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 القانون مشروعلالحكومة أوال: تقديم  
والتضامين املعروض باعتماد مقاربة تشاركية  االجتماعي باالقتصادمت إعداد مشروع القانون املتعلق 

 واالحتادالعام التونسي للشغل  واالحتادلصياغة مشاريع النصوص القانونية مجعت الوزارات املعنية بالقطاع 
التونسي للفالحة والصيد البحري وبعض مكونات  واالحتادالتونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية 

 االقتصاداجملتمع املدين، بدعم من منظمة العمل الدولية يف إطار مشروع تطوير آليات ومنظمات يف جمال 
يف وضع  حيتوي على ثالث مكونات أساسية تتمثلوالذي  (.PROMESSوالتضامين ) االجتماعي

والتضامين إضافة إىل وضع  االجتماعي باالقتصاداسرتاتيجية حتسيس واتصال وطنية ومنظومة مرافقة خاصة 
والتضامين، مبا يفسح جماالت  االجتماعي لالقتصادإطار قانوين ومؤسسايت ميكن من توفري بيئة مالئمة 

واإلدماج  االقتصاديةالتنمية  لفائدة الشباب من اجلنسني ويدعم مقومات ةواسعة خللق فرص عمل الئق
 على املستوى الوطين واحمللي. واالجتماعياملهين 

جبانب القطاع العمومي والقطاع اخلاص يف  ومسامهتههذا وأثبتت التجارب املقارنة حيوية هذا القطاع 
 خاصة يف املناطق الداخلية. واالجتماعية االقتصاديةدفع التنمية 

األمثل  االستغاللى خلق ديناميكية اقتصادية واجتماعية متكن من كما برهن هذا القطاع قدرته عل
للموارد املادية والبشرية وتساهم يف تقريب اخلدمات وتلبية حاجيات خمتلف الفئات وحتسني ظروف العيش 

يف  االقتصادوالتنمية احمللية املستدامة. كما بينت هذه التجارب مسامهة هذا  االجتماعيودعم التماسك 
التقليص و املنظمة  االقتصاديةن تفاقم القطاع غري املنظم من خالل إدراج العاملني به ضمن الدورة احلّد م

 البطالة.من 
منها  موطن شغل،مليون  011يقارب  يف خلق ماوالتضامين يف العامل  االجتماعي االقتصادويساهم 

من الطاقة  % 08.1نسبة أي ما ميثل األورويب  االحتاديف بلدان مليون موطن شغل قار  82حوايل 
 يلي: مباوالتضامين يف بعض البلدان  االجتماعي االقتصادكما يساهم   التشغيلية،
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 ،يف التشغيل % 01.1 ما ميثل اخلاممن الناتج القومي  % 01 :*فرنسا
 يف التشغيل، % 81يساهم هذا القطاع بأكثر من  :* اللكسمربغ وهولندا

 االقتصادمؤسسات إنتاج احلليب تنتجه  من % 41وما يقارب  من إنتاج القمح 4/3الربازيل: * 
 والتضامين، االجتماعي
 االقتصاديةاليت فرضتها التحوالت اخليارات والتضامين من  االجتماعي االقتصادخيار ويعترب 
من بينهم  8102خر سنة او أألفا يف  931عدد العاطلني عن العمل حيث قارب ) يف تونس واالجتماعية

واعدة جديدة مبا سيوفره هذا اخليار من قدرة على احداث فرص  (من أصحاب الشهادات العليا ألفا 894
 .واطن الشغلمل

I –  العملمنهجية : 

 : مرجعيات العمل:1

والتضامين، سبق إعداد مشروع القانون  االجتماعي االقتصادإميانا بالدور احملوري الذي ميكن أن يقوم به 
 04الوطنية بتاريخ  احلكومة واملنظمات إبرامه بني متالعقد االجتماعي الذي املعروض حمطات هامة أبرزها 

 01والتضامين انعقدت بتاريخ  االجتماعي االقتصادثالثية حول ، مث مت تنظيم ندوة وطنية 8103جانفي 
 والتضامين حمرك للتنمية والتشغيل". االجتماعي االقتصادحتت عنوان " 8101ماي 

والتضامين حمورا من حماور أشغال احلوار الوطين للتشغيل وإحدى احملاور  االجتماعي االقتصادعترب كما أ  
الوطنية  االسرتاتيجيةومت إدراجه كمحور رئيسي صلب  8181-8109ملخطط التنمية للفرتة  االسرتاتيجية

 .8102أوت  88الوطنية للتشغيل املعلن عن انطالق أشغاهلا يوم  اتيجيةواالسرت للمبادرة اخلاصة 
 قطاع االقتصادمكنت هذه الندوة من إبراز الصعوبات واإلشكاليات اليت حتد من تطوير  وقد

 والتضامين وتتمثل أساسا يف: االجتماعي
 والتضامين. االجتماعي االقتصادعدم وجود مفهوم واضح ومتفق عليه ملاهية  -
 االجتماعي لالقتصادتشتت النصوص القانونية املوجودة وغياب إطار قانوين موحد وواضح  -

 والتضامين.
على بعض النصوص اخلاصة ببعض اهلياكل وعدم مواكبة البعض منها للمتغريات  االقتصار -

 .واالجتماعية االقتصادية
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ت مما حيّد من الرغبة يف بعث اجلبائية اليت تنتفع هبا التعاضديات والتعاونيا االمتيازاتعدم وضوح  -
 مثل هذه اهلياكل.

فز خصوصية اوالتضامين وحو  االجتماعي االقتصادعدم وجود آليات متويل خاصة مبؤسسات  -
 وامتيازات جبائية خاصة.

والتضامين توكل له مهمة تنظيم وتطوير  االجتماعي االقتصادعدم وجود هيكل يشرف على قطاع  -
املتدخلة يف اجملال على غرار بعض التجارب األجنبية الناجحة   هذا القطاع وينسق بني اهلياكل

 كفرنسا واللكسمربغ وإسبانيا وكندا...
يف الناتج  % 0وعليه بقيت مسامهة هذا القطاع حمدودة يف التنمية والتشغيل حيث ال تتجاوز مسامهته 

 .ألف مشتغل 09.1من جمموع املشتغلني أي حوايل % 1.1احمللي اإلمجايل وحوايل 
مكنت أشغال الندوة من حتديد التوجهات واملرتكزات الكفيلة بتجاوز هذه الصعوبات وإرساء هذا  كما

 النقاط التالية:ضبط وهيكلته وذلك من خالل  االقتصاد
  والتضامين يتالءم مع مضامني وأهداف  االجتماعي لالقتصادوضع إطار قانوين موحد وشامل

املواطين" املبين على مبادئ احلرية والدميقراطية والكرامة الدستور اجلديد ويكرس "املشروع 
ق يف التنمية احلباإلضافة إىل  بني الفئات واجلهات، وتكافؤ الفرص االجتماعيةوالعدالة 
 .للجميع العادلة املستدامة

  والتضامين تعهد له  االجتماعي باالقتصادإرساء منظومة حوكمة عرب التفكري يف هيكل يعىن
اف والتنسيق بني اهلياكل املتدخلة إىل جانب بلورة رؤية اسرتاتيجية وسياسات مهمة اإلشر 

 وبرامج وآليات متابعة لتنفيذها عالوة على إرساء مهمة رصد خاصة به.
  االقتصادوضع منظومة متويل تستجيب خلصوصيات القطاع وتؤمن التمويل املالئم ملؤسسات 

خصوصية مع تبسيط إجراءات احلصول  والتضامين تشمل إحداث خطوط متويل االجتماعي
 من برامج التمويل. واالستفادةعلى التمويالت لدفع املبادرة اجلماعية 

  االخنراطوضع برنامج وطين إلرساء ودفع املبادرة التضامنية لدى الناشئة وتشجيع الشباب على 
 يف هدا اجملال.

