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  مقدمة 

( لمؤتمر العمل 2022) 110يضع في جدول أعمال الدورة ( أن 2021)آذار/ مارس  341قرر مجلس اإلدارة في دورته   .1
 1. الدولي بنداً يتعلق بالعمل الالئق واالقتصاد االجتماعي والتضامني من أجل المناقشة العامة

  ومّهد هذا القرار الطريق لما سيكون أول مناقشة شاملة بشأن االقتصاد االجتماعي والتضامني في منظمة العمل الدولية.  .2
وعلى الرغم من أّن االقتصاد االجتماعي والتضامني ليس جديداً، فقد ازدادت أهميته السياسية وإطاللته بشكل ملحوظ منذ 

( بأّن االقتصاد  2008مطلع القرن. ويعترف إعالن منظمة العمل الدولية بشأن العدالة االجتماعية من أجل عولمة عادلة )
ية االقتصادية وفرص العمالة. ويقّر إعالن مئوية منظمة العمل الدولية بشأن مستقبل االجتماعي القوي أساسي الستدامة التنم

( بالدور الذي يضطلع به االقتصاد االجتماعي والتضامني في توليد العمل الالئق والعمالة المنتجة وتحسين 2019العمل )
رامية إلى تحقيق   إجراءاتعالمية من أجل اتخاذ  مستويات المعيشة للجميع. ويعترف النداء العالمي لمنظمة العمل الدولية ال

(، بدور 2021، يكون شامالً ومستداماً وقادراً على الصمود )19-انتعاش متمحور حول اإلنسان للخروج من أزمة كوفيد
االقتصاد االجتماعي والتضامني في تحقيق انتعاش واسع النطاق وغني بالوظائف، يترافق مع توفير فرص العمل الالئق 

بالعدالة  لل قدماً  الدفع  في  ودوره  والتضامني  االجتماعي  لالقتصاد  المضافة  القيمة  لمناقشة  الوقت  حان  فقد  وعليه،  جميع. 
 .االجتماعية من خالل العمل الالئق وفي تعزيز التنمية المستدامة

وتشدد توصية    ارةً مباشرةً.وتشير ثالثة معايير من معايير العمل الدولية الحديثة إلى االقتصاد االجتماعي والتضامني إش .3
( على أّن المجتمع المتوازن يتطلب وجود قطاع عام وقطاع خاص قويين فضالً عن  193)رقم    2002تعزيز التعاونيات،  
وقطاعات أخرى اجتماعية وغير حكومية قوية. وتقّر توصية االنتقال من االقتصاد غير المنظم  عاضديةقطاعات تعاونية وت
المنظم ( بتعاونيات ووحدات االقتصاد االجتماعي والتضامني باعتبارها وسيلة لتسهيل 204رقم  )   2015،  إلى االقتصاد 

توصية العمالة    سلّمفي الوقت نفسه بأنها يمكن أن تعمل في االقتصاد غير المنظم. وت  وتعترفاالنتقال إلى االقتصاد المنظم،  
( بالدور الذي تضطلع به التعاونيات ومبادرات 205قم  )ر   2017والعمل الالئق من أجل السالم والقدرة على الصمود،  

 . االقتصاد االجتماعي األخرى في إتاحة االنتعاش وبناء القدرة على الصمود

إلى    19-وقد أدى تأثير أزمة كوفيدويرتبط تعزيز االقتصاد االجتماعي والتضامني القوي أيضاً بتعزيز المنشآت المستدامة.   .4
واتساع أوجه انعدام المساواة، وإلى الكشف عن الفجوات  الفقرأصالً في العمل الالئق وتزايد  تفاقم مواطن العجز الموجودة

وفي وقت تتزايد فيه الدعوات إلى اتّباع طرق جديدة لمزاولة األعمال، يمكن أن يوفر   2الرقمية داخل البلدان وفيما بينها.
ووحدات االقتصاد   3لشمولية واالستدامة والقدرة على الصمود.االقتصاد االجتماعي والتضامني أساساً لنموذج منشأة يعزز ا

قيم االقتصاد االجتماعي والتضامني  باعهاواتّ االجتماعي والتضامني هي منشآت مستدامة بقدر قابليتها لالستمرار اقتصادياً 
، التي ترشدها نحو إيالء األولوية لكرامة اإلنسان واالستدامة البيئية والعمل الالئق  1ومبادئه، على نحو ما ورد في الفصل 
 4.بدالً من السعي المشروع إلى الربح

ء األكثر تنظيماً من االقتصاد االجتماعي  التي تشكل الجز  -وتوقعت منظمة العمل الدولية منذ نشأتها أهمية التعاونيات   .5
من دستور منظمة العمل الدولية على أّن لمنظمة   12وتنص المادة    لتحقيق واليتها.  - 5والتضامني في العديد من بلدان العالم 

العمل الدولية "أن تتخذ ترتيبات مناسبة تسمح لها بإجراء ما تراه مستصوباً من مشاورات مع المنظمات الدولية غير الحكومية  
، أقيمت 1919يين". ومنذ عام  المعترف بها، بما في ذلك المنظمات الدولية ألصحاب العمل وللعمال والمزارعين والتعاون

منذ   الدولية  العمل  معايير  في  التعاونيات  ووردت  الدولي.  التعاوني  والحلف  الدولية  العمل  منظمة  بين  رسمية  عالقات 
 .إطاراً لوضع السياسات والتشريعات التعاونية في القرن الحادي والعشرين 193. وتوفر التوصية رقم 1947 عام

 
 .50، الفقرة GB.341/PV ،2021، الوثيقة س إدارة مكتب العمل الدوليللمج 341محضر أعمال الدورة مكتب العمل الدولي،   1

، يكون شاماًل  19-نداء عالمي من أجل اتخاذ إجراءات رامية إلى تحقيق انتعاش متمحور حول اإلنسان للخروج من أزمة كوفيدمكتب العمل الدولي،     2
 . 3، الفقرة 2021، ودومستداماً وقادرًا على الصم

هادفة  المشروع: "ترى الوحدة المؤسسية المشروع على أنه المنتج للسلع والخدمات. وقد يقصد بمصطلح "مشروع" شركة أو أشباه شركة أو مؤسسة غير   3

   .1-5، الفقرة 2009، 2008نظام الحسابات القومية األمم المتحدة،    ".مشتركللربح أو مشروع 
تشير االستنتاجات صراحة إلى  .  2007  جنيف،  ،96الدورة  ، مؤتمر العمل الدولي،  المستدامة   المنشآتاالستنتاجات بشأن تعزيز  مكتب العمل الدولي،     4

 التعاونيات. 
  ,Guide to the Writing of Law for the Social and Solidarity EconomyDavid Hiez .(SSE International Forum, 2021)   انظر:  5

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_812283.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_808634.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_808634.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_808634.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_808634.pdf
https://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/docs/SNA2008ArabicWC.pdf
https://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/docs/SNA2008ArabicWC.pdf
https://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/docs/SNA2008ArabicWC.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/documents/publication/wcms_093970.pdf
https://0679b3bd-b025-4970-a646-062ffcfdb491.usrfiles.com/ugd/0679b3_26fef4ad7db346379f0c1ae2659661bd.pdf
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،  1971ففي عام    ية جهود تعزيز االقتصاد االجتماعي والتضامني داخل منظومة األمم المتحدة.وتقود منظمة العمل الدول .6
شاركت منظمة العمل الدولية في تأسيس لجنة تعزيز التعاونيات والنهوض بها. وهي شراكة متعددة أصحاب المصلحة من  

،  2013تعلقة بالتعاونيات وتطويرها. وفي عام  وكاالت األمم المتحدة والمنظمات التعاونية التي تدعم تعزيز األنشطة الم
شاركت المنظمة في تأسيس مجموعة عمل األمم المتحدة المشتركة بين الوكاالت والمعنية باالقتصاد االجتماعي والتضامني، 

ظمة من 14وكالة من وكاالت األمم المتحدة ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي بصفة أعضاء و 18التي تضم 
من منظمات المجتمع المدني ومعاهد البحوث بصفة مراقبين. وبالنظر إلى الدور الرائد الذي تضطلع به منظمة العمل الدولية  
في هذه المنابر متعددة األطراف، ستكون المناقشة العامة مجدية في تعزيز المزيد من االتساق ضمن النظام متعدد األطراف  

   .التضامني في تعزيز التنمية المستدامة من خالل العمل الالئقبشأن دور االقتصاد االجتماعي و

وفي ضوء األهمية المتزايدة لالقتصاد االجتماعي والتضامني، تقتضي الحاجة مزيداً من التوضيح فيما يتعلق بتعريفه  .7
ي يضطلع به في خلق  اكتسب االقتصاد االجتماعي والتضامني إطاللةً للدور الذ  وقياسه وحجمه وتأثيره وحدوده وإمكاناته.

