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 :مقدمـــة 

ب  
ّ
ع��ا تراجــع العوائــد الناتجــة تو�س اليوم ليست تو�س األمس؛ نظرا ملا عرفتھ �عد الثورة من األزمات ال�ي ترت

 عــــن خــــروج رؤوس األمــــوال األجنبيــــة وتزايــــد �ســــب البطالــــة 
ً
عــــن �شــــغيل القطاعــــات الصــــناعّية والســــياحّية، فضــــال

فية ال�ــــي
ّ

خــــذ��ا ا�ح�ومــــة، خاصــــة بــــ�ن خر��ــــ� ا�جامعــــات، إ�ــــ� جانــــب اإلجــــراءات التقشــــ
ّ
إيقــــاف الز�ــــادة �ــــ� مثــــل:  ات

 للتحّوالت االقتصادية وتداعيا��ا االجتماعية ال�ي تمثلت �� ارتفاع األسعار 
ً
الرواتب، وارتفاع �سبة الفقراء، ونتيجة

ا أدى إ�ـــ� تصـــاعد موجـــة االحتجاجـــات خاصـــة �ـــ� الســـنوات األو�ـــ� �عـــد الثـــورة ي مســـتوى املعيشـــة، ممـــّ
ّ
وهـــذا مـــا ، وتـــد�

ى االقتصــاد التضــام�ي كنســق للنمــو و�آليــة لتــوف�� فــرص عمــل خاصــة للشــباب وتحقيــق التنميــة �ــ�  جعــل تــو�س تتب�ــّ

املنــاطق الفق�ــ�ة، ودعــم القطــاع�ن العــام وا�خــاص �ــ� ظــل وضــع اقتصــادي صــعب �عيشــھ الــبالد وتزايــد االحتجاجــات 

ضــع مثــل و ن��اج هذا املسلك من آليــات و�ســ��اتجيات الشعبّية، فعملت ا�ح�ومة التو�سية ع�� ��خ�� �ل السبل ال 

إطار قانو�ي و��شاء منظومة تمو�ل، وغ��ها من اإلس��اتجيات، ولكن حالت جملــة مــن الصــعو�ات دون ســ��ورة هــذا 

 وصـــــراع املقار�ـــــات �عـــــّدداملتعلـــــق باالقتصـــــاد التضـــــام�ي، و  املســـــار، كضـــــعف الصـــــيغة القانونيـــــة ملشـــــروع القـــــانون 

 ممــا أّدى إ�ــ� ضــعف مســاهمة غيــاب منظومــة تمو�ــل خاصــة بالقطــاع إ�ــ�  باإلضــافة تــو�س، �ــ�  ّيةالسياســ  األجنــدات

 . والتشغيل القطاع �� التنمية هذا

والتضــام�ي، م�ونــات  االجتمــا��  االقتصــاد التضــام�ي واالجتمــا��، اإلســ��اتجية االقتصــادمفــاهيم الدراســة: 

 اآلليات تمو�ل االقتصاد االجتما�� والتضام�ي.وهي�لة االقتصاد االجتما�� والتضام�ي،  

 اإلش�الية 

ا  سياســيا بالدرجــة األو�ــ� لعديــد مــن الــدول خاصــة تلــك أصبح الرهان ع�� االقتصاد االجتمــا�� والتضــام�ي رهانــً

د ع��ــا مــن أزمــات 
ّ
ال�ي �عا�ي من تفاقم األزمات االقتصادية، وما ينعكس عن ذلك مــن تصــاعد االحتجاجــات ومــا يتولــ
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فقــــد أصــــبح االقتصــــاد التضــــام�ي شــــعارا تــــرّوج لــــھ �ــــّل ا�ح�ومــــات ال�ــــي تصــــبو مــــن خاللــــھ الحتــــواء  اســــية، وعليــــھسي

 االحتجاجات واألوضاع املزر�ة ال�ي �عيشها �عض الدول.

صاد من نجاح عنــد �عــض الــدول مثــل إســبانيا وفر�ســا، تو�� الوقت نفسھ ال يمكننا أن ننكر ما حققھ هذا االق

ــّد مـــن  ــي تطمـــح إليـــھ أّي دولـــة، وتـــو�س مـــن بـــ�ن هـــذه بـــل ُ�عـ ــادة الّنمـــو االقتصـــادي ال�ـ ــّية للتنميـــة وز�ـ الـــدعائم األساسـ

الــدول ال�ــي تطمــح إ�ــ� التنميــة، ولكــن �ــ� ظــّل سلســلة مــن األزمــات ال�ــي تتخــبط ف��ــا �عــد ثــورة الياســم�ن ومــا نجــم ع��ــا 

ــاد التضـــام �ي خيـــارا إســـ��اتيجيا بالنســـبة لتـــو�س؛ ألنـــھ مـــن ارتفـــاع �ســـب البطالـــة والفقـــر وال��مـــيش، أصـــبح االقتصـ

يجمــع أ�شــطة اقتصــادية عديــدة ��ــدف باألســاس إ�ــ� االســتجابة �حاجيــات الشــرائح االجتماعيــة ا�حرومــة واملهّمشــة 

والعــام  2016قبــل تحقيــق األر�ــاح، ولهــذا قامــت تــو�س بإدراجــھ ضــمن ا�خطــط التنمــوي �ــ� الف�ــ�ة املمتــدة بــ�ن العــام 

ت مجموعــــة مــــن قــــرارات مــــن شــــأ��ا دعــــم االقتصــــاد االجتمــــا�� والتضــــام�ي؛ ونظــــرا ألهميــــة هــــذه وال�ــــي تضــــمن 2020

 التجر�ة �� بلد عر�ي ومغر�ي مثل تو�س جاءت هذه الدراسة لإلجابة ع�� جملة من  التساؤالت حول هذه التجر�ة.

 �ساؤالت الدراسة: 

 ما واقع االقتصاد االجتما�� التضام�ي �� تو�س؟ -

 والتضام�ي؟ االجتما��  ة ال�ي انت�ج��ا تو�س �� تفعيل  االقتصادما اإلس��اتجي -

 االقتصاد االجتما�� والتضام�ي التو���ي؟مشروع ما الصعو�ات ال�ي تواجھ  -

ل أهميــة هــذا املوضــوع �ــ� تنــاول تجر�ــة االقتصــاد التضــام�ي �ــ� تــو�س، ومــا تحملــھ هــذه  أهميــة الدراســة 
ّ

: تتمثــ

ــا �عانيـــھ مـــن أزمـــات متعـــددة �عـــد ثـــورة  ف مـــن دول العـــالم الثالـــث، إ�ـــ� جانـــب مـ ــنَّ ــ� بلـــد عر�ـــي ومغـــار�ي مصـ التجر�ـــة �ـ

خفاقـــــات ال�ـــــي حقق��ـــــا هـــــذه الياســـــم�ن، لهـــــذا جـــــاءت هـــــذه الدراســـــة لتنـــــاول املوضـــــوع  للوقـــــوف ع�ـــــ� النجاحـــــات واإل 

ــة ع�ــــ� القــــوان�ن  ــاز هــــذه الدراســ ــاد �ــــ� إنجــ ــتقبل، ولهــــذا تــــّم االعتمــ ــا �ــــ� املســ ــة االســــتفادة م��ــ التجر�ــــة، ومــــدى إم�انيــ

والتشــــريعات التو�ســــية، وكــــذلك اســــتغالل اإلحصــــائيات واملعطيــــات مــــن مختلــــف الــــوزارات ال�ــــي لهــــا صــــلة بالقطــــاع 

 الثالث �� تو�س.
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 الدراسة:أهداف  

  م�ونات االقتصاد االجتما�� التضام�ي �� تو�س.  معرفة واقع -

 التعرف ع�� إس��اتجية االقتصاد االجتما�� والتضام�ي �� تو�س.  -

 التعّرف ع�� الصعو�ات ال�ي تواجھ االقتصاد االجتما�� والتضام�ي �� تو�س. -

 : سيتّم �غطية هذه الدراسة من خالل أر�عة محاور ��: خطة الدراسة 

 حول االقتصاد االجتما�� والتضام�ي.  مفاهيم وأهدافا�حور األول: 

 ا�حور الثا�ي: العوامل املساهمة �� بروز االقتصاد االجتما�� والتضام�ي �� تو�س. 

 ا�حور الثالث: مشروع  االقتصاد االجتما�� والتضام�ي �� تو�س. 

 ا�حور الرا�ع: ��خيص م�ونات االقتصاد االجتما�� التضام�ي �� تو�س. 

 والتضام�ي التو���ي.  االجتما��  االقتصادا�حور ا�خامس: اإلس��اتيجيات والتحديات ال�ي تواجھ 
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 مفاهيم وأهداف االقتصاد االجتما�� والتضام�ي: –ا�حور األول 

 :)*(االقتصاد االجتما�� والتضام�يمفهوم   1- 

لــة ومســتقلة
َ
تخضــع لتــدب�� ، 1هو مجموع األ�شطة اإلنتاجية للسلع وا�خدمات ال�ي تنتظم �ــ� شــ�ل بنيــات مهي�

� هــــذه األ�شــــطة عــــن غ��هــــا بمحور�ــــة الغايــــات االجتماعيــــة  ــّ ا، وتتم�ــ ديمقراطــــي و�شــــار�ي، و��ــــون االنخــــراط ف��ــــا حــــر�

، والتشغيل، والتجارة العادلة، ومحار�ة الفقر واإلقصاء �� مقاصدها، 2وا�جتمعية، واملتمثل �� التنمية املستدامة

� مؤسســات االقتصــاد التضــام�ي بإعطــاء األولو�ــ  ة لأل�ــخاص بــدَل إعطا��ــا لــرأس املــال �ــ� عمليــة بنــاء القــرار. وتتم�ــّ

االقتصــاد التضــام�ي ال �شــ�ل بــديال عــن اقتصــاد الســوق املهــيمن ع�ــ� العــالم حاليــا، ولكــن بإم�انــھ أن ولإلشــارة فــإن 

دمج،
ُ
ّد مـــن و�عـــادة التـــوازن للمجتمعـــات عــن طر�ـــق ا�حـــ    ي�ــون اقتصـــادا مواز�ـــا قـــادرا ع�ــ� تحر�ـــر ديناميـــات النمـــو املــ

 .حجم التفاوت والفوارق االجتماعية الصارخة

ــام  ــة االقتصـــادية عـ ــاد التضـــام�ي �عـــد األزمـ ــالم باالقتصـ ــام العـ ــاوئ 2008وقـــد تزايـــد اهتمـ ــي أبانـــت عـــن مسـ م ال�ـ

 3نمط اإلنتاج الرأسما�� وعدم استقراره البنيوي.

 مبادئ وأهداف االقتصاد االجتما�� والتضام�ي: -2

 تتمثل �� جملة من النقاط أهمها: االقتصاد االجتما�� والتضام�يمبادئ   -أ

 العدالة االجتماعية والتوزيع العادل لل��وات.مبدأ  �عتمد ع��  -

 
1- Rodérick Egal, L’économie sociale et solidaire (ESS) levier du développement territorial L’exemple de la Tunisie,Séminaire régional EDILE, Tunis ,22-23 

Octobre 2015,p 47 
 /  2017https://futureuae.com/ar/Mainpage/Itemيوليو،    10االثن�ن،   مركز املستقبل لألبحاث والدراسات املتقدمة -2

ــ� ) *( ــي تطلـــق ع�ـ ــام�ي: يتعلـــق�ســـميات ال�ـ ــا�� والتضـ ــاد االجتمـ ــا  االقتصـ ــامن با�جمعيـــات وا�جتمعـــات التعاضـــديات والتعاونيـــات، مـ ــا�� والتضـ ــاد االجتمـ �ســـ�ى االقتصـ

التضامن االجتما�� �� الدول األورو�ية باالقتصاد الشع�ي ،واقتصاد تنميــة ا�جتمــع �ــ�  واملنظمات �� الواليات املتحدة ، والقطاع التطو�� �� اململكة املتحدة واالقتصاد

 ية،و�� أمر��ا ا�جنو�ية، لتسمية نفس القطاع �� �عض األحيان يطلــق عليــھ القطــاع الثالــث مــع غــرض اجتمــا��، أو القطــاع الثالــث مــن االقتصــادالعالم الناطق بالفر�س

ات يبقــى املفهــوم القطــاع املصــاحب مــن �ــل مــن القطــاع�ن العــام وا�خــاص، أو االقتصــاد البــديل، وأن �عــددت التســمي ا�ح�ــ�، أو القطــاع الثالــث مــن االقتصــاد العــام، أو

 واحد.
3- Fathi Elachhab, L’économie sociale et solidaire en Tunisie, un potentiel troisième secteur, RECMA 2018/3 (N° 349), p. 81-86. 

https://futureuae.com/ar/Author/Index/25/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AB-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A9
https://futureuae.com/ar/Mainpage/Item%20/
https://futureuae.com/ar/Mainpage/Item%20/
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 يقوم ع�� مبدأ األولو�ة لإل�سان وقيمة العمل ع�� رأس املال.  -

 يل��م بمبدأ املص�حة املش��كة ع�� املص�حة الفردية.  -

 يكّرس مبدأ عدم التمي�� ع�� أسس جنسّية أو دينّية.    -

 يقوم ع�� مبدأ حر�ة االنخراط واال��حاب ل�ل عضو. -

 �عتمد ع�� مبدأ االستقاللية واالندماج وا�حوكمة الرشيدة.  -

 .4�س�� إ�� تحقيق مبدأ الشفافية والنجاعة واملسؤولية -

خص الواحــد والتــداول ع�ــ� التســي��  -
ّ

التسي�� الديمقراطي باعتماد قاعدة صــوت واحــد لل�ــ

و�عـــــادة اســـــتثمار ا�جـــــزء األك�ـــــ� مـــــن األر�ـــــاح الصـــــافية وعـــــدم قابليـــــة االحتياطـــــات الوجو�يـــــة للقســـــمة أو 

  5التوزيع

 وال�ي تتمثل �� نقاط التالية: أهداف االقتصاد االجتما�� والتضام�ي  -ب

 قيق التوازن ب�ن املتطلبات االقتصادية وقيم التضامن االجتما��.الس�� إ�� تح -

    .6العمل ع�� تحقيق النمو املندمج واملدمج لفائدة �افة الفئات -

 الس�� إ�� تحقيق التنمية املستدامة والعادلة القائمة ع�� التوازن ب�ن ا�جهات.   -

 ال��وض بالتشغيل �� القطاعات التقليدية واملستحدثة ع�� تنمية أ�شطة مبتكرة.  -

��دف إ�� توف�� العمل الالئق وتنمية قدرات املرأة والشباب، وتفعيل طاقا��م وتوســيع إســهامهم �ــ�   -

 .7التنمية االقتصادية واالجتماعية

 
4 - Agence Française de Développement,Région Île-de France& ARENE, L’économie sociale et solidaire,un atout pour la coopération décentralisée ,Savoirs communs 

n°14 p11 

5 - Dhekra ElHidri L‘Economie Sociale et Solidaire : Un Levier pour une Révolution Economique erspectives on Tunisia ,C•A•P Center for Applied Policy Research No. 

