  ،االقتصاد
 )11مركز الدراسات
Haddar et Elachhab, L’économie sociale et solidaire en Tunisie, un potentiel troisième secteur ? Dans RECMA 2018/3 (N° 349), Tunis, p. 71 )12
أ
ي ن
التضام�  :خطوة إىل المام للقضاء عىل الفقر ي ف� تونس ص. 3 .
الدول ،االقتصاد االجتماعي و
 )13المصدر :مدونات البنك ي
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بنــاء عــى هــذه أ
الرقــام ،يبــدو أن أوىل المالحظــات الهامــة تظهــر ضعــف نســبة مســاهمة االقتصــاد االجتماعــي
و التضامـن ي ف ي� التشــغيل " اليــوم  ،يســاهم االقتصــاد االجتماعــي و التضامـن ي بنســبة  0,6%ف ي� تشــغيل اليــد
العاملــة و كــذاك أقــل مــن  1٪مــن الناتــج المحــ� الجمــال ،بينمــا ف� البلــدان أ
الخــرى يســاهم بشــكل كبـ يـر،
ي إ
ي
ي
ف
ف ي� فرنســا تســاهم مؤسســات االقتصــاد االجتماعــي و التضامـن ي بنســبة  10٪كل عــام ي� خلــق وظائــف جديــدة
أ
أ
وخلــق ربــع العمــال الجــدد كل عــام ف ي� الــدول االســكندنافية"  ، 14يبــدو إذا أن أحــد الهــداف الساســية
لالقتصــاد االجتماعــي و التضامـن ف� إدمــاج نســبة مــن العاطلـ ي ن
ـ� ف ي� عجلــة الحركــة االقتصاديــة يعــرف صعوبات
ي ي
أ
و ال أثــر لــه ف ي� أرض الواقــع إال بنســب هزيلــة المــر الــذي يطــرح تســاؤالت حــول جــدوى هــذا االقتصــاد الــذي
تنــادي بــه أحـزاب و جمعيــات و نخــب علميــة و سياســية " .ال تشــغل أغلــب مؤسســات االقتصــاد االجتماعــي
و التضامـن ي ف ي� تونــس أكـرث مــن  10أجـراء ،مــا عــدى ف ي� بعــض التعاضديــات الفالحيــة حيــث يصــل  20عامــا،
ـ� أو ثالثــة "  15الخاصيــة الـ ت ز
أمــا ف� الجمعيــات فــإن الوضــع أكـرث ســوءا حيــث ال يتعــدى أغلبهــا موظفـ ي ن
ـ�ت
ي
ـ� مـ ي
ي
ف
ف
ن
االقتصــاد االجتماعــي و التضامـ ي ي� تونــس إىل حــدود  2019هــو االزديــاد الرسيــع ي� عــدد هياكلــه و مؤسســاته،
و لكــن هــذا االزديــاد الرسيــع ال يقابلــه تحســن كمــي ف� عــدد المشـ ي ن
ـتغل� بهــذا القطــاع ،و تتضــح هذه المســألة
ي
ن
ن
أكـرث مــن خــال المفارقــة بـ ي ن
ـ� تطــور مؤسســات االقتصــاد االجتماعــي و التضامـ ي و بـ يـ� تطــور المؤسســات
الخاصة:
جدول نسق تطور مؤسسات االقتصاد التضامني مقارنة بالقطاع الخاص بين  2011و 2015
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ن
التضام�
القطاع
ي
القطاع الخاص

2011

2015

النسبة مائوية %

12019

18954

14.4

602222

442 711

4,5

المصدر :برنامج أ
المم المتحدة للتنمية سنة 2016

تشــر أ
الرقــام إذا إىل أن نســبة تطــور مؤسســات القطــاع التضام ـن كانــت أك ـرث مــن القطــاع الخــاص بأك ـرث
ي
ي
ف
ت
ت
ن
ـتغل� ي� القطــاع
ـ� يفــرض أن تتعــادل تقريبــا مــع تطــور عــدد المشـ ي
مــن ثالثــة أضعــاف وهــي النســبة الـ ي
أ
ن
ول لمســاهمة بنيــات االقتصــاد االجتماعــي
التضام ـ ي  ،غـ يـر أن ذلــك لــم يكــن موجــودا واقعيــا ،فالتقييــم ال ي
و التضامـن ي ف ي� خلــق فــرص التشــغيل تكشــف محدوديــة هــذه المســاهمة باعتبــار أن معظــم التعاضديــات و
ـا� ف� إحــداث تطــور هــام ف� ادمــاج العاطلـ ي ن
ـ� عــن العمــل،
ي
التعاونيــات و الجمعيــات ال تســاهم بشــكل مبـ ش ي
أ
المــر الــذي يدفــع إىل البحــث و التســاؤل ف ي� أســباب هــذه الوضعيــة االســتثنائية و الغـ يـر متوقعــة إذا مــا قارناها
ببعــض أ
الرقــام القليميــة مثــل المغــرب أ
الرقــام العالميــة – الـ تـ� ســبق تقديمهــا  -أو حـ تـى ببعــض أ
القــى "
إ
ي
أ
ت
ي ن
التضام� و االجتماعي :الحدود و الفاق ، CSDS ،تونس  ، 2019ص.13 .
االس�اتيجية و الديبلوماسية ،االقتصاد
 )14مركز الدراسات
.Haddar et Elachhab, L’économie sociale et solidaire en Tunisie, un potentiel troisième secteur ? Dans RECMA 2018/3 (N° 349), Tunis, p.84 )15