والمناقشة  6العالمية.   19-واستدامة الوظائف وتقديم الخدمات لألعضاء والمستخِدمين والمجتمعات المحلية خالل جائحة كوفيد
اإلمكانات   المتحدة بشأن  األمم  أو وكالة ضمن منظومة  أو برنامج  المستوى في أي صندوق  أول نقاش رفيع  العامة هي 

اال لالقتصاد  االجتماعي  اإلنمائية  االقتصاد  تعزيز  في  الدولية  العمل  لمنظمة  الريادي  الدور  وينبع  والتضامني.  جتماعي 
والتضامني من واليتها الدستورية. ويعكس كذلك التوافق بين االقتصاد االجتماعي والتضامني، مما يسّخر االقتصاد لخدمة 

ق العدالة االجتماعية وبرنامج العمل الالئق. ومن المسؤولية  الناس والكوكب، ووالية منظمة العمل الدولية المتمثلة في تحقي
، دراسة السياسات والتدابير االقتصادية والمالية  1944الدستورية لمنظمة العمل الدولية، المنبثقة عن إعالن فيالدلفيا لعام  

قدهم أو جنسهم، الحق في العمل والنظر فيها في ضوء الهدف األساسي المتمثل في أّن "لجميع البشر، أياً كان عرقهم أو معت 
 7".من أجل رفاهيتهم المادية وتقدمهم الروحي في ظروف توفر لهم الحرية والكرامة واألمن االقتصادي وتكافؤ الفرص

(، تضم النتائج المتوخاة من 2021)آذار/ مارس    341ووفقاً لما وافق عليه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي في دورته   .8
 :وهذه النتائج المتوخاة هي كالتالي بهدف توفير المزيد من اإلرشاد للمنظمة. وقراراً استنتاجات  المناقشة العامة

 تقديم تعريف عالمي لمصطلح "االقتصاد االجتماعي والتضامني"، بما في ذلك المبادئ والقيم المرتبطة به؛ •

رة وتعزيز الدعم الشامل للناس طوال التحوالت تقييم مساهمة االقتصاد االجتماعي والتضامني في تحقيق العمل الالئق وإدا •
  التي يواجهونها على مدار حياتهم المهنية؛

توفير مبادئ توجيهية سياسية للدول األعضاء التي ترغب في إرساء بيئة مؤاتية لالقتصاد االجتماعي والتضامني على   •
 المستوى الوطني؛

االقتصاد االجتماعي والتضامني في جميع أنحاء العالم، بما    تزويد المكتب باإلرشادات حول كيفية المشاركة في تعزيز •
  في ذلك من خالل التعاون اإلنمائي؛

االقتصاد  • تمثل  التي  والوكاالت  والمنظمات  المؤسسات  مع  الشراكات  من  واسعة  إقامة مجموعة  على  المكتب  تشجيع 
 8.والتضامني، واإلبقاء عليهااالجتماعي والتضامني أو تشارك في النهوض باالقتصاد االجتماعي 

 :ينقسم هذا التقرير إلى خمسة فصول على النحو التالي .9

الدعائم األساسية للمفهوم   شرح  معالم االقتصاد االجتماعي والتضامني في جميع أنحاء العالم ويستفيض في  1يحدد الفصل   •
 .عن االقتصاد االجتماعي والتضامني ويقترح تعريفاً له بهدف مناقشته. ويقدم الفصل أيضاً لمحات عامة إقليمية

دليالً على مساهمات االقتصاد االجتماعي والتضامني في أولويات التنمية العالمية التي يحددها برنامج    2يقدم الفصل   •
 .(2030األوسع نطاقاً )برنامج عام  2030العمل الالئق وبرنامج التنمية المستدامة لعام 

 
 انظر:    6

OECD, “Social economy and the COVID-19 crisis: current and future roles”, OECD Policy Responses to Coronavirus 
(COVID-19), 2020. 

ً إعالن فيالدلفيا  7  )أ(.  ، الجزء ثانيا
الدولي،     8 العمل  مؤتمرمكتب  أعمال  للمؤتمر  جدول  المقبلة  الدورات  أعمال  جدول  الدولي:   ، GB.341/INS/3/1(Rev.2)  ،2021  الوثيقة  ، العمل 

 . 8الملحق األول، الفقرة 

https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/social-economy-and-the-covid-19-crisis-current-and-future-roles-f904b89f/
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@relconf/documents/normativeinstrument/wcms_841756.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_772522.pdf
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  من خالل عرض ونة الثالثية لمنظمة العمل الدولية باالقتصاد االجتماعي والتضامني،  عالقة الهيئات المك  3يناقش الفصل   •
 .أمثلة من جميع أنحاء العالم

عمل المكتب في مجال االقتصاد االجتماعي والتضامني، مع التركيز بشكل خاص على الخلفية التاريخية    4يصف الفصل   •
 .كات واألنشطة المتعلقة بتنمية القدراتوالبرامج الحالية وسياسات التعاون اإلنمائي والشرا

كيفية المضي قدماً في سبيل تعزيز مساهمة االقتصاد االجتماعي والتضامني في العمل الالئق والتنمية   5يناقش الفصل   •
المستدامة. ويشدد الفصل على أهمية تعزيز بيئة مؤاتية لالقتصاد االجتماعي والتضامني ويناقش الروابط بين االقتصاد 

 9سبالً لعمل المكتب في مجال االقتصاد االجتماعي والتضامني مستقبالً.  جتماعي والتضامني ومستقبل العمل ويقترحاال

 

 
إغفال ذكر اسم أو منشور أو   مصادقة مكتب العمل الدولي عليها، كما أنّ اإلشارات إلى األسماء أو المنشورات واألمثلة الواردة في هذا التقرير ال تعني     9

المكتب دقة أو    مثال معين ليس عالمة على عدم إقراره. وتعتمد األدلة التجريبية المذكورة إلى حد كبير على مصادر ثانوية يعتقد أنها موثوقة. وال يضمن
 واقع إلكترونية، وال يتحمل أي مسؤولية للتحقق من أي من هذه المعلومات. اكتمال أي من هذه المعلومات، بما يشمل الروابط إلى م
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  االقتصاد االجتماعي والتضامني في جميع أنحاء العالم -  1الفصل 

 القتصاد االجتماعي والتضامني ا معالم

المصطلح  هذا    واحتلّ  10مجموعة واسعة من الوحدات المؤسسية.   يشمل  جامعمصطلح    القتصاد االجتماعي والتضامني""ا .10
المتحدة   األمم  منظومة  في  بارزة  إنشاءمكانة  الوكاالت    مجموعة   مع  بين  المشتركة  المتحدة  األمم  االقتصاد    بشأنعمل 

مستقبل من أجل  لعمل الدولية مثل إعالن مئوية منظمة العمل الدولية  وفي الوثائق الرسمية لمنظمة ا  ،االجتماعي والتضامني
العالمي( و2019العمل ) الدولية ل  النداء  العمل  إجراءات    منظمة  اتخاذ  أجل  انتعاش متمحور حول   راميةمن  تحقيق  إلى 

أّن هذا  (2021على الصمود )  اً روقاد  اً مشامالً ومستدا  يكون  ،19-اإلنسان للخروج من أزمة كوفيد  ليس  المصطلح  . بيد 
ً حالي  معترفاً به ً   ى ترتبطخر أتشمل مصطلحات  والعالمي.    على المستوى  ا ً   ارتباطا ،  االقتصاد االجتماعي والتضامنيب  وثيقا

" و"االقتصاد غير الهادف للربحاالجتماعية" و"القطاع  نشأة  ي" و"القطاع الثالث" و"الم ، "االقتصاد االجتماعضمن ما تشمل
 11"االقتصاد الشعبي".التضامني" و"االقتصاد البديل" و 

تنّوع  المصطلحات  هذه    عكستو .11 ً و  التقاليد.المختلفة  أنالسياق،  ب  رهنا مرادفاتت    يمكن  باعتبارها  المصطلحات   ستخدم 
هذا    وفيمراجعها ودالالتها.    درجات متباينة من حيثب  تكون مختلفة عنهضامني" أو  والت  االجتماعي"االقتصاد    لمصطلح
والتضامني"   مصطلحي ستخدم    ،التقرير االجتماعي  بما"االقتصاد  واسع  مصطلح  وهو  الستيعاب    ،  التقاليد مختلف  يكفي 

 .قاليمالبلدان واأل في جميع وقائعوال

تشريعات وتم وضع    تشريعات بشأن االقتصاد االجتماعي والتضامني.  اً بلد  20اعتمد ما ال يقل عن  منذ مطلع القرن،  و .12
بشأن   والتضامنيوطنية  االجتماعي  د  االقتصاد  القوميات  في  المتعددة  بوليفيا  فيردي  وولة  كولومبيا  و الكاميرون  وكابو 

سلوفاكيا  والسنغال  و  رومانياوالبرتغال  والمكسيك  ورغ  بلكسموهندوراس  ون  اليوناوفرنسا  و  اكوادوروجيبوتي  وكوستاريكا  و
البوليفارية.  وسبانيا  او فنزويال  وجمهورية  وأوروغواي  أخرى وتعكف  تونس  ً   بلدان  و  حاليا البرازيل  جمهورية المثل 

اعتمدت و.  بشأن االقتصاد االجتماعي والتضامني  وطنية  إعداد سياساتعلى  فريقيا،  أوجمهورية كوريا وجنوب    يةالدومينيك 
( والبرازيل )ميناس  ننيغرو( وبلجيكا )بروكسل ووالو ، بما في ذلك األرجنتين )إنتري ريوس وميندوزا وريودانعض البلب

بشأن االقتصاد  تشريعات    ، أخرى(  مناطقكيبيك( وإيطاليا )إميليا رومانيا من بين  أخرى( وكندا )  والياتجيرايس من بين  
تم بموجب لك شيلي ومالي ونيكاراغوا،  ، بما في ذ العديد من البلدانفي  و.  دون الوطني  المستوى  على  االجتماعي والتضامني

 .هيئات حكومية ت عنى بالمسائل المرتبطة باالقتصاد االجتماعي والتضامني القانون إنشاء

من هي  )بعبارة أخرى،    ماذا وكيف ولماذا  يفعلمن  يحدد  أن  لتعريف المناسب لالقتصاد االجتماعي والتضامني  نبغي ليو .13
فهم    وثمة  (.الجهات الفاعلة في هذا االقتصاد وما هي األنشطة التي يستند إليها وما هي المبادئ والقيم التي ينطوي عليها

  أّن هناك   وفي حين.  قتصادلهذا ال  التشريعات واألطر اإلحصائية  وضع   عن  ناشئ  القتصاد االجتماعي والتضامنيلمشترك  
ً توافق   المنظماتاتفاق عالمي على أشكال   يوجد أي ، الالقتصاد االجتماعي والتضامنيافي اآلراء حول قيم ومبادئ متنامياً  ا

ً   عليه  متفقالتعريف  ال  من أنّ على الرغم  و  . في إطارهالتي تندرج     االجتماعي   دكامل تنوع االقتصاالب  ستوعبقد ال ي  عالميا
العالم،    والتضامني أنحاء  التعريففي جميع  هذا  لالق  فإّن غياب  المناسب  التمثيل  والتضامني  يعوق  االجتماعي  في  تصاد 
شاملة  تكون    ،عن االقتصاد االجتماعي والتضامنيتجميع إحصاءات    عوقالتنمية الدولية. كما أنه ي  واستراتيجياتسياسات  
ً وقابلة للمقارنة دولي ةوموثوق  . ا