03-2017,p6-7 
 7، ص2015د�سم��  17  نصر الدين السا��ي، املبادرة الوطنية من أجل قانون أسا��ي لالقتصاد االجتما�� والتضام�ي االتحاد العام التو���ي للشغل، اللقاء الثا�ي-6
 االقتصاد االجتما�� والتضام�ي -7

 AA%D8%B9%D8%B1%D9%%D8http://tunisianow.net.tn/ar/news/%D8% 

http://tunisianow.net.tn/ar/news/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%25%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%85%D9%86%D9%8A
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م.   -
ّ
 العمل ع�� هي�لة االقتصاد غ�� املنظ

 ا�حافظة ع�� البيئة وال��وات الطبيعية، وترشيد استغاللها.  -

 .8ة االجتما�� واالقتصاديتحس�ن جودة ا�حياة، وتحقيق الرفاهي -

  مكّونات ومجاالت االقتصاد االجتما�� والتضام�ي: -3

تكشـــف كث�ـــ� مـــن الدراســـات ال�ـــي حاولـــت مقار�ـــة : أهـــم مكونـــات االقتصـــاد االجتمـــا�� والتضـــام�ي -أ

ھ �شـــــــــ�ل عـــــــــام يقـــــــــوم ع�ـــــــــ� التعاونيـــــــــات 
ّ

موضـــــــــوع االقتصـــــــــاد التضـــــــــام�ي و��ـــــــــخيص واقعـــــــــھ وأحوالـــــــــھ، أنـــــــــ

 والتعاضديات وا�جمعيات، و�� �التا��:

 

 

 
8-L’économie sociale et solidaire pour répondre aux besoins des plus démunis ,Atelier de réflexion Vers une nouvelle stratégie d’inclusion financière en Tunisie 16 & 

17 mai 2016 ,search No. 03-2017,p 6-7 

زیعتوغیرغایةسبیلفيالسعيأجلمنأكثرأوشخصینبینتفاقاعنعبارةھي•
یاضةوالروالتعلیمالثقافةمجاالتفيباألساسكزتیرتاریخیاعملھاوكاناألرباح،
المحلیةاإلقتصادیةالتنمیةبقضایاجتماعیةاالواألعمال

:الجمعیات

ھمبعضینضمأنعلىتفقواااألشخاصمنمجموعةمنتتألفتنظیماتعنعبارةوھي•
للقیموفقا،واإلجتماعیةاإلقتصادیةحاجیاتھمتلبیةسبیلفياسویّ العملأجلمنلبعض

الرئیسيمكونالالتعاونيالنسیجویشكلعالمیا،علیھاالمتعارفللتعاوناألساسیةوالمبادئ
وقدرتھدیةقتصااالالتنمیةفيمساھمتھحجمإلىبالنظروذلكالتضامني،اإلقتصادلقطاع

اإلجتماعياإلدماجعلى

التعاونیات

-یامللقأعضائھاواجباتبواسطةتسعىوإنمااألرباح،كتساباإلىتھدفالھیئاتھي•
منالتأمینمدارهوالتضامن،اإلسعافأعمالمنبعمل-عائالتھمأواألعضاءھؤالءلفائدة

الصحیةالتغطیةقطاعيفيأساساالتعاضدیاتعملویتركزباألشخاص،الالحقةاألخطار
ثماریةاإلستالقروضمنحمجالفيالتعاضدیاتبعضتعملكماالمخاطر،علىوالتأمین

.تمانیةئاإلالمؤسساتلدىأعضائھاقروضضمانأو

لتعاضدیاتا
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 مجاالت االقتصاد االجتما��: -ب

 ) مجاالت االقتصاد االجتما�� التضام�ي1ش�ل رقم (            
 

   مجاالت االقتصاد االجتما��  

           

�شـــــــــــــــغيل 

 املعاق�ن

ــناعات   الصــ

 التقليدية 

  الفالحة   التعليم  الفالحة  

           

معا�جــــــــــــــــــــــــة 

 الفضالت

تمو�ــــــــــل املشــــــــــاريع  

 الصغ��ة

ا�حفــــــــــــاظ ع�ــــــــــــ� ال�ـــــــــــــ�اث  

 الثقا��

 

االقتصــــــاد االجتمــــــا�� لــــــھ مجــــــاالت متعــــــّددة ينشــــــط ف��ــــــا؛ إذ �شــــــمل التــــــأم�ن (مثــــــل التعاونيــــــات) والصــــــناعات 

ــ� التعلـــيمق�ن، وتـــوف�� فـــرص االتقليديـــة، والفالحـــة، واملعا�جـــة املســـتديمة للفضـــالت، و�شـــغيل املعـــ  ، 9ا�حصـــول ع�ـ

 .)  1وغ��ها كما هو مو�ح �� الش�ل رقم (

 :العوامل املساهمة �� بروز االقتصاد االجتما�� والتضام�ي �� تو�س -ا�حور الثا�ي

ارتأينــا مــن خــالل هــذا ا�حــور التطــرق إ�ــ� أهــم العوامــل ال�ــي ســاهمت ولــو �شــ�ل غ�ــ� مباشــر �ــ� بــروز االقتصــاد 

�انت هذه العوامل سلبية، ف�ي �عت�� عنصــر ضــغط ع�ــ� الدولــة الن��ــاج هــذا القطــاع، و�ــ�  التضام�ي �� تو�س، و�ن

 كتا�� : 

  

 
9 -malika ahmed- zaïd, touhami abdelkha le k, zied oue lhazi coordonné par a le xisghosn, chef de proje  tipemed ,L’économie sociale et solidaire au Maghreb 

Quelles réalités pour quel avenir ?algérie, maroc, tunisie,Monographies nationales ,Rapport pour Ipemed Novembre 2013,p145 
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 ضعف التنمية ا�جهو�ة و��ميش املناطق الداخلية و�روز الفوارق ب�ن املدن: -1

 املنــوال والدوليــة فشــل الوطنيــة والتقــار�ر عديــد البحــوث ولقــد ظهــر هــذا جليــا �عــد الثــورة التو�ســية، و�ينــت

 بنيــة مــن  ا�جــاالت جميــع �ــ�  الــبالد منــاطق بــ�ن الفجــوة عمــق ا�جهو�ــة مؤشــرات التنميــة أظهــرت التنمــوي، حيــث

 الصــغرى  املؤسســات عــدد مــن 11% من  أك�� ع��  تحتوي  الساحلية املناطق وأّن  وثقافية، �حية وخدمات أساسية

�ــ� هــذه املنــاطق ع�ــ�  البطالــة �ســبة مــن  التخفــيض �ــ�  ســاهم ممــا الســياحّية؛ الوحــدات مجمــل وتقر�بــا واملتوســطة،

الغر�ــي، كمــا هــو مو�ــح �ــ� ا�خر�طــة  والوســط ا�جنو�يــة املنــاطق وخاصــة الداخليــة عكــس مــا هــو موجــود �ــ� املنــاطق

املنــاطق،  هذه ��ميش إ��  أدى مما مبكرة سّنٍ  ��  الدراسة عن  واالنقطاع البطالة ف��ا تفاقمت ) وال�ي2والش�ل رقم (

 انتشــار خــالل مــن  وذلــك ذا��ــا، الســاحلية وا�جهــات املــدن داخــل فــوارق  بالتــا��  وخلــق الداخليــة، ال�جــرة �ســق وزاد

 . 10"الفقر بأحزمة  "�عرف ال�ي الك��ى  للمدن مزاحمة أحياء

  2015ا�جهو�ة �� تو�س  التنمية  )  :مؤشر2الش�ل رقم ( 

 

 

ودالالت التنمية �� عالقة مع الواقع التو���ي، املعهد  سامي بوصيدة، عماد بن رابح، ماهية  املصدر:

 11-، ص 2016، سبتم�� 41التو���ي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية، عدد
 

 
، ســـبتم�� 41، عـــددســـامي بوصـــيدة، عمـــاد بـــن رابـــح، ماهيـــة ودالالت التنميـــة �ـــ� عالقـــة مـــع الواقـــع التو��ـــ�ي، املعهـــد التو��ـــ�ي للقـــدرة التنافســـية والدراســـات الكميـــة - 10

 11-9، ص 2016



 االقتصاد التضامني واالجتماعي كخیار إستراتیجي للحكومة التونسیة 
 -التجربة التونسیة بین التحدیات واإلنجازات-

 

  

 
2021 غشت  05   

 
10 الصفحة     

جعلهــا تتب�ــى  تــو�س �ــ�  ا�جهــات بــ�ن التنمــوي  التفــاوت �عكــس ال�ــي املؤشــرات بين��ــا ال�ــي الوضــعية هــذه إن

 إس��اتي��  للتخفيف من حدة هذا الوضع الراهن.االقتصاد االجتما�� التضام�ي كخيار 

 املديونية: مؤشرات التنمية وارتفاع الدولة وتدهور  م��انية  �جز -2

؛ ممــا 2016 ســنة �ــ�   6.5%فــاق الدولــة التو�ســية م��انيــة عــرف االقتصــاد التو��ــ�ي �عــد الثــورة �جــزا كب�ــ�ا �ــ�  

 الو�ــاالت طــرف مــن  املســند لتــو�س الســيادي ال�ــ�قيم تراجــع ع�ــ�  مباشــرة املديونيــة، وأثــر مؤشــرات أدى إ�ــ� تــدهور 

 املمنوحــة القــروض فائــدة �ســب العامليــة، وارتفــاع املاليــة الســوق  إ�ــ�  النفــاذ شــروط واحتــداد ا�ختصــة العامليــة

 )4)  والش�ل رقم (3وهذا ما هو مبّ�ن �� الش�ل رقم ( 11لتو�س

 

 و�جز ا�جاري  ال�جز ) تطور 3الش�ل رقم ( 

 2015الدولة  م��انية 

 املديونية مؤشرات ) تطور 4الش�ل رقم ( 

 2015ا�خارجية 

  

 18، ص 2016 -2020التنمية التوج��ية، �خطط ا�جمهور�ة التو�سية،الوثيقة مصدر:

 التقــديرات فــاق االســ��الك عنــد لألســعار العــام املؤشــر �ــ�  مالحظــا ارتفاعــا األخ�ــ�ة األر�عــة الســنوات عرفــت كمــا

ر ؛ ممــا 6%عتبــة وتجــاوز 
ّ
الشــرائية، وأرهــق �اهــل الفئــات الضــعيفة، وزاد مــن تآ�ــل الطبقــة  القــدرة ع�ــ�  مباشــرة أثــ

، ممــا ا�عكــس ســلبا ع�ــ� الســوق املاليــة ا�خارجيــة لتمو�ــل 12القــدرة الشــرائية تحســ�ن معــدل تباطــأ حيــث الوســطى؛

ق �جــز امل��انيــة وزاد حجــم  م��انيــة الدولــة، إ�ــ� جانــب تنــامي نفقــات الصــّرف، ال ســيما األجــور والــدعم، �ــل هــذا عمــّ

 
 18التوج��ية، ص ،الوثيقة  2020- 2016التنمية   ا�جمهور�ة التو�سية، ا�خطط -11
   61-51ا�جمهور�ة التو�سية، املرجع السابق، ص -12
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. 201613% مـــــــن النـــــــاتج ا�ح�ـــــــ� ا�خـــــــام خـــــــالل العـــــــام  54، وتبلـــــــغ 2015% خـــــــالل العـــــــام 52.7املديونيـــــــة ال�ـــــــي بلغـــــــت 

وتـــــرّدي منـــــاخ األعمـــــال وانتشـــــار ظـــــاهرة الفســـــاد، إ�ـــــ� جانـــــب ا�ســـــاع دائـــــرة  افة إ�ـــــ� ضـــــعف �ســـــبة االســـــتثمارو�اإلضـــــ 

االقتصاد املوازي واأل�شطة العشوائية، بما أضرَّ باالقتصاد املنظم، و�التا�� بمداخيل الدولة، باإلضافة إ�ــ� ارتفــاع 

 .سقف املطالب وتنامي ظاهرة اإلضرابات �ش�ل عشوائي

إ�ـــ� مســـتوى يقـــارب الصـــفر، وهـــو مـــا جعـــل الـــبالد ع�ـــ� أبـــواب  ان لـــھ ا�ع�ـــاس ع�ـــ� النمـــّو االقتصـــادي�ـــل هـــذا �ـــ 

ل اإلنتـــاج �ـــ� عديـــد القطاعـــات ا�حيو�ـــة، �الفســـفاط، والصـــناعات الكيمياو�ـــة، 
ّ

ــ االنكمـــاش االقتصـــادي �ســـبب �عطـ

لـــوط�ي إ�ـــ� مســـتو�ات مقلقـــة، والســـياحة، إضـــافة إ�ـــ� تراجـــع االســـتثمار الـــداخ�� وا�خـــار��، وتقهقـــر معـــدل االدخـــار ا

ونظرا ل�ل هذه األزمات ال�ي �عيشها تو�س أصــبح االقتصــاد التضــام�ي وســيلة للتخفيــف مــن الضــغط ع�ــ� ا�ح�ومــة 

 .التو�سية �� تلبية �ل االحتياجات االقتصادية

 :ارتفاع �سبة البطالة وضعف التشغيلية  -3

ة لــدى  �عــيش تــو�س تزايــدا �ــ� �ســب البطالــة �شــ�ل كب�ــ� أ�ــحاب الشــهادات العليــا، نتيجــة عــدم كفايــة خاصــّ

مســـتو�ات النمـــو وضـــعف تطـــّور قطاعـــات االقتصـــاد، وعـــدم مالءمـــة مخرجـــات املنظومـــة التعليميـــة ملتطلبـــات ســـوق 

، ول�حــــد مــــن 2012إ�ــــ� ســـنة  2010) إلحصـــائيات مــــن ســـنة 5وهــــذا مـــا يظهــــر لنـــا مــــن خـــالل الشــــ�ل رقــــم ( 14الشـــغل،

ــة  ��ــــدف ا�ح�ومــــة ارتفــــاع �ســــب البطالــــة ــام�ي االجتمــــا�� ملواجهــ ــاد التضــ ــ��اتيجية االقتصــ التو�ســــية مــــن خــــالل إســ

 تصاعد معدالت البطالة.