تهــدف االسـ تـراتيجية الوطنيــة للنهــوض باالقتصــاد االجتماعــي و التضامـن ي إىل تعزيــز معــدل انخـراط الســاكنة
النشــيطة ف ي� التعاونيــات وذلــك برفــع مــن هــذا المعــدل مــن  5%إىل  7.5%بحلــول ســنة  2020و تعزيــز
مســاهمة االقتصــاد االجتماعــي والتضامـن ي ف ي� خلــق فــرص الشــغل عــن طريــق زيــادة عــدد أجـراء التعاونيــات
مــن  50 000إىل  175 000أجـ يـر بحلــول ســنة  2020و إىل تحسـ ي ن
ـ� مســاهمة القطــاع ف ي� خلــق ال ـرث وة وزيــادة
ف
16
ـ� الخــام مــن  1.6%إىل  3.9%بحلــول ســنة " .2020
حصتــه ي� الناتــج الداخـ ي
أ
ت
الــ� عليهــا االقتصــاد االجتماعــي والتضامــن ي ف ي� المغــرب مــن حيــث عــدد
تظهــر الرقــام إذا أن الوضعيــة ي
المشـ ي ن
ـتغل� بــه تتجــاوز بصفــة واضحــة الحالــة الراهنــة ف ي� تونــس ،فهــو يشــغل مــا يعــادل  599ألفــا و694
شــخصاً ،ويركــز أساس ـاً عــى أنشــطة الفالحــة والصناعــة التقليديــة بالدرجــة أ
الوىل ، 17.فمــا الــذي يمكــن أن
يفــر حالــة ضعــف وعجــز مؤسســات االقتصــاد االجتماعــي والتضام ـن ي ف ي� تونــس عــى المســاهمة الفاعلــة ف ي�
ن ف
ت
ن
ـال مــن نســب البطالــة:
المجهــود الوط ـ ي إلدمــاج العاطلـ يـ� ي� معــرك الحيــاة االقتصاديــة و التخفيــف بالتـ ي
 تشـ يـر العديــد مــن الدراســات أن ارتبــاط الســياس باالجتماعــي ف� تونــس طيلــة عـ شـرات السـ ي نـن� منذ االســتقالل
ي
ي
آ
ت
رث
ـياس عــى تحقيــق
ـ� حــدت وعرقلــت امكانيــات االقتصــاد االجتماعــي و السـ ي
إىل الن هــو مــن أكـ العوائــق الـ ي
تز
ـياس تواصــل حـ تـى بعد
الجــدوى المنتظــرة منــه خاصــة إذا مــا قارنــاه بتجــارب أخــرى ،و امــ�اج االجتماعــي بالسـ ي
فالم�فــة عــى أ
ش
النشــطة االجتماعيــة هــي
الثــورة " تــم تســييس الفعــل االجتماعــي ف ي� تونــس قبــل الثــورة،
ن
ـياس.
رئيــس الخليــة الدســتورية أو المندوبــة أو الواليــة .كان هنــاك ارتبــاك تــام بـ يـ� االجتماعــي والجهــاز السـ ي
لقــد كان هــذا ســبب العديــد مــن المشــكالت االجتماعيــة ،ف� حـ ي ن
ـ� يجــب أن يكــون االجتماعــي قسـ ًـما مسـ ً
ـتقل
ي
ن
ـياس واالجتماعــي إذا هــو أحــد العوائــق
دورا تؤديــه 18 " .تداخــل السـ ي
ـد� ً
حيــث تلعــب مكونــات المجتمــع المـ ي
أ
ف
ت
ـياس يمكــن أن
ـ� يمكــن أن تعرقــل تطــور نســب التشــغيل ي� قطــاع اقتصــادي واعــد لن السـ ي
الحقيقيــة الـ ي
يحــول أهــداف االقتصــاد االجتماعــي والتضامـن ي إىل أهــداف سياســية أو حزبيــة يخــدم بهــا أغراضــه الخاصــة
ويمنــع بالتــال امكانيــة تطــور هــذا االقتصــاد و اتســاع قدراتــه عــى اســتيعاب العاطلـ ي ن
ـ� عــن العمــل ،إضافــة
ي
ف
ت
ش
الســياس يمتلــك ســلطة القــرار و اقــراح الت�يعــات المعدلــة و المحفــزة ،إذ ي� معظــم الحــاالت،
إىل أن
ي
ف
تعمــل هــذه الهيــاكل والجمعيــات الوســيطة ي� إطــار الدولــة ،دون وجــود هامــش حقيقــي للمنــاورة .صنــدوق
ن
ـ� للتضامــن ()BTS
ـ� للتضامــن االجتماعــي ( )UTSSوالبنــك التونـ ي
التضامــن الوط ـ ي ( )FSNواالتحــاد التونـ ي
ف
ت
ـ� تخطــط وتـ شـرع
وشــبكة جمعيــات التنميــة كلهــا هيــاكل تعمــل ي� إطــار سياســة الدولــة «إنهــا الدولــة الـ ي
19
سياســات مكافحــة الفقــر وإدمــاج الم ـرأة ف ي� النظــام االقتصــادي "
 العامــل الثالــث الــذي يمكــن أن يفــر ضعــف جــدوى االقتصــاد االجتماعــي والتضامـن ي ف ي� عالقتــه بالتشــغيلت
الــ� تــكاد تكــون كليــة مــن قبــل مؤسســات االقتصــاد
عامــل موضوعــي يرتبــط بثــاث مســتويات :التبعيــة ي
االجتماعــي والتضامـن للدولــة ،نقــص المــوارد ش
والداريــة وأخـ يـرا
الب�يــة والماليــة وتعقــد االجـراءات القانونيــة إ
ي
 )16المملكة المغربية ،وزارة السياحة والصناعة التقليدية و النقل الجوي و االقتصاد االجتماعي ،ت
ي ن
التضام� ،المغرب  ،2018ص. 3 .
اس�اتيجية االقتصاد
ي ن
والتضام� ي ف� المغرب ،كتابة الدولة لالقتصاد االجتماعي ،المغرب ،2018 ،ص. 6 .
 )17هوية بريس ،االقتصاد االجتماعي
.Anissa Bouchoucha, L'économie sociale: Est-ce la solution à nos problèmes! L'expert le 30 - 03 – 2011, Tunis, 2011, p.4 )18
 )19المرجع السابق ،ص13 .
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ضعــف التكويــن ف ي� مجــال إدارة مؤسســات االقتصــاد االجتماعــي والتضام ـن ي " ف ي� تونــس التبعيــة شــبه الكليــة
20
لهــذه المؤسســات تجــاه التمويــل العمومــي أدى إىل ضعــف التشــغيلية ف ي� االقتصــاد االجتماعــي "
يبــدو إذا أن قــدرة وامكانيــات االقتصــاد االجتماعــي والتضام ـن عــى اســتيعاب نســب مرتفعــة مــن العاطلـ ي ن
ـ�
ي
عــن العمــل ال يمكــن أن يتــم ف ي� ظــل وضــع تتحكــم فيــه جملــة مــن العوائــق الداخليــة والموضوعيــة وهــو
وضــع يتعــارض ويتناقــض مــع الصبغــة االجتماعيــة لالقتصــاد التضامــن ي واالجتماعــي ،ألن هــذه الصبغــة
ن
ت
ـ� ال يســتطيع
تحيــل أساســا إىل العمــل التعـ ي
ـاو� والتشـ ي
ـارك الــذي يقــوم عــى حشــد وتجميــع الجهــود والـ ي
الشــخص أن يقــوم بهــا منفــردا.