  والتضامين للتعريف مبفهومه  االجتماعي االقتصادحول  واالتصالوضع خطة وطنية لإلعالم
 ومبادئه وخصائصه.
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والتضامين كقطاع ثالث إىل جانب القطاع العمومي والقطاع اخلاص  االجتماعي االقتصادونظرا ألمهية 
ومسامهته بشكل مباشر يف النمو ودفع التشغيل وهبدف النهوض مبختلف مكوناته تشريعيا ومؤسساتيا 

طار تشريعي خاص به وإرساء منظومة قانونية متكاملة تكون واضحة أصبح من الضروري إعداد إ ومتويليا،
وقابلة للتطبيق من خمتلف املتدخلني يف إطار مشروع قانون واضح ومرن ومتالئم مع روح الدستور اجلديد 

بالدورة االقتصادية والقدرة  االرتقاءيف إطاره من أجل  االقتصاديةلتوفري أرضية ساحنة لدفع املبادرات 
 الوطين.لية لالقتصاد التشغي

العام التونسي للشغل  االحتاد(، قدم 8101ماي  01ويف إطار تنفيذ خمرجات الندوة الوطنية الثالثية )
مبادرة تشريعية مثلت وثيقة مرجعية مت اعتمادها يف أشغال جلنة القيادة الوطنية املكلفة مبتابعة تنفيذ مشروع 

والتضامين احملدثة مبقتضى قرار وزير التكوين املهين  االجتماعي االقتصادتطوير آليات ومنظمات يف جمال 
خر سنة اانطلقت يف صياغة مشروع القانون املعروض منذ أو  ، واليت8102سبتمرب  89والتشغيل بتاريخ 

8102. 
على مالحظات الوزارات اليت مت جتميعها على  باالطالعوقد قامت جلنة الصياغة يف بداية أشغاهلا 

حول  االسرتاتيجيةوما أفضت إليه نتائج الدراسة لتشريعية املقدمة، احلكومة حول املبادرة ا مستوى رئاسة
والتضامين يف تونس األوىل من نوعها يف هذا اجملال واليت أشرفت على إعدادها وزارة  االجتماعي االقتصاد
، بالتعاون 8181 – 8109والتعاون الدويل يف إطار تفعيل املخطط اخلماسي للتنمية  واالستثمارالتنمية 

الفاعلة. وقد مت عرض  واالقتصادية االجتماعيةمع برنامج األمم املتحدة للتنمية ومبشاركة كل األطراف 
 حتت إشراف السيد رئيس احلكومة. 8102جويلية  11نتائج هده الدراسة بتاريخ 

الركائز  االعتبارعني ب ذه الدراسة مرجعا هاما لصياغة مشروع القانون املعروض والذي أخومثلت هذ
 واملتمثلة فيما يلي: ااألساسية األربعة اليت مت حتديده

 وضع إطار قانوين، 
 إرساء منظومة حوكمة وطنية وجهوية، 
 إرساء منظومة إحصائية، 
 القطاع تشمل إحداث خطوط  وضع منظومة متويل تستجيب حلاجيات مؤسسات

 تمويل.للخصوصية 
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تم إعدادها حتت إشراف يواملايل اليت  االقتصاديالوطنية لإلدماج  االسرتاتيجيةكما مت اعتماد مشروع 
 وزارة املالية.

 
 
 

 صياغة مشروع القانون: مسار-0

والتضامين على غرار  االجتماعي لالقتصادمن تشخيص املكونات األساسية  االنطالقمت يف هذا اإلطار 
الشركات التعاونية للخدمات الفالحية، تعاضديات اإلنتاج، جمامع التنمية، التعاونيات، اجلمعيات، مع 

 القيام بعملية جرد لكامل النصوص القانونية والرتتيبية اليت تنظم نشاطها.
وقانون واإلسباين الربتغايل و القانون الفرنسي مثل  على القوانني املقارنة باالستنادكما قامت اللجنة 

 اجملال. هذا على التجارب يف لالطالعاللكسمربغ ومشروع القانون املغريب 
 االجتماعي باالقتصادمشروع قانون عرب العامل متعلق  02خببري دويل ساهم يف إعداد  االستئناسومت 

شاركة مجيع األطراف ، مب8102نوفمرب  81و 82والتضامين وقدم خالل ورشة العمل اليت انعقدت يومي 
شروع القانون يف نسخته األوىل تفاعل معها خمتلف املتدخلون بإبداء آرائهم واستفساراهتم وتقدمي ماملعنية، 

 عليه. االتفاقمالحظاهتم ومقرتحاهتم حول النسخة املعروضة لتتم إعادة الصياغة على ضوء ما مت 
ة النسخة النهائية من املشروع املعروض وفق ومت يف مرحلة الحقة عقد سلسلة من جلسات العمل لصياغ

والتضامين من وزارات وهياكل  االجتماعي باالقتصادمتشي توافقي وتشاركي مجع كل األطراف املعنية 
عمومية متدخلة وأطراف اجتماعية وبالتشاور مع بعض هياكل اجملتمع املدين الناشط يف اجملال مع األخذ 

 واليات. عدة بآراء ومقرتحات عديد اجلمعيات من
إثر ذلك عقدت جلنة القيادة الوطنية املكلفة مبتابعة تنفيذ مشروع تطوير آليات ومنظمات يف جمال 

 والتضامين جلسات العمل اآليت ذكرها: االجتماعي االقتصاد
من املشروع على أنظار أعضاء اللجنة  لعرض النسخة احملينة 8102 يفيفر  11*جلسة أوىل: بتاريخ 

 إلبداء مالحظاهتم.
 بتجربتهما يف املوضوع. لالستئناسحبضور خبريين وطنيني  8102أفريل  09*جلسة ثانية: بتاريخ 
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على النسخة النهائية اليت سيتم إحالتها  لالتفاقخصصت  8102أفريل  89* جلسة ثالثة: بتاريخ 
خالل هذه اجللسة على رفع حتفظات مجيع األطراف حول بعض النقاط  االتفاقلرئاسة احلكومة. وقد مّت 

اخلالفية اليت سيتم إرفاقها بوثيقة شرح األسباب للصيغة النهائية املعروضة ملشروع القانون وعرضه على 
لتوسيع دائرة احلوار  8102جوان  13ماي و 12الوطنية اليت امتدت خالل الفرتة املرتاوحة بني  االستشارة

 املسار التشاركي الذي مت اعتماده منذ البداية لصياغة هذا املشروع "الوطين". ودعم
ويف ذات السياق وملزيد انفتاح وزارة التكوين املهين والتشغيل على حميطها وحرصا على مراعاة مشروع 

ملهنية، مت عقد القانون املعروض مع متطلبات الواقع وملزيد التواصل مع املواطنني واجملتمع املدين واملنظمات ا
 االجتماعي االقتصادمع عدد من اجلمعيات الناشطة يف جمال  8102جوان  81جلسة عمل يوم 

 والتضامين ملناقشة مشروع القانون املعروض.
واملتعلق  8102مارس  81املؤرخ يف  8102لسنة  382كما انه عمال بأحكام األمر احلكومي عدد 

 االستشارةرة التكوين املهين والتشغيل بإعداد تقرير حول نتائج العمومية، قامت وزا االستشاراتبتنظيم 
 العمومية.

باملالحظات والتوصيات حول مشروع القانون املذكور واملنبثقة عن اللجنة  باالعتبارهذا وقد مت األخذ 
 .8102ماي  2يف اجتماعها املنعقد مبقر رئاسة احلكومة بتاريخ  االجتماعيةالوزارية 

II –  القانونوع محتوى مشر : 

يكرس مشروع القانون املعروض املؤسس لقطاع ثالث "املشروع املواطين" الذي يرتقي ملتطلبات اجملتمع 
وتكافؤ الفرص واملساواة  االجتماعيةوخاصة الشباب واملبين على مبادئ احلرية والدميقراطية والكرامة والعدالة 

 .عادلة ق يف تنمية مستدامةاحلو  الفئات واجلهاتبني 
ويعطي هذا املشروع األولوية للمواطن عوضا عن رأس املال بكونه ال يقوم على الرحبية كالقطاع اخلاص 

 بل على رحبية حمدودة.
 أبواب تضبط األحكام التالية: 1وينقسم املشروع املعروض إىل 

 أحكام عامةالباب األول:  -
والتضامين القائم على احلرية والكرامة والعدالة والتضامن  االجتماعي االقتصادلتعريف  تطرق هذا العنوان

 وحدد أهدافه ومبادئه، وجماالت نشاطه.
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والتضامين الذوات املعنوية اخلاضعة للقانون اخلاص اليت متارس أنشطة  االجتماعي االقتصادويشمل 
األساسية توزيع  ومبادرات اقتصادية تستجيب حلاجيات ومصاحل مشرتكة وجمتمعية دون أن تكون غايتها

 األرباح.
 والتضامين. االجتماعي باالقتصادوقد حدد الفصل األول اهلدف األساسي من سّن القانون املتعلق 

 االجتماعي لالقتصادتعريفا  فقدملضبط العبارات اليت تضمنها مشروع القانون  8كما خصص الفصل 
جمموع األنشطة االقتصادية وله ويقصد به "ح االسرتاتيجيةوالتضامين الذي متت صياغته استنادا للدراسة 

ذات الغايات االجتماعية املتعلقة بإنتاج السلع واخلدمات وحتويلها وتوزيعها وتبادهلا وتسويقها واستهالكها اليت 
تؤمنها مؤسسات االقتصاد االجتماعي والتضامين، استجابة للحاجيات املشرتكة ألعضائها واملصلحة العامة 

 ".تماعية وال يكون هدفها األساسي تقاسم األرباحاالقتصادية واالج
 .االجتماعيةذات الغايات  االقتصاديةوعرف عبارة األنشطة 

والتضامين فصنف بذلك مشروع القانون املعروض  االجتماعي االقتصادكما ضبط الفصل جمال انطباق 
جوبا حبكم طبيعة نشاطها والتضامين إىل الذوات املعنوية واليت تندرج و  االجتماعي االقتصادمؤسسات 

التعاضديات مبا يف ذلك الشركات التعاونية للخدمات  ومنها خاصةوالتضامين  االجتماعي االقتصادصلب 
 ...الفالحية، وجمامع التنمية يف قطاعي الفالحة والصيد البحري، واجلمعيات التعاونية.