 
   101، ص 2012، وزارة التنمية ا�جهو�ة والتخطيط، ، د�سم�� 2013ا�جمهور�ة التو�سية، امل��ان االقتصادي لسنة   -13
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ــا بلغـــت  شـــ�� التقـــديرات الرســـمّية إ�ـــ� أّ��ـ
ُ
، أي �شـــمل أك�ـــ� مـــن 2017خـــالل الر�ـــع األول مـــن عـــام  %15,3حيـــث �

ــهادات ا�جامعيــــة العليــــا، ســــواء �ــــ� تخّصصــــات اآلداب  241000�ــــخص ينــــدرج  618000 مــــ��م �ــــ� فئــــة حــــام�� الشــ

و�ــــــدفع هـــــــذا الوضـــــــع �عــــــض حـــــــام�� تلـــــــك  والعلــــــوم اإل�ســـــــانية أو العلــــــوم الطبيعيـــــــة (الطـــــــب والهندســــــة والف��يـــــــاء)،

ل �ــ� مهــن ال تليــق بمســتواهم العل�ــي، �ــ� مــا �عــرف �عــدم التناســق �ــ� امل�انــة االجتماعيــة، الشــهادات العليــا إ�ــ� العمــ 

وهنــــا تجــــدر اإلشــــارة إ�ــــ� أن ا�جهــــات الداخليــــة ا�حرومــــة مــــن العوائــــد التنمو�ــــة �ــــ� ا�حافظــــات التو�ســــية �ــــ� األك�ــــ� 

 .15يدي بوز�دارتفاعا �� معدالت البطالة، وهو ما �عكسھ الوضع �� والية القصر�ن وسليانة وس

 مشروع  االقتصاد االجتما�� والتضام�ي بتو�س: -ا�حور الثالث

َ�عت�ــــ� كث�ــــ�ون أن بــــروز مفهــــوم االقتصــــاد االجتمــــا�� والتضــــام�ي ع�ــــ�  ظهــــور االقتصــــاد التضــــام�ي �ــــ� تــــو�س:

، وذلك مــن خــالل دعــم مــا�� متمثــل �ــ� تمو�ــل 2012الساحة السياسية التو�سية �ش�ل وا�ح وصر�ح بدأ منذ سنة 

ـــ ألــف دينــار تو��ــ�ي �جملــة الناشــط�ن �ــ� العمــل وا�جمعيــات، ولقــد حــازت مجموعــة مــن ا�جمعيــات  129403مقــّدر بــ

ــا  ،%64.7لر�اضــــية والثقافيــــة والعلميــــة وغ��هــــا النصــــيب األوفــــر مــــن املــــنح املقدمــــة مــــن طــــرف الدولــــة بنســــبة ا بينمــ

لت التعاضـــــديات ع�ـــــ�  ا التعاونيـــــات ف�ـــــان لهـــــا %18.4تحصـــــّ ــّ و�ـــــ� هـــــذه الف�ـــــ�ة طرحتـــــھ �عـــــض القـــــوى  .16%16.5، أمـــ
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ھ نحوهـــا ل ة �واحـــد مـــن اآلليـــات ال�ـــي يجـــب التوجـــّ فـــّك األزمـــة االقتصـــادية ال�ـــي �عيشـــها تـــو�س السياســـّية واالجتماعيـــّ

ــام التو��ـــ�ي للشـــغل  ــاد العـ حـ
ّ
خـــالل الســـنوات األخ�ـــ�ة، ومـــن أهـــم هـــؤالء الفـــاعل�ن �انـــت منظمـــة العمـــل الّدوليـــة واالت

الذي �عمل منذ سنوات ع�� “مشروع قانون أسا��ي يتعلق باالقتصاد االجتما�� والتضــام�ي”، باإلضــافة إ�ــ� العديــد 

ت ا�جتمع املد�ّي املهتمة باملوضوع وال�ي برزت أطروحا��ا خالل دور�ي املنتدى االجتما�� العاملي من جمعيات وشب�ا

متا بتو�س �� سن�ي  ِ
ّ
ظ

ُ
ت�ن ن

ّ
 .ع�� التوا��  2015و  2013الل

عــــن إطـــالق فع�ــــ�  2016يوليـــو  5وتـــزامن ظهـــور االقتصــــاد التضـــام�ي مـــع إعــــالن رئـــيس ا�ح�ومـــة التو�ســــية، �ـــ� 

، الذي صــادق عليــھ ال��ملــان �ــ� 2020-2016التضام�ي واالجتما�� املدرج ضمن ا�خطط التنموي لتطو�ر االقتصاد  

، "، وقــــد جــــاء اإلعــــالن عــــن هــــذا التوجــــھ ا�ح�ــــومي �ــــ� نــــدوة حــــول "االقتصــــاد االجتمــــا�� والتضــــام�ي2015إبر�ــــل  12

عقـــد��ا وزارة التنميـــة واالســـتثمار والتعـــاون الـــدو�� بالعاصـــمة تـــو�س مـــع برنـــامج األمـــم املتحـــدة للتنميـــة؛ ومـــن خـــالل 

أن مؤشــرات االقتصــاد التو��ــ�ي الضــعيفة، وعــدم قدرتــھ ع�ــ� االســتجابة "تأكيــد رئــيس ا�ح�ومــة التو�ســية �ــ� قولــھ 

؛ �ســــتوجب التوجــــھ نحــــو منــــواٍل اقتصــــادي جديــــد"، لتطلعــــات الشــــباب، وا�جهــــات ا�حرومــــة �ــــ� التنميــــة والتشــــغيل

وأضاف "هناك تجارب دولية نجحت من خالل اعتمادها ع�� االقتصاد التضام�ي واالجتما�� �� ��جيل �ســب نمــو 

 ... إنھ نموذج �حل �عض مشا�لنا االقتصادية".%6فاقت  

د رئـــيس ا�ح�ومـــة التو�ســـية �ـــ� افتتـــاح املنتـــدى الـــدو�� اإلفر�قـــي بخ 
ّ

صـــوص "املـــرأة الفالحـــة واالقتصـــاد كمـــا أكـــ

ا 2016أكتو�ر  27االجتما�� التضام�ي آليات اإلدماج وال��وض" بتو�س ��  ل جــزًءا هامــ�
ّ
، ع�� أن "هذا االقتصاد يمث

من ا�حلول ال�ي يمكن توظيفهــا لرفــع التحــديات املطروحــة ع�ــ� الــبالد، ع�ــ� غــرار مقاومــة الفقــر، وم�افحــة البطالــة، 

االقتصــــادي واالجتمــــا�� للســــاكن�ن �ــــ� األر�ــــاف، وفــــّك العزلــــة عــــن املنــــاطق النائيــــة"، ولهــــذا ســــعت وتيســــ�� االنــــدماج 
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م العمــل التطــو�� و�حقــق مشــاركة أوســع للشــباب وا�ختصــ�ن، و�فــتح آفاقــا 
ّ
تــو�س لوضــع إطــار �شــري�� جديــد يــنظ

 .17أمام املتقاعدين للعمل �� ا�جال االجتما�� 

 م�ي التو���ي: آليات بناء مشروع االقتصاد التضا

) �جـــان ال�ـــي �عمـــل �ـــ� املنظومـــة االقتصـــادية االجتماعيـــة 05دعمـــا لإلقتصـــاد التضـــام�ي التو��ـــ�ي املت�ـــون مـــن (

للــبالد، وذلــك ع�ــ� جميــع املســتو�ات ال�ــي تتــداخل مــع القطــاع ع�ــ� غــرار النصــوص والتشــريعات ال�ــي تــنظم القطــاع 

اإلحصـــائية، وكـــذلك تقيـــيم اآلثـــار االقتصـــادية ومتا�عـــة القطـــاع و�جنـــة ا�ح�ومـــة وامل�ونـــات االقتصـــادية واملعطيـــات 

و�جنة التمو�ل ع�� التأكد من مســاهمة القطــاع �ــ� ترســيخ مبــادئ ا�ح�ومــة، وتــوف�� التمو�ــل الضــروري لنشــاط هــذا 

 القطاع.

اد التضــــام�ي إ�ـــ� جانــــب وضـــع خطــــة طر�ـــق إلرســــاء االقتصــــاد التضـــام�ي، وال�ــــي ترمـــي للتعر�ــــف بقطـــاع االقتصــــ 

باالعتمــــــــاد ع�ــــــــ� الواقــــــــع ا�حــــــــا�� للــــــــبالد، و�نــــــــاء ع�ــــــــ� ذلــــــــك ســــــــيتم إ�شــــــــاء قاعــــــــدة بيانــــــــات ل�جمعيــــــــات والتعاونيــــــــات 

والتعاضديات، وذلك ع�� ثالثة فرق م�لفة �ل م��ا، و�اعتماد إحدى الفرضيت�ن؛ حيث تف��ض األو�ــ� القيــام بم�ــح 

 18  شمل عينة ممثلة.معتمدية والثانية القيام باستبيان � 264�امل �شمل 

كمــا يف�ــ�ض تطــو�ر القطــاع ومواصــلة العمــل بآليــة صــندوق التضــامن، لكــن بتصــّور جديــد �ــ� التســي�� واملراقبــة 

لـــ�ن عـــن األحـــزاب السياســـّية وا�جتمـــع املـــد�ي، إ�ـــ� جانـــب هي�ـــل رقـــا�ي مـــع 
ّ
مفـــاده إرســـاء مجلـــس إدارة يت�ـــون مـــن ممث

لصــندوق، والتفك�ــ� �ــ� منظومــة معلوماتيــة مركز�ــة تجمــع جميــع اعتمــاد مقار�ــات علميــة لت�ــخيص مجــاالت تــدخل ا

املعطيــات ا�حاســبية وغ�ــ� ا�حاســبية، مــع إجبار�ــة التصــر�ح مــن طــرف املؤسســة و�حــث الســبل ال�ــي تمكــن مــن دفــع 

 .19مجهود مؤسسات االقتصاد التضام�ي �� التشغيل
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منـــــــھ أهــــــداف اإلطـــــــار التشــــــري�� املتعلـــــــق فصـــــــال، إذ تضــــــّمن الفصــــــل األّول  22ويشــــــمل مشــــــروع القـــــــانون ع�ــــــ� 

باالقتصـــاد التضـــام�ي، وخاصـــة �ـــ� مـــا يتعلـــق بالعدالـــة االجتماعيـــة، والتنميـــة املســـتدامة، و�حـــداث مـــواطن الشـــغل، 

و�حــــداث حركيــــة محليــــة، لتحقيــــق التــــوازن بــــ�ن ا�جهــــات وهي�لــــة األ�شــــطة غ�ــــ� املــــؤطرة، ودفــــع املبــــادرة ا�جماعيــــة، 

 .ة واالقتصادية للمواطن ح�ى يتحّسن مستوى حياتھوتحقيق الرفاهية االجتماعي

ويعـــــــّرف مشـــــــروع القـــــــانون �ـــــــ� فصـــــــلھ الثـــــــا�ي االقتصـــــــاد االجتمـــــــا�� والتضـــــــام�ي ع�ـــــــ� أنـــــــھ مجموعـــــــة األ�شـــــــطة 

االقتصادية، واالجتماعية، والبيئية، والثقافيــة، والتكنولوجيــة، ذات الغايــات االجتماعيــة، املتعلقــة بإنتــاج وتحو�ــل 

لســــلع وا�خــــدمات ال�ــــي تؤم��ــــا الــــذوات املعنو�ــــة، ا�خاضــــعة للقــــانون ا�خــــاص اســــتجابة ل�حاجيــــات وتوزيــــع و�ســــو�ق ا

ل هدفها األسا��ي �� تقاسم األر�اح. ويشمل
ّ
 االجتمــا��  االقتصــاد �سيج املش��كة واملصا�ح ا�جتمعية، وال�ي ال يتمث

ا تــو�س �ــ�  والتضــام�ي  مجــامع جانــب إ�ــ�  الفالحيــة، �خــدماتل التعاونيــة والشــر�ات والتعاونيــات ا�جمعيــات حاليــ�

البحري، وصنف مشروع القانون األسا��ي التو���ي م�ونــات االقتصــاد االجتمــا��  والصيد الفالحة اعقط ��  التنمية

 : والتضام�ي إ�� صنف�ن

ل �ـــ� التعاونيـــات املكونـــات املنصـــوص عل��ـــا وجو�ـــا بحكـــم طبيعـــة �شـــاطها -الصـــنف األول  -أ
ّ

: املتمثـــ

ــة ل�خــــــــدمات الفالحيــــــــة، والتعاضــــــــديات وشــــــــر�ات  ــأم�ن ذات الصــــــــبغة التعاونيــــــــة، والشــــــــر�ات التعاونيــــــ التــــــ

والوحـــدات التعاضـــدية لإلنتـــاج الفال�ـــ�، ومؤسســـات التمو�ـــل الصـــغ�� امل�ونـــة �ـــ� شـــ�ل جمعيـــات ومجـــامع 

ال ومؤسســ  ع املصــا�ح االقتصــادية و�عاضــديات العمــّ يد البحــري، وتجمــّ ات التنميــة �ــ� قطــاع الفالحــة والصــّ

 العّمال، ومؤسسات العمل االجتما��، واملؤسسات والهيئات الناشطة �� مجال اإلحاطة االجتماعية.