 - 4االقتصاد االجتماعي التضامني والتشغيل في تونس :إعادة انتاج للتشغيل
الهشّ
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التشــغيل الهــش هــو التشــغيل المقابــل لنمــط التشــغيل الالئــق و هــو الــذي يفتقــد للعديــد مــن القواعــد
تقبلــه مــن طــرف
و إ
الج ـراءات الحمائيــة لليــد العاملــة ،إذ يعتـ بـره  " Di Robertoهــو التشــغيل الــذي يتـ ّـم ّ
ت
ت
ن
العاطلـ يـ� بســبب غيــاب العقــود المتجــددة و لفــرة غـ يـر محــددة ( )CDIمقابــل تنامــي العقــود لفــرة محــددة
21
ـش وجهــا جديــدا مــن
ـر التشــغيل الهـ ّ
( )CDDو قــد ذهــب الكاتــب  Fitoussiإىل أبعــد مــن ذلــك حينمــا اعتـ ب
22
أوجــه غيــاب العدالــة االجتماعيــة
فكيــف يمكــن إذا أن نتحــدث عــن غيــاب العدالــة االجتماعيــة ف ي� االقتصــاد االجتماعــي والتضامـن ي الــذي وجــد
ف� أ
الصــل مــن أجــل ترســيخ قيــم العدالــة االجتماعيــة والــذي قــام أساســا عــى تــازم البعديــن االقتصــادي
ي
أ
واالجتماعــي أمــام معانــاة ومشــاكل القطــاع الخــاص والعــام .القاعــدة الساســية إذا هــي خلــق فــرص العمــل
ـ� وليــس بانعــدام أ
المناســبة ،وأن تكــون هــذه الفــرص مصحوبــة باالســتقرار وكرامــة الموظفـ ي ن
المــن الوظيفــي
وظهــور الفقـراء العاملـ ي ن
ـ�.
يعتــر المكتــب الــدول للشــغل  BITأن تحديــد الفــرق ي ن
بــ� العمــل الهــش والعمــل الالئــق يرتبــط بتوفــر
ب
ي
ش
المــؤ�ات التاليــة:
ين
النشيط� ،البطالة ،إلخ )....؛
• فرص العمل (نسبة السكان
أ
• العمل يغ� المقبول (عمالة الطفال) ،
• ساعات الئقة أ
(الوقات الجزئية يغ� الطوعية  )...؛
• االستقرار والسالمة ف ي� العمل ؛
Lamouri Hafedh, L’économie sociale dans la création d’emploi en débat, conférence internationale sur le rôle de l’économie sociale dans la création d’emploi est )20
,organisée par le RTES en collaboration avec l’Agence nationale pour l’emploi et le travail indépendant (ANETI), Tunis, 3 mars 2014
.R. Di Roberto, TRAVAIL, EMPLOI, CHÔMAGE, UNIVERSITE VICTOR SEGALEN BORDEAUX2, ed, DEPARTEMENT DE SOCIOLOGIE, Bordeau, 2017 ; p.6 - ) 21
Jean-Paul Fitoussi,Le plein emploi doit être l’objectif de demain, pas de 2025, Jean-Paul Fitoussi, Forum éco organisé par «Libération» à Sciences Po les 20 et )22
21 novembre 2013

• عدم وجود ي ز
تمي� (ال سيما حسب الجنس) ؛
• السالمة والبيئة ف ي� العمل (الحماية االجتماعية؛)
ب� العمل والحياة أ
23
• التوازن ي ن
الرسية.
يمكــن الـــتأكيد إذا أن جـ ّـل عقــود التشــغيل و االنتــداب ف ي� مؤسســات االقتصــاد التضامـن ي ف ي� تونــس هــي عقــود
محــددة زمنيــا و غـ يـر قابلــة للتجديــد مــا عــدا ف� التعاضديــات الفالحيــة و ش�كات التأمـ ي ن
ـ� التعاونيــة و هــي
ي
ـي� ،فمــا الــذي يبـ ي ن
ـ� أوجــه
ـ
التس
و
ـة
ـ
اقب
ر
الم
ـث
ـ
حي
ـن
ـ
م
ـة
ـ
الدول
المؤسســات الخاضعــة جزئيــا أو كليــا لتدخــل
ي
اختــاف االقتصــاد االجتماعــي و التضام ـن ي عمــا يحصــل ف ي� العديــد مــن مؤسســات القطــاع الخــاص بــل أن
وضــع جـ ّـل المشـ ي ن
ـتغل� ف ي� مؤسســات االقتصــاد التضامـن ي و االجتماعــي و خاصــة ف ي� الجمعيــات ال يبتعــد كثـ يـرا
عــن وضــع العاملـ ي ن
ـ� و العامــات ف ي� مصنــع مــن مصانــع النســيج المنظويــة تحــت قانــون  1972فكأننــا أمــام
أ
ف
ن
ت
ـ�
اقتصــاد ال اجتماعــي و ال تضام ـ ي  ،و هــو ي� حقيقــة المــر واقــع يتناقــض مــع المفاهيــم المحوريــة الـ ي
النســانية ومبــادئ
تأســس عليهــا االقتصــاد االجتماعــي و التضامـن ي " يعتمــد االقتصــاد االجتماعــي عــى القيــم إ
االعــراف آ
ت
البــري  ،ت
ت
بالخــر كأســاس لـــلعمل ش
يحــرم النــاس والمــوارد والتعدديــة
الــ� تدعــو إىل
التضامــن ي
والتضامــن  ،وخلــق قيمــة اقتصاديــة واجتماعيــة ف ي� المناطــق و الجهــات " .24
فــإذا كانــت العديــد مــن الــدول تســتفيد كميــا مــن االقتصــاد االجتماعــي والتضامـن ي ف ي� مســتوى مــا يوفــره مــن
يــد عاملــة ،وتبحــث ف ي� الوقــت ذاتــه عــن تــازم الكمــي مــع الكيفــي ،فــإن التجربــة التونســية تعيــش وضعــا
صعبــا ف ي� مســتوى الكــم والكيــف معــا ،فكيــف يمكــن أن تفهــم وتفــر هــذه الوضعيــة؟
 رغــم أن مؤسســات االقتصــاد التضام ـن ي واالجتماعــي تقــوم عــى مبــادئ المواطنــة وعــى قيــم التشــاركيةوالديمقراطيــة وحريــة النفــاذ واالنســحاب ،فــإن المالحظــة أ
الساســية أن هــذه المؤسســات تأثــرت ف ي� طــرق
ت
الــ� يغلــب عليهــا رغبــة الفــرد صاحــب
إدارتهــا
ي
وتســي�ها بمناهــج وأســاليب إدارة المؤسســات الخاصــة ي
أ
ف
ت
المؤسســة ي� بســط هيمنتــه المطلقــة وتحقيــق مصالحــه الذاتيــة حــى وإن كانــت عــى حســاب الخريــن.
يبــدو إذا أن العامــل أ
الول المفــر هــو عامــل ف
ين
القائمــ�
وتواصــ� يرتبــط بعــدم امتــاك
تســي�ي
ثقــا�
ي
ي
ي
عــى مؤسســات االقتصــاد والتضام ـن ي لثقافــة جديــدة ومختلفــة تنســجم مــع روح وجوهــر طبيعــة االقتصــاد
والم�فـ ي ن
االجتماعــي ،ومــن ناحيــة ثانيــة افتقــار القائمـ ي ن
ـ� ش
ـ� عــى هــذه المؤسســات للقــدرات والكفــاءة عــى
إدارة مؤسســات ذات طبيعــة خصوصيــة.
إن البحــث ف ي� الخصائــص النوعيــة للعمــل ف ي� مشــاريع االقتصــاد االجتماعــي والتضام ـن ي يجعــل أوال أهميــة
الوعــي بتــازم الكمــي مــع الكيفــي قائمــة حـ تـى يكــون هــذا النمــط االقتصــادي فرصــة حقيقيــة إلدمــاج العاطلـ ي ن
ـ�
ف� حركــة التنميــة الوطنيــة والمحليــة وال يكــون إطــارا مؤقتــا إىل حـ ي ن
ـار ،لذلــك
ـ� الحصــول عــى شــغل الئــق وقـ ّ
ي
ف
ش
ش
يمكــن أن نضــع المــؤ�ات التاليــة مــؤ�ات مســاعدة عــى فهــم الجانــب النوعــي للشــغل ي� مؤسســات
Quelle qualité de l’emploi au sein de l’économie sociale et solidaire ? par Nadine Richez-Battesti*, Francesca Petrella* et Ekaterina Melnik )23
.Charte de RIPESS, approuvée par le Conseil d‘Administration de RIPESS à Montevideo, le 20 octobre 2008, p. 1 4 )24
.RIPESS a été fondé en 2002 suite à la deuxième rencontre Globalisation de la solidarité à Québec -
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االقتصــاد االجتماعــي.
• ش
التأج�
مؤ�
ي
أ
• ش
مؤ� االستقرار والمن
• ش
مؤ� ظروف العمل
ت
• ش
واالع�اف بالعمل المنجز.
مؤ� الشكر
ف
ن
ن
العامــل الثـ ي
ـا� الــذي كان وراء انتشــار خاصيــة التشــغيل الهــش ي� مشــاريع االقتصــاد االجتماعــي و التضام ـ ي
ن
ـو� المنظــم للعالقــة الشــغلية ف� مؤسســات لهــا صبغتهــا الممـ ي ز
ـ�ة ،إذ ال يـزال القانــون
هــو غيــاب إ
الطــار القانـ ي
ي
ف
ت
ت
ن
الشــارة إىل أن مقــرح
الخــاص بتنظيــم االقتصــاد االجتماعــي و التضامـ ي ي� مرحلــة االقــراح ،ولكــن مــن المهــم إ
مـ شـروع القانــون الــذي تعرضــه وزارة التكويــن المهـن ي و التشــغيل لــم يحــدد بوضــوح طبيعــة هــذه العالقــة
أ
أ
ـاس لالقتصــاد التضامـن ي واالجتماعــي بســتة
و حقــوق و واجبــات مختلــف الطـراف " " ،يتعلــق القانــون السـ ي
عناويــن أساســية :يتضمــن العنــوان أ
الول أحكامــا عامــة.
ن
ن
التضام� واالجتماعي.
الثا� :ف ي� مؤسسات االقتصاد
والعنوان ي
ي
والباب ن ف
المال.
ي
الثا� ي� الترصف ي
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ن
والتضام�.
أما العنوان الثالث ،فيتضمن فصوال حول حوكمة االقتصاد االجتماعي
ي
ن
التضام� واالجتماعي ونفاذها إىل السوق.
والعنوان الرابع فصوال حول حوكمة االقتصاد
ي
أما العنوان الخامس فقط خصص للتتبعات والعقوبات.
ليختتــم بعنــوان ســادس حــول أحــكام انتقاليــة .وهــو الشــكل العــام لفلســفة القانــون الــذي يهــدف إىل بعــث
ف
ن
و� هــذا المقــام نجــد حضــورا الفتــا
قانــون حــول القطــاع الثالــث أي قطــاع االقتصــاد التضامـ ي واالجتماعــي .ي
للمكتــب العالمــي للشــغل .أي أن لهــذا أ
25
الخـ يـر دور ف ي� صياغــة المـ شـروع" .