 
 معامالت الاألنشطة االقتصادية وفي    واالشتراك فياألصول وتحمل االلتزامات    تملكفي حد ذاته على    له القدرةالوحدة المؤسسية هي "كيان اقتصادي     10

  هادفة للربح والمؤسسات غير ال  المعيشية  المالية والحكومة العامة واألسر  المؤسساتير المالية وغ  المؤسساتتشمل الوحدات المؤسسية    .خرى" األ  مع الهيئات
 .2-4، الفقرة هيئات أخرى األسر المعيشية. انظر األمم المتحدة و تخدمالتي و

 انظر:    11
Frank Moulaert and Oana Ailenei, “Social Economy, Third Sector and Solidarity Relations: A Conceptual Synthesis from History to 
Present”, Urban Studies, Vol. 42, No. 11 (2005): 2037–2053. 

https://ssc.wisc.edu/~wright/Social%20Economy%20PDFs/Social%20Economy%20Theory/Moulaert%20Ailenei%202005.pdf
https://ssc.wisc.edu/~wright/Social%20Economy%20PDFs/Social%20Economy%20Theory/Moulaert%20Ailenei%202005.pdf
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القيم التيمأّن  يمكن اعتبار  و .14 في  كما يتجلى  ،  القتصادان سائر فروع  ع  االقتصاد االجتماعي والتضامني  تميز  جموعة 
 12: ن أدناه ضمن خمس فئات مختلفة، على النحو المبيّ تندرج الوطنية، دون التشريعات الوطنية و

 اإليكولوجيةثقافة  والثقافي  التنوع  الو  المحلي  تلبية احتياجات المجتمعو  متكاملةالبشرية  ال تنمية  الاس والكوكب:  رعاية الن •
 ستدامة.االو

 التمييز.  وعدم نزاهة واإلنصاف وال والمساواة: العدل والعدالة االجتماعية التكافؤ •

 دماج االجتماعي.التعاون والتماسك االجتماعي واإلالمتبادلة و عونة: التضامن والمكافلالت •

 والثقة والمساءلة والمسؤولية المشتركة.  األمانةالشفافية و :ستقامةاال •

 .تفريع السلطاتوالديمقراطية والمشاركة و والحرية  الذاتي تسيير: الةالذاتي إلدارةا •

 معيّنة   قيمة  ه يمكن تطبيقعلى الرغم من أنو  ه.قيم  على تفعيل  القتصاد االجتماعي والتضامنيامجموعة من مبادئ    عملتو .15
والمبادئ التي تميز هذا االقتصاد هي التي  قيم  ال  ةمجموع  فإنّ ،  نطاقهقتصاد االجتماعي والتضامني خارج  الل  معيّن  أو مبدأ

  ةخيراأل  اتتشريعالفي    مكانة بارزةقتصاد االجتماعي والتضامني  الخمسة مبادئ ل  احتلتو  .تمنحه مجتمعةً نوعاً من االتساق
 13:، وهيالقتصاد االجتماعي والتضامنيبشأن ا

  قتصاد االجتماعي والتضامني إلى تلبية احتياجات أعضائها أواالتهدف وحدات    :ةالعامالمصلحة  االجتماعي أو    الغرض •
قد واألرباح.    منممكن  قدر    أكبرحقيق  ت  عوضاً عنأو المجتمع الذي يعملون أو يعيشون فيه،    المحلي  مجتمعال  احتياجات
ً منها غرضاً  الهدفيكون  ً  اجتماعيا ً  أو ثقافيا ً  أو اقتصاديا ً  أو بيئيا تعزيز التضامن   والغاية من. األهدافهذه  من أو مزيجا

والمصلحة    امنه  أو المستفيدين  اهأو مستخدمي  االتوفيق بين مصالح أعضائه  هو بشكل عام  الداخلي والتضامن مع المجتمع  
 ". يةاالجتماعي على الربح  غرضلناس واللولوية ء األإيالتشير بعض القوانين الوطنية إلى هذا المبدأ على أنه " والعامة. 

  و فائض(يجابية )ربح أاإل  نتائجال  االقتصاد االجتماعي والتضامنييجب أن تستخدم وحدات    حظر أو تقييد توزيع األرباح: •
  اتهقدر  تحد منقيود كبيرة    ،األرباحتوزيع    غير المحظور عليها  وت فرض على الوحدات 14. وفقاً لغرضها  التي تحققها

،  ؤها أعضاالذي يضطلع به  نشاط  الذلك على أساس  ب  تقوم  ، فإنهاالفائض  أما الوحدات التي توزعوتوزيعها.    توليدهاعلى  
 في حالة بيعو.  روليس على أساس رأس المال المستثم   ، لرعايةأو اأو االستخدام    ات المقدمةأو الخدمالمؤدى  مثل العمل  

ً قانون تكون الكثير منها ملزمة هذه الوحدات أو تحويلها أو حلها،   إلى وحدةأو أصول متبقية محتملة  إيرادات  ةبتحويل أي  ا
لناس والعمل على  لولوية  إيالء األتشير بعض القوانين الوطنية إلى هذا المبدأ على أنه " و  .تخضع للقيود نفسها مماثلة

 رأس المال". 

وحدات    :ة والتشاركي  ةالديمقراطيدارة  اإل • على  المطبقة  القواعد  والتضامنيتنص  االجتماعي  اإلدارة  على    االقتصاد 
يمّكن  ة،شفافالو  ةتشاركيالو  ةديمقراطيال من  من  هاأعضاء  مما  األمور  زمام  في وضع    أخذ  النشطة  المشاركة  خالل 

والسيا القرارات  واتخاذ  المنتخبين.  من خالل  سات  الممثلين  األمساءلة  لالقتصاد    األساسية  وحداتالفي  عضاء  ويتمتع 
والتضامني بحقواالجتماعي  واحد،  )صوت  متساوية  تصويت  عضو  ق  ت نّظم(.  لكل  والعمودية   الهيكليات  كما  األفقية 

ً   القتصاد االجتماعي والتضامنيل ً ديمقراطي تنظيما  .ا

ويجب أن تنطوي   ،أو إلزامية  يةإجبارليست    القتصاد االجتماعي والتضامنياالمشاركة في وحدات    التعاون الطوعي: •
هام.   اختيار  عنصر  والمستخدموينضم  وعلى  والتضامنياوحدات    إلى  ناألعضاء  االجتماعي  فيها   القتصاد  ويبقون 

القتصاد االجتماعي اوحدات  ل  ويجوز.  مشاركتهمم  عدعلى عقوبة  فرض  تهديد بالعقوبة أو  دون فرض   طواعية وبحرية
 وأفقية. عمودية بما يستحدث هيكليات أخرى، تعاون طوعي ودعم متبادل مع وحدات في أن تشارك  والتضامني

 
  في لتشريعات المختارة بشأن االقتصاد االجتماعي والتضامني  لمكتب  ال  أجراه  استعراضإلى    واردة في القائمة تستند قيم االقتصاد االجتماعي والتضامني ال   12

وكابو فيردي وهندوراس والمكسيك والبرتغال وجمهورية فنزويال البوليفارية، وتشير كلها صراحةً إلى قيم االقتصاد االجتماعي ) األرجنتين )إنتري ريوس 

 والتضامني. 
األرجنتين   في  االقتصاد االجتماعي والتضامني تشريعات المختارة بشأن  لل   إلى استعراض  واردة في القائمة ال  االقتصاد االجتماعي والتضامنيتستند مبادئ    13

ن وهندوراس )إنتري ريوس وميندوزا( وبلجيكا )والون( وبلغاريا وكابو فيردي والكاميرون وكندا )كيبيك( وكولومبيا وجيبوتي واكوادور وفرنسا واليونا
 .ولكسمبرغ والمكسيك والبرتغال ورومانيا والسنغال وسلوفاكيا واسبانيا وتونس وأوروغواي وجمهورية فنزويال البوليفارية

المبادئ  هاجن هنري،  في التعاونيات، ي ستمد الفائض من المعامالت مع األعضاء، في حين ي ستمد الربح من المعامالت مع غير األعضاء، إن وجدت.     14
 (. 2012)مكتب العمل الدولي،  جيهية لتشريعات التعاونيات: الطبعة الثالثة المنقحةالتو

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/documents/publication/wcms_345448.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/documents/publication/wcms_345448.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/documents/publication/wcms_345448.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/documents/publication/wcms_345448.pdf
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منفصلة   تكونيجب أن  و .  الذاتية  باإلدارةاالجتماعي والتضامني    االقتصاد  وحداتتتمتع    :يةواالستقالل  االستقالل الذاتي •
خضع لتدخل أو  تويجب أال    ،القتصاد االجتماعي والتضامنياعن السلطات العامة والكيانات األخرى خارج    ومستقلة
 جمعتالقطاعين العام والخاص أو    من  مع جهات فاعلةأخرى أو  ات مع وحدات  اتفاق  تإذا أبرموا.  مال داعي له  رقابة

 القتصاد االجتماعي والتضامني.اومبادئ  مع قيم تسقشروط توفق بذلك  أن تقوم عليهامن مصادر خارجية، ف األموال

تشير  و   .ةالوطني  اتالتشريع  الذي تستهدفهالقتصاد االجتماعي والتضامني  لالرئيسي    النشاطإنتاج السلع والخدمات هو  و .16
ً   الوطنيةبعض القوانين   تراكم   تتناولقوانين االقتصاد االجتماعي والتضامني التي    تقوم  وفي العادة،إلى االستهالك.    أيضا

االقتصاد االجتماعي والتضامني ب  المتعلقة  نشطةاأل  تندرجفي جميع أنحاء العالم،  وقيود على هذا التراكم.  بفرض  األصول  
 15.)4تنقيح د لجميع األنشطة االقتصادية )الالموح   جميع أقسام التصنيف الصناعي الدولي إطار في

 االقتصاد. هذا  مجموعة قيم ومبادئ  تنتسب إلى  مؤسسية    وحدات  هياالقتصاد االجتماعي والتضامني    والجهات الفاعلة في .17
التنظيمية  و األشكال  من  متنوعة  مجموعة  تحديد  الدولية  والتعاريف  الوطنية  التشريعات  االجتماعي تتيح  االقتصاد  في 

المساعدة  جماعات  والمؤسسات و  جمعياتوالالتعاضديات  و، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر التعاونيات والتضامني
 أدناه.  النحو الوارداالجتماعية، على  نشآتالذاتية والم

تطلعاتهم االقتصادية واالجتماعية  واحتياجاتهم    لتلبية  معاً طواعيةمؤلفة من أشخاص اتحدوا    مستقلةجمعية  هي "   التعاونية •
 16والثقافية المشتركة عن طريق منشأة مملوكة ملكية جماعية ويشرف عليها ديمقراطياً". 