املتمثــل �ــ� الشــر�ات التجار�ــة ال�ــي �ســتجيب  املكونــات بصــفة اختيار�ــة: -الصــنف الثــا�ي -ب 

ال موضوعها لشرطي الغاية االجتماعية للنشاط، و�عادة استثمار األر�اح �� حدود الثلث�ن ع�� األقل �� مج
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االجتمـــــا��، باســــــتثناء الشــــــر�ات التجار�ــــــة الناشـــــطة �ــــــ� قطاعــــــات ال�ــــــّحة والتعلـــــيم والنقــــــل، و�ــــــ� مرافــــــق 

 .20أساسية �� ُعهدة الدولة

و�س: –ا�حور الرا�ع 
ُ
 ��خيص مكونات االقتصاد االجتما�� التضام�ي �� ت

 القديمة للتعاضدية: )∗(االقتصاد االجتما�� التضام�ي التو���ي وعالقتھ بالتجر�ة -1

ــنة  ــ��ة 1961�عـــــد ســـ ــنوات مـــــن االســـــتقالل، و�عـــــد تجر�ـــــة قصـــ ــ� اختـــــار  21أي �عـــــد خمـــــس ســـ لالقتصـــــاد اللي��ا�ـــ

�ت باالعتمــاد ع�ــ� مخطــط  املسئولون السياسّيون �� تو�س إس��اتيجية عمادها ا�جوهري اقتصاد الدولة، وال�ــي تم�ــّ

)، ومــــــــن اإلنجــــــــازات األو�ــــــــ� لهــــــــذا ا�خطــــــــط تــــــــأميم جميــــــــع األرا�ــــــــ�ي ال�ــــــــي �انــــــــت بيــــــــد 1971-1962عشــــــــري للتنميــــــــة (

 ضيعات �عاضدية تا�عة للدولة.ألف هكتار وتحو�لها إ��  8000املستعمر

ـــ ــاو�ي لـــ ــام التعـ ــ� النظـ ــ� االنـــدماج �ـ ــار التعاضـــدي اإلجبـــاري ع�ـ ــارع املسـ ن �سـ
ّ

ــ ــ�  %90وقـــد مكـ مـــن القطـــاع الفال�ـ

حاد الوط�ي للتعاضد الذي تم إ�شاؤه آنذاك، و�� عام 
ّ
ي �امــل النشــاط  1969بفضل االت

ّ
بات القطــاع العمــومي �غطــ

ا من الق ا هام�
ً
) ســت ســنوات فقــط تــم 6طاع الصنا�� وكذلك تقر�بــا �امــل قطــاع ا�خــدمات وخــالل (التجاري، وقسط

وحــدة مــن �عاضــديات اإلنتــاج  1592�انت هناك  1969جوان  30مليون هكتار �� ش�ل �عاضديات، و��  1,7تنظيم  

ة صــغار مليــون هكتــار، و�ــ� ��ايــة أوت مــن الســنة نفســها؛ أي عشــّية انتفاضــ  3,8فالحــا مــوزع�ن ع�ــ�  295414تــؤطر 

مليــون هكتــار مقســمة  4,7الفالح�ن ال�ي أحدثت أزمة سياسية خط��ة �ــ� تــو�س �انــت منظومــة التعاضــد قــد شــملت 

 ألف هكتار. 700وحدة �غطي   358سوى  1971وحدة لم يتبق م��ا  �� أوائل سنة   1994ب�ن 

و�ي بــل دعمــھ بإ�شــاء �عــض ) �ــ� إنقــاذ مــا تبقــى مــن القطــاع التعــاPAM�عــد ذلــك ســاهم برنــامج األغذيــة العــاملي (

صـــدر أمـــر يـــنّص ع�ـــ� إحـــداث إدارة فرعيـــة للمؤسســـات  1977التعاونيـــات �ـــ� مجـــال ا�خـــدمات الفالحيـــة، و�ـــ� ســـنة 

 
 ، املرجع السابق.2013ا�جمهور�ة التو�سية، امل��ان االقتصادي لسنة   -20

م املتحــدة ال�ــي من املفارقات الغر�بة أنھ �� الوقت الــذي �ــان يــتم فيــھ تثمــ�ن أحــد دعــائم االقتصــاد االجتمــا�� التضــام�ي بمبــادرة مــن ا�جمعيــة العامــة لألمــ  لإلشارة أنھ )∗( 

 "سنة دولية التعاضديات" ال يزال هذا القطاع يدفع ثمن فشلھ التار��� �� تو�س منوال للتنمية.  2012أعلنت عام  
 ي��ى:االقتصاد االجتما�� والتضام�ي ومنوال التنمية البديل االع��اف والتأسيس واملتوقعلطفي بن ع -21

http://front-populaire.org/?p=5237 

http://front-populaire.org/?p=5237
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الر�فية ضمن اإلدارة املشرفة ع�� مساعدة املنشآت الصغرى واملتوسطة م�لفة بال��وض بالهي�لــة املهنيــة للمنــاطق 

 .csa)(22ات خدمات الر�فية �� ش�ل شر�ات ومجمعات و�عاضدي

 و�عت�� اليوم التعاضدية من ب�ن م�ونات االقتصاد االجتما�� التضام�ي التو���ي، كما يظهر �� الش�ل اآل�ي:

 ) يب�ن �سيج االقتصاد االجتما�� والتضام�ي �� تو�س 6الش�ل رقم ( 

 

 

 

 

 التعاضديات: -2

وحدات إنتاجية �ستغل األرا��ي الدولّية الفالحّية و�� خاصّية �عت�� الوحدات التعاضدية لإلنتاج الفال��          

أساسية مقارنة بالعديد من التعاونيات اإلنتاجية �� العديد من بلدان العالم، وتخضع هذه الوحدات اإلنتاجية إ��  

األسا��ي واملتعلق  بالقانون  1967جانفي  19املؤرخ ��   1967لسنة  4والقانون عدد  1984لسنة  28القانون عدد 

ع�� ما ي��: ''الوحدات التعاضدية  1984لسنة  28العام للتعاضد، وقد نّص الفصل السادس من القانون عدد 

لإلنتاج الفال�� صاحبة حق االنتفاع �� األرا��ي الدولية �� شر�ات ذات رأس مال ومش��ك�ن قابل�ن للتغي��'' 

املتعلق بالقانون األسا��ي العام للتعاضد ما لم  1967جانفي  19املؤرخ ��  1967لسنة  4وخاضعة للقانون عدد 

 . 23تقع مخالف��ا بأح�ام هذا القانون، و�� تتمتع بال�خصية املدنية 

 
   والتأسيس واملتوقع، املرجع السابق.لطفي بن عي��ى:االقتصاد االجتما�� والتضام�ي ومنوال التنمية البديل االع��اف   -22
 ، املرجع السابق.  2013ا�جمهور�ة التو�سية، امل��ان االقتصادي لسنة   - 23

مكونات االقتصاد االجتماعي والتضامني

التعاونیات الجمعیات مجامع التنمیة في قطاع 
الفالحة والصید البحري

الشركات التعاونیة للخدمات 
الفالحیة التعاضدیات
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ة �عـــا�ي مـــن تـــدخل ســـلطة  150نجـــد اليـــوم قطـــاع التعاضـــديات �ـــ� تـــو�س مقتصـــًرا ع�ـــ�  �عاضـــدية أغل��ـــا فالحيـــّ

بالنســــبة إ�ــــ� التعاضــــديات املركز�ــــة العاملــــة �ــــ� �افــــة ال�ــــ�اب الــــوط�ي األشــــراف، املتمثــــل �ــــ� وزار�ــــي الفالحــــة واملاليــــة 

) ســـبعة، إ�ـــ� جانـــب التعاضـــديات األساســـّية و�قتصـــر محـــيط �شـــاطها ع�ـــ� ا�جهـــة، كمـــا �عـــا�ي مـــن غيـــاب 7وعـــددها (

�ـــــ� التغطيــــة االجتماعيـــــة للعـــــامل�ن ��ــــا، ومـــــن عـــــَدم تنويــــع األ�شـــــطة، إ�ـــــ� جانــــب بـــــرامج التـــــأط�� والتوزيــــع اإلقلي�ـــــي غ 

ــع  ف  %64املتــــــــوازن للتعاضــــــــديات؛ أي تقــــــ
ّ

ــ ــة بــــــــا�حبوب، وت�لــــــ ــ� �عــــــــض املنــــــــاطق املعنيــــــ ــ� املنــــــــاطق الســــــــاحلية، و�ــــــ �ــــــ

زمــــة، فــــإن �عــــض 
ّ

التعاضــــديات مــــن قبــــل ديــــوان ا�حبــــوب بجمــــع ا�حاصــــيل وتــــوف�� البــــذور للفالحــــ�ن واألكيــــاس الال

ى إن تــوفرت ف�ــي التعاضديات لم �عقد جلسا��ا العامة منذ ف��ة طو�لة وليس لــد��ا حســابا ت ختاميــة �ــل ســنة وح�ــّ

الـــذي اســـتبدل فيـــھ مصـــط�ح "�عاضـــديات" بــــــ"شر�ات �عاونيـــة  2005ال تنشـــرها أبـــدا، وقـــد أدى تطبيـــق قـــانون ســـنة 

�عاضدية لم تمتثل لإلطار القانو�ي ا�جديد، �� حــ�ن ال  58شركة وحل  21ل�خدمات الفالحية" إ�� وقف تام لنشاط 

 .24مليون هكتار 5.3مزرعة �غطي  516000�� بالتشتت الكب�� لألرا��ي؛ إذ توجد يزال يتم�� القطاع الفال

 الشر�ات التعاونية ل�خدمات الفالحية:  -4

تـــّم اإلعـــداد لتنظـــيم الشـــر�ات التعاونيـــة ل�خـــدمات الفالحيـــة وفـــق مـــا نصـــت عليـــھ مجلـــة االل��امـــات والعقـــود �ـــ� 

ــي  1451-1442الفصـــول مـــن  ــام ال�ـ يتقاســـم ف��ـــا �خصـــان أو أك�ـــ� العمـــل والفوائـــد؛ حيـــث ع�ـــ� عـــدد مـــن األح�ـ

ل مســـاهمة �ـــّل شـــر�ك �ـــ� عملـــھ أو مســـاهمات عينيـــة مثـــل املـــواد ا�خـــام واألدوات، طاملـــا أ��ـــا �انـــت بالقـــدر 
ّ

تتمثـــ

املطلـــوب ألداء العمـــل املشـــ��ك وال�ـــي تبقـــى مـــن ممتل�ـــات الشـــر�ك الـــذي قـــدمها، أمـــا املعـــدات واللـــوازم املبتاعـــة 

م األر�ـــــاح وا�خســـــائر بـــــاألموال املشـــــ  قســـــَّ
ُ
��كة ف�ـــــي ملـــــك �جميـــــع الشـــــر�اء وت�ـــــون ع�ـــــ� مســـــؤولي��م ا�جماعيـــــة، وت

 .25بالتساوي ب�ن جميع الشر�اء، ما لم تكن هناك أسباب للتفضيل

 
 املرجع السابق.    ،لطفي بن عي��ى:االقتصاد االجتما�� والتضام�ي ومنوال التنمية البديل االع��اف والتأسيس واملتوقع  - 24
للشغل،ووثيقة توج��ية حول مراحل إنجاز مشروع قانون أسا��ي لالقتصاد االجتما�� التضام�ي وتأسيس كيان وط�ي جامع لســائر م�وناتــھ، اإلتحاد العام التو���ي  - 25
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ــ�  ــر القطــــاع الفال�ــ ــ�ن همــــا الشــــر�ات التعاونيــــة ل�خــــدمات الفالحيــــة  ∗ينحصــ ــ� صــــنف�ن اثنــ ــ� تــــو�س ع�ــ اليــــوم �ــ

املهتمــة با�جانــب االقتصــادي والتجــاري، ومجــامع التنميــة �ــ� قطــاع الفالحــة والصــيد البحــري ال�ــي �ع�ــى بالتصــّرف �ــ� 

ة (خاصــــة املائيــــة) تضــــاف إل��مــــا مــــا تبقــــى مــــن الوحــــدات التعاضــــدية لإلنتــــاج ا ــّ لفال�ــــ� املنتصــــبة �ــــ� املــــوارد الطبيعيــ

) 8) الــذي يو�ـــح �ســب التشــغيل مـــن العمالــة، والشــ�ل رقـــم (7، وهــذا مـــا يظهــر �ــ� الشـــ�ل رقــم (26األرا�ــ�ي الدوليــة

 يو�ح عدد الوحدات حسب �ل نوع من األنواع:

 

 

ــا  213توجـــــد اليـــــوم  ــا  13أساســـــية و 200شـــــركة �عاونيـــــة ل�خـــــدمات الفالحيـــــة ناشـــــطة م��ـــ  27.000مركز�ـــــة ولهـــ

م��ـــا  %40ع�ـــ� الشـــر�ط الســـاح��، و %70فقـــط مـــن جملـــة الفالحـــ�ن، وتتمركـــز بنســـبة  %6منخـــرط يمثلـــون �ســـبة 

ل 
ّ
عون أج��، كما أن نصف الشــر�ات التعاونيــة تفتقــد للمحاســبة، وال  4210مختصة �� �شاط جمع ا�حليب و�شغ

 
هكتــار فــأك�� ال  100�ــي �غطــي مســاح��ا هكتــار �ــ� حــ�ن أن املــزارع ال 20٪ مــن املــزارع ال تتجــاوز مســاح��ا 90القطــاع الفال�ــ� بتجزئــة كب�ــ�ة لــألرض حيــث أن قرابــة  يتم�� -∗

ســنوات، زد ع�ــ�  10٪ من ا�جرارات بصفة جماعية كما أن نصــف ا�جــرارات وآالت ا�حصــاد تجــاوز عمرهــا 10٪ من جملة املزارع، وال يقع استعمال سوى 1تتجاوز �سب��ا 

ثة وعــدم مالءمــة مســالك التوزيــع وغيــاب تثمــ�ن املنتجــات الفالحيــة والتــدخل ذلك ضعف عنصر التأط�� ومرافقة املستثمر�ن ومحدودية استعمال تقنيات اإلنتاج ا�حدي

و�شــتت الفالحــ�ن وضــعف املباشــر لســلط اإلشــراف وانخــرام التصــرف املــا�� وعــدم اح�ــ�ام اإلجــراءات ال��تيبيــة ومحدوديــة ا�حــوافز والتعقيــدات اإلدار�ــة عنــد االنتصــاب 

 االطالع ع�� لطفي بن عي��ى :املرجع السابق  .ملضار�اتإم�انيا��م وهو ما فتح الباب أمام االحت�ار وا
 31-30ا�جم��، ص ا�حتوى  : األول  ا�جلد،   2020-  2016التنمية   مخطط،  التو�سية ا�جمهور�ة -  26
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 �شـــاط ، و�نـــدرج27املدرســـة االبتدائيـــة مـــن الفالحـــ�ن ال يتجـــاوز مســـتواهم التعلي�ـــي %84تجـــّدد مجلـــس إدار��ـــا و

 الفنيــة اإلحاطــة وتــوف�� الفالحيــة باملســتلزمات الفالحــ�ن تزو�ــد إطــار �ــ�  الفالحيــة  ل�خــدمات التعاونيــة  الشــر�ات

ل البيطر�ة، �ــ� مــا واإلحاطة الفالحية املواد �عض وجمع الفالحية املنتجات وترو�ج وتحو�ل و�نتاج
ّ
 قيمــة إجمــا��  يمثــ

�وجــد نوعــان مــن الشــر�ات و  28الفال�ــ�، القطــاع �ــ�  التــداول  قيمــة مجمــوع مــن   5.5%معــّدل الشــر�ات لهــذه التــداول 

 ) عدد �ّل نوع م��ا.9التعاونية، شر�ات مركز�ة وأخرى أساسية، وفيما ي�� جدول يب�ن �� الش�ل رقم (

 

ف الشر�ات التعاونية ل�خدمات الفالحية إ�� نوعان وهما 
ّ
 كتا��:تصن

، ويشمل �شاطها أساسا خدمة واحــدة تمتــد ع�ــ� �امــل ال�ــ�اب التو��ــ�ي  13عددها    :شر�ات مركز�ة  -أ

وتضــم منخــرط�ن مســتغال��م موزعــة ع�ــ� أك�ــ� مــن ، يــتم ت�ليفهــا بإنجــاز خدمــة تكت�ــ�ي صــبغة املصــ�حة العامــةو

أساســـــية، تخضـــــع إلشـــــراف وزار�ـــــي واليــــة، وشـــــمل �شـــــاطها �امـــــل ال�ــــ�اب الـــــوط�ي، وتت�ـــــون مـــــن شـــــر�ات �عاونيــــة 

 الفالحة واملالية

ويشمل �شاطها خدمة واحدة أو أك�� ال تتعدى حدود والية واحدة،   200: عددها  شر�ات أساسية  -ب

تضــــم منخــــرط�ن ت�ــــون مســــتغال��م داخــــل حــــدود واليــــة واحــــدة، وقــــد تجــــاوز مســــتغالت املنخــــرط�ن حــــدود واليــــة 
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6% 94%94%

الشركات التعاونیة للخدمات الفالحیة) 9(الشكل رقم 

شركات مركزیة
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�ا
ُ

ب الـــوط�ي، ويشـــ��ط أن ت�ـــون الواليـــات املعنيـــة، تخضـــع إلشـــراف واحـــدة دون أن يمتـــد �شـــاطها ع�ـــ� �امـــل ال�ـــ

 الوا�� ا�ختص ترابيا.