المه� والتشغيل ،ش
ي ن
 )25وزارة التكوين ي ن
والتضام�  .تونس  2018ص. 1 .
أساس يتعلق باالقتصاد االجتماعي
م�وع قانون ي

ن
التضامــ� والتشــغيل ف ي� تونــس :اســتمرار لصــورة الفــوارق
 - 5االقتصــاد االجتماعــي
ي
الجهويــة:
ـوال  20%منهــا ف ي� تونــس العاصمــة 18% ،ف ي� واليــات الســاحل ،و
ســنة  2018بلــغ عــدد الجمعيــات  22437حـ ي
إذا كانــت الجمعيــات هــي أكـرث مؤسســات االقتصــاد التضامـن ي و االجتماعــي تطــورا و اســتيعابا لليــد العاملــة،
فــإن المالحظــة أ
الساســية أن التوزيــع الجهــوي للجمعيــات ف� تونــس يظهــر فــوارق شاســعة بـ ي ن
ـ� مــدن الســاحل
ي
و الشــمال مــن جهــة و بقيــة جهــات البــاد ،فهــو بذلــك لــم يبتعــد كثـ يـرا عــن التوزيــع غـ يـر المتـ ف ئ
ـكا� لنســب
التشــغيل بـ ي ن
ـا�ة و غـ يـر مبـ ش
ـ� واليــات الجمهوريــة بــل ســاهم بصفــة مبـ ش
ـا�ة ف ي� تكريــس الفــوارق الجهويــة ف ي�
مجــال التشــغيل.
جدول مقارن بين نسب البطالة وعدد الجمعيات في تونس بين  2010و2018