 والتضامين. االجتماعي االقتصادمن املشروع املعروض إىل إسناد عالمة  3وتطرق الفصل 
من مشروع القانون للمبادئ اليت يرتكز عليها هذا القطاع وهي متعارف ومتفق  4الفصل خصص و 

 عليها دوليا ومعتمدة من قبل منظمة العمل الدولية وتتمثل أساسا يف:
  على رأس املال االجتماعيةأولوية اإلنسان والغاية 
 عضوية وانسحاب مفتوح وطوعي دون متييز 
  على قاعدة صوت واحد لكل عضو باالعتمادتسيري دميقراطي وشفاف 
  والتضامين االجتماعي االقتصادتعاون طوعي ومساعدة متبادلة بني مؤسسات 
 رحبية حمدودة طبقا للقواعد الثالث التالية: 

 إعادة استثمار جزء من الفواضل الصافية لضمان دميومة املؤسسة وتطويرها 
   وجوبية غري قابلة للقسمةختصيص احتياطات مالية 
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  الفواضل أو توزيع حمدود هلا توزيععدم 
 ملكية مجاعية غري قابلة للتقسيم 
 .استقاللية يف التسيري جتاه السلط العمومية واألحزاب السياسية 

 

 والتضامني االجتماعي االقتصادحوكمة الباب الثاني: 

والتضامين كان ال بد من إرساء آلية حوكمة للنهوض به  االجتماعي االقتصاداعتبارا ألمهية هيكلة قطاع 
إحداث جملس أعلى  على 9تكرس باخلصوص مبادئ العمل التشاركي وقد مت التنصيص صلب الفصل 

والتضامين" على أن تضبط تركيبته ومهامه وطرق  االجتماعي لالقتصاديطلق عليه تسمية "اجمللس األعلى 
اجمللس بتسيري وإدارة احلوار التشاركي والتشاور بني كافة األطراف  سريه مبقتضى أمر حكومي ويقوم هذا

 والتضامين. االجتماعي االقتصاداملتدخلة هبدف إرساء وتطوير قطاع 
 باالقتصادعلى إمكانية إحداث مبقتضى أمر حكومي هيئة خاصة 2ومت التطرق صلب الفصل 

والتضامين تكلف بإدارة مجيع  االجتماعي ادباالقتصوالتضامين حتت إشراف الوزارة املكلفة  االجتماعي
 اجلوانب الفنية هلذا القطاع.

اليت مت اعتمادها كوثيقة  االسرتاتيجيةعلى خمرجات الدراسة  وباالعتمادوجيدر التأكيد يف هذا اإلطار 
 مرجعية لصياغة هذا املشروع واليت حددت اإلشكاليات اليت تعيق إرساء هذا القطاع واليت من بينها عدم

وجود هيكل يشرف عليه توكل له مهمة التنظيم والتطوير والتنسيق بني اهلياكل املتدخلة يف اجملال على غرار 
والتضامين بكونه قطاعا  االجتماعي باالقتصادبعض الدول اليت ذهبت حىت إىل إحداث وزارات خاصة 

 قائما بذاته.
اع على تقدمي اهليكلة األكثر مرونة مقرتحات حلوكمة القطاع وقد مت اإلمج 11وقد تضمنت الدراسة 

 وتكاليف أقل. واليت يتطلب تركيزها إجراءات أبسط

 التسجيل وقاعدة البيانات والحساب القمري:الباب الثالث: 

نظرا خلصوصية هذا القطاع كان ال بد من التفكري يف آليات مستحدثة لإلحصاء واستنادا ملخرجات 
 االقتصادمت التنصيص على إحداث حساب قمري لتجميع املعلومات حول مؤسسات  االسرتاتيجيةالدراسة 

 والتضامين. االجتماعي
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 والتضامني: االجتماعي االقتصادفي تمويل مؤسسات الباب الرابع: 

اقتصادي ثالث والنهوض به لذا كان من  تعترب مسألة التمويل من املسائل اجلوهرية واحملورية لرتكيز قطاع
والتضامين لضمان مسامهتها يف  االجتماعي االقتصادلعمل على تأمني التمويل املالئم ملؤسسات الضروري ا

دفع التشغيل وحتقيق التنمية الشاملة ويف هذا اإلطار نص مشروع القانون املعروض على تركيز منظومة متويل 
ادرة اجلماعية خاصة به تشمل إحداث خطوط متويل خصوصية وتبسيط إجراءات التمتع هبا لدفع املب

 التضامنية واالستفادة من التمويل التشاركي.
أن حتدث آليات متويل خاصة بالقطاع تقوم أساسا  00ويف هذا اإلطار مت التنصيص صلب الفصل 

 على ما يلي:
 اعتماد آلية متويل مالئمة إضافة على تركيز وتطوير منصات خاصة يف الغرض. -
 املالية لتمويل مؤسسات االقتصاد االجتماعيختصيص خطوط متويل لدى املؤسسات  -

 .والتضامين
على ختصيص نسبة من الطلبات العمومية لفائدة مؤسسات االقتصاد االجتماعي  08كما نص الفصل 

إذ أن هذا اإلجراء أثبت جناحه يف دفع املبادرة اخلاصة يف إطار برنامج "جيل جديد من  .والتضامين
نسبة من الصفقات العمومية لوزارة التجهيز ووزارة البيئة والتنمية احمللية  الباعثني" والذي متثل يف ختصيص

 وغريها من الوزارات لباعثي املشاريع الشبان.
ونظرا ألمهية هذا القطاع وسعيا إىل تركيزه والتشجيع على املبادرات اجلماعية كان من الضروري إفراد 

يف هذا القطاع بامتيازات خصوصية وقد تضمن  مؤسسات االقتصاد االجتماعي والتضامين واملستثمرين
منح مؤسسات االقتصاد االجتماعي والتضامين بأفضل االمتيازات اجلبائية واملالية. ويف حني  03الفصل 

 على آلية ضمان. 04خص الفصل 

 أحكام مختلفة وختاميةالباب الخامس: 

م مع أحكام هذا لتتالئوضعيتها  لتسويةمت ختصيص هذا الباب لفسح اجملال للذوات املعنوية القائمة 
 .القانون

 : أعمال اللجنةنياثا 
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نظرت سلسلة من اجللسات  جلنة الفالحة واألمن الغذائي والتجارة واخلدمات ذات الصلة،عقدت 
 سبابووثيقة شرح األ بيانات بنص املشروع مشروع القانون املعروض على ضوء ما ورد عليها من يف خالهلا

  واستأنست بآرائها.األطراف املعنية  عدد منإىل  كما استمعت املتعلقة به
 

 النقاش العام 
املعروض على أنظار  القانون املتعلق باالقتصاد االجتماعي والتضامينمشروع ىل أن أشار السادة النواب إ

التنمية على غاية من االمهية لكونه يهدف اىل تكريس التنمية االجتماعية كأحد أبرز مؤشرات  اللجنة
املستدامة واىل ادخال ديناميكية اقتصادية جديدة على منوال التنمية احلايل الذي أصبح عاجزا على اجياد 
حلول مالئمة للمشاكل املتعددة اليت يعاين منها االقتصاد الوطين وخاصة منها تنامي معدل البطالة الذي 

 ظاهرة التهميش واالقصاء اجلهوي. وارتفاع %0154بلغ 
املهين لألشخاص ذوي التأهيل الضعيف -اإلدماج السوسيو حتقيق ىلالقانون إهذا دف مشروع كما يه

مشاريع  حيث يتم حتقيق هذه األهداف عرب بعث ألسباب أو ألخرى. الدورة االقتصاديةوكل املقصيني من 
تشاركية ذات رحبية حمدودة تدار باالعتماد على مبدأ الدميقراطية القاعدية وإعادة استثمار فائض إنتاجها 