واملالحظ أن هذه الشــر�ات ال تخضــع لســلطة إشــراف موحــدة، فبينمــا �شــرف الســّيد الــوا�� ا�خــتص ترابيــا ع�ــ� 

وهــذا األمــر �ســهم بصــفة  الشر�ات األساسّية تخضع الشر�ات املركز�ة لإلشراف املزدوج ب�ن وزار�ي الفالحة واملاليــة،

 مباشرة �� تبع�� اإلحصائيات واملعطيات الكفيلة بتقدير مساهمة هذه الوحدات �� الدورة االقتصادية.

  مجامع التنمية �� قطاع الفالحة والصيد البحري: -5

ر عددها حسب اإلحصائيات ا�خاصة بمصا�ح وزارة الفالحة قرابة  ّدِ
ُ
�شــغل وحــدة ، و 2015مجمعا ســنة 2840ق

 قطــاع �ــ� التنميــة  مجــامع عــدد أخــرى يقــّدر ناحيــة ، ومــن 29أج�ــ� لــيس لهــا �شــاط ر��ــ� بمقت�ــ�ى القــانون  3880

 حــّدد الــذي1999 ســنة لقــانون  طبقــا تنظيمهــا و�ــتم مائيــة مجــامع شــ�ل �ــ�  م��ــا 90%البحــري  والصــيد الفالحــة 

 واملســتغل�ن املــالك�ن مــن  منخرط��ــا حاجيــات تــأم�ن �ــ�  البحــري  والصــيد الفالحــة قطــاع �ــ�  التنميــة مجــامع مهــام

 مجــاالت �ــ�  جهــودهم لتثمــ�ن الســبل أنجــع إ�ــ�  و�رشــادهم واإلتجــار اإلنتــاج مراحــل �ــ�  والصــيادين، الفالحيــ�ن

 املاشــية تر�يــة وأســاليب الر�ــ�  ونظــم اإلنتاجيــة، وتطــو�ر والتجه�ــ� الفالحيــة واألشــغال الطبيعيــة املــوارد حمايــة

ف بمقتضــاه أصــبحت الــذي  1999ســنة قــانون  تنقــيح 2004 ســنة �ــ�  تم وقد منخرط��ا، وتأط�� صــنَّ
ُ
 مجــامع إ�ــ�  ت

ة ومجــامع الز�ــات�ن، مــال�ي ومجــامع مش��كة مص�حة ذات مائية  ا�حافظــة ومجــامع مشــ��كة، مصــ�حة ذات غابيــّ

 ) يبّ�ن لنا ذلك: 10والش�ل رقم ( 30وال��بة، املياه ع�� 
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  هذا ا�جدول من إعداد الباحث باالعتماد ع�� بيانات من اإلتحاد العام التو���ي للشغل، املرجع السابق.

مجامع مائیة  
مجامع محافظة 
بة على المیاه والتر المجامع الغابیة  

صید بحري 

31% 3% 1.50% 0.50%

مجامع التنمیة الفالحیة ) 10(شكل رقم 

مجامع مائیة  

مجامع محافظة على المیاه 
والتربة 

المجامع الغابیة  

 أصناف مجامع التنمية الفالحية وخصائصها

ا�جـــامع املائيـــة ذات املصــــ�حة 

 املش��كة 

امليــــــــاه املــــــــنقح لــــــــبعض فصــــــــول مجلــــــــة  1987قــــــــانون  حــــــــدد لقــــــــد

، مهم��ـــا التصـــرف �ـــ� املنشـــآت 1975الصـــادرة بمقت�ـــ�ى قـــانون ســـنة 

املائيــــــة املتعلقــــــة بــــــالرّي واملــــــاء الصــــــا�ح للشــــــرب �ــــــ� املنــــــاطق الر�فيــــــة، 

مشــــاركة الفالحــــ�ن �ــــ� إدارة املــــوارد املائيــــة، وذلــــك باالضــــطالع بمهمــــة 

ــاهمة �ــــــ� تحمــــــل ت�ــــــاليف  ــة املائيــــــة، واملســــ اســــــتغالل وصــــــيانة األنظمــــ

 لتعهد لتجه��ات.التصرف وا

مجمعــــا ينشــــط قرابــــة نصــــفها �ــــ� ظــــروف  52يبلــــغ عــــددها حــــوا��  مجامع مال�ي الز�ات�ن

عاديـــــة، ت��كـــــز بواليـــــات الســـــاحل (مـــــن أك�ـــــ� منـــــاطق إنتـــــاج الز�تـــــون)، 

، 1971�عمــــــل هــــــذه املؤسســــــات حســــــب النصــــــوص القانونيــــــة لســــــنة 

وتقتصـــــــر األ�شـــــــطة �جـــــــامع مـــــــال�ي الز�ـــــــات�ن ع�ـــــــ� حراســـــــة ضـــــــيعات 

 الز�ات�ن ضد الر�� �امل السنة.

ا�جامع الغابية ذات املص�حة 

 املش��كة 

�عمــل هــذه املؤسســات �ــ� إطــار مجلــة الغابــات الصــادر بمقت�ــ�ى 

واألمــر ا�خــاص بكيفيــة إحــدا��ا وتنظيمهــا وطــرق ســ��ها  1966قــانون 
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وضـــبط مـــنح رخـــص ممارســـة حـــق االنتفـــاع بالغابـــات الدوليـــة، هـــدفها 

امة تفــي با�حاجيــات االقتصــادية واالجتماعيــة تحقيق التنمية املســتد

ــة مـــن  لســـ�ان الغابـــات، وتضـــمن االســـتغالل ا�حكـــم للمـــوارد الطبيعيـ

خــــالل مشــــاركة فّعالــــة للمــــواطن�ن �ــــ� أشــــغال تنميــــة ال�ــــ�وات الغابيــــة 

 والرعو�ة وا�حافظة عل��ا.

ــ� امليـــــاه  ــامع ا�حافظـــــة ع�ـــ مجـــ

 وال��بية 

 1995القانونيــة لســنة �عمــل هــذه املؤسســات حســب النصــوص 

املتعلقة با�حافظة ع�� املياه وال��بية، واقت��ى قانون ا�حافظة ع�� 

ــ�ن،  ــ� للمســـتغل�ن الفالحـ ــ� التشـــر�ك الفع�ـ ــاد ع�ـ ــة االعتمـ ــاه وال��بيـ امليـ

 و�عث هذه ا�جامع للمحافظة ع�� املياه وال��بية �� مناطق التدخل.

رى غ�ــ� مقّننــة إ�ــ� حــد صــدور اعتمدت ع�� مبادرات جمعوّ�ة أخــ  �جان التنمية 

م لهــا، وتــم ترك��هــا بــدافع مــن �عــض املشــاريع  1999قــانون ســنة 
ّ
املــنظ

التنمو�ــة �ــ� إطــار اعتمــاد للمقار�ــة التشــاركية ال�ــي ترتكــز ع�ــ� �شــر�ك 

املـــواطن�ن املســـ��دف�ن �ـــ� جميـــع مراحـــل مخططـــات التنميـــة ا�حليـــة، 

قطــــاع الفالحــــة ا�خاصــــ�ن بمجــــامع التنميــــة �ــــ�  2004و 1999وقانونــــا 

والصــــــيد البحــــــري يمــــــثالن انــــــدماج مختلــــــف األ�شــــــطة ال�ــــــي يحتاجهــــــا 

املنتفعـــــــــون واملســـــــــتغلون لضـــــــــمان أحســـــــــن الظـــــــــروف لتنميـــــــــة الـــــــــروح 

 التعاونية.

تـــــــــم االتفـــــــــاق ع�ـــــــــ� عـــــــــدم إدراجهـــــــــا ضـــــــــمن م�ونـــــــــات اإلقتصـــــــــاد  ا�جامع املهنية املش��كة 

� وحــــدات ر شــــرط أسا�ــــ�ي يم�ــــّ
ّ
هــــذا  االجتمــــا�� والتضــــام�ي لعــــدم تــــوف

القطـــــــاع، �ســـــــي�� أعمـــــــال الوحـــــــدة بطر�قـــــــة ديمقراطيـــــــة قائمـــــــة ع�ـــــــ� 
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  هذا ا�جدول من إعداد الباحث باالعتماد ع�� بيانات من اإلتحاد العام التو���ي للشغل، املرجع السابق.

ا�جمعيــــات إ�ــــ� عهــــد د الهيا�ــــل وا�جمعيــــات �ــــ� ا�جتمــــع التو��ــــ�ي؛ إذ يرجــــع تــــار�خ عمــــل ّ◌ تتعــــدا�جمعيــــات: -5

شـــــــ�� الّدراســـــــات أّن القـــــــانون عـــــــدد 
ُ
 7املـــــــؤرخ �ـــــــ�  1959لســـــــنة  154البايـــــــات وخاصـــــــة نظـــــــام األوقـــــــاف واألحبـــــــاس، و�

ھ ال بــد مـــن التأكيــد ع�ـــ� وجــود �شـــريعات 1959نــوفم��
ّ

 أنـــ
ّ

ق با�جمعيــات هـــو القــانون الرئي�ـــ�ي والشــامل، إال
ّ

، واملتعلـــ

ق با�جمعيات والعمل ال
ّ
 15ه املوافــق 1306محــرم  9تعاو�ي واملشارك، نــذكر م��ــا األمــر املــؤّرخ �ــ� سابقة والحقة تتعل

ومرســوم  1992لســنة  92-25والقــانون عــدد  1936أوت 6جمــادى األول املوافــق  18، واألمــر املــؤّرخ �ــ� 1888د�ســم��

ح بالقــــانون األسا�ـــــ�ي عــــدد  1959لســـــنة  154، ولقـــــد عــــرف القـــــانون عــــدد 2011ســــبتم��   1988لســـــنة  90الــــذي نقـــــّ

 .199231لسنة   25و�القانون األسا��ي عدد 

ات وتنشــط ة ا�جمعيــّ ا التنمو�ــّ  �عــرف والــذي 2011 ســبتم�� 24 �ــ�  املــؤرخ 2011 لســنة 88 عــدد للمرســوم طبقــً

ة فاقيــة ”أ��ــا ع�ــ�  ا�جمعيــّ
ّ
باســتثناء  أهــداف ع�ــ� تحقيــق دائمــة و�صــفة بمقتضــاها �عملــون  أك�ــ� أو �خصــ�ن بــ�ن ات

، و�تضــّمن دليــل ا�جمعيــات االجتماعيــة الــذي أعّدتــھ وزارة الشــؤون االجتماعيــة التو�ســية املتضــّمن “32تحقيق أر�اح

جمعيــــــــات رعايــــــــة املســــــــن�ن، وجمعيــــــــات رعايــــــــة املعــــــــوق�ن، وا�جمعيــــــــات ال�ــــــــي �ع�ــــــــى باألســــــــرة، وجمعيــــــــات الطفولــــــــة، 

 2011املـــؤرخ �ـــ� ســـبتمر وا�جمعيـــات التنمو�ـــة، وجمعيـــات ال�ـــحة والوقايـــة؛ أمـــا املرســـوم ا�جديـــد حـــول ا�جمعيـــات

 
 املرجع السابق. -31
 املرجع السابق. -32

 التشاور ب�ن جميع املنخرط�ن.

 املالحظة نفسها الواردة بخصوص ا�جامع املهنية املش��كة.  املراكز الفنية 

) مـــن طــــرف هيا�ــــل وزارة 02وقـــع �عــــداد مؤسســـت�ن تضــــامنيت�ن ( املؤسسات التضامنية 

اآلن �ـــ� ممارســـة النشـــاط، و �ـــ� انتظـــار  التشـــغيل، ولـــم تباشـــر إ�ـــ� حـــد

 استكمال �عض اإلجراءات املرتبطة بالتمو�ل.
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جــانفي فمــن أبــرز مضــامينھ ســهولة و�ســاطة عمليــة �عــث ا�جمعيــات؛ إذ أصــبح  14والــذي جــاء �ــ� إطــار تــأث��ات ثــورة 

بإم�ـــان �ـــّل الـــراغب�ن �ـــ� �عـــث جمعيـــة التقـــّدم إ�ـــ� ال�اتـــب العـــام ل�ح�ومـــة بملـــف �ســـيط �ـــ� تركيبـــة، و�مجـــرد اإلعـــالم 

 .33تباشر ا�جمعية عملها

 2015�ــ� ســـنةجمعيــة  18413ومــا يز�ــد عــن  2011جــانفي  14كمــا �عت�ــ� النســيج ا�جمعيــا�ي الــذي انفجــَر �عـــد 

��ــــجل ضــــمنھ بضــــع مئــــات مــــن ا�جمعيــــات ذات الصــــبغة االجتماعيــــة التنمو�ــــة، وال�ــــي  2010�ــــ� ســــنة  9561مقابــــل

ة  200توســـع نطـــاق �شـــاطها ع�ـــ� عنصـــر التـــأم�ن شـــرط أن ي�ـــون ا�حـــّد األد�ـــى مـــن رأس املـــال  ألـــف دينـــار ل�ـــّل جمعيـــّ

ا ع�ــ�  تنمو�ة لتمكي��ا مــن مواصــلة أ�شــط��ا، األمــر الــذي �عــّرض وجــود هــذه ا�جمعيــات ل�خطــر و�مثــل ��ديــدا حقيقيــّ

 والبيئــة والر�اضــة والعلــوم الثقافــة ميــادين  و�تمحور �شاط ا�جمعيات حــول ، 120034العامل�ن ف��ا والبالغ عددهم 

 العمــل عــن  العاطل�ن و�شغيل، القروض و�سناد االجتما��  واإلرشاد والتوجيھ التوعية جانب إ��  ا�ختصة، وال��بية

أمــا فيمــا  35الصــغرى، للقــروض مســندة تنمو�ــة جمعيــة 288م��ــا  827حــوا��  ا�جمعيــات هــذه بــ�ن أو املتطوع�ن، ومــن 

 2013-2009ا�خماســية   ع�ــ� امتــداد 0.1يخــص مســاهمة هــذا القطــاع �ــ� النــاتج ا�ح�ــ� اإلجمــا�� فلقــد قــدر بنســبة 

 (حسب تقديرات ل�حسابات القومية). 