مؤسسات االقتصاد االجتماعي
ن
والتضام� :الجمعيات
ي

2010

2018

الوالية

4480
1142
1963
599
1931
882
861
330
467

14,2
10,8
11,4
17,7
6,1
20,7
3 ,28
0, 17
27,1

18,2
10,9
8,9
21,1
7,5
24,1
28,9
21,1
32,4

تونس
أريانة
نابل
جندوبة
المنست�
ي
القرصين
قفصة
توزر
تطاوين

ن
المصدر :المعهد
الوط� للإحصاء ،تونس 2018
ي

ف
ت
ن
ـ� وقــع رســمها ف ي� كونــه قطاعــا يمكــن
واقــع االقتصــاد االجتماعــي والتضامـ ي اليــوم ي� تونــس ليــس بالصــورة الـ ي
أن يكــون حــا ألزمــة اقتصاديــة خانقــة مثلــت البطالــة إحــدى تجلياتهــا ولكــن دراســة أ
الرقــام والحــاالت تحيــل
عــى صــورة أخــرى مكوناتهــا عمــق الفــوارق الجهويــة وتشــغيل غـ يـر الئــق عــوض أن يكــون أداة ف ي� الحـ ّـد منهــا
مــن هــذه أ
الخطــار .يمكــن أن يفــر هــذا الواقــع بتفسـ يـرات متعــددة غـ يـر أن الثابــت هــو أن تهميــش الجهــات
ن
ت
الــ� بــرزت ف ي�
الفاعلــة ف ي� المجتمــع
ي
المــد� عــى مــدى العقــود الماضيــة .ال زال يلقــي بظاللــه وانعكاســاته ي
توزيــع وطبيعــة العمــل ف ي� مؤسســات االقتصــاد االجتماعــي والتضامـن ي .
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خاتمة
أ
ـاس الــذي مــن أجلــه نشــأ االقتصــاد االجتماعــي والتضام ـن ي وتطــور وانتـ شـر عـ بـر
ال شــك أن المنطلــق السـ ي
تجــارب مختلفــة هــو بنــاء مـ شـروع جماعــي اســتثماري مشـ تـرك يقطــع مــع آليــات وقواعــد المنظومــة االقتصاديــة
ت
ت
ـ� أصبحــت
ـ� يهيمــن عليهــا رأس المــال وكذلــك يقطــع مــع المنظومــة االقتصاديــة العموميــة الـ ي
الرأســمالية الـ ي
ن
عاجــزة عــى اســتقطاب اليــد العاملــة تحــت تأثـ يـر عوامــل متعــددة .يمثــل إذا االقتصــاد االجتماعــي والتضامـ ي
فرصــة متمـ ي ز
ـ�ة لدفــع معــدالت التشــغيل نحــو مزيــد التحســن .هــذا المبــدأ العــام الــذي يـ بـرر نشــأة االقتصــاد
االجتماعــي و التضامـن اســتطاع ف� ســنوات وجـ ي ز
ـ�ة أن يحــدث تغيـ يـرات هامــة ف ي� المشــهد االقتصــادي للعديــد
ي
ي
ف
ف
ـتوي�:ن
مــن الــدول ي� أوروبــا أو ي� أمريــكا ،لذلــك فــإن التســاؤل الــذي مثــل منطلــق هــذه الورقــة يتجــه نحو مسـ ي
ف
الســهام ف ي� الحــد مــن نســب البطالــة و خاصــة
أوال واقــع هــذا النمــط االقتصــادي ي� تونــس و قدرتــه عــى إ
بطالــة أصحــاب الشــهائد ،و ثانيــا مــدى تمكــن هــذا االقتصــاد ذو الصبغــة االجتماعيــة التضامنيــة مــن تجــاوز
النظمــة االقتصاديــة أ
الســلبيات القائمــة ف� أ
الخــرى مثــل الفــوارق الجهويــة و الجنســية الواضحــة ف ي� نســق
ي
ف
االندمــاج ف ي� ســوق الشــغل و ي� التمتــع بحقــوق التشــغيل.
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ـؤ�ات تبـ ي ن
العديــد مــن المـ ش
ـ� أن تجربــة االقتصــاد االجتماعــي والتضامـن ي اليــوم ف ي� تونــس لــم تنطلــق االنطالقة
أ
الســليمة مــن أوجــه متعــددة ،فــإن كان الســاس الــذي ب ـن ي عليــه هــذا االقتصــاد اجتماعــي تضام ـن ي  ،فــإن
الواقــع ف ي� جــل تمظهراتــه ال يعكــس ذلــك كليــا  ،إذ أن جــل عقــود التشــغيل و االنتــداب ف ي� مؤسســات االقتصــاد
التضام ـن ي ف ي� تونــس هــي عقــود محــددة زمنيــا و غـ يـر قابلــة للتجديــد مــا عــدا ف ي� التعاضديــات الفالحيــة و
ين
التأمــ� التعاونيــة و هــي المؤسســات الخاضعــة جزئيــا أو كليــا لتدخــل الدولــة مــن حيــث المراقبــة
ش�كات
ـي� فمــا الــذي يبـ ي ن
ـ� أوجــه اختــاف االقتصــاد االجتماعــي و التضام ـن ي عمــا يحصــل ف ي� العديــد مــن
و التسـ ي
ف
ن
مؤسســات القطــاع الخــاص بــل أن وضــع جـ ّـل المشـ ي ن
ـتغل� ي� مؤسســات االقتصــاد التضامـ ي و االجتماعــي و
خاصــة ف� الجمعيــات ال يبتعــد كثـ يـرا عــن الوضــع البائــس الــذي يعيشــه العديــد مــن العاملـ ي ن
ـ� و العامــات ف ي�
ي
مصنــع مــن مصانــع قانــون . 1972
فالمحصلــة الراهنــة لواقــع االقتصــاد االجتماعــي والتضام ـن ي ف ي� تونــس اليــوم تشـ يـر إىل فقــدان هــذا النمــط
االقتصــادي للقــدرة عــى تجــاوز ســلبيات وثغـرات أ
النظمــة االقتصاديــة الرأســمالية والعموميــة وهــو مــا يجعلــه
ف أ
ت
ـ� يعرفهــا واقــع التشــغيل ف ي� تونــس.
ي� الخـ يـر ليــس إال شــكال مــن أشــكال التواصــل مــع أزمــة الكــم والكيــف الـ ي
فــإن اســتطاعت العديــد مــن الــدول أن تســتفيد كميــا مــن االقتصــاد االجتماعــي والتضام ـن ي ف ي� مســتوى مــا
يوفــره مــن يــد عاملــة ،وتبحــث ف ي� الوقــت ذاتــه عــن تــازم الكمــي مــع الكيفــي ،فــإن التجربــة التونســية تعيــش
وضعــا صعبــا ف ي� مســتوى الكــم والكيــف معــا ،فكيــف يمكــن أن تفهــم وتفــر هــذه التجربــة رغــم حداثــة
عهدهــا؟

المراجع
ن
 ش-1
2018 للحصاء تونس
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الوط� إ
ي
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ت
االســراتيجية
 مركــز الدراســات،والفــاق
ي
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 خطــوة إىل أ:  االقتصــاد االجتماعــي والتضامــن- 3
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غايات االقتصاد االجتماعي والتضامني في
تونس

أ.د لطفي بنور

1

ملخص
إن االقتصــاد االجتماعــي والتضامــن ي ال يمكــن النظــر إليــه كوحــدة متجانســة أو كقطــاع ثالــث منقطــع عــن
ّ
أ
والفعليــة لهــذا
الدقيقــة
مكونــات االقتصــاد .ولكــن التحـ ّـدي الكبـ يـر يبقــى المعرفــة ّ
الشــكال القديمــة أو عــن ّ
ّ
ـ� االقتصاديـ يـ�.ن
العموميــة والفاعلـ ي ن
الســلط
النمــط االقتصــادي
ّ
ّ
وخصوصياتــه مــن طــرف ّ