جماعي. وهي  النشاط  التحسين وضعهم االقتصادي من خالل  يسعون إلى  أفراد    هي جمعية يتم تنظيمها من قبل  التعاضدية •
اشتراكات   من خالل لمشاركة المخاطر سواء الشخصية أو الخاصة بالممتلكات،    أنها آليةمن حيث  اونية  تختلف عن التع

 17صندوق مشترك.دورية ل

موارده األساسية  بوجه عام، وتتكون    المجتمعأو    في إنتاج خدمات غير سوقية لألسر  أساساً هي كيان قانوني يعمل    جمعيةال •
أو   –إلى  وتقدم خدمات    وتقوم الجمعيات القائمة على المجتمع أو الشعبية على أساس العضوية.  اإلسهامات التطوعية  من

 18معينة.أو قرية  حي أو مجتمعمن عضاء األ -تدافع عن 

منظمات  سواء لتقديم منح لل  األصول   من هذه  عائددخل الال   ستخدميوقفاً،  أو    أصوالً   ملك تحت تصرفه يهي كيان    المؤسسة •
 19الخاصة.  اوبرامجهروعاتها مشلتنفيذ  خرى أواأل

دعم  تعنى بال  تحقيق أهدافالتعاضدية من حيث أّن أفراداً ينضمون لو  ةالتعاونيالجمعيات    تشبه  المساعدة الذاتيةجماعة   •
 تختلف عن كليهما ومع ذلك، فإنها  على المستوى الفردي.  قد تكون غير قابلة للتحقيق    والمالي،  تقنيتبادل، مثل الدعم المال

ة المساعدجماعات  عمل العديد من  ي،  عالوة على ذلك 20. ليست منخرطة بشكل رئيسي في أنشطة تجاريةمن حيث أنها  
 . منظمالذاتية في االقتصاد غير ال

توظيف  مثل    في المقام األول  االجتماعية  األغراضوسائل السوق ولكن لخدمة    تستخدممنشآت  هي    االجتماعيةمشاريع  ال •
أو إنتاج   (لفترات طويلة  عن العمل  والعاطلون  ذوو اإلعاقة، األشخاص  رومين )على سبيل المثالاألفراد المح  وتدريب

 21ذات قيمة اجتماعية معينة أو خدمة األشخاص المحرومين بطرق أخرى.  سلع

  

 
د لجميع األنشطة االقتصادية، التنقيح األمم المتحدة،    15  .2008، 4التصنيف الصناعي الدولي الموح 
 .193توصية رقم ال منظمة العمل الدولية،   16

 22-23األمم المتحدة وهيئات أخرى، الفقرة    17

 . )ز(19-23)ج( والفقرة 17-2األمم المتحدة وهيئات أخرى، الفقرة    18
  .(و )19-23األمم المتحدة وهيئات أخرى، الفقرة    19
 . 24-23األمم المتحدة وهيئات أخرى، الفقرة    20

  ,profit and Related Institutions and Volunteer Work-Satellite Account on NonUnited Nations.2018 ,:  انظر  21

https://unstats.un.org/unsd/classifications/Econ/Download/In%20Text/ISIC_Rev_4_publication_Arabic.pdf
https://unstats.un.org/unsd/classifications/Econ/Download/In%20Text/ISIC_Rev_4_publication_Arabic.pdf
https://unstats.un.org/unsd/classifications/Econ/Download/In%20Text/ISIC_Rev_4_publication_Arabic.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_r193_ar.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_r193_ar.pdf
http://ccss.jhu.edu/wp-content/uploads/downloads/2018/12/UN_TSE_HB_FNL_web.pdf
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 اً جزءباعتبارها    المنظماتاالقتصاد االجتماعي والتضامني أشكاالً محددة السياق من  المتعلقة بقوانين  الالعديد من    شمليو .18
راضي المملوكة  األو  (ejidos)  األراضي المشاعة   تشمل هذه األشكال بشكل خاصو  من االقتصاد االجتماعي والتضامني.

ومراكز التوظيف   نشآت اإلدماجوم  والمنظمات "السابقة للتعاونية"   ومنظمات العمال  )comunidades) 22 جماعيةملكية  

والمنصات ل  التعاونية  الخاصة  المحلية  و  األسماك  وصيد  لحراجة والجمعيات  المنتجين  الفالحين منظمات  ومنظمات 
الثقافة والترفيه    ورابطات  بالغ الصغرالتمويل    وجمعياتالقتصادية الشعبية  ومجموعات المصالح االقتصادية والوحدات ا

ً   لمجتمعات المحلية والمدارةوالقطاعات الفرعية ل  ذات األهداف اإليثارية  المحليةالتنمية  و تعتبر القوانين وبشكل عام،  .  ذاتيا
هو جزء من االقتصاد االجتماعي   المنظماتأي شكل آخر من أشكال  نّ أ الوطنية المتعلقة باالقتصاد االجتماعي والتضامني

 القانون.   هذاني على النحو المنصوص عليه في ذا كان يراعي قيم ومبادئ االقتصاد االجتماعي والتضاموالتضامني إ

والوحدات    التجار والمنتجين غير التجار يشمل المنتجين  و  االقتصاد االجتماعي والتضامني االنقسامات التقليدية.  ويتجاوز .19
االقتصاد في  ال  منظمال  ينالعاملة  على  .  منظموغير  األمثلة  والتجار،  المنتجين  وتشمل   نشآت والم  تعاضدياتالالتعاونيات 

وحدات االقتصاد االجتماعي وتتّسم  والمؤسسات.    الجمعيات  غير التجار  المنتجينعلى  مثلة  ، في حين تشمل األاالجتماعية
الوقت نفسه:منظمات    فهي  طبيعة مزدوجة.بوالتضامني   شخاص  األمجموعات من  أنها  هي منظمات بحكم    ومنشآت في 

  بمعنى "  نشأةاستخدمت بعض النصوص مصطلح "مو.  تللسلع والخدما  ةمنتج  هي منشآت بحكم أنهاولغرض معين.    ةممنظ  
الدوليأضيق   المثال  ، مما أفضىمن تعريفه  وحدات    إلى حصر منشآت االقتصاد االجتماعي والتضامني في  على سبيل 
 تستثني   مفاهيمبعض ال  على الرغم من أنّ و.  غير سوقية  وحدات  فيوالتضامني  االقتصاد االجتماعي    تمنظماحصر  و  سوقية

وحدات االقتصاد    بأنّ   عترفت  204التوصية رقم    ، فإنّ من االقتصاد االجتماعي والتضامني  منظموحدات االقتصاد غير ال
 . منظمتعمل في االقتصاد غير ال يمكن أني االجتماعي والتضامن

مجموعة فرعية  يُعتبر القطاع الخاص أو   جزءاً منيشكل اآلراء حول ما إذا كان االقتصاد االجتماعي والتضامني  وتتباين .20
والخاص. العام  القطاعين  تختلف عن  االقتصاد  الثالثية  و  من  المناقشات  أجرتها  في  الدوليةالتي  العمل  أنّ ،  منظمة    يبدو 

األول إلى القطاع الخاص على أنه    المفهوم  يشير 23مختلفين للمصطلح.   مفهومينتعكس  إلى "القطاع الخاص"    اإلشارات
إلى القطاع الخاص    المفهوم الثاني  . ويشيرإلشرافها  تخضع  وال  اإلدارة العامة من    اً الوحدات المؤسسية التي ليست جزء  يشمل

األرباح وتوزيعها    حقيق أقصى قدر من لتي يتمثل هدفها األساسي في تالتي تقع خارج القطاع العام وا  منشآتعلى أنه يشمل ال
االقتصاد االجتماعي والتضامني، الذي يظل    ، يشمل القطاع الخاصالمعنى األولمفهوم  بوعلى أساس رأس المال المستثمر.  

ً مختلف المعنى  مفهوم  بو  .وتكون أهدافه مختلفة إلى حد بعيد  قدر من الربح  كبرتحقيق أعلى    عملالخاص الذي يقطاع  عن ال  ا
 . على حد سواء ، يختلف االقتصاد االجتماعي والتضامني عن القطاعين العام والخاصالثاني

المشتركة    ثمةو .21 القواسم  هذا   مواصفاتتحديد  في    والتضامنياالقتصاد االجتماعي  سياسات وتشريعات    بينالعديد من 
)االقتصاد االجتماعي    اً واحد  اً مصطلح  القتصاد االجتماعي والتضامنياألساسية للتعريف المقترح ل  دعائمال  شملتو  .االقتصاد

وتوفر هذه مجموعة متنوعة من األشكال التنظيمية.  من مجموعة من القيم؛    ستمدةوالتضامني(؛ مجموعة من المبادئ الم
 لمناقشة. من أجل ااألساس لتعريف مقترح  مجتمعةً  العناصر

  لمناقشةالمعروض لالتعريف المقترح لالقتصاد االجتماعي والتضامني 

، تشارك في األنشطة االقتصادية  ةعاممصلحة  يشمل االقتصاد االجتماعي والتضامني وحدات مؤسسية ذات غرض اجتماعي أو  
الطوعي واإل التعاون  ت يةواالستقاللالذاتي    لستقالواال  ةوالتشاركي   ة الديمقراطي   دارةالقائمة على  أو  توزيع    قيّد، وتحظر قواعدها 

  نشآت م  وأ   مؤسساتأو    تعاضديات   وأ  جمعيات   وأوحدات االقتصاد االجتماعي والتضامني تعاونيات    تكون  ويمكن أناألرباح.  
المساعدة   و أاجتماعية   و  جماعات  تعمل  ت الوحدا غيرها من  الذاتية  ً   التي  والتضامني في    وفقا االجتماعي  االقتصاد  لقيم ومبادئ 
 . منظمغير الاالقتصاد ومنظم االقتصاد ال