 

 

 

 

 

 
 ، املرجع السابق.2013ا�جمهور�ة التو�سية، امل��ان االقتصادي لسنة   -33
�ــي جــامع لســائر م�وناتــھ، قــانون أسا�ــ�ي لالقتصــاد االجتمــا�� التضــام�ي وتأســيس كيــان وطوثيقة توج��ية حول مراحــل إنجــاز مشــروع اإلتحاد العام التو���ي للشغل، -34

 . 6املرجع السابق، ص 
 7املرجع السابق، ص،   2020-   2016التنمية   مخطط،  التو�سية ا�جمهور�ة -35
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 ) يو�ح ذلك:11وا�جدول والش�ل رقم (

 

 

لة حـــول النشـــاط ا�جمعيـــا�ي ال تتواجـــد بـــالكم املطلـــوب باســـتثناء �عـــض  وا�جـــدير بالـــذكر أّن املعطيـــات املفصـــّ

بتصـــر�حا��ا لـــدى املصـــا�ح ا�ختصـــة لـــوزارة املاليـــة، اإلحصـــائيات املتـــوفرة بخصـــوص عـــدد مـــن ا�جمعيـــات ال�ـــي تـــد�� 

فــإّن العديــد م��ــا ال يمكــن معرفــة حجــم أ�شــط��ا الفعليــة، و�ــ� هــذا املســتوى ال يمكــن القيــام بتقيــيم دقيــق ملســتوى 

القيمـــة املضــــافة للقطــــاع ا�جمعيـــا�ي أمــــام قلــــة اإلحصــــائيات املتعلقـــة بحجــــم األجــــور املمنوحـــة مــــن قبــــل ا�جمعيــــات 

 36  �الك رأس املال الثابت.وقيمة اس�

ات خــالل ف�ــ�ة االســتعمار، مثــل �عاونيــة "الو�الــة القوميــة التعاونّيات:    -6 �شــ�� �عــض التقــار�ر إ�ــ� وجــود �عاونيــّ

، و�عاونيــة "التضــامن" لأليتــام أعــوان التعلــيم، وتجــدر اإلشــارة إ�ــ� أّن قطــاع التعاونيــات ينشــط �ــ� 1904للتبــغ" ســنة 

ــانو�ي �عـــود  ــار قـ ــنة إطـ ــ� 1954إ�ـــ� سـ ــ��ك  1954فيفـــري  18، ومـــن أهـــم التشـــريعات نـــذكر األمـــر املـــؤرخ �ـ والقـــرار املشـ

واملــنقح بقــرار  1961مــاي  26لكتابــات الدولــة للتخطــيط واملاليــة وال�ــحة العموميــة والشــؤون االجتماعيــة املــؤرخ �ــ� 

 .1984سبتم��   17وزار�ي املالية والشؤون االجتماعية املؤرخ �� 

التعاونيـــــة ''�و��ــــــا مجــــــامع تقــــــوم بواســــــطة اشــــــ��ا�ات  1954فيفــــــري  18صــــــل األول مــــــن األمــــــر عــــــدد ويعـــــّرف الف

املنخرط�ن بأعمال لفائدة هؤالء أو لفائدة عائال��م �� مجال التضامن واإلغاثة ��دف تأمي��م ضد األخطار املرتبطة 

 
 .2015االجتما�� والتضام�ي بتو�س، تو�س،املعطيات األولية املتوفرة حول االقتصاد  اإلتحاد العام التو���ي للشغل،  -36
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ــاة'' ــاة اإل�ســـــان: املـــــرض، األمومـــــة، الشـــــيخوخة، ا�حـــــوادث، ال�جـــــز، الوقـــ ات مـــــن امل�ّونـــــات  ،37بحيـــ ــّ و�عت�ـــــ� التعاونيـــ

م��ــا �ــ� القطــاع العــام تا�عــة لــبعض الــوزارات  13�عاونيــة  43األساســّية �ــ� االقتصــاد االجتمــا�� التضــام�ي، وعــددها 

ــا يوجـــد  ــ� جان��ـ ــ�  18ـ�ــالتعليم، الثقافـــة، النقـــل، ال�ـــحة، الفالحـــة، و��ـ ل �ـ
ّ

ــ ــبھ العمـــومي املتمثـ ــاع شـ ــ� القطـ ــة �ـ �عاونيـ

�عاونيــــــة �ــــــ� القطــــــاع ا�خــــــاص، وال�ــــــي تت�ــــــّون مــــــن  12يــــــة ذات الصــــــبغة اإلدار�ــــــة وغ�ــــــ� اإلدار�ــــــة واملؤسســــــات العموم

ا �ــ� تــوف�� �غطيــة تكميليــة للتــأم�ن  املتقاعــدين وال�ــحفي�ن والبنــوك وغ��هــا، وتتمثــل منــافع هــذه التعاونيــات أساســً

ا �عـــــض املنـــــافع االجتماعيـــــة كمـــــنح الزفـــــاف والـــــوالدة والشـــــيخوخة  والوفـــــاة،  فضـــــال عـــــن ال��فيـــــھ ع�ـــــ� املـــــرض وأيضـــــً

 .38والقروض الصغ��ة

 

ل �شاطها
ّ
صــغرى،  وقــروض اجتماعيــة منــافع و�ســداء املرض ع��  تكميلية للتأم�ن �غطية توف�� ��  أساًسا و�تمث

 عــدد يقــدر فيمــا منخــرط ألــف 28 حــوا��  بالتعاونيــات املنخــرط�ن عــدد الداخليــة، و�بلــغ الســياحة تنشــيط عــن  فضال

ة الصــبغة ذات التــأم�ن شــر�ات و�خصــوص 700حــوا��  ��ــا املشــتغل�ن  �عاونيــات، فــإّن  4 عــددها يبلــغ ال�ــي التعاونيــّ

ل التــأم�ن، فيمــا بقطــاع التــداول  إجما��  من  18% بقرابة يقّدر بھ تقوم الذي التداول  قيمة إجما�� 
ّ
 رؤوس جملــة تمثــ

ة الصــبغة ذات التــأم�ن شــر�ات �ــ�  األمــوال ونالحــظ مــن خــالل  39التــأم�ن، قطــاع إجمــا��  مــن   11%حــوا��  التعاونيــّ

ــار�ر الســـــــنو�ة للقطـــــــاع التعـــــــاو�ي لســـــــنوات 2ا�جـــــــدول رقـــــــم (  2006و 2005) تمثـــــــيال للمعطيـــــــات املتـــــــوفرة مـــــــن التقـــــ

 2007:40و

 
 ، املرجع السابق.2013ا�جمهور�ة التو�سية، امل��ان االقتصادي لسنة   -37
ثيقة توج��ية حول مراحــل إنجــاز مشــروع قــانون أسا�ــ�ي لإلقتصــاد اإلجتمــا�� التضــام�ي وتأســيس كيــان وط�ــي جــامع لســائر م�وناتــھ، اإلتحاد العام التو���ي للشغل،و   -38

 السابق .املرجع  
 6املرجع السابق، ص،   2020-   2016التنمية   مخطط،  التو�سية ا�جمهور�ة -39
 5-3املعطيات األولية املتوفرة حول االقتصاد االجتما�� والتضام�ي بتو�س، املرجع السابق، ص اإلتحاد العام التو���ي للشغل،  -40
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 ) يو�ح القائمة االسمية ل�جمعيات التعاونية2ا�جدول(

 ا�جمعيات ا�خاص العمومية ا�جمعيات شبھ  ا�جمعيات العمومية 

�عاونيــــــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــــــوظفي 

 الدولة

جمعيــــــــــــــــة التعــــــــــــــــاون املتبــــــــــــــــادل 

ملوظفي وعام�� مصــا�ح الرصــد 

 ا�جوي والط��ان املد�ي

جمعيـــــة التعـــــاون ألعـــــوان شـــــركة تبلـــــيط ومـــــروج الصـــــناعة 

 با�جنوب قا�س

�عاونيــــــــــــــــــــــــة ا�جــــــــــــــــــــــــيش 

 الوط�ي

ا�جمعيــــــــــــة التعاونيــــــــــــة ألعــــــــــــوان 

 وعملة بلدية تو�س

 الشركة التو�سية للف العصري �عاونية 

�عاونيــة مــوظفي األمــن 

الــــــــــــــــوط�ي وال�ــــــــــــــــجون 

 واإلصالحية

�عاونيــة أعــوان شــركة فســفاط 

 قفصة

 �عاونية املتقاعدين "اإلخاء"

�عاونيــــــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــــــوظفي 

ا�حــــــــــــــــــــــــــرس الــــــــــــــــــــــــــوط�ي 

 وا�حماية املدنية

�عاونيـــــــة أعـــــــوان شـــــــركة النقـــــــل 

بتــــــــــــــو�س والشــــــــــــــركة الوطنيــــــــــــــة 

 للنقل ب�ن املدن

التعاونيــــــة لرجــــــال البحــــــر "الصــــــندوق البحــــــري" ا�جمعيــــــة 

 باملهدية

 �عاونية التجاري بنك �عاونية ال��يد واالتصال �عاونية القضاة

ــة أعــــــــــــــــــــــــــــوان  �عاونيــــــــــــــــــــــــــ

 الديوانية

ــة أعــــــــــــــــــــوان اإلذاعــــــــــــــــــــة  �عاونيــــــــــــــــــ

 التو�سية والتلفزة التو�سية

�عاونيـــــــة أعـــــــوان اإلتحـــــــاد املركـــــــزي للتعاضـــــــديات ا�خمـــــــور 

 (األخوة)

ا�حــــــــــــــــــوادث �عاونيــــــــــــــــــة 

 املدرسية وا�جامعية

�عاونيـــــــة أعـــــــوان مصـــــــنع التبـــــــغ 

 بالق��وان  

 �عاونية شركة إسمنت النفيضة
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ــة األخـــــــــــذ بيـــــــــــد  �عاونيـــــــــ

أيتــــــــام أســــــــرة مــــــــوظفي 

 التعليم "التضامن"

ــاون" ألعــــــــــــــوان  جمعيــــــــــــــة "التعــــــــــــ

 الو�الة الوطنية للتبغ والوقيد

 �عاونية أعوان وموظفي شركة القنوات

التعاونيـــــــــــــــة الوطنيـــــــــــــــة 

 للتعليم بتو�س

�عاونيــــــــــــــــــــة أعــــــــــــــــــــوان الشــــــــــــــــــــركة 

ــع  الوطنيـــــــــــــة الســـــــــــــتغالل وتوزيـــــــــــ

 املياه 

 �عاونية موظفي ا�حراسة والسالمة 

�عاونيـــــــــــــــــــــــــة "األمـــــــــــــــــــــــــل" 

للمدرســـــ�ن والبـــــاحث�ن 

العامل�ن �� مؤسسات 

التعلــــــــــــــــــــــــــــــيم العــــــــــــــــــــــــــــــا�� 

 والبحث العل�ي

�عاونيــــــــــــة الشــــــــــــركة التو�ســــــــــــية 

 للمالحة

 التو�سي�نصندوق التآزر ب�ن ال�حافي�ن  

�عاونيـــــــــــــــــــــــة ال�ـــــــــــــــــــــــحة 

 العمومية "التضامن"

�عاونيـــــــــــــــة الشـــــــــــــــركة الوطنيـــــــــــــــة 

 للسكك ا�حديدية التو�سية

 unisia Gascoigne Sack T�عاونية شركة 

ا�جمعيـــــــــــــة التعاونيـــــــــــــة 

ــة  ألعــــــوان وزارة الفالحــــ

 واملوارد املائية

�عاونيــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــديوان الــــــــــــــــــوط�ي 

 للصناعات التقليدية

 تاك��ي –ا�جمعية التعاونية لسائقي سيارات األجرة 

�عاونيـــــــــــــــــــــة الشـــــــــــــــــــــؤون 

 الثقافية واألخبار

  �عاونية الكهر�اء والغاز

�عاونيـــــة أعـــــوان ومـــــوظفي بنـــــك  

 اإلس�ان
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�عاونيــــــــــــــــــــة أعــــــــــــــــــــوان الشــــــــــــــــــــركة  

 ا�جهو�ة للنقل بباجة

 

ــة و�الــــــة تــــــو�س إفر�قيــــــا   �عاونيــــ

 لألنباء

 

�عاونيـــة أعـــوان ديـــوان األرا�ـــ�ي  

 الدولية 

 

  �عاونية الر�اضية 

  : إعداد الباحث باالعتماد ع�� بيانات من اإلتحاد العام التو���ي للشغل، املرجع السابق.املصدر 

 والتضام�ي التو���ي:  االجتما�� اإلس��اتيجّيات والتحديات ال�ي تواجھ اإلقتصاد -ا�حور ا�خامس 

 مــن  ا�خــاص والقطــاع العمــومي القطــاع لــدور  مكّمل ثالث والتضام�ي كقطاع االجتما��  االقتصاد ألهميةنظرا 

 بمختلــف ال��ــوض الشــاملة، و��ــدف التنميــة وتحقيــق التشــغيل ودفــع النمــو �ــ�  مباشــر �شــ�ل مســاهمتھ خــالل

تم ال��ك�� ع�� أهم اإلس��اتجيات ال�ي يقــوم عل��ــا اإلقتصــاد  التشغيل، واستغالل وتمو�ليا وهي�ليا �شريعيا م�ّوناتھ

 :التضام�ي �� تو�س 

 وتتمثل �� ما ي��:اإلس��اتجية التشريعية واإلعالمية لالقتصاد التضام�ي التو���ي -أوال