 لبلوغ أهداف اجتماعية.
 8112املية لسنة واوضحوا ان قطاع االقتصاد االجتماعي والتضامين شهد تطورا منذ األزمة املالية الع

نه يف السنوات أواخلاص، و  العام اليت أظهرت احلاجة لوجود قطاع اقتصادي ثالث إىل جانب القطاعني
األخرية أصبح االقتصاد االجتماعي والتضامين من أبرز أدوات حتقيق االستقرار االجتماعي يف العديد من 

 82منها  ،مليون موطن شغل 011 ما يقارب ات النامية واملتقدمة يف العامل حيث يساهم بتوفريياالقتصاد
 .بأوروبامن إمجايل سوق الشغل % 08.1أي ما ميثل قرابة مليون ببلدان االحتاد األورويب 

 أهنا تستند أساسا على مبدبني السادة النواب أفقد ما عن مبادئ االقتصاد االجتماعي والتضامين، أ
اليت شهدهتا تونس جتربة التعاضد من بني التجارب و  ،التونسياجملتمع تاريخ متجذر يف  أالتضامن وهو مبد

مؤسسات عملها يف إطار هذه التجربة  ةعد فقد واصلتتعثرها لعدة أسباب، رغم التخلي عنها نتيجة  اليت
واحات "جتربة  رهاآخاملهنية واجلمعيات التعاونية و  الفالحية واجملامعونذكر منها التعاونيات والتعاضديات 

 ."مجنة
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نسيج االقتصاد االجتماعي والتضامين يف تونس والذي يضم ثالث تطرق السادة النواب اىل مكونات و 
 جمموعات كربى من املؤسسات متثل العمود الفقري للقطاع وهي: 

  وحدة تعاضدية لإلنتاج  02شركة تعاونية للخدمات الفالحية و 341التعاضديات وتتكون من
اضديات غري الفالحية واليت تنشط يف جماالت متنوعة كالصناعات الفالحي إىل جانب جمموعة من التع
 التقليدية والتجارة واخلدمات والسكن.

  وشركتان  0114فيفري  02مجعية تعاونية خاضعة لألمر العلي املؤرخ يف  42التعاونيات وتتكون من
 للتأمني ذات صبغة تعاونية حتكمهما جملة التأمني.

 إىل  8100لسنة  22ألف مجعية خاضعة للمرسوم عدد  80 اجلمعيات وتضم حسب التقديرات
 مجعية متويل صغري. 821جممع تنمية يف قطاع الفالحة والصيد البحري و 3111 حوايل جانب

اما فيما يتعلق مبشروع القانون، فقد نوه النواب باملقاربة التشاركية اليت اعتمدهتا الوزارة يف اعداده وبينوا 
بني  التكاملهذا القطاع يعكس مدى أمهيته يف خلق نوع من  أولوية وطنية علىان امجاع كافة القوى ال

 للجميع. وضمان تكافؤ الفرص التهميشالنشاط االقتصادي والعدالة االجتماعية من أجل مكافحة 
وأشاروا أن بلورة احكام هذا املشروع على ارض الواقع ليس باألمر اهلني بل هو رهني العديد من 

، وإجياد احللول املالئمة لعدة إشكاليات العمل يف الوسط الريفيق خاصة بتحسني ظروف التحديات تتعل
وضعف الرقابة على  وارتفاع كلفة اإلنتاج املستثمرينعدد من منها تشتت العقارات وندرة املياه ومديونة 

 . مسالك التوزيع
االسرتاتيجية مبا يضمن ترشيد كد النواب على أمهية وضع خطة استشرافية لتحديد اجملاالت أكما 
فضال عن تكوين الشبان يف هذا اجملال ومرافقتهم يف كافة مراحل اإلنتاج مبا يضمن انتاج سلع  ،االستثمار

مع ضرورة القيام حبمالت حتسيسية وتوعوية للتعريف  ،ذات قدرة تنافسية بأسعار مقبولة وذات جودة عالية
 لنهوض باالقتصاد الوطين.هبذا القطاع وامهيته يف خلق الثروة وا

ويف سياق متصل أكدوا على ضرورة ضمان االستقاللية املالية هلذا القطاع على غرار ما هو معمول به 
تضامن او النظر يف القطاعني العام واخلاص وذلك بإفراده ببنك تشاركي او اعادة هيكلة البنك التونسي لل

 . القطاعبه يوضع حتت تصرف خط متويل خاص يف امكانية ختصيص 
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وشددوا على ضرورة تدخل السلطة  ،وتداول النواب مطوال مسالة تثمني اخلدمات والسلع وتروجيها
التنفيذية يف هذه املرحلة لضمان دميومة املؤسسة. وبينوا انه من الضروري العمل على انشاء منصة للتسويق 

 نتجات بأقل تكلفة ممكنة.االلكرتوين مبا يضمن الرتويج الواسع والسريع للم
هذا وطالبوا برتكيز إطار مؤسسايت متطور للحد من طول اإلجراءات اإلدارية وتعقيدها ومزيد دعم 

العمل على وضع خطة مع  ،خاصة من الناحية املاليةيف هذا القطاع  واملتوسطة الناشطةاملؤسسات الصغرى 
 االجتماعي والتضامين.هتدف اىل ادماج القطاع املوازي ضمن االقتصاد 

مالمح ب على ضرورة احالة شروع القانون أكد النوامبوفيما يتعلق باألوامر احلكومية املنصوص عليها 
مع  ،املشروع على اجللسة العامة عرضعلى اللجنة لالطالع وابداء الراي حوهلا وذلك قبل  هذه األوامر

 قانون على ارض الواقع. لضمان سرعة تفعيل مقتضيات هذا الالتسريع يف إصدارها 
بدى بعض النواب ختوفهم من سوء توظيف هذا القانون ليصبح خدمة لرؤوس األموال وأكدوا على وأ

 وضع الضمانات الالزمة اليت حتول دون ذلك وتضمن التوزيع العادل للثروة.
د وتقدم النواب خالل جلسات االستماع جبملة من االستفسارات متحورت باخلصوص حول مدى وجو 

مؤرخ يف  8102لسنة  31تداخل بني هذا املشروع ومجلة من القوانني االخرى على غرار القانون عدد 
وعن مدى وجود تقاطع بني مهام اجمللس  .املتعلق باملسؤولية اجملتمعية للمؤسسات 8102جوان  00

األعلى لالقتصاد االجتماعي والتضامين وهيئة التنمية املستدامة وحقوق األجيال القادمة. وشدد البعض 
 .القانون وعدم إحالته لألمر احلكوميمنهم على ضرورة التنصيص على تركيبة هذا اجمللس صلب هذا 

وخاصة فيما يتعلق بنشر  ،من مشروع القانون 1الفصل ويف نفس السياق تساءلوا عن مدى احرتام 
املؤرخ يف  8114لسنة  93ملقتضيات القانون األساسي عدد ، قاعدة البيانات للعموم على موقع الواب

 .واملتعلق حبماية املعطيات الشخصية 8114جويلية  82
القطاع وتفعيل مقتضيات  كما تساءلوا عن الدور الذي ميكن أن تلعبه اجلماعات احمللية يف إدارة هذا

 املشروع املعروض مبا هلا من صالحيات واسعة يف اجلهات.
واعترب النواب ان الصالحيات الواسعة املمنوحة لسلطة االشراف )تعني وتراقب وتقرر..( يتعارض مع 
قيم ومبادئ هذا القطاع. وأكدوا على ضرورة مراجعة هذه الصالحيات خللق نوع من التوازن بني خمتلف 

 االطراف املتدخلة ومبا يكرس مبدأ الشراكة بني الدولة واجملتمع. 
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كما استوضحوا عن الفائدة املرجوة من وراء منح عالمة مؤسسة اقتصاد اجتماعي وتضامين وشددوا 
التجاوزات واالحنرافات املمكنة. وشددوا يف للحد من على ضرورة ضبط معايري ومقاييس منح هذه العالمة 

مبنح العالمة املنصوص عليها  تعىن خاصة وطنيةأوهلما ضرورة احداث مؤسسات  عنصرين هذا اجملال على
من املشروع وذلك للحد من حتميل الباعثني كلفة اضافية واللجوء اىل مؤسسات اجنبية يف  3بالفصل 

 . الغرض. وثانيهما تنظيم هذه العملية عرب اخضاعها لكراس شروط او احداث جلنة تتوىل االشراف عليها
 
 

 :جلسات االستماع 
 السيد وزير التكوين المهني والتشغيل بالنيابة: االستماع إلى 

أفاد السيد الوزير يف مستهل اجللسة ان االقتصاد االجتماعي والتضامين يعترب من البدائل احلديثة 
تقلص الدور االجتماعي للدولة وعدم قدرهتا على  ظلاملطروحة لتحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية يف 