 

 
ة، ويقصد باألراضي المملوكة  مناطق من أراض مزروعة بشكل جماعي في إطار نظام تدعمه الدول  (ejidos)باألراضي المشاعة  يقصد    في المكسيك،   22

   .ةجماعي في ملكيةاألرض  تكونلألراضي حيث  جمعيات comunidades))ملكية جماعية 
 على سبيل المثال، انظر  23

ILO, Report of the Committee on the Promotion of Cooperatives, Record of Proceedings, International Labour Conference, 90th 
Session, 2002 (Record No. 23). 

https://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/P/09616/09616(2002-90).pdf
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  يسترشد كما  التعريف المقترح إلى السياسات والتشريعات القائمة في مجال االقتصاد االجتماعي والتضامني.  هذا  يستند  و .22
وعليه، فهو قابل  24االقتصاد االجتماعي والتضامني.المتعلقة بحصاءات  اإلو  اتسياسال  بشأنبأحدث األعمال المفاهيمية  

ً التعريف المقترح أن يكون م  وي راد منبسهولة.    للتطبيق ، بما المختلفة  السياقات الوطنية  فيالمتنوعة    حاالتلومستوعباً ل  رنا
التي تستجيب تعدد األطر المفاهيمية  مع  العالم و  في جميع أنحاءيتمشى مع تنوع وحدات االقتصاد االجتماعي والتضامني  

 ذات الصلة.  اإلحصائية والن ظمتشريعات الو اتسياسال لها

بشأن االقتصاد االجتماعي والتضامني   باتجاه حوار اجتماعي  أن يدفع، على مستويات متعددة،  المقترحلتعريف  ا  ومن شأن .23
ية ألطر اإلحصائل  مزيد من التحسين  إتاحةهو    من هذا التعريفالغرض    إنّ فعالوة على ذلك،    نحو السياسات.  اً موجهيكون  

ثالثة تحديات    وثمة.   في هذا المجالاً ت بشكل أكثر انتظام، جمع البيانا االجتماعي والتضامني، وبالتالي  المتعلقة باالقتصاد
،  سياقاتالمواقع أو  مختلف ال  حسب  ه،وتأثير  هاالقتصاد االجتماعي والتضامني وحجم  تطبيق  نطاقومقارنة  فيما يتعلق بقياس  

عدم  لالقتصاد االجتماعي والتضامني؛    عالميعدم وجود تعريف    ؛هفي حد ذاتد االقتصاد االجتماعي والتضامني  يتعق:  هي
بالنسبة م االقتصاد االجتماعي والتضامني  بيانات عن حج  وتوجد 25قياس االقتصاد االجتماعي والتضامني. لمنهجيات    وضع
معينة،   بلدان أو    بالنسبة إلى أقاليم( والتعاضدياتالتعاونيات واالتحادات االئتمانية وال سيما  )  من المنظمات  أشكال معينةإلى  
االجتماعي  الا   تشملال  هاولكن العالمي  التضامنيوقتصاد  المستوى  أن 26.رّمتهب  على  النادر  اإلحصا  تقوم  ومن    ء مكاتب 

  عناصرهمجموعة فرعية محددة من االقتصاد، لذلك تظهر  باعتباره  االقتصاد االجتماعي والتضامني    بقياس وتحليلالوطنية  
جميع وحدات واسبانيا، تضم    في بلدان مثل البرتغالفرعية،  حسابات    وتم وضع تحت عناوين منفصلة.    حصاءاتفي اإل

 منهما.  بلد االقتصاد االجتماعي والتضامني التي تغطيها تشريعات كل

الحديثة المتعلقة بقياس    رشاداتاالقتصاد االجتماعي والتضامني إلى اإل  قياس  بشأنيستند العمل المفاهيمي  يمكن أن  و .24
  بذل المزيد من يدعو إلى    اً لخبراء إحصاءات العمل قرار  عشر ع  ، اعتمد المؤتمر الدولي التاس2013في عام  و  التعاونيات.

لجنة تعزيز التعاونيات  ، بالتعاون مع  الدوليةبعد ذلك، أعدت منظمة العمل  و 27حصاءات عن التعاونيات.اإلالجهود لتجميع  
لخبراء إحصاءات    نو، التي أقرها المؤتمر الدولي العشرالمبادئ التوجيهية المتعلقة بإحصاءات التعاونيات ،  والنهوض بها

التوجيهية في ب  ثمة جهود يبذلهاو 28. 2018ي عام  ف  العمل المبادئ  الواردة في  المعلومات  لدان  المكتب الختبار وتطوير 
  أصدرت ،  2021في عام  و 29اءات عن التعاونيات. وموحدة من اإلحص  اغمةومتن  سقةمتّ   مجموعة   وضعمختارة من أجل  

باالقتصاد والمعنية  الوكاالت  بين  المشتركة  المتحدة  األمم  عمل  والتضامني مجموعة   عنبحثية    وثائق ثالث    االجتماعي 
 31عمليات المسح؛ 30؛المعارفإليه    ت: أحدث ما توصلما يلي  على  ركزت،  ات االقتصاد االجتماعي والتضامنيإحصاء

 32لبحوث المستقبلية. العامة الواجب اعتمادها بشأن اة يتوجيهات السياسالتوصيات وال

 
   :انظر  24

Bénédicte Fonteneau et al., Social and Solidarity Economy: Our common road towards Decent Work, Reader for the ILO Academy on 
the Social and Solidarity Economy (International Training Centre of the ILO, 2011); Peter Utting, Public policies for SSE: Assessing 
progress in seven countries (International Training Centre of the ILO, 2017); Bénédicte Fonteneau and Ignace Pollet, The contribution 
of social and solidarity economy and social finance to the future of work (ILO, 2019); Marie J. Bouchard and Gabriel Salathé-Beaulieu, 
Producing Statistics on Social and Solidarity Economy: The State of the Art (UNTFSSE, 2021); UN, Satellite Account on Non-profit and 
Related Institutions and Volunteer Work, 2018. 

 ,Issue Brief No. 09, August ,”Measuring the Scale and Impact of Social and Solidarity Economy“ UNRISD .2018  انظر:  25

 Beaulieu, p. 11.-Bouchard and Salathé  انظر:  26

   :انظر  27
ILO, Resolution concerning further work on statistics of cooperatives, 19th International Conference of Labour Statisticians, 2013. 

  ,20th International Conference of Labour Statisticians, Geneva, 2018.Guidelines concerning statistics of cooperativesILO ,  :انظر  28

 : بلدان المستهدفة هي كوستاريكا وإيطاليا وجمهورية كوريا وتركيا وجمهورية تنزانيا المتحدة. لمزيد من المعلومات، انظرال  29
ILO, "Strengthening Social and Solidarity Economy Knowledge Base” . 

 Beaulieu.-Bouchard and Salathé  انظر:  30

  ,Mapping International SSE Mapping ExercisesColine Compère, Barbara Sak and Jérôme Schoenmaeckers .(UNTFSSE, 2021)    :انظر  31

 :  انظر  32
Rafael Chaves-Avila, Producing Statistics on Social and Solidarity Economy. Policy Recommendations and Directions for Future Research 
(UNTFSSE, 2021). 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---coop/documents/instructionalmaterial/wcms_166301.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---coop/documents/publication/wcms_582778.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---coop/documents/publication/wcms_582778.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/publication/wcms_739377.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/publication/wcms_739377.pdf
https://www.unrisd.org/en/library/publications/producing-statistics-on-social-and-solidarity-economy-the-state-of-the-art
https://ccss.jhu.edu/research-projects/un-tse-sector-handbook/
https://ccss.jhu.edu/research-projects/un-tse-sector-handbook/
https://www.unrisd.org/80256B3C005BCCF9/(httpAuxPages)/B35B595F32BF48C6C12582F900363EC4/$file/IB9%20-%20Measurement-SSE.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---coop/documents/genericdocument/wcms_553641.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---stat/documents/meetingdocument/wcms_648558.pdf
https://www.ilo.org/global/topics/cooperatives/projects/WCMS_817001/lang--en/index.htm
https://knowledgehub.unsse.org/wp-content/uploads/2021/08/WP-2021-SSE-Stats-Compere-et-at.pdf
https://knowledgehub.unsse.org/wp-content/uploads/2021/08/WP-2021-SSE-Stats-Chaves-Avila.pdf
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 االستعراضات اإلقليمية 

اإلقليمية في استخدام  االختالفات  القسم  يناقش  و  .قاليماالقتصاد االجتماعي والتضامني في مختلف األ  وضعهذا القسم    تناولي .25
ط الضوء على السياسات العامة والتشريعات واللوائح المتعلقة لّ ويس  ،ة باالقتصاد االجتماعي والتضامنيالمصطلحات المتعلق

 .ة اإلقليميةالسياسي وأاالقتصادية  في المنظمات تهمعالجكيفية  ويشير إلى إقليم،في كل   االقتصادهذا ب

 أفريقيا 

"االقتصاد االجتماعي مفهوم  إلى    وقد أ شير  قرون.  منذ عدةفريقيا  أ  إقليم اد االجتماعي والتضامني في  مبادئ االقتص  تطبّق .26
شمال وغرب بلدان  بداية في    وكان ذلكاألول من القرن الحادي والعشرين،    في العقد  ياألول مرة في أفريق  والتضامني" 

الفرنسية  الناطقةفريقيا  أ القارة.    باللغة  بقية  أنّ ثم في  الذاتية والامج  بيد  المساعدة  والمنظمات    التعاضدياتو  جمعياتعات 
  والهيكليات م  ظالن    إلى  اأصولهتعود  و .  طويل  زمنعلى نطاق واسع في القارة منذ    الشبيهة القائمة على العضوية لطالما انتشرت 

 وأوموجا ،  هاوجنوب   هاووسط  أفريقيا  )اإلنسانية( في شرق  ألوبونتو ، مثل تلك التي تجسد الروح األفريقية  والممارسات التقليدية
 33في كينيا. (المجتمعية المتبادلة)المساعدة الذاتية   وهارامبي ،فريقياأفي شرق )االتحاد( 

من  صمدتو .27 عديدة  تقليدية  االستعمار.  خاللالتعاون    أشكال  لظهور    ومهدت  فترة  لالقتصاد  وحدات    وتطويرالطريق 