 إصــالحات إدخــال العمــل ع�ــ�  ا�جــال هــذا �ــ�  والتضــام�ي: االجتمــا�� لالقتصــاد التشــري�� اإلطــار  وضــع -1

د قانو�ي إطار وضع ع�� �شريعية  و�كــرس ا�جديــد الدســتور  مضــام�ن مــع مــتالئٍم  لالقتصــاد التضــام�ي، وشــامل موحــّ

 الفــرص االجتماعيــة، وت�ــافؤ والعدالــة والديمقراطيــة ا�حر�ــة مبــادئ ع�ــ�  املب�ــي "التو��ــ�ي املشــروع املــواط�ي"

الــدو��،  ا�حــيط ع�ــ�  بانفتاحــھ ويســمح املســتدامة التنميــة �ــ�  االجتماعيــة الفئــات �ــل وحــق ا�جنســ�ن، بــ�ن واملســاواة
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 مبادئــھ ضــبط جانــب إ�ــ�  والتضــام�ي االجتمــا��  لالقتصــاد وعمليــا وا�ــحا مفهومــا القــانو�ي اإلطــار هــذا ســيحّدد كمــا

   .41هيا�لھ لتطو�ر الالزمة والوسائل تدخلھ وأدوات

 إلرســاء وط�ــي برنــامج وضــع ع�ــ�  العمــل اإلطــار هــذا �ــ�  ســيتّم للقطــاع:  املوجهــة  واملهــارات الكفــاءات تنميــة  -2

  �شمل: البشر�ة املوارد إعداد ع�� التضامنية املبادرة ودفع

 ع�ــ� إدراج بــرامج خاصــة العمــل، و التضــام�ي اإلقتصــاد بأهميــة الشــباب وتوعيــة لتحسيس خاصة برامج إعداد

 الشــباب اإلقتصاد التضــام�ي، و��ــجيع ثقافة لغرس الت�و�ن  مراحل جميع ��  وا�جام��  امل�ي الت�و�ن  مستوى  ع�� 

 لتســتجيب تأهيلهــا و�عــادة امل�ــي ومراكــز الت�ــو�ن  ا�جامعــات خارطــة ضــبط جانــب إ�ــ�  ا�جــال، هــذا �ــ�  االنخــراط ع�ــ� 

 القطاع هذا ��  العامل�ن قدرات لتنمية وط�ي برنامج التضام�ي، ووضع اإلقتصاد ��  االنخراط ��  الراغب�ن �حاجيات

 فيما خاصة، البشر�ة املوارد قدرات تنمية إ�� املساهمة ��  املد�ي املستمر، ودفع املنظمات ا�جتمع �� إطار الت�و�ن 

 ومراقبــة والتضــام�ي، االجتمــا��  اإلقتصــاد إطــار �ــ�  مؤسســات إحــداث ع�ــ�  والت�ــجيع ثقافــة املبــادرة بإرســاء يتعلــق

الدراســات  إلعــداد حــوافز ووضــع العل�ــي، البحــث القطــاع، و��ــجيع ذاهــ  �ــ�  العاملــة املؤسســات وتــأط�� ومســاندة

 .42و�حوث ومخابر والقيام بدراسات خاليا إحداث جانب إ��  اإلقتصاد التضام�ي، ميدان ��  والبحوث

 حــول  واالتصــال لإلعــالم وطنيــة تو�ســية إســ��اتيجية وضــع إ�ــ�  الســ�� والتحســيس:  اإلعــالم إســ��اتيجية -ثانيــا

 قطــاع بأهميــة تحســيس بــرامج وخصائصــھ، ع�ــ� إعــداد ومبادئھ بمضمونھ للتعر�ف والتضام�ي اإلقتصاد االجتما�� 

 الناجحــة بالتجــارب للتعر�ــف برنــامج ووضــع ومحليــة وجهو�ــة وطنيــة نــدوات تنظــيم جانــب إ�ــ�  التضــام�ي، اإلقتصــاد

 اإلصــالحات ع�ــ�  واعتمادا هذه الف��ة، ملقتضيات ونظراالتضام�ي.  اإلقتصاد ثقافة �شر ع��  ودوليا، والعمل وطنيا

 ســتكثف والتضــام�ي، االجتمــا��  اإلقتصــاد مجــال �ــ�  املبــادرات لــدفع ســانحة أرضــية لتــوف�� إنجازهــا ســيتم ال�ــي

 
مراحل إنجاز مشروع قانون أسا�ــ�ي لالقتصــاد االجتمــا�� التضــام�ي وتأســيس كيــان وط�ــي جــامع لســائر م�وناتــھ، وثيقة توج��ية حول اإلتحاد العام التو���ي للشغل،   -41

 4، ص2015تو�س، 
 املرجع السابق - 42
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 2020 ســنة أفــق �ــ�  املشــتغل�ن الســ�ان مــن  1.5% حــدود إ�ــ�  ا�جــال هــذا �ــ�  العــامل�ن بنســبة االرتقاء أجل من  ا�جهود

 .43حاليا  0.5%قرابة مقابل

 اإلس��اتجية التنظيمية والهي�لية لالقتصاد االجتما�� والتضام�ي بتو�س-ثالثا

لغايــة وضــع حــّد لتشــتت القطــاع، و�ــنّص مشــروع القــانون ع�ــ� �شــبيك �ــل م�وناتــھ  هي�لــة االقتصــاد التضــام�ي

وا�خاطــب الكــفء لــدى الســلطات العموميــة ضــمن هيئــة مركز�ــة وهيئــات جهو�ــة منتخبــة، لهــا صــفة املمثــل الشــر�� 

ا حــــــول السياســــــات العموميــــــة املتعلقــــــة  44واألطــــــراف االجتماعيــــــة واملنظمــــــات الدوليــــــة، كمــــــا يحــــــدث إطــــــارا �شــــــاور��

 :بخصوص مسألة التمثيل لهي�ل التنظي�ي الذي نالحظھ من خالل الش�ل التا��   باالقتصاد االجتما�� والتضام�ي،

 

ة:  وطنيــة  حوكمــة  منظومــة  إرســاء -1  بقطــاع اإلقتصــاد لل��ــوض حوكميــة منظومــة إرســاء ألهميــةوجهو�ــّ

 مبــادئ و�عتمــد التشــار�ي وا�ح�ــ�  العمــل مبــادئ لتكــّرس ل�حوكمــة آليــات إرســاء ع�ــ�  والتضــام�ي، العمــل االجتمــا�� 

 بــ�ن والتنســيق اإلشــراف مهمــة لــھ �عهــد االقتصــاد، ُ�ع�ــى ��ــذا عمــومي هي�ــل ع�ــ� إحــداث وذلــك الرشــيدة، ا�حوكمــة

 
 152، صاملرجع السابق،  2020- 2016التنمية   ا�جمهور�ة التو�سية، �خطط -43
 5-2نصر الدين السا��ي، املرجع السابق، ص -44

 ) التمثيل �� الهي�ل التنظي�ي لالقتصاد التضام�ي 14الش�ل رقم ( 

    املستوى الوط�ي تمثيلية ع��    

          

    تمثيلية  ع�� املستوى ا�جهوي    

          

          

          

تمثیل   تمثیل  قطاعي 
 قطاعي 

تمثیل 
 قطاعي 
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 وال�ــ�امج والسياســات اإلســ��اتجية الرؤ�ــة بلــورة جانــبإ�ــ�  املــد�ي، ا�جتمــع وهيا�ــل املتدخلــة العموميــة الهيا�ــل

 .45وتقييمها تنفيذها ومتا�عة

: �ــ� بمثابــة جهــاز �شــرف ع�ــ� إدارة القطــاع الثالــث وتظهــر هيا�ل اإلقتصاد االجتمــا�� التضــام�ي التو��ــ�ي  -2

 )، و�ت�ّون من ثالثة هي�ل و�� كتا��:15�� الش�ل رقم (

 اإلقتصاد االجتما�� التضام�ي )  هيا�ل 15ش�ل رقم(

 

هو إطار وط�ي للتشــاور وا�حــوار مــن أجــل تطــو�ر  :ا�جلس األع�� لالقتصاد االجتما�� والتضام�ي -أ

مؤسســـات اإلقتصـــاد التضـــام�ي، وتأهيلهـــا يتـــو�� املســـاهمة �ـــ� وضـــع مخطـــط خما�ـــ�ي لل��ـــوض ��ـــذا القطـــاع 

�ســــِي�� مؤّسســــاتھ و�عز�ــــز مقومــــات العمــــل الالئــــق وتحف�ــــ� انخــــراط الشــــباب فيــــھ، ودعــــم مشــــاركة املــــرأة �ــــ� 

 .46داخلها فضال عن التعر�ف بھ �� إطار املؤسسات التعليمّية العمومية

 املكتب الوط�ي لالقتصاد االجتما�� والتضام�ي وامل�اتب ا�جهو�ة:-ب

� املكتب الوط�ي تمثيل قطاع االقتصاد االجتما�� والتضام�ي والعمل ع�� تنميتــھ  -
ّ
ع�ــ� يتو�

ب من ا�جلسة العامة ومجلس اإلدارة والكتابة العامة
ّ

  .املستوى الوط�ي و���ك

  .املهام نفسها مو�ولة للهيئات ا�جهو�ة ع�� مستوى مح��   -

 
ثيقة توج��ية حول مراحل إنجاز مشروع قانون أسا��ي لالقتصاد االجتما�� التضام�ي وتأسيس كيان وط�ي جامع لسائر م�وناتھ، العام التو���ي للشغل، و اإلتحاد  -45

 4، ص 2015تو�س، 
 6املرجع السابق، ص -46

ھیكل االقتصاد االجتماعي التضامني بتونس

المجلس األعلى 
لالقتصاد االجتماعي 

والتضامني

الوطني المرصد 
لالقتصاد االجتماعي 

والتضامني

المكتب الوطني 
لالقتصاد 
االجتماعي

الجھويالمكتب ا
لالقتصاد 
االجتماعي
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ة والتوّجهــات السياســات �ــ�  الــرأي إبــداء مهمــة لــھ �عهــد -  تنفيــذها ومتا�عــة للقطــاع العامــّ

لة األطراف �ل من  ممثل�ن ،و�ضّم  وتقييمها
ّ

 .47وا�جهوي  املركزي  املستوى  ع��  ا�جال هذا ��  املتدخ

�عمــل ع�ــ� متا�عــة تطــّور   إحصــائيةهــو منظومــة  املرصد الوط�ي لالقتصاد االجتما�� والتضام�ي:   -ج

قطــاع االقتصــاد التضــام�ي ع�ــ� املســتوى الــوط�ي، ويعــّد الدراســات عــن واقعــھ ويســاعد ع�ــ� أخــذ القــرارات 

م قاعدة البيانات واملعلومات ا�خاصة بھ،
ّ
 بمبــادرة الدولــة ببعــث   48املتعلقة بھ، و�نظ

ّ
ولن تكتمل الهي�لــة إال

ــا�� والتضـــام�ي تو�ـــل لـــھ هي�ـــل ح�ـــومي أفقـــي، �شـــمل الـــوزارات واملصـــا�ح  ــة بقطـــاع االقتصـــاد االجتمـ املعنيـ

والعمل ع�� متا�عة تطور   مهمة وضع السياسات العمومية ا�خاصة بالقطاع، ومتا�ع��ا مع األطراف املعنّية

 49القطاع، وتقييم مساهمتھ �� الناتج الداخ�� ا�خام.

 تتمثل �� ما ي��: و�ساإلس��اتجية التمو�لية لالقتصاد االجتما�� والتضام�ي بت-را�عا

 ملؤّسسات املالئم التمو�ل تأم�ن ضرورة إ��  بالنظرالقطاع:   �خصوصيات �ستجيب تمو�ل منظومة  وضع -1

 ع�ــ�  العمــل الشــاملة، ســيتم التنميــة وتحقيــق التشــغيل دفــع �ــ�  مســاهم��ا لضــمان والتضــام�ي االجتمــا��  االقتصــاد

 وتبســيط خاصــة تمو�ــل خطــوط �شمل ع�ــ� إحــداث التضام�ي، اإلقتصاد بمؤسسات خاصة تمو�ل منظومة إرساء

الس�� إ�ــ� ، إ�� جانب والتضام�ي االجتما��  اإلقتصاد مجال ��  املبادرة لدفع وجبائية مالية وافزح إجراءات، ورصد

 ع�ــ�  التنمو�ــة املــد�ي ا�جتمــع جمعيــات ��ــجيع ع�ــ�  الــدو��، والعمــل التعــاون  إطــار �ــ�  التمو�ــل بــرامج مــن  االســتفادة

 �ــ�  املــد�ي ا�جتمــع وم�ونــات العموميــة الهيا�ــل بــ�ن الشــراكة ودفــع التضــام�ي، اإلقتصــاد مؤسســات وتمو�ــل دعــم

   .50املؤسسات ��ذه واإلحاطة التأط�� مجال

 
 144املرجع السابق، ص،  2020-  2016التنمية التو�سية، مخطط ا�جمهور�ة -47
 populaire.org/?p=5237-http://frontبن عي��ى لطفي:االقتصاد االجتما�� والتضام�ي ومنوال التنمية البديل االع��اف والتأسيس والتموقع   -48
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ــاد التضــــــام�ي التو��ــــــ�ي -2 : لتحقيــــــق غايــــــة تنفيــــــذ سياســــــا��ا العموميــــــة االقتصــــــادية آليــــــات تمو�ــــــل اإلقتصــــ

ــة �عتمــــد الدولــــة التو�ســــية ع�ــــ� عــــدد مــــن البنــــوك والصــــناديق العموميــــة، كمــــا ينتفــــع القطــــاع ا�خــــاص  واالجتماعيــ

بنــك مقــيم وغ�ــ� مقــيم لتمو�ــل اســتثماراتھ، فيمــا تفتقــد مؤّسســات االقتصــاد التضــام�ي  15بخــدمات مــا ال يقــل عــن 

ّدي حال��ـــا، و�نـــاًء ع�ـــ� ذلـــك يـــنّص مشـــروع لـــذراع مـــا�� يرا�ـــ� خصوصـــيا��ا و�ضـــمن لهـــا اســـتقاللي��ا مـــا ســـاعد ع�ـــ� تـــر 

ــ��اتجية واآلنيـــة، ســـتوفر لهـــذا القطـــاع اآلليـــات الناجعـــة واألدوات  ــ�ّي ع�ـــ� جملـــة مـــن اإلجـــراءات اإلسـ القـــانون األسا�ـ

 املالئمة لتأسيسھ وال��وض بأوضاعھ، والش�ل التا�� يو�ح لنا هذه اآللية:

 

 التضام�ي �� تو�س) تمو�ل االقتصاد 16الش�ل رقم ( 

       آليات تمو�ل االقتصاد االجتما�� والتضام�ي  

               