مكوناتــه دون ت
ال� ي ز
ف� كتابــات عــدد مــن الباحثـ ي ن
ك�عــى الـ ّـدور
ـ� يعــرف االقتصــاد االجتماعــي والتضام ـن ي عـ بـر ّ
ي
ت
ت
ـ� تتجــاوز أحيانــا أطــر ال ّتعاضديّــات
ـ� تظهــر بالمجتمعــات
ّ
المدنيــة والـ ي
المتجـ ّـدد للعديــد مــن المبــادرات الـ ي
الجمعيــات.
عاونيــات أو
ّ
وال ّت ّ
ـإن عديــد المبــادرات الجمعياتيــة اليــوم
ومــن جهــة أخــرى عوضــا أن ينظــر إىل المســألة مــن أبعــاد مختلفــة فـ ّ
وإ�افهــا  ،فالنظــرة وجــب أن تكــون مغايــرة لنأ
الدولــة ش
ال تخــرج مــن إ
الطــار المق ـنن والمن ّظــم مــن طــرف ّ
ّ
ّ
ف
ن
للمؤسســة تأخــذ بعـ ي ن
ـ�
عقليــة جديــدة
اطيــة
المؤسســات وزرع ّ
الغايــة يكمــن ي� تكريــس البعــد ال ّتضامـ ي وديمقر ّ
ّ
ّ
الخاصــة و تخلــق فضــاءات جديــدة لل ّتعامــل تخــرج بذلــك مــن
الحاجيــات
الخصوصيــات المحلّيــة و
االعتبــار
ّ
ّ
ّ
ن
فعليــة وجديــدة بـ ي ن
ـد�.
ـ� ّ
بوتقــة ّ
وتؤســس شل�اكــة ّ
والســوق ّ
الدولــة ّ
الدولــة والمجتمــع المـ ي
Résumé
L’économie sociale et solidaire que les sociétés modernes ont tenté de recréer ne peut pas
être considérée comme une unité homogène ou comme un troisième secteur déconnecté
des formes anciennes. Il existe un modèle et une approche qui reconnaissent la prise en
compte de l›économie sociale et solidaire comme un axe important et un rôle actif dans
les sociétés.

Aux yeux d’un certain nombre de chercheurs, l’économie sociale et solidaire est connue
à travers ses composantes, et on oublie le rôle renouvelé de nombreuses initiatives qui
apparaissent dans les sociétés civiles, qui dépassent parfois les cadres des coopératives,
mutuelles ou associations.
En revanche, l’intervention directe et continue de l’État masque la spécificité du besoin
d’indépendance. Les perspectives devraient être différentes car l’objectif est de promouvoir
la dimension humaine de solidarité et d’investir dans les spécificités locales pour créer de
nouveaux espaces d’interaction entre l’État, le secteur privé et la société civile.
 1جامعة قرطاج
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مقدمة
لالقتصــاد االجتماعــي جــذور تاريخيــة عميقــة ومســاره الــذي يعــود إىل قــرن مــن الزمــن تمـ ي ز
ـ� بإنجــازات مهمــة.
منــذ القــرن التاســع عـ شـر عرفــت العديــد مــن الــدول بــروز التعاضديــات الـ تـ� مكنــت ماليـ ي ن
ـ� مــن عائــات
ي
العملــة مــن ضعــاف الحــال مــن الحصــول عــى المــواد الغذائيــة بأســعار اقــل مــن ســعر الســوق .كمــا ان
أ
ف
و� اليابــان.
التعاضديــات الفالحيــة كانــت لهــا أهميــة بالغــة باالتحــاد ال ب ي
ورو� وكذلــك بأمريــكا الشــمالية ي

لذلــك يمكــن القــول وبنظــرة تاريخيــة أن االقتصــاد االجتماعــي ســاهم ف ي� مجابهــة قضايــا وإشــكاليات معــارصة
أ
أ
ف
ف
ف
ئ
و�
هامــة البطالــة ،انخـرام المــن الغـ ي
ـذا� ،عــدم تلبيــة الحاجيــات الساســية ي� الصحــة ،ي� التعليــم والســكن ي
مجابهــة المشــاكل الناجمــة عــن برامــج الهيكلــة االقتصاديــة المفروضــة عــى عــدد كبـ يـر مــن البلــدان.
ت
ـ� تحــدث ف ي� أي محيــط وخصوصــا عنــد
لــذا يمكــن القــول إن االقتصــاد االجتماعــي يكــون إفـراز لل ّتحــوالت الـ ي
أ
ف
كــرى
تحــوالت ب
الســنوات ال ي
ال ّتحــوالت وال ّت ي
خــرة ّ
غــرات االقتصاديــة ؤ االجتماعيــة .وقــد شــهد العالــم ي� ّ
جعلــت مــن رقعــة االقتصــاد االجتماعــي تشـ ّـع لتتجــاوز الحــدود الجغر-سياســية.
يهــدف االقتصــاد االجتماعــي والتضامــن إىل تحقيــق التــوازن ف� أ
الهــداف ي ن
بــ� النمــو والتنميــة االقتصاديــة
ي
ي
ن
مــن جهــة والعدالــة االجتماعيــة مــن جهــة أخــرى كمــا يعتـ بـر ســندا ثالثــا إىل جانــب كل مــن القطاعـ يـ� العــام
والخــاص .بشــكل عــام يقــوم قطــاع االقتصــاد االجتماعــي والتضامـن ي ف ي� تونــس عــى التعاضديــات والتعاونيات
والجمعيــات ،إضافــة إىل المقــاوالت االجتماعيــة.
يتكــون هــذا النمــط مــن االقتصــاد ف ي� تونــس مــن ش�كات تعاونيــة للخدمــات الفالحيــة وتعاضديــات إنتــاج
ومجامــع تنميــة وتعاونيــات .وجمعيــات
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 .Iمكونات االقتصاد االجتماعي والتضامني في تونس
 .1الشركات التعاونية للخدمات الفالحية
ال�كات اىل ي ن
تنقسم هذه النوعية من ش
صنف� ،أساسية ومركزية
تكــون ش
الــركات التعاونيــة للخدمــات الفالحيــة أساســية إذا ال تتعــدى دائــرة تدخلهــا حــدود واليــة واحــدة
ن
ش
ـوال
وخدمــة واحــدة وضمــت منخرطـ يـ� تكــون مســتغالتهم داخــل حــدود واليــة واحــدة وتخضــع إل�اف الـ ي
المختــص ترابيــا .امــا الـ شـركات التعاونيــة للخدمــات الفالحيــة تكــون مركزيــة إذا شــمل نشــاطها أساســا خدمــة
واحــدة تمتــد عــى كامــل ت
تكتــ� صبغــة المصلحــة العامــة
الــراب الوطــن ي وتــم تكليفهــا بإنجــاز خدمــة
ي
وضمــت منخرطـ ي ن
ـ� مســتغالتهم موزعــة عــى أكـرث مــن واليــة وشــمل نشــاطها كامــل الـ تـراب الوطـن ي كمــا تــم
ت
ار� الفالحــة والماليــة .توجــد اليــوم قرابــة  234ش�كــة
تكوينهــا مــن ش�كات تعاونيــة أساســية وتخضــع إل ش�اف وز ي
تعاونيــة للخدمــات الفالحيــة ناشــطة وتشــغل  4230عامــا منهــم  2530فــرد ف ي�  220ش�كــة أساســية ( ٪ 60مــن
ـتغل�) و 1680فــرد ف�  14ش�كــة مركزيــة اي  40٪مــن المشـ ي ن
المشـ ي ن
ـتغل�.
ي