االضطالع بكافة املهام التنموية يف اجملتمع. وأبرز القدرة التشغيلية العالية هلذا القطاع حيث من املتوقع ان 
 % من الناتج الداخلي اخلام.01ألف موطن شغل ويساهم بـ  311يوفر أكثر من 

وفق مقاربة تشاركية ضمت كافة الوزارات املعنية واملنظمات بني أنه مت إعداده  ،وحول مشروع القانون
كما مت احداث جلنة قيادة   .الوطنية وممثلي عدد من اجلمعيات املدنية وبدعم من منظمة العمل الدولية

وجلان متابعة جهوية منبثقة عنها ملتابعة تنفيذ مشروع تطوير منظمات وآليات االقتصاد االجتماعي 
 .8102سبتمرب  89ار من وزير التكوين املهين والتشغيل مؤرخ يف والتضامين مبوجب قر 

القتصاد وتوىل تقدمي اخلطوط العريضة هلذا املشروع الذي يهدف اىل وضع إطار قانوين خاص با
بسطة عن  جل تطوير قدرة الفاعلني اجلهويني والوطنيني يف هذا اجملال. مث قدماالجتماعي والتضامين من أ

ليتم، للشغل مببادرة قام هبا االحتاد العام التونسي  8101سريورته التارخيية مبينا أنه انطلق التفكري فيه منذ 
بعد عدة جلسات عمل ومراجعات االنتهاء من الصيغة النهائية التوافقية واحالتها على مصاحل رئاسة 

 .8101احلكومة يف جانفي 

 ام التونسي للشغل:ممثلي االتحاد العإلى  االستماع 
من العمل التشاركي بني خمتلف  ن مشروع هذا القانون كان نتيجة مسار طويلالحتاد أممثلو ا وضحأ
نه انطلق مببادرة . وأ8103جانفي  04الذي مت ابرامه بتاريخ  املوقعة على العقد االجتماعي طرافاأل



15 
 

ة مبجلس نواب الشعب للتحاور الكتل النيابيتاريخ االجتماع برؤساء  8101قدمها احتاد الشغل يف نوفمرب 
 مهية التوجه االقتصادي اجلديد القائم على روح التطوع ومبدأ التضامن.حول أ

مثل ني العام واخلاص( مبثابة احلل األهذا القطاع الثالث )اىل جانب القطاعأن االحتاد يعترب  واوأضاف
للمرحلة الصعبة والدقيقة اليت متر هبا البالد حاليا على املستويني االقتصادي واالجتماعي واملتسمة بارتفاع 

 .     اجلهات والفئات بني التفاوتنسب البطالة وتفاقم ظاهرة الفقر وتعميق 
نم عن تراجع يف و كتابة دولة يف التشكيلة احلكومية قد ين عدم ختصيص هذا القطاع بوزارة أأ واواعترب 

 الدولة كراعية هلذا القطاع. توجه
غاية من وراء تقدمي مبادرة تشريعية هو تركيز إطار تشريعي مرجعي يؤسس حلوكمة الن أ وأشاروا إىل

جديدة لالقتصاد االجتماعي والتضامين ويضمن التفاعل مع القطاعني العام واخلاص إلرساء منوال تنمية 
 ضمن له رفاهية العيش. جديد يصون كرامة املواطن وي

االقتصاد االجتماعي والتضامين نظومة مناهج التصرف يف معلى ضرورة تكوين األفراد على  واوأكد
ن هلذه املؤسسات آليات عمل خاصة تستوجب تدريبا وثقافة هبذا املفهوم الذي خيتلف عن وأباعتبار 

 والتعاونيات املهنية.منظومات سابقة معروفة يف تونس منها جمامع التنمية 
حماور أساسية  3ن إرساء منوال تنمية جديد يتطلب وضع خطة اسرتاتيجية ترتكز على وأوضحوا أ

 تتمثل يف:
هذا القطاع ضمان االعرتاف السياسي بالدور التنموي للقطاع الثالث وهو ما حتقق فعال بتخصيص  -

 ،يف دعم هذا القطاع احلكومة توجهيف  تراجعا مت التخلي عنها حاليا مما اعترب قيبة وزاريةحبق بيف السا
 نه اليوم غري موجود إال من خالل مكوناته،أالتأسيس التشريعي هلذا القطاع باعتبار  -
التعريف مبكوناته األساسية ومتكينه من االليات الضرورية للتنظم والتهيكل مع ضمان استقالليته  -

 املالية.
بادرة كانت يف املن التعديالت اليت ادخلتها احلكومة على أممثلو االحتاد  ن حيث احملتوى فقد اعترباما م

جزء منها جيدة ومقبولة ويف جزء اخر غري صائبة. حيث مت التخلي عن الباب املتعلق باهليكلة واحلفاظ 
والذي ينص على إحداث بنك تعاوين يعمل  فصل واحد. كما مت حذف الباب املتعلق بالذراع املايل على
 نفس مبادئ هذا القطاع.  وفق
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استحسنوا مقرتح السادة النواب املتعلق بإحداث تعاضديات للمستهلكني للتقليص من عدد املتداخلني و 
 يف سلسة ترويج املنتجات وترسيخ ثقافة من املنتج اىل املستهلك.
ا القطاع بينوا ان هذ (les fondations)وحول التساؤل املتعلق مبدى استيعاب هذا القطاع للمربات 

 قادر على استيعاب كل اشكال واصناف التنظم شريطة ان تلتزم مببادئه وقيمه.

 :االستماع إلى ممثلي االتحاد التونسي للفالحة والصيد البحري 
والتضامين،  اعترب ممثلو االحتاد انه بالرغم من قدم التجربة التونسية وثرائها يف جمال االقتصاد االجتماعي

اتسم بعدم الوضوح يف أغلب األوقات الرتباطه لدى العديد بتجربة التعاضد الفالحي  إال أن هذا املفهوم
 دون غريها. ويعود ذلك لعدة عوامل لعل أبرزها:

 تشتت النصوص القانونية املوجودة وغياب إطار قانوين موحد وواضح هلذا القطاع. -
مواكبــــــــة البعض منها للمتغريات االقتصار على بعض النصوص اخلاصة ببعـــض اهلياكـــل وعدم  -

 االقتصاديـــــــــــــــــــة واالجتماعية.
عدم وجود قانون حيدد ماهية االقتصاد االجتماعي والتضامين كبديل للقطاع اخلاص والقطاع  -

 العام هدفه حتقيق التنمية املستدامة.
ذا النمط االقتصادي مما حيد غياب حتديد واضح لالمتيازات اجلبائية اليت تنتفع هبا مؤسسات ه -

 من الرغبة يف بعث مثل هذه اهلياكل.
 عدم وجود آلية متويل خاصة مبؤسسات االقتصاد االجتماعي والتضامين. -

 ون موحد ميكن من مواجهة التحديات اليت تشهدها البالد ومنهاوعليه فقد رأوا انه من املهم وضع قان
إحداث هيكل إداري متخصص يف  باإلضافة إىل. االقتصاديةوضعف الدورة  البطالة وعدم التوازن اجلهوي

االقتصاد االجتماعي والتضامين تعهد له مهمة اإلشراف والتنسيق بني اهلياكل احلكومية وهياكل اجملتمع 
 املدين ويكون الناطق الرمسي باسم مؤسسات هذا القطاع.

سي ألنه مؤسس لقطاع جديد قائم على أن يصنف هذا القانون كقانون أساالفالحة احتاد ممثلو  وأكد
 بذاته البد من إعطائه علوية على املستوى القانوين.

قتصر على وضع أهم مكّونات وتركيبة القطاع  توأضافوا أنه من الضروري أن تكون صبغته إطارية 
كتحديد أهدافه واملكونات القانونية واملؤسساتية دون تفصيل معّمق وحيال ذلك للنصوص واألوامر 

 يقية حىت تكون هناك مرونة يف التعديل يف صورة تسجيل صعوبات يف التطبيق. التطب
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كما أكدوا على ضرورة أن تكون أحكام ومضامني هذا القانون قائمة على املقاربة اجلهوية وذلك ملزيد 
 تكريس الالمركزية الفعلية.

 االتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية: االستماع إلى ممثلي 
لية اليت ستفتح باب االمل امام هذا القانون واعتربوه مبثابة اآل مشروعالصناعة والتجارة  احتادمثن ممثلو 

واحلرفيني يف الشباب التونسي. كما اعتربوه احلل األمثل ملعاجلة إشكاليات شرحية هامة من صغار املهنيني 
 ما يعانونه من صعوبات مجة يف حتقيق الرحبية الكفيلة لضمان دميومة مؤسساهتم واستمرار نشاطهم.ل ظ

وأكدوا على ضرورة التقليل من االحاالت اىل األوامر احلكومية وإحالة تسيري هذا القطاع اىل اهل 
 االختصاص وحصر جمال تدخل السلطة التنفيذية يف التوجيه واملرافقة.   