التمو�ل الذا�ي 

 القار 
  

الذراع املا�� 

 اإلس��اتي��
  

اإلجراءات اآلنية  

 والظرفية 

 

ة إ�ــ� أن 15: تقتطع املؤسسات �سبة  التمو�ل الذا�ي القار   -أ  % من أر�احها الصــافية �ــ� شــ�ل مــّدخرات وجو�يــّ

% مــن األر�ــاح نفســها، 35% من رأس مالها كحــد أد�ــى يضــمن ديموم��ــا زمــن األزمــات، وال تــوزع أك�ــ� مــن 50تبلغ �سبة 

  ت�و�ن.  و�قع إعادة استثمار ا�جزء املتبقي �� املؤّسسة للتشغيل والتوسيع وتحس�ن ا�جودة وال

ســنوات) ت�ــون مؤّسســات اإلقتصــاد االجتمــا��  3: يحــدث بنــك �عــاو�ي (�ــ� أجــل لــذراع املــا�� اإلســ��اتي��ا -ب

والتضـــام�ي املســـاهم الرئي�ـــ�ي �ـــ� رأس مالـــھ وحليفـــھ األسا�ـــ�ي لغايـــة تـــوف�� التمـــو�الت الضـــرور�ة للقطـــاع، و�شـــروط 

 .للمشروع إ�� جانب مردوديتھميسرة تأخذ �ع�ن االعتبار البعد االجتما�� 
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فتح �� املؤسسات البنكيــة ولــدى صــندوق الودائــع واألمانــات خطــوط اإلجراءات اآلنية والظرفية:  -ج
ُ
�� األثناء ت

تمو�ل خاصة بمؤسسات اإلقتصاد االجتما�� والتضام�ي، كمــا تمــنح لهــا امتيــازات ماليــة وجبائيــة خصوصــية إ�ــ� أن 

 51ن الطلبات العمومّية.وتخّصص لها �سبة م تحقق إقالعها

 تحديات ال�ي تواجھ مشروع اإلقتصاد االجتما�� والتضام�ي التو���ي: 

تصــــــــاعدت ضــــــــعف الصــــــــيغة القانونيــــــــة ملشــــــــروع قــــــــانون اإلقتصــــــــاد االجتمــــــــا�� والتضــــــــام�ي التو��ــــــــ�ي:  -1

ق باالقتصـــاد االجتمـــا�� 
ّ

والتضـــام�ي بتـــو�س، وفـــق مـــا بّينـــھ التنديـــدات بالنقـــائص ال�ـــي �ع�ـــ�ي مشـــروع القـــانون املتعلـــ

وجهــات نظــر  ، مــن خــالل التظــاهرة ال�ــي تمحــورت حــول موضــوع «52عــدد مــن ا�خ�ــ�اء وا�ختصــ�ن �ــ� ا�جــال القــانو�ي

حول مشروع قانون أسا�ــ�ي يتعلــق باالقتصــاد االجتمــا�� والتضــام�ي»، و�ــ� إطــار االستشــارة العموميــة حــول مشــروع 

نقــــائص �ــــ� الن�ــــخة ا�حاليــــة ملشــــروع القــــانون، مثــــل عــــدم التنصــــيص �ــــ� مســــتوى القــــانون، تــــّم ��ــــجيل كث�ــــٍ� مــــن ال

''الالمركز�ــة''، كمــا لــم  الفصــل األول ع�ــ� القــيم األخالقيــة، وكــذلك كث�ــ� مــن التفاصــيل األخــرى، م��ــا غيــاب مفهــوم 

ة واأل�ــخاص �شــمل مشــروع هــذا القــانون �عــض الفئــات املســ��دفة مــن االقتصــاد التضــام�ي ع�ــ� غــرار املــرأة الر�فيــ 

حـــــام�� اإلعاقـــــات، إضـــــافة إ�ـــــ� وجـــــود غمـــــوض ع�ـــــ� مســـــتوى �عـــــض الفصـــــول ا�خاصـــــة �ـــــ� عالقتـــــھ �شـــــرح املفـــــاهيم 

 53.الرئيسية، وكذلك صعو�ة اإلجراءات اإلدار�ة املطلو�ة و�عقيدها

ــاد حـــول  السياســـية  األجنـــدات وصـــراع املقار�ـــات �عـــّدد -2 ــا  تـــو�س: �ـــ� والتضـــام�ي االجتمـــا�� القتصـ وهـــو مـ

ينطبـــق ع�ـــ� التبـــاين �ـــ� أجنـــدة الفـــاعل�ن السياســـي�ن �ـــ� تـــو�س، وأبـــرزهم رئاســـة ا�ح�ومـــة، ووزارة التشـــغيل، ووزارة 

ــة (ا�جمعيـــات)، و  ــام التو��ـــ�ي للشـــغل، و�عـــض الفالحـــة، وهيا�ـــل ا�جتمـــع املـــد�ي املعنيـــة بمســـألة التنميـ حـــاد العـ
ّ
االت

رة، و�� هذا السياق تتبــاين املقار�ــات إزاء مفهــوم اإلقتصــاد االجتمــا�� التضــام�ي بــ�ن مقار�ــة 
ّ
األحزاب السياسية املؤث
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ــة تنمو�ـــة، ــية، ورا�عـــة علميـ ــاد قانونيـــة، وثالثـــة سياسـ ــاب  �شـــغيلية، وأخـــرى ذات أ�عـ ــ� خطـ ــ�ز �ـ ــة التشـــغيل ت�ـ فمقار�ـ

ــاد االجتمـــــا�� والتضـــــام�ي  رئاســـــة ا�ح�ومـــــة التو�ســـــية، وكـــــذلك وزارة الت�ـــــو�ن امل�ـــــي والتشـــــغيل، و�عت�ـــــ� أن االقتصـــ

ا لهــذه املقار�ــة فــإن دور  وسيلة لتبلور مواطن الشغل، خاصة أل�حاب الشهادات العليــا العــاطل�ن عــن العمــل، وتبعــً

�ـــا، أو مـــدى مســـاهم��ا املســـتقبلية �ـــ� االقتصـــاد التضـــام�ي ُيخ�ـــ�ل �ـــ� تـــوف�� مـــواطن الشـــغل دون التفك�ـــ� �ـــ� ديموم�

االقتصــاد الــوط�ي، وهــو مــا يحصــر اإلقتصــاد االجتمــا�� �ــ� خانــة السياســات االجتماعيــة للدولــة، وُ�فقــده اســتقاللھ 

أمـــا املقار�ـــة القانونيـــة ف�ـــي ال�ـــي ��ـــدف إ�ـــ� طـــرح أو تقـــديم مشـــروع قـــانون أسا�ـــ�ي  وهو�تـــھ كقطـــاع اقتصـــادي بـــديل،

 عــن االتحــاد التو��ــ�ي للشــغل يتعلــق باالقتصــاد االجتمــ 
ً
ا�� والتضــام�ي لتطبيقــھ، وهــو مــا تبنتــھ وزارة الفالحــة، فضــال

فقــد اإلقتصــاد التضــام�ي مبــدأ "اإلبــداع االجتمــا��" 54ومنظمــة العمــل الدوليــة
ُ
، ورغــم أهميــة هــذه املقار�ــة، إال أ��ــا ت

ى املقار�ـــة السياســـّية غالبيـــة منظمـــات  الـــذي �ســـمح لـــھ بتغذيـــة ســـ��ورة هندســـة العالقـــات االجتماعيـــة، �ـــ� حـــ�ن تتب�ـــّ

ــة  ــاد االجتمـــا�� ��ـــدف ملواجهـ ــ� �ـــون اإلقتصـ ــا ع�ـ ــي يقتصـــر خطا��ـ ــار�ة ال�ـ ــية اليسـ ا�جتمـــع املـــد�ي واألحـــزاب السياسـ

التداعيات السلبية للتوجهــات اللي��اليــة االقتصــادية؛ حيــث تنــدرج تلــك املبــادرات ضــمن ا�حر�ــات املناهضــة للعوملــة 

. أمــــا املقار�ــــة العلميــــة التنمو�ــــة فيتبناهــــا األـ�ـــاديميون؛ إذ �عت�ــــ�ون اإلقتصــــاد التضــــام�ي آليــــة والرأســــمالية الغر�يــــة

 ع�� االقتصاد التضام�ي.55بديلة للتنمية
ً
 ، ولهذا نالحظ تضارب �� اآلراء واالتجاهات مّما ينعكس سلبا

ُيف�ــــ�ض أن هــــذا  ـ�ـــان ��مــــيش الفــــاعل�ن ذوي التجــــارب �ــــ� اإلعــــداد ملشــــروع االقتصــــاد التضــــام�ي بتــــو�س: -3

 كث�ــ�ا مــا 
ْ
املشروع يدخل فيھ جّل الفاعل�ن، ومن أبرزهم املبادرون �� ذا��م والفئات املس��دفة من هــذه املبــادرات؛ إذ

نالحــظ ��مــيش تجــار��م ا�خصوصــة ومحــاوالت مســبقة لقولب��ــا ضــمن إطــار سيا�ــ�ي أو إيــديولو��، هــذا التســييس 

ل �� خلق  املبالغ فيھ �� �عض األحيان، ولهذا
ّ
ھ ��ذه الطر�قة يخرج املشروع عن هدفھ األسا��ي املتمث

ّ
يرى �عضهم أن

ديناميكيـــــة اقتصـــــادية بديلـــــة تخلـــــق ال�ـــــ�وة مـــــن خـــــالل إدمـــــاج الفئـــــات املعزولـــــة، بـــــل جعلـــــت منـــــھ مضـــــمونا تواصـــــليا 
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ات، فيحيـــ  ــّ د هـــذا �ســـتخدمھ الفـــاعلون السياســـّيون موســـميا لتحقيـــق أهـــداف أخـــرى موضـــوعة ع�ـــ� أجنـــد��ا �أولو�ـ

  56.“ا�حوار النظري” عن هدفھ املتمثل �� بناء مقار�ة مش��كة وشاملة، و�تحّول إ�� عامل معّمق ل�خالفات

وصــعو�ات التمو�ـــل والتصـــرف غيــاب منظومــة تمو�ـــل خاصــة باالقتصـــاد االجتمــا�� التضـــام�ي �ــ� تـــو�س: -4

ال�ــي تواجههــا الشــر�ات التعاونيــة ل�خــدمات الفالحيــة مــن جهــة عــدم الــتمكن مــن ا�حصــول ع�ــ� القــروض والتمــو�الت 

عب الضــــــرور�ة،  ل مشــــــاريعهم و�جعــــــل مــــــن الصــــــّ
ّ

ومشــــــ�لة عــــــدم كفايــــــة مواردهــــــا املاليــــــة وعــــــدم انتظامهــــــا؛ ممــــــا يقلــــــ

 والطو�ل واستدامة هيا�ل.التخطيط ألعمالهم ع�� املدى املتوسط 

 القطـــاع �ـــ� التنميـــة هـــذا : وتبقـــى مســـاهمةضـــعف مســـاهمة االقتصـــاد االجتمـــا�� التضـــام�ي �ـــ� تـــو�س-5

ھ ال يتجــاوز  16.5 حــوا��  أي املشــتغل�ن؛ مجمــوع مــن   0.5%�ســبة تتجــاوز  ال محــدودة والتشــغيل
ّ
ألــف مشــتغل، كمــا أنــ

ـــ ، �ــ� حــ�ن %1إســهامھ �ــ� النــاتج الــداخ�� ا�خــام �ســبة  مــن  %10.3نجــد أســهم االقتصــاد التضــام�ي �ــ� فر�ســا تقــّدر بــ

مليـــون  2.2مشــروع، �عمـــل ��ــا 44500مـــن النــاتج ا�ح�ـــ� اإلجمــا�� و�حتــوي ع�ـــ�  %12إجمــا�� التشــغيل، و�ـــ� إســبانيا 

 57مليون �خص. 16.5مشتغل و�ؤثرون �� حياة 

 النتائج:

و�� ا�ِختام ال يمكننا أن ننكر بأّي حال من األحوال ا�جهود ال�ــي قــّدم��ا تــو�س لل��ــوض ��ــذا القطــاع، مــن خــالل 

وضع مشروع قــانون لالقتصــاد التضــام�ي، وتب�ــي اإلســ��اتجيات واآلليــات لل��ــوض بــھ وع�ــ� الــرغم مــن �ــل الصــعو�ات 

 أّن تــــو�س تــــراهن عليــــھ و�عقــــد آ
ّ

ــي تواجهــــھ إال مــــال كب�ــــ�ة �ــــ� حــــل مشــــ�لة البطالــــة والفقــــر وال��مــــيش والتحــــديات ال�ــ

 للتنميــة الفعليــة، و�ــ� حقيقــة األمــر ال �ســعنا �ــ� هــذا املقــام أن نــتكهن باملســتقبل، ومــا يمكــن أن يقّدمــھ هــذا 
ً

وســبيال

 
 )11/06/2018القتصاد االجتما�� والتضام�ي �� تو�س: �عّدد املقار�ات وصراع األجندات السياسية (-56

http://mqqal.com/2017/04/   
 17-10، القــاهرة ،43التعاونيــات �ــ� ز�ــادة فــرص التشــغيل، مــؤتمر العمــل العر�ــي، الــدورة  -جتما�� والتضام�ياملنظمة العمل العر�ية، البند التاسع: دور اإلقتصاد اال   -57

   17، ص2016أبر�ل،

http://mqqal.com/2017/04/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%206%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3/
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� القطــاع لتــو�س؛ ألّن بــذور هــذه التجر�ــة ال يمكــن أن تــؤ�ي ثمارهــا �ــ� الوقــت الــراهن؛ بــل تحتــاج ملــدة مــن الــزمن، وع�ــ 

 هذا تبقى اإلجابة ع�� كث�� من التساؤالت رهينة التجر�ة والزمن، ومن ب�ن هذه األسئلة: 

أّي حــد يمكــن أن ُ�ســهم اإلقتصــاد االجتمــا�� والتضــام�ي �ــ� فــتح آفــاق جديــدة لالقتصــاد التو��ــ�ي و�حــّد مــن إ��  

 معضلة البطالة؟

�شــ�ل متنّفســا للنظــام الرأســما�� التــا�ع خاصــة  وترمي�ــيوهل القطاع الثالث �� تو�س ما هو إال ِقطاع إصال�� 

�� زمن األزمات ا�حاّدة، كما �س�� �عضهم إ�� حصره فيھ، أم هو مر�ح ألن ي�ون جزءا فاعال ضمن منوال التنميــة 

 البديل وقاعدة ارت�از للدولة الديمقراطية التو�سية املنشودة؟
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