 .2مجامع التنمية في قطاع الفالحة والصيد البحري

يبلــغ عــدد مجامــع التنميــة ف ي� قطــاع الفالحــة والصيــد البحــري  2900وحــدة وتشــغل  3880شــخص .كمــا
ـ� هــذه المجامــع بلعــب أدوارا ذات مصلحــة مشــ تـركة مثــل المجامــع المائيــة ومجامــع مالــ� الزياتـ ي ن
تتمـ ي ز
ـ�
ي
والمجامــع الغابيــة ومجامــع المحافظــة عــى الميــاه ت
وال�بــة.
تتمثــل مهــام مجامــع التنميــة ف ي� قطــاع الفالحــة والصيــد البحــري عــى وجــه الخصــوص ف ي� حمايــة المــوارد
الطبيعيــة وترشــيد اســتعمالها وصيانتهــا كمــا تلعــب دورا هامــا ف� تجهـ ي ز
ـ� مناطــق تدخلهــا بمــا تحتاجــه مــن
ي
ف
يز
تأطــر منخرطيهــا وإرشــادهم إىل أنجــع التقنيــات ي� الزراعــة
تجهــ�ات فالحيــة مــن ناحيــة والمســاهمة ف ي�
ي
والصيــد البحــري مــن ناحيــة أخــرى .كمــا تدعــم وتســاعد هــذه المجامــع الهيــاكل المعنيــة عــى تطويــر
الوضــاع الزراعيــة وتبــادل الخــرات ف� مجــال الفالحــة والصيــد البحــري مــع الهيــاكل الفالحيــة أ
أ
الخــرى ف ي�
ب
ي
الداخــل والخــارج.

 .3الوحدات التعاضدية لإلنتاج الفالحي

وتعتــر
أجــر.
يبلــغ عــدد الوحــدات التعاضديــة إ
ب
للنتــاج الفالحــي  18وحــدة وتشــغل  700ي
للنتــاج الفالحــي مؤسســات اقتصــاد اجتماعــي وتضامـن ي لذلــك حوكمتها
الوحــدات التعاضديــة إ
ف
تخضــع لمبــادئ القطــاع الغـ يـر مربــح ،وهــي بذلــك تختلــف تمامــا عمــا كان ســائدا ي� ســنوات
ض
ـا�.
الســتينات والســبعينات مــن القــرن المـ ي
47

 .4التعاونيات
تنشــط جــل التعاونيــات ف� المجــال الصحــي ويبلــغ عددهــا الجمــ�  48تعاونيــة تتــوزع بـ ي ن
ـ�  17ف ي� القطــاع
ي
ي
العــام و 19ف ي� القطــاع شــبه العمومــي و 12ف ي� القطــاع الخــاص.
التعاونيات حسب القطاع

25%
القطاع العام 35%

القطاع الخاص 25%

35%
40%

القطاع الشبه العمومي 40%

 .5الجمعيات
تضاعــف عــدد الجمعيــات ي ز
ل�يــد ســنة  2018عــن  21ألــف جمعيــة منهــا  287جمعيــة مســندة للقــروض
الصغـ يـرة تســمى الجمعيــات التنمويــة .تمثــل الجمعيــات المدرســية والثقافيــة والرياضيــة واالجتماعيــة مجتمعــة
ـ� للجمعيــات.
قرابــة  62.6بالمائــة مــن العــدد الجمـ ي

مدرسية
ثقافية
اجتماعية
رياضية
تنموية
علمية
أخرى

19%

22%

8%
19%

10%
11%

11%

القـراءة ت
ال�ابيــة لتوزيــع الجمعيــات حســب الواليــات تظهــر فــوارق كبـ يـرة بـ ي ن
ـ� الجــات .يوجــد بالبــاد التونسـ ّـية
ت
الدارة
ـ� تعـ ّـوض إ
 24وحــدة إداريّــة ،تُعــرف ّكل وحــدة منهــا بالواليــة ،وهــي تُعتـ بـر إ
الدارة الجهويّــة بالمناطــق ا ّلـ ي
المركزيّــة بالعاصمة.
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ع�ة والية مقابل  ٪ 27فقط بثالثة ش
نالحظ بان  ٪ 73من الجمعيات تتواجد بإحدى ش
ع�ة والية
•  20٪بوالية تونس
•  8٪بوالية صفاقس
•  6,2٪بوالية نابل
•  5٪بوالية اريانة
•  4,7٪بوالية سوسة
•  4,5٪بوالية ي ن
مدن�

•  4,2٪بوالية سيدي بوزيد
الوالية

العدد

النسبة

تونس

7224

9.91

صفاقس

0961

0.8

نابل

5131

2.6

اريانة

1801

1.5

سوسة
ين
مدن�

5001

7.4

269

5.4

نز
ب�رت

888

3.4

سيدي بوزيد
ين
مدن�

578

2.4

268

1.4

بن عروس

268

1.4

قرصين

058

0.4

قفصة

008

7.3

تراكم

71451

7.27

التكميل

1875

3.72

الجمل
العدد
ي

89112

100.0

ـكل
ـ� وتمثــل قرابــة  90٪مــن العــدد الـ ي
كمــا نالحــظ ان معظــم هــذه الجمعيــات تنشــط عــى المســتوى المحـ ي
ز
ـ�.
للجمعيــات .امــا معــدل يم�انيــات هــذه الجمعيــات ال يتجــاوز  700أورو أي مــا يقــارب االلفــي دينــار تونـ ي
الصغ�ة يبقى ي ن
والت�عات الفردية.
مص� هذه الهياكل
ره� العمل التطوعي ب
ي
كما ان ي
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لكــن توزيــع هــذه الجمعيــات حســب النــوع يـ بـرز التفــاوت الكبـ يـر بـ ي ن
ـ� الرجــل والمـرأة ف ي� تحمــل المســؤوليات
بمــا ان  80٪مــن هــذه الجمعيــات تــدار مــن قبــل الرجــال واغلبهــم ينتمــون اىل المهــن الحــرة والكوادر الوســطى
والعليــا وذلــك بنســبة تناهــز .73٪
كمــا تجــدر الشــارة اىل ان  60٪مــن الجمعيــات تعتمــد عــى مــوارد ماليــة مصدرهــا أ
الســاس يتـ ت
ـأ� مــن التمويــل
إ
ي
ن
العــام وتتــوزع بـ يـ� البلديــات ( )15٪والواليــات ( )19٪والدولــة ( )19٪والمكونــات االجتماعيــة ()12٪
مــن ناحيــة أخــرى تالحــظ ان العديــد مــن مبــادئ االقتصــاد االجتماعــي والتضامـن غـ يـر ت
مح�مــة مثــل الحوكمــة
ي
الرشــيدة والديمقراطيــة والشــفافية لذلــك  9.3٪فقــط مــن الجمعيــات تقــدم تقريـرا ســنويا ماليــا عــن المداخيل
والمصاريف.