ازهم حول ختصيص نسبة من الطلبات العمومية ملؤسسات االقتصاد االجتماعي والتضامين وأبدوا احرت 
 واعتربوا ان ذلك خمالف لقواعد املنافسة وتكافؤ الفرص. 

ة ختصيص هذا القطاع رأي العديد من اجلهات األخرى اليت مت االستماع اليها حول ضرور هذا وساندوا 
 قالليته عن القطاعني العام واخلاص وحيقق دميومة مؤسساته.مبا يضمن است تعاوينمني خبط متويل وتأ
على ضرورة احداث هيكل مستقل يعىن مبنح عالمة مؤسسة  الصناعة والتجارة احتاد ووشدد ممثل

االقتصاد االجتماعي والتضامين وحتديد املعايري اليت سيتم اعتمادها يف هذا اجملال بكل شفافية لغلق الباب 
 املمكنة.امام كل التجاوزات 

وخبصوص طبيعة النص القانوين اعترب ممثلو االحتاد انه ال موجب الن يأخذ هذا النص طبيعة القانون 
  .األساسي وانه ميكن االقتصار على نص اطاري يف شكل قانون عادي

 ودعوا اىل االطالع على التجربة اإلسكندنافية يف هذا اجملال باعتبارها جتربة رائدة واالقتداء هبا. 

 كونفدرالية المؤسسات والمواطنة التونسية:  االستماع إلى ممثلي 
بني ممثلو كنفيدرالية املؤسسات ان فلسفة االقتصاد االجتماعي والتضامين متثل رؤية جمددة لالقتصاد ال 
تقوم على توظيف اجملتمع من اجل االقتصاد بل ألجل قلب املعادلة وجعل االقتصاد يف خدمة اجملتمع. 

ته ليس الكسب بل سعادة اإلنسان ومنوه ألجل حتقيق املساواة بني األفراد واجلهات واألجيال. حيث أن غاي
ويتجسد ذلك يف مبادئ وأدوات وسياسات خمتلفة عن القطاعني التقليديني العام واخلاص أمهها أولوية 

 .اإلنسان والدميقراطية املباشرة )كل مساهم له صوت واحد بغض النظر على قيمة مسامهته(
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وتطرقوا اىل مشروع القانون املعروض حيث مل يروا ضرورة يف تغيري الصبغة القانونية هلذا النص واعتربوا انه 
ال يدخل يف طائلة القوانني األساسية. وافادوا ان النسخة احلالية تعاين العديد من النقائص من ذلك اهنا ال 

جاء بتعريف فضفاض من شأنه ان يفتح تطرح تعريفا واضحا جيسم األهداف اليت صيغ من اجلها بل 
 واالمتيازات اجلبائية املنصوص عليها صلبه.املالية الباب للتحيل هبدف التمتع باملساعدات 

يعتمد على مقاربة الحظ ممثلو كنفيدرالية املؤسسات ان النص احلايل  ،وحول حوكمة هذا القطاع
، يف حني أن االقتصاد االجتماعي والتضامين هو اقتصاد "قرب" يرتبط أساسا حباجيات ومتطلبات مركزية

وإكراهات حملية وجهوية وليست املراقبة املركزية. وعليه فقد اقرتحوا أن يقتصر دور الدولة على التوجيه 
كل احمللية اليت بإمكاهنا الدفع حنو االسرتاتيجي حنو تنمية هذا االقتصاد وترك احلوكمة واملراقبة واملساندة للهيا 

 حتديد األولويات بصفة تشاركية.

وفيما يتعلق بعالمة مؤسسة االقتصاد االجتماعي والتضامين دعوا اىل حتديد طريقة اإلسناد والسحب 
بكل وضوح صلب هذا النص وأكدوا على ضرورة بعث هيكل لإلشراف على هذه العملية وتكوين  

 ال.كفاءات خمتصة يف هذا اجمل

 النقابة التونسية للفالحين االستماع إلى ممثلي 
 ركائز ةالنقابة أّن بناء قطاع اقتصادي ثالث من شأنه أن جيعل منوال التنمية يقوم على ثالث وأوضح ممثل

اإلمكانيات القطاع اخلاص واالقتصاد االجتماعي والتضامين. ويفتح اجملال حنو استثمار و القطاع العام  وهي
 االقتصاد العمومي أو اقتصاد السوق. طريق منها عنم االستفادة مل يتاليت 

على ضرورة افراد هذا القطاع خبط متويل وتامني خاص يعمل وفق مبادئ هذا التوجه االقتصادي  واوأكد
  .القائم أساسا على التكافل لضمان دميومة القطاع واستمرارية مؤسساته

ضرورة توسيع تركيبة اجمللس األعلى اخلاص هبذا القطاع لتشمل كل اهلياكل املعنية  أشاروا إىلكما 
ليات شفافة لتسيري القطاع وضمان استقالليته عن السلطة التنفيذية آإرساء مع واألطراف املتدخلة، 
 والتجاذبات السياسية.



19 
 

ادراجها يف الدورة  وعن دعوة بعض األطراف للتنصيص على عدم توزيع أي جزء من األرباح واعادة
يف هذا  االقتصادية، اعتربوا ان ذلك غري وجيه. وقد حيول دون التحفيز على االستثمار وبعث مؤسسات

 .القطاع

 المنظمة التونسية للتنمية االجتماعية ياالستماع إلى ممثل 
دف اىل هتتنظيمات مجاعية  يتمثل يف االقتصاد االجتماعي والتضامين بكونه قطاع املنظمة ممثلو فعرّ 

تحقيق منافع اجتماعية هلم. وبينوا ان بروز هذا النمط االقتصادي كان ا لاالستجابة اىل حاجيات منخرطيه
 مشرتكةلعوملة وفتح الطريق أمام تنمية بشرية إضفاء بعد إنساين على ابظهور توجه فكري يدعو اىل  امرتبط

متّس اجلانب االقتصادي والثقايف واالجتماعي، وتراعي القيم واحلقوق األساسية لإلنسان من عدل وسلم 
 وتعاون. 

أوهلما تنمية فيها جتسيم حقيقي  ،وأشاروا اىل ان االقتصاد االجتماعي والتضامين يعمل حسب مقاربتني
األطراف املعنية وتشريكهم ومساعدهتم نيات إمكاملقاربة تالزم األبعاد االقتصادية واالجتماعية وعلى تعبئة 

على تطوير قدراهتم ومعارفهم وتوسيع دائرة طموحاهتم عرب خلق رافعة تضامنية بديلة قادرة على االنتاج 
وإعادة استثمار الفائض ضمن منط اقتصادي يعزز الروابط االجتماعية. وثانيها تشغيلية تأخذ باالعتبار 

اة للفئات واألفراد املّصنفني ضمن جمموعات العاطلني عن العمل والفقراء احلاجيات والرغبات غري امللب
على أنشطة اقتصادية جتّرب ضمنها مقاربات هذا النمط االقتصادي التضامين واحملرومني. حيث ينطوي 

 l’insertion sociale parاقتصادية جديدة )االدماج االجتماعي عن طريق اجملال االقتصادي 
l’économiqueلتجارة العادلة ، اcommerce équitable التمويالت الصغرية ،micro-

finances). 
وقدموا فكرة عن اهم حتديات هذا االقتصاد واملتمثلة يف تقوية االنسجام االجتماعي والتماسك اجملايل 

اركة تيسري نفاذ الفئات املعنية اىل الفضاءات العامة للمشو  الرتفيع يف نسق إحداث مواطن شغلو والرتايب 
 واملواطنة ومحاية املوارد الطبيعية والنظام البيئي.

النهوض بالفعل املشرتك لفائدة فكرة التعايش خاصة يف  هذا االقتصاد فتتمثل ما عن القيم اليت يستند اليهاأ
اىل جانب تنشيط التضامن  ،اجلماعي من خالل املبادرات اجلماعية وروح التعاون واملسؤولية واملواطنة

والتآزر وتبيان أمهيتهما وعالقتهما املساندة للمبادئ االقتصادية املؤسسة حلركة اإلنتاج والتبادل. مع تغليب 
وتأمني استجابات لرغبات وحاجيات وطموحات “. الربح احملقق” على منطق“اخلدمة املسداة ” منطق

 ية أو عاملية(. جمتمعية يف رقعة ما )حملية أو وطنية أو إقليم
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 تتمثل حسب رأيهم يف:ف ،املبادئ اليت يستند اهلا قطاع االقتصاد االجتماعي والتضامين وخبصوص
 الدميقراطي،التسيري   -
 مهما كانت طبيعة عالقاهتم مع اهلياكل املعنية ،“فرد = صوت ” مبدأ: -
ازدواجية الصفة: مستفيدين وباعثني للمشروع مبا يساعد مؤسسات االقتصاد التضامين على خدمة املشروع  -

 ،واالجتماعية اجلماعي ألفرادها وحتقيق جناعته االقتصادية
هذا املبدأ يف قلب املشروع،  اهلدف االجتماعي على رأس املال وعلى البحث عن األرباح ومتوقع تغليب -

فالغرض املنشود غري الرحبي )وهو مطلق بالنسبة إىل التعاونيات واجلمعيات ونسيب بالنسبة إىل 
 التعاضديات(. 