المخططات والتعاضدية  المنفعة    نظماتذلك متعزز المساعدة الذاتية المتبادلة، بما في    تنظيماً،أقل  االجتماعي والتضامني  

 تنتشرو 34. منظمالمناطق الريفية واالقتصاد غير ال  لتشملالتي وسعت تغطية التأمين الصحي  ،  لتأمين الصحيل  المجتمعية

جمعيات القروض والمدخرات ك ، بما في ذلفي القارة على نطاق واسع عضويةيل االجتماعي القائمة على المؤسسات التمو

وشرق  في جنوب شائعة ، الموتى دفن جمعيات، بما في ذلك بالغ الصغر جهات مختلفة تعنى بالتأمين أنّ  في حين، المتجددة

 35فريقيا.أ

في فترة ما و  .آنذاك  اإلدارات االستعماريةعلى يد    ة في السنوات األولى من القرن العشرينالتعاونيات الرسمي  اعتُمدتو .28

التنمية االجتماعية   التعاونيات لتعزيزعديدة إلى  حكومات وطنية  لجأت  ،  إلى منتصف التسعينات  الستيناتبعد االستعمار من  

وقلّصت دعمها لها بدرجة على التعاونيات  بيد أّن السلطات العامة خففت إشرافها  الريفية.    سيما في المناطق  ، الواالقتصادية

التة  كبير والتسعينات(  ةليالهيك  كيفاتخالل عصر  الثمانينات  إلى  )في  أدى  ترعاها   الهيكليات  تراجع، مما  التي  التعاونية 

من خالل سلسلة من اإلصالحات السياسية والتشريعية   المستقلة وذاتية اإلدارة تشهد انتعاشاً اليوم  التعاونياتأّن    غيرالدولة.  

 ات.التسعين منتصفمنذ  اعت مدتاعية واالقتصادية التي واالجتم

عام  في  دراسة أجريت    شير تقديراتتو 36. هاوشمال  هاوشرق   القارة  في جنوب  آخذة في االنتشار  االجتماعية  نشآتالمو .29
،  فريقيا وتونس وأوغنداأب  وكينيا والمغرب ونيجيريا ورواندا والسنغال وجنوفي كوت ديفوار ومصر وإثيوبيا وغانا    2020
  تسجلمن بين هذه البلدان،  و.  2030مليون وظيفة مباشرة في عام    5.5حوالي  توفر  يمكن أن    االجتماعية  نشآتالمإلى أّن  

(. كما منشأة  4 000)  منها  قل عددأ   رواندا   تسجلحين  ، في  (منشأة  مليون  1.2االجتماعية )  نشآتنيجيريا أكبر عدد من الم
و  ن ظم  تتباين المالي  وغير  المالي  البلدان    يةالسياس  ةبيئالالدعم  هذه  كبيراً في  حي   تبايناً  المإل  مالءمتهاث  من    نشآت نشاء 

 37.وتطويرها االجتماعية

 
 :  انظر  33

Carlo Borzaga and Giulia Galera, The potential of the social economy for local development in Africa: An exploratory report (European 
Parliament, 2014). 

 :  انظر  34
Nicholas Awortwi, “Social protection is a grassroots reality: Making the case for policy reflections on community-based social 
protection actors and services in Africa”, Development Policy Review 36, Issue S2 (2018): O897-O913. 

  ,II, 2012, 218. Protecting the poor: A microinsurance compendiumILO  : انظر  35
   :انظر 36

Angela Hoyos and Diego F. Angel-Urdinola, “Assessing International Organizations’ Support to Social Enterprise”, Development 
Policy Review 37 (2019): O213-O229. 

   :انظر  37
Emily Barran et al., Social Enterprises as Job Creators in Africa. The Potential of Social Enterprise to Provide Employment Opportunities 
in 12 African Countries 2020–2030. Study (Siemens-Stiftung, 2020). 

https://www.euricse.eu/wp-content/uploads/2015/03/EXPO-DEVE_ET2014433787_EN.pdf
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/dpr.12364
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/dpr.12364
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_175786.pdf
https://www.siemens-stiftung.org/wp-content/uploads/2020/10/studie-socialenterprisesasjobcreatorsinafrica-part1-siemensstiftung.pdf
https://www.siemens-stiftung.org/wp-content/uploads/2020/10/studie-socialenterprisesasjobcreatorsinafrica-part1-siemensstiftung.pdf
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فتئتو .30 اال  ما  تعزز  التي  العامة  بلدان    قامتومؤخراً،    القارة.في    تتزايد  والتضامنياالجتماعي    قتصادالسياسات  خمسة 

، والتضامنياالجتماعي    قتصاد االأطر قانونية ومؤسسية بشأن    وضعب وتونس(  السنغال  وفيردي والكاميرون وجيبوتي   )كابو

آخران  في حين   بلدان  اال  ويحّدد.  عهاوض  على 38 فريقيا(أ)المغرب وجنوب  يعكف  والتضامني االجتماعي    قتصادقانون 

طار المرجعي  ، اإل2020مد في عام  ت  وثالثية واع  تشاوريةبدعم من منظمة العمل الدولية بطريقة    جرى إعداده  التونسي، الذي

في عام  عي  االقتصاد االجتما  نميةلت   اً وطني  اً دت الكاميرون برنامجأعّ و.  والتضامنياالجتماعي    قتصادالاوالحدود الخاصة ب

كما اعتمدت   ،2014وخطة عملها في عام    والتضامني  وطنية لتعزيز االقتصاد االجتماعي. واعتمدت مالي سياسة  2020

ً قانون   خطة السنغال الناشئةى  ترو.  2017في عام    والتضامني  إلنشاء مركز الدعم الوطني لتعزيز االقتصاد االجتماعي  ا

 .منظمصاد الداة لالنتقال إلى االقتأ والتضامني االقتصاد االجتماعي في 2023-2014 للفترة

 أفريقيا:  إقليمفي أربعة بلدان في  االقتصاد االجتماعي والتضامنياألمثلة التالية حجم  بيّنتو .31

  ؤسسةم  48منتجين ولل   جمعية  3 000تعاونية زراعية و  358من    يتألف االقتصاد االجتماعي والتضامنيفي تونس،   •
الناتج المحلي    في المائة من  1. وهي تمثل  جمعية  21 000  وحوالي  بالغ الصغرمؤسسة للتمويل   289و  ةتعاضديمنفعة  

اجتماعية  نشأةم 33 000 ان هناك ما يقدر بنحو، ك2020في عام و 39في المائة من قوتها العاملة.   0.6اإلجمالي للبلد و
 40د. في البل

وحدة من وحدات    395  شملت  2019عام  في  منظمة العمل الدولية    اأجرته  دراسة استقصائية  تفي الكاميرون، أظهر •
في المائة(    58مجموعات المبادرة المشتركة )  هي  التنظيمية األكثر انتشاراً الهيكليات    االقتصاد االجتماعي والتضامني أنّ 

في    57الوحدات و   هذهفي المائة من أعضاء    44النساء    ومثلتفي المائة(.    15)  والجمعيات  في المائة(  25والتعاونيات )
وحدات االقتصاد االجتماعي والتضامني إنتاج في  الفروع الرئيسية للنشاط االقتصادي  شملت  لعاملة. والمائة من قوتها ا

 41في المائة(. 18في المائة( والتصنيع ) 22في المائة( واإلنتاج الحيواني ) 56المحاصيل )

الم • ق در عدد  التعاونيات بحوالي  نشآتفي كينيا،  جمعيات  تقدم  و 42. 2016في عام    منشأة  3 244  االجتماعية باستثناء 
في   العثور عليهاخدمات ال يمكن تقدم كثيراً ما و ،ماليين كيني 4مالية ألكثر من  التعاونية خدمات القروض والمدخرات

عود القرح )البن وقصب السكر و  ساسيةتسويق المنتجات الزراعية األحصة التعاونيات في    وارتفعت 43.أي مكان آخر
الحركة   في العام نفسه، كانتو 44. 2019في المائة في عام    22.2إلى    2015في المائة في عام    18.9( من  والحليب

كينيا  ا في  عضو  مليون    14  ضمت(،  2015عام    في  جمعية  17 500  مقابل)  جمعية  21 000  تشمللتعاونية 
 .ستخدمم 555 000و

أفريقيا  كانت  ،  2019في عام   • للربح  48 000و  تعاونية 160 000حوالي    تعدّ جنوب    وأكثر من   منظمة غير هادفة 
اجتماعية.   24 000 ال 45منشأة  )ستوكفل(  الوطنية  جمعيةوتمثل  والمدخرات  بالقروض  أفريقيا  في  المعنية   جنوب 
 46مليون عضو.  11تضم أكثر من مجموعة  810 000

 
، نشرت حكومة جنوب أفريقيا، بدعم تقني من منظمة العمل الدولية، مشروع ورقة خضراء عن سياسة االقتصاد االجتماعي، كانت تنتظر  2019في عام    38

 كان تقرير المكتب قيد الصياغة. انظر:   ماعند 2021ديسمبر  /موافقة مجلس الوزراء في كانون األول 
ILO, “A key step taken towards developing a social economy policy in South Africa”. 

 انظر:    39
Akram Belhaj Rhouma, Public Policies for the Social and Solidarity Economy and their Role in the Future of Work: The Case of Tunisia 
(ILO, 2019). 

 .Barran et al  انظر:  40
 :  انظر  41

ILO and Ministry of Small and Medium-sized Enterprises, Social Economy and Handicrafts (MINP MEESA) of Cameroon, Evaluation 
des besoins des unités de l'économie sociale et identification des chaînes de valeur prioritaires pour la création d'emplois décents au 
Cameroun (ILO, 2021). 

  ,The state of social enterprise in KenyaBritish Council.2017 , انظر:   42

 انظر:    43
Alliance for Financial Inclusion, Meeting the Financial Needs of the Agricultural Sector through Prudentially Regulated SACCOs in Kenya, 
2017. 