 .IIمقارنة االقتصاد االجتماعي والتضامني في تونس بالمغرب وفرنسا
يلعــب االقتصــاد االجتماعــي والتضامــن ي ف ي� فرنســا دورا هامــا اىل جانــب القطاعــي العــام والخــاص .كل
ت
نــ�.
الــ� يمثلهــا هــذا النمــط ف ي� الناتــج
إ
الحصائيــات ي
ي
الداخــ� الخــام الفر ي
تشــر اىل المكانــة الهامــة ي
بالمغــرب أ
القــى اتخــذ االقتصــاد االجتماعــي والتضامـن نســقا تصاعديــا منــذ بدايــات ش
الع�يــة الثانيــة مــن
ي
ش
والع�يــن.
القــرن الواحــد
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المشــاريع الصغــرى ،التمويــات التضامنيــة ،التنميــة المحليــة ،القــروض الصغــر بــدون ضمانــات ،االنتقــال
وغ�هــا مــن المصطلحات
مــن االقتصــاد الغـ يـر منظــم او المــوازي اىل االقتصــاد المهيــكل ،التغطيــة االجتماعيــة ي
تــكاد تصبــح مألوفــة لــدى العامــة بالمغــرب .لكــن تبقــى التجربــة الفرنســية فريــدة نظـرا لثقافــة الديمقراطيــة
ن
ت
ـد� عــى المســتوى االجتماعــي
ـ� والــدور الكبـ يـر الــذي يقــوم بــه المجتمــع المـ ي
ـ� يتمتــع بهــا المجتمــع الفرنـ ي
الـ ي
ن
ـا� واالقتصــادي.
واالنسـ ي
المعطيــات الرســمية الفرنســية تبـ ي ن
ـ� ان مقارنــة عــدد الســكان بعــدد الجمعيــات تعطــي لــكل  100000نســمة
قرابــة  1749جمعيــة مقابــل  393جمعيــة بالمغــرب و 184جمعيــة فقــط بتونــس .هــذه أ
الرقــام تـ بـرز المكانــة
ف
نــ� الــذي يمثــل أكــرث مــن  11بالمئــة مــن الناتــج
الهامــة الــذي يحتلهــا القطــاع الثالــث ي� المجتمــع الفر ي
ـتغل� النشـ ي ن
ـ� المشـ ي ن
الداخــ� الخــام الفرنــ� و 10بالمئــة مــن بـ ي ن
ـيط�.
ي
ي
ف ي� المقابــل يبقــى هــذا القطــاع مجهــول الهويــة وغـ يـر معتمــد ف ي� إحصائيــات ومـ ش
ـؤ�ات المحاســبة الوطنيــة
بتونــس والمعهــد الوطـن ي للإحصــاء .لذلــك تبــدو المقاربــة الفرنســية بعيــدة عــن الواقــع والثقافــة التونســية.
ف
ت
ـ� تمــر بهــا تونــس منــذ ســنة  2011يبقــى االســتئناس بالتجربــة
ي� ظــل الصعوبــات االقتصاديــة واالجتماعيــة الـ ي

المغربيــة أك ـرث واقعيــة وموضوعيــة .فالتجربــة المغربيــة لهــذا النمــط تبــدو قريبــة مــن الواقــع االقتصــادي
ـؤ�ات أ
والرقــام الرســمية المغربيــة نز
واالجتماعــي لتونــس لذلــك يمكــن االعتمــاد عــى المـ ش
وت�يلهــا عــى تونــس
حـ تـى نب ـن ي توقعــات موضوعيــة.
االســتئناس بالتجربــة المغربيــة كفرضيــة إحصائيــة تعطــي توقعــات إيجابيــة ف ي� خلــق الـرث وة وتنظيــم جانــب مــن
القطــاع المــوازي وخلــق مواطن شــغل.
ف
الطــار النتائــج المتوقعــة لتونــس تعطــي امكانيــة  5.6بالمئــة مــن الجمعيــات ان تصبــح مشــغلة لليــد
ي� هــذا إ
ف
ـكل للجمعيــات اىل 45277
العاملــة ي� بحــر  2025أي مــا يناهــز  2544جمعيــة مشــغلة وذلــك إذا وصــل عــدد الـ ي
جمعيــة ســنة  2025ممــا يمثــل خلــق  81278موطــن شــغل خــال الفـ تـرة  2025 – 2018اي بمعــدل إحداثيــات
جديــدة قرابــة  11000فرصــة عمــل ســنويا.
كما يمكن للقطاع الثالث ان يحول قرابة  26822نشيط بالقطاع الموازي اىل القطاع المنظم.

الخاتمة
يتمثــل التحــدي اليــوم ف ي� تجــاوز تعريــف االقتصــاد االجتماعــي والتضام ـن ي ف ي� تونــس كمجــرد ردة فعــل عــى
ن
رث
ـا� وذلــك مــن خــال هيكلــة هــذا
التهميــش واالقصــاء عــى أنــه طريقــة بديلــة للإنتــاج وخلــق الـ وة بوجــه انسـ ي
القطــاع بطريقــة متماســكة اجتماعيــا واقتصاديــا.
ومــن أ
الكيــد أن هنــاك عديــد الفــوارق ي ن
بــ� بلــدان الشــمال والجنــوب مــن حيــث الظّــروف االقتصاديــة
واالجتماعيــة والسياسـ ّـية واالقتصــاد االجتماعــي بطبيعتــه يتأثّــر بالمحيــط الــذي هــو فيــه لــذا يمكــن القــول إن
ت
ـ� تحــدث ف ي� أي محيــط وخصوصــا عنــد ال ّتحــوالت وال ّتغـ يـرات
االقتصــاد االجتماعــي يكــون إفـراز لل ّتحــوالت الـ ي
ت
ـ� تشــهدها المجتمعــات عمومــا.
الـ ي
وقــد شــهد العالــم ف� الســنوات أ
الخـ يـرة تحـ ّـوالت كـ بـرى جعلــت مــن رقعــة االقتصــاد االجتماعــي تشـ ّـع لتتجــاوز
ي ّ
الحدود الجغر-سياســية.
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