 امللكية اجلماعية لوسائل اإلنتاج واستحالة توزيعها وحرية االخنراط واالنسحاب. -
 

 القطب االقتصادي واالجتماعي والتضامني االستماع إلى ممثلي 
بني ممثلو القطب ان إرساء قطاع ثالث يتطلب توفر اربعة ركائز ضرورية وهي: اإلطار التشريعي، اإلطار 

 املؤسسايت، إطار التمويل وخطة وطنية للتكوين واإلعالم. 
 وتقدموا خبصوص مشروع القانون جبملة من التعديالت متثلت يف:

 النص من قانون عادي إىل قانون أساسي تطبيقا ملقتضيات الدستور.  تغيري طبيعة -

 ختصيص باب للهياكل التمثيلية ملؤسسات االقتصاد االجتماعي والتضامين على غرار القوانني املقارنة.  -

ختصيص فصل يتعلق بالتزامات الدولة يف النهوض بالقطاع كما هو معمول به يف العديد من  -
 .التجارب املقارنة

املتعلق بآليات التمويل على إمكانية إحداث بنوك تعاضدية واإلشارة  00التنصيص صلب الفصل  -
 إىل تنظيمها بقانون خصوصي ونظام أساسي منوذجي. 

 التنصيص على الدور التنموي لالقتصاد االجتماعي والتضامين يف التعريف واألهداف -
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رباح وهو ما مييز بني مؤسسات االقتصاد االجتماعي التنصيص على إعادة استثمار اجلزء األكرب لأل - 
 والشركات الرحبية األخرى

 Les coopérativesإضافة مؤسسات التمويل الصغري وتعاضديات األنشطة والتشغيل  -
d’activités et d’emploi (CAE)  إىل قائمة مؤسسات االقتصاد االجتماعي والتضامين

  .املنصوص عليها مبشروع القانون

من مشروع القانون عن ذكر بعض املؤسسات  8ويف تفاعلهم مع استفسار النواب حول تغافل الفصل 
بني ،   (les fondations)اليت ميكن ان تنضوي ضمن هذا القطاع على غرار تعاونيات التامني واملربات

مام كل الذوات تفتح الباب امن الفصل املذكور ممثلو القطب االقتصادي واالجتماعي ان املطة األخرية 
 . هشريطة االلتزام مببادئ وية لالنضمام للقطاعاملعن

  تضامنيةالمنظمة تونس  إلى ممثلةاالستماع 
باعتباره خيدم االفراد ال  املستقبلاوضحت ممثلة اجلمعية ان االقتصاد االجتماعي والتضامين هو فرصة 

راس املال ويعتمد املبادرة اجلماعية ويراعي الصاحل العام ويعىن بالتنمية احمللية. وأضافت ان إفراده بإطار 
قانوين وختصيصه باسرتاتيجية حكومية واضحة وبوزارة اشراف ميثل أولوية مطلقة يف املرحلة احلالية، خاصة 

 كأحد مقومات التماسك االجتماعي والتنمية الشاملة.   8181-8109بعد ادراجه ضمن خمطط التنمية 

 هذا وربطت جناح هذا االقتصاد االجتماعي والتضامين بعدة عوامل لعل أبرزها:

 دعم املنظومات احمللية لإلنتاج واالستهالك، -

 تعزيز القطاعات العادلة اليت تضمن شروط العمل الكرمي وحتقق النمو املستدام، -

 وتتوىل التنسيق مع فريق عمل يضم قطاعية تشمل مجيع اهلياكل احلكومية املعنية متكينه من جلنة -
 مكونات القطاع والشركاء االجتماعيني واجلهات املاحنة.

 :النقاش حول الفصول 
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إدخال  االتفاق على بناء على النقاشات بني أعضاء اللجنة ومجيع األطراف اليت مت االستماع إليها، مت
  :على النحو التايل القانون فصول مشروع على واالضافات مجلة من التعديالت

 : 3النقطة : 0الفصل 

مؤسسة اقتصاد اجتماعي وتضامني: كل ذات معنوية خاضعة للقانون الخاص شريطة احترامها 
لمقتضيات هذا القانون وحصولها على عالمة "مؤسسة اقتصاد اجتماعي وتضامني" المنصوص عليها 

 القانون.من هذا  1بالفصل 
 ومنها خاصة: 
 التعاضديات مبا يف ذلك الشركات التعاونية للخدمات الفالحية. -
 جمامع التنمية يف قطاعي الفالحة والصيد البحري. -
 اجلمعيات التعاونية. -
 5المؤرخ في  0211لسنة  111جمعيات التمويل الصغير الخاضعة للمرسوم عدد  -
 ،0211نوفمبر 

 لتعاونية،شركات التأمين ذات الصبغة ا  -
واليت  8100سبتمرب  84املؤرخ يف  8100لسنة  22اجلمعيات اخلاضعة للمرسوم عدد  -

  بغاية اجتماعية.متارس نشاطا اقتصاديا 
 الشركات، باستثناء شركة الشخص الواحد ذات املسؤولية احملدودة،  -
كل ذات معنوية خاضعة للقانون الخاص يمكن أن ُيحدثها المشرع وتحترم  -

 هذا القانون.مقتضيات 
  :4 الفصل

 باملبادئ املتالزمة التالية: وأنشطتهامؤسسات االقتصاد االجتماعي والتضامين يف أنظمتها األساسية  تلتزم

 .واحترام قواعد التنمية المستدامةأولوية اإلنسان والغاية االجتماعية على رأس املال  -0
 عضوية وانسحاب مفتوح وطوعي دون متييز. -8



23 
 

طبقا لقواعد الحوكمة الرشيدة وباالعتماد على قاعدة صوت تسيري دميقراطي وشفاف  -3
 .واحد لكل عضو

 تعاون طوعي ومساعدة متبادلة بني مؤسسات االقتصاد االجتماعي والتضامين. -4
 رحبية حمدودة طبقا للقواعد الثالث التالية: -1
 وتطويرها.إعادة استثمار جزء من الفواضل الصافية لضمان دميومة املؤسسة  -
 ختصيص احتياطات مالية وجوبية غري قابلة للقسمة. -
 الفواضل أو توزيع حمدود هلا. توزيععدم  -
 ملكية مجاعية غري قابلة للتقسيم. -9
 استقاللية يف التسيري جتاه السلط العمومية واألحزاب السياسية. -2

 

 : الفقرة األوىل :5الفصل 

إىل التشاريع  هذا القانون والخاضعة ألحكامهالذوات المعنوية الموجودة في تاريخ صدور  تخضع
 اخلاصة اجلاري هبا العمل.

 :6الفصل 

تسند الكتابة القارة للمجلس األعلى لالقتصاد االجتماعي و  :يف آخر الفصل اتفقر  3 إضافة
 والتضامني إلى الوزارة المكلفة باالقتصاد االجتماعي والتضامني.

تضم تركيبة المجلس وجوبا ممثلين عن الهياكل العمومية المتدخلة في قطاع االقتصاد      
االجتماعي والتضامني، وممثلين عن مؤسسات االقتصاد االجتماعي والتضامني، وخبراء مستقلين 

 وممثلين عن المجتمع المدني.
 وتضبط تركيبة المجلس ومهامه وطرق سيره بمقتضى أمر حكومي. 

 : 1الفصل 
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تحدث هيئة عمومية تتمتع بالشخصية القانونية واالستقاللية اإلدارية والمالية يطلق عليها اسم "الهيئة 
التونسية لالقتصاد االجتماعي والتضامني" تحت إشراف الوزارة المكلفة باالقتصاد االجتماعي 

 والتضامني.
تخضع الهيأة لقواعد التشريع التجاري فيما ال يتعارض مع أحكام هذا القانون وال تخضع ألحكام 

المتعلق بالمساهمات والمنشآت  1999المؤرخ في غرة فيفري  1999لسنة  9القانون عدد 
 والمؤسسات العمومية. 