  ,Economic Survey 2020Kenya National Bureau of Statistics ,2020. انظر:   44

  Measuring the Social Economy in South Africa,, Industry and Competition of South Africa, TradeDepartment of .2019  انظر:  45
   في جنوب أفريقيا. انظر: القروض والمدخرات المتجددة   جمعيةهي ستوكفل    46

https://www.ilo.org/africa/media-centre/news/WCMS_672936/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---coop/documents/publication/wcms_740732.pdf
https://ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---coop/documents/publication/wcms_831862.pdf
https://ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---coop/documents/publication/wcms_831862.pdf
https://ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---coop/documents/publication/wcms_831862.pdf
https://www.britishcouncil.org/sites/default/files/state_of_social_enterprise_in_kenya_british_council_final.pdf
https://www.afi-global.org/wp-content/uploads/publications/2017-11/AFI_sme_SASRA_AW_ISBN_digital.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/s3.sourceafrica.net/documents/119905/KNBS-Economic-Survey-2020.pdf
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المستدامة  وللتنمية المحلية    أداةباعتباره    قتصاد االجتماعي والتضامنيباال  مختلف المنظمات والشبكات في اإلقليم  عترفوت .32
ً رئ   اً مساهمباعتباره  ي  يعترف االتحاد األفريقي باالقتصاد االجتماعو 47والشاملة. وهو في صدد  في خلق فرص العمل،    يسيا
لختامية الوثائق اجميع دعت و 48، بدعم من منظمة العمل الدولية. والتضامني االجتماعياستراتيجية إقليمية لالقتصاد وضع 

الرابع عشر االجتماع  و(  2015)الثالث عشر  االجتماع  و  (2011)  الثاني عشر  فريقياأل  اإلقليميالجتماع  الصادرة عن ا
  بنكاتيجية تنمية القطاع الخاص لأكدت استرو 49.والتضامني  االجتماعيقتصاد  االإلى تعزيز  لية  لمنظمة العمل الدو (  2019)

ة في تعزيز االبتكار االجتماعي  قطاعات األعمالو  نشآتعلى اإلمكانات الكبيرة للم  2017-2013  للفترة  التنمية األفريقي
، التي  ية لالقتصاد االجتماعي والتضامنياألفريق  الشبكةوتقوم   50.سالسل القيمتطوير روح تنظيم المشاريع واالجتماعي و

بشأن األطر القانونية الوطنية السياسات وياغة الدعم ألعضائها في صبتقديم  ،اً عضو بلداً  25تضم  و 2010في عام  أ نشئت
الكاميرون ومالي والمغرب  ، في  على سبيل المثال  التي تتواجد،  من خالل الشبكات الوطنية  االجتماعي والتضامني  االقتصاد

 والسنغال وتونس. 

 األمريكتان

ومتنوع في األمريكتين، حيث تعود الممارسات القائمة على التضامن   حافلتاريخ  بالقتصاد االجتماعي والتضامني  ا يتّسم .33
 قليم،مكانة بارزة في اإل  تحتلالتي    ،صاد االجتماعي والتضامنيتشمل وحدات االقتو  الحديثة.  الدولة  شاءقبل إنإلى فترة ما  

و المنتجين  الجمعيات  تعاونيات  غير  واالقتصاد  األخالقي  واالستهالك  العادلة  األ  منظمالتجارة  الشعوب  صلية ورابطات 
االجتما التمويل  المبادرات  ومؤسسات  من  وغيرها  اإلقليم   51. كويلومبوسالل  مثالمجتمعية  عي  في  االقتصاد  إويشار  لى 

وال و  بمصطلحات  تضامنياالجتماعي  التضامني"  و"االقتصاد  االجتماعي"  ا"االقتصاد  و"القطاع "االقتصاد  لشعبي" 
 صحابأ  من كبار  صاد االجتماعي والتضامنيالعديد من وحدات االقت  ، ي عتبراألمريكتين  وفي جميع أنحاء 52االجتماعي". 

مثل األساسية  التجزئة والمرافق  ب  البيعوالتمويل و  عات تشمل الزراعةفي قطا  ناسقدم خدمات لشرائح واسعة من الوت  ،عملال
 الكهرباء والتأمين الصحي. 

مبادئ المعاملة   استناداً إلىالشعبية    واعدالتنظيم االقتصادي على مستوى القفي مجال    ارفهاتساهم الشعوب األصلية بمعو .34
المجتمع في  األمريكتينو 53. المحلي  بالمثل  األصلية  ا  دأبت  ،في  التعاون    عريقتقليد  على  لشعوب  المستوى من  على 

ا  التي)   vivir bienأو    (buen vivir  جيدالالعيش    فلسفة  ؤديتو.  يالمجتمع األصتتّبعها  األنديز لشعوب  منطقتي  في  لية 

إلى  ،  2009لعام    القومياتا المتعددة  دولة بوليفي  دستورو  2008  تور اكوادور لعامالمنصوص عليها في دس  ،واألمازون
 شعوب قتصاد االجتماعي والتضامني للاال  وحدات  تسعى،  هاتين المنطقتينوفي   54المثل والتضامن. تعزيز مبدأي المعاملة ب

ت  ةاألصلي ممارسات  تطوير  الفلسفة.   تّسقإلى  هذه  للتعاون  و 55مع  مماثل  تقليد  القاعدة  هناك  على  فيالمجتمالقائم   عية 

 
National Stokvel Association of South Africa, “Statement on Measures to Prevent COVID-19 Coronavirus Transmission”. 

  ,forthcoming.Social and solidarity economy actors: Driving the development of social innovation in Africa, ILO انظر:   47
 :  انظر  48

African Union, “Second session of the specialised technical committee on social development, labour and employment,  
STC-SDLE-2(”, 2017. 

في تنفيذ برنامج    من تقدم  البلدان األفريقية  ما أحرزتهيجمع االجتماع اإلقليمي األفريقي لمنظمة العمل الدولية بين الهيئات المكونة الثالثية الستعراض     49

 .2063وبرنامج االتحاد األفريقي لعام  2030العمل الالئق في ضوء برنامج عام 
 انظر:    50

African Development Bank Group, Supporting the transformation of the private sector in Africa. Private Sector Development Strategy, 
2013-2017, 2013. 

متحدرون من أصل أفريقي قاوموا العبودية في بليز والبرازيل وكولومبيا  أشخاص  هي مجتمعات فالحية معاصرة أسسها    )كويلومبوس(شعب مارون     51

 . وانين الوطنيةالقفي   حق هذه المجتمعات في األراضي التقليديةصار معترفاً بفي العديد من هذه البلدان، وواكوادور وهندوراس ونيكاراغوا وسورينام. 
 انظر:    52

Marcelo Saguier and Zoe Brent, “Social and Solidarity Economy in South American regional governance”, Sage journals 17, Issue 3 
(2017): 259–278. 

 انظر:    53
Julio Alvarez Quispe, “La economía comunitaria de reciprocidad en el Nuevo contexto de la Economía Social y Solidaria: Una mirada 
desde Bolivia”, Otra Economía 6, No. 11 (2012): 159–170. 

 جيد في وئام مع شعوب أخرى ومع الطبيعة.  بشكل  تستند هذه الفلسفة إلى مفهوم العيش  54

 انظر:    55
Antonio Luis Hidalgo-Capitán and Ana Patricia Cubillo-Guevara, “Deconstruction and Genealogy of Latin American Good  
Living (Buen Vivir). The (Triune) Good Living and its Diverse Intellectual Wellsprings”, Alternative Pathways to Sustainable 

https://nasasa.co.za/
https://au.int/en/newsevents/20170424/second-session-specialised-technical-committee-social-development-labour
https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Policy-Documents/2013-2017_-_Private_Sector_Development_Strategy.pdf
https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Policy-Documents/2013-2017_-_Private_Sector_Development_Strategy.pdf
https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1468018116686921
https://www.revistaotraeconomia.org/index.php/otraeconomia/article/view/otra.2012.611.06/1305
https://www.revistaotraeconomia.org/index.php/otraeconomia/article/view/otra.2012.611.06/1305
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بالقرب التي تقع    كينوساو فيشرزتعاونية     ، تعدفي كندا، على سبيل المثالوفي أمريكا الشمالية.    ةاألصلي  ةالمحلي  مجتمعاتال
من خمسينات إلى و.  1945، التي تأسست عام  ات االقتصاد االجتماعي والتضامنيواحدة من أقدم وحد  رايندير،بحيرة    من

رابطة  جمعت  ،  2012وفي عام  في البلد.    ةاألصلي  شعوبتعاونيات ال   عدد  ة في زيادة مطرد  س ّجلت،  القرن الماضي  تسعينات
 56لشعوب األصلية. ا من تعاونيات تعاونية 123قائمة تضم  التعاونيات في كندا

على سبيل المثال، تتمتع ف.  قاليم الفرعيةباختالف األ  أشكاالً مختلفةالقتصاد االجتماعي والتضامني  ا  يتخذ في األمريكتين،و .35
الناطق باإلن   إقليمفي    االئتمانيةاالتحادات   التعاونيةواتحاد  ليزية بحضور قوي.  كالكاريبي  هو منظمة   لالئتمان  المنظمات 

 السوق المشتركةو  األنديز الفرعي  إقليمفي  و.  اإلقليملتعاونيات المالية وغير المالية في  التي تنّسق االتجارة والتنمية الرئيسية  
الجنوبي المخروط  الفي    العاملينمنظمات    ،لبلدان  انتشاراً   منظماالقتصاد غير  األكثر  أعضاء شبكة    تحدري. وهي  معظم 

التجارة   جمعياتتتمتع    ،في أمريكا الوسطىو 57الفرعيين.   ذين اإلقليمينمن ه النفايات في أمريكا الالتينية والكاريبي  جامعي
التي   الزراعية  الصغيرة والعمال العادلة والتعاونيات  الحيازات  للمزارعين أصحاب  التفاوضية  القدرة  تعمل على تحسين 

 قوي. بحضور  ،الزراعيين
اعتمدت و  في أطر السياسة العامة.  هتعّمماالقتصاد االجتماعي والتضامني وبشأن  الحكومات بشكل متزايد سياسات    عتمدتو .36

بشأن  وأوروغواي( ومقاطعة واحدة )كيبيك، كندا( قوانين إطارية   58 المكسيكوهندوراس  و  اكوادوروخمسة بلدان )كولومبيا  
في  قيد اإلعداد  القتصاد االجتماعي والتضامني  بشأن ا  يةقوانين إطار  ثمةوة على ذلك،  القتصاد االجتماعي والتضامني. عالا