ألساسية يخضع أعوان الهيأة لنظام أساسي خاص يأخذ بعين االعتبار الحقوق والضمانات ا
المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان  1995لسنة  19المنصوص عليها بالقانون عدد 

الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو 
 الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا.  

 العاصمة وتكون لها تمثيليات جهوية.يكون مقر الهيأة بتونس 
 تتكون موارد الهيأة من:

 موارد من ميزانية الدولة -
 الهبات التي تمنح لها من الداخل والخارج -
 جميع الموارد األخرى. -

يضبط بمقتضى أمر حكومي التنظيم اإلداري والمالي للهيئة وكذلك النظام األساسي العام 
 الخاص بأعوانها.

 : 29الفصل 

قاعدة بيانات جامعة وحمينه ملؤسسات االقتصاد  الهيأة التونسية لالقتصاد االجتماعي والتضامنيتضع 
 االجتماعي والتضامين يتم نشرها للعموم على موقعها اإللكرتوين.

 : 3طة إضافة م: 11الفصل 



25 
 

 0216جويلية  11المؤرخ في  0216لسنة  49للقانون عدد بنوك تعاضدية ُتحدث طبقا  -
 1961لسنة  4بمقتضى أمر حكومي تطبيقا للقانون عدد  يصدري نموذجي ونظام أساس
 والمتعلق بالقانون األساسي العام للتعاضد. 1961جانفي  19المؤرخ في 

  :11الفصل 

تنتفع مؤسسات االقتصاد االجتماعي والتضامين املتحصلة على عالمة "مؤسسة االقتصاد االجتماعي 
من هذا القانون بأفضل االمتيازات اجلبائية واملالية اليت تضبطها  3والتضامين" املنصوص عليها بالفصل 

 .دون التقيد بجهة االنتصابالنصوص القانونية حسب صنف املؤسسة وطبيعة نشاطها 

 :14الفصل 

حتدث آلية ضمان تسّمى "خّط ضمان التمويالت املسندة لفائدة مؤسسات االقتصاد االجتماعي 
من قبل اجلهاز البنكي  خاصةوالتضامين" هتدف إىل ضمان القروض وكافة أصناف التمويالت املسندة 

صناديق ومؤسسات التمويل الصغري ومسامهات كل من شركات االستثمار ذات رأس مال تنمية أو 
املساعدة على االنطالق أو غريها من مؤسسات االستثمار اجلماعي إىل مؤسسات االقتصاد االجتماعي 

 والتضامين.

 ال ميكن اجلمع بني االنتفاع هبذه اآللية وضمان الصندوق الوطين للضمان.

لصندوق الوطين متول آلية الضمان املشار إليها بالفقرة األوىل من هذا الفصل باعتماد مايل من موارد ا
من مبالغ القروض املصرح هبا ومن كل اهلبات واملوارد  % 0للتشغيل ومن مسامهة املستفيدين بنسبة 

 األخرى اليت يضبطها التشريع اجلاري به العمل.

 المكلفةويعهد بالتصرف يف آلية الضمان إىل الشركة التونسية للضمان مبقتضى اتفاقية تربم مع الوزارة 
تضبط شروط االنتفاع وطرق التصرف يف اآللية  زارة المكلفة باالقتصاد االجتماعي والتضامنيالو باملالية و
 املذكورة.

 :16الفصل 
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مع مراعاة التشريع اجلاري به العمل ويف صورة حل مؤسسة االقتصاد االجتماعي والتضامين، يتم ختصيص  
تزاول نشاطها أصوهلا بعد خالص الديون واملصاريف ألهداف ذات مصلحة جمتمعية أو لفائدة مؤسسة 

د اجتماعي شرط احملافظة على صبغتها كمؤسسة اقتصا في نفس المجال وبالدائرة الترابية األقرب
 وتضامين.

 :املطة الثانية:11الفصل 

تزاول نشاطها في نفس المجال ختصيص ما تبقى من الفواضل لفائدة تعاضدية أخرى   -
 .وبالدائرة الترابية األقرب

 والخاضعة ألحكامه على الذوات المعنوية الموجودة في تاريخ صدور هذا القانون :19الفصل 
 من تاريخ صدور هذا القانون. قابل للتمديد مرة واحدة( أشهر 9تعديل أنظمتها األساسية يف أجل ستة )

يتعنّي على الذوات املعنوية املوجودة يف تاريخ صدور هذا القانون واخلاضعة ألحكامه تسوية  :19الفصل 
شهر قابل للتمديد مرة ( أ6أجل ستة )وضعيتها فيما يتعلق بالتسجيل بالسجل الوطين للمؤسسات يف 

وتعترب منحّلة مبوجب القانون   واحدة من تاريخ حصولها على عالمة مؤسسة اقتصاد اجتماعي وتضامني
 كل مؤسسة غري مسجلة عند هناية األجل.

 

 : في آخر الباب الثانيإضافة فصل جديد 

ما اسند لغيرها بنص تختص الهيأة بإدارة جميع الجوانب الفنية لالقتصاد االجتماعي والتضامني عدا 
 خاص. ولهذا الغرض، فهي تضطلع خاصة بالمهام التالية:

إعداد الدراسات واالستراتيجيات والخطط الوطنية والجهوية والقطاعية في مجال االقتصاد  -
 االجتماعي والتضامني،
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وضع وتنفيذ خطة إعالمية واتصالية وطنية تهدف إلى نشر ثقافة االقتصاد االجتماعي  -
 والتحسيس بها على المستوى الوطني والجهوي ولدى كافة المتدخلين، والتضامني

ضبط مؤشرات قياس األداء وتوزيع المسؤوليات في تنفيذ برامج االقتصاد االجتماعي  -
 والتضامني،

متابعة وتقييم مدى تطور االقتصاد االجتماعي والتضامني واقتراح اآلليات الكفيلة بتطويره  -
 لغرض،وإعداد تقارير دورية في ا

تنفيذ سياسة الدولة في مجال التعاون الدولي المتعلق باالقتصاد االجتماعي والتضامني  -
 وإعداد وتنفيذ خطط وطنية لهذا الغرض،

وضع البرامج الوطنية للتكوين في مجال االقتصاد االجتماعي والتضامني واقتراح آليات  -
 إدراجها صلب مختلف منظومات تكوين رأس المال البشري،

 دورات تكوينية لفائدة اإلدارات العمومية والناشطين في المجال، تنظيم -

 رصد واقع االقتصاد االجتماعي والتضامني واستشراف مستقبل القطاع،  -

 التنسيق بين السياسات القطاعية ومختلف المتدخلين في القطاع ومنتجي المعلومة. -

 
 فصال. 81فصول إعادة ترتيب الفصول بعد هذه االضافة ليصبح العدد النهائي لل 

 

 ثالثا: توصيات اللجنة 
 :توصي جلنة الفالحة واألمن الغذائي والتجارة واخلدمات ذات الصلة بـ

مع  لتتالءممراجعة القوانني ذات الصلة باالقتصاد االجتماعي والتضامين يف  بالتعجيلدعوة احلكومة  -
 روح مشروع القانون.
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والنصوص الرتتيبية ذات العالقة هبذا القانون لتعجيل تفعيل التسريع يف إصدار األوامر احلكومية   -
 أحكامه،

وتركيز آليات التمويل اخلاصة باالقتصاد االجتماعي والتضامين املنصوص عليها هبذا اإلسراع بإحداث  -
 القانون. 

يف  وللمسامهةالتأكيد على ضرورة إرساء إطار مؤسسايت متطور للحد من طول اإلجراءات اإلدارية  -
 املشاريع التنموية،  إحداث دفع

املسندة ملؤسسات االقتصاد  إعالمية وتوعوية مكثفة للتعريف باإلجراءات واالمتيازات حبمالتالقيام  -
املنصوص عليها هبذا القانون لدى خمتلف الفاعلني االقتصاديني وخاصة الشبان  االجتماعي والتضامين

 الباعثني.
وحتفيز املوارد البشرية  إلعدادتركيز خمطط مديري للتكوين والبحث يف االقتصاد االجتماعي والتضامين  -

 الستثمار يف هذا اجملال.لالشباب 
  .لراغبني يف بعث مشاريع ذات طابع اجتماعي وتضامينلاحداث شباك موحد  -
 .القطاعالناشطة يف  الصغرى تقدمي املزيد من الدعم والتشجيع للمؤسسات -

 

 رار اللجنةـ: قرابعا 
 .معدال املعروض القانون مشروععلى  أعضائها احلاضرين بأغلبيةرت اللجنة املوافقة قرّ 

 

 نةمقرر اللج                                رئيس اللجنة                                        
محسن                                                                 معز بلحاج رحومة    

 العرفاوي