الالتينية في عام  تعاونيات في  للقانون إطاري    اعت مدو  الدومينيكية.  والجمهوريةالبرازيل     رشاداإل  ، لتوفير2009أمريكا 
لجنة مشتركة بين القطاعات    أ نشئتفي كولومبيا،  و.  اتالتعاوني ب  المعنية  تشريعاتبشأن الجوانب الرئيسية لل  قليملبلدان اإل

لبرامج صياغة وتنفيذ السياسات وا  إرشادتنسيق ومن أجل    2020تضامني في عام  معنية بقطاع االقتصاد االجتماعي وال
والتضامني.   االجتماعي  باالقتصاد  بشأن  والمتعلقة  عمل  وخطة  عامة  سياسة  كوستاريكا  االجتماعي  اعتمدت  االقتصاد 

 القتصاد االجتماعي والتضامني.وأنشأت غرفة وطنية ل 2025-2021للفترة والتضامني 

 األمريكتين: األمثلة التالية حجم االقتصاد االجتماعي والتضامني في خمسة بلدان في بيّنتو .37

ماليين أرجنتيني  7 حصلتعاوني، وي بشكلكة الكهرباء الريفية في المائة من شب 80، يتم تشغيل أكثر من في األرجنتين •
  7 000وتقدم    مليون شخص  2.5ت الصحية ألكثر من  الخدما  التعاضدياتتقدم  والطاقة الكهربائية من التعاونيات.  على  

 59من الخدمات الصحية الخاصة.  في المائة 40 تعاضدية

ت  5 812تعّد    داكنت  ، كان2019في عام   • قدرها    عائداتشخص وتولد    105 000ستخدم  تعاونية غير مالية،  سنوية 
من وحدات  دة  وح  11 000  مقاطعة كيبيك الكنديةوتوجد في   60مليار دوالر أمريكي(.   40.7مليار دوالر كندي )  49.3

 61مليار دوالر كندي. 47.8شخص وتدر عائدات قدرها  220 000 ستخدم، توالتضامنيالقتصاد االجتماعي ا

  2 850)  إنمائية متكاملة  جمعيات  تضم  من وحدات االقتصاد االجتماعي والتضامنيوحدة    6 600ر من  كوستاريكا أكث  في •
إلى   2012لعام  لتعاونياتل الوطنيأشار التعداد  و 62.من نوعها  ( هي األبرزجمعية 1 467) تضامن جمعيات( وجمعية

والتأمين والتجارة    تمويلفي قطاعات ال  اعمل معظمهت  أعضاء في تعاونيات  المواطنين في كوستاريكا  في المائة من  21  أنّ 
 63والصناعة والزراعة. 

 
Development: Lessons from Latin America, International Development Policy Series No. 9 (Graduate Institute Publications,  
Brill-Nijhoff, 2017): 23–50. 

 operatives in Aboriginal Communities in Canada-Co“operatives First, -Co” ,.2016  انظر:  56

 Quienes Somos“ ,Red Lacre.”ر:  انظ  57
 . نشاط االقتصاد االجتماعي والتضامنيتسهيل توسيع  ما يخّولها   الدولةإلى من دستور المكسيك  25المادة  تسند  58

 :انظر  59
Silvina Lais Puzino, “La actualidad de la Economía Social en Argentina”, Anuario Iberoamericano de la Economía Social, No. 3 (CIRIEC: 
2018): 19–28. 

   ,March 2021, ”, 2019Canadian Cooperatives“Statistics Canada 3.  انظر:  60
  ,l Economy”“Discover SociaChantier de l’économie sociale.  انظر:  61

  ,Política Pública de Economía Social Solidaria 2021Ministry of Labour and Social Security of Costa Rica-2025.  انظر:  62
 ,IV Censo Nacional Cooperativo INFOCOOP.2012 , انظر:   63

https://cooperativesfirst.com/wp-content/uploads/2016/10/CoopsInAboriginalCommunities2012_FINAL_lowrez.pdf
https://www.redrecicladores.net/somos/
https://www.redrecicladores.net/somos/
http://www.oibescoop.org/wp-content/uploads/Anuario-OIBESCOOP-2019-def.pdf
https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/11-627-m/11-627-m2021022-eng.htm
https://chantier.qc.ca/discover-social-economy/?lang=en
https://www.mtss.go.cr/elministerio/despacho/politica_ESS.pdf
https://www.infocoop.go.cr/sites/default/files/2020-01/censo_cooperativo_cr2012.pdf
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 تعاونية  في القطاع الزراعي هم أعضاء في  النشطين  في المائة من العاملين  50أكثر من  وياً  ئتمان اً ااتحاد  50  جامايكافي   •
 64تعاونية زراعية.  39 من أصلواحدة 

المكسيك،   •   15 000  مليون عضو، بما في ذلك  12تضم  وحدة    61 000  يشمل االقتصاد االجتماعي والتضامنيفي 
 65اتحادات. ةوثماني نقابة 100و  ماليين منتسب 8 تضمتعاونية 

ول أمريكا الالتينية تشجع جماعة دوممثل تمثيالً جيداً في المنظمات اإلقليمية لألمريكتين.    والتضامنياالقتصاد االجتماعي  و .38

  2001في عام    السوق المشتركة لبلدان المخروط الجنوبي  تاعتمدواإلنتاج االجتماعي والتعاونيات".    شاريع"م  والكاريبي

ً إعالن بمساهمة    ا الالئق    والتضامني  االجتماعياالقتصاد  يعترف  والعمل  العمل  فرص  وخلق  االجتماعي  التماسك  في 

اون مع الممثل اإلقليمي تع  عت منظمة الدول األمريكية اتفاق، وق2019في عام  و 66، من بين أمور أخرى. والديمقراطية

المشاريع المشتركة وتنفيذ  تحديد  من أجل  ) األمريكتان  -الحلف التعاوني الدولي   (في األمريكتين  لحلف التعاوني الدولي آنذاك ل

، بهدف نهائي هو وتيسيره  تعزيز النموذج التعاونيالرامية إلى    من دعم الدول األعضاء في جهودها  ناالمؤسست  حتى تتمكن

ينية  ألمريكا الالت   ، وقعت لجنة األمم المتحدة االقتصادية2020في عام  و 67.قليميد من اإلدماج والتنمية في اإلتعزيز المز

،  لحلف التعاوني الدولي، وهي منظمة إقليمية تابعة لمع منظمة تعاونيات األمريكتينن  تعاو  اتفاق  ومنطقة البحر الكاريبي

ً إعادة البناء    عملية  على  تركز   أحداث مشتركة مع منظمات   بتنظيم  كما قامت  .19-للخروج من جائحة كوفيد  بشكل أفضل  معا

الوطني لالقتصاد  قليماالقتصاد االجتماعي في اإل  ت عنى بتنمية  حكومية المكسيك االجتماعي، مثل المعهد  ، الستكشاف  في 

 68. قليمد االجتماعي والتضامني في اإلمستقبل االقتصا

  وهذه حال   في األمريكتين.  والتضامني  االجتماعيقتصاد  اال   لصالحالعديد من الشبكات اإلقليمية النشطة التي تعمل    ثمةو .39

 الكاريبيالالتينية و  أمريكاي  ف   والتضامني بين القارات  االجتماعيقتصاد  االتعزيز  شبكة  
وشبكة باحثي أمريكا الالتينية  69

ويقوم  االقتصاد االجتماعي والتضامني.    بشأن  ارفالمع  تقاسمفي إنتاج وتسهمان    ، اللتينفي االقتصاد االجتماعي والتضامني

األيبيري   لل  -المرصد  واالقتصاد  األمريكي  الذي  عمالة  والتعاوني،  إنشائهاالجتماعي  في  االقتصاد   اشتركت  حركات 

  والتضامني تقارير سنوية عن حالة االقتصاد االجتماعي    بنشر  سبانيا،اكا الالتينية والبرتغال واالجتماعي والتضامني في أمري

يمي للحلف  الممثل اإلقلو ريكتين شبكة تعاونيات األم هي جزء منالحركة التعاونية في أمريكا الالتينية و. اإلقليم الفرعيفي 

 الجنسينلتجارة وقضايا  بشأن ا  الشبكة الدولية  وتسهم(.  األمريكتان  -  سابقاً الحلف التعاوني الدوليالمسمى  (  التعاوني الدولي

اقتصاد    يمنظورمن    والتضامنيفي االقتصاد االجتماعي    ، االقتصاد  إلى تحويل  ساعياتوشبكة أمريكا الالتينية للنساء ال 

  ن في التجارة العادلة، وهيالكاريبي لصغار المنتجين والعاملية أمريكا الالتينية وشبك  تضمو.  ائيالرعاية واالقتصاد النس

 70. قليمفي اإل بلداً  24منظمة في   900جارة العادلة، أكثر من لتل الدولي  نظامالجزء من 

 
 :انظر  64

Department of Co-operatives and Friendly Societies of Jamaica, “Development of the Cooperative: Movement in Jamaica”, 2020. 
    انظر:  65

Juan José Rojas Herrera et al., “Panorama General de la Economía Social en México”, Anuario Iberoamericano de la Economía Social, 
No. 3 (CIRIEC: 2018): 109–119. 

ن لالقتصاد االجتماعي والتضامني: االجتماع الخاص لتعاونيات  ين بين المؤسسات مخصصيمشترك  ينالمخروط الجنوبي منتديالسوق المشتركة لبلدان  تنظم     66

وتنفيذ خطة    2030عام    برنامجالسوق المشتركة لبلدان المخروط الجنوبي واالجتماع الخاص للزراعة األسرية. ويرصد هذان المنتديان التقدم المحرز إزاء  
 على الجانب االجتماعي والتضامني. زماعية االستراتيجية للسوق المشتركة لبلدان المخروط الجنوبي، مع التركيالعمل االجت

   :انظر  67
Organization of American States, “The OAS and the International Cooperative Alliance to Collaborate in Favour of Member States”, 
30 September 2019. 

   انظر:  68
UN Economic Commission for Latin America and the Caribbean, “Construir un nuevo futuro: la Economía Social y Solidaria en la 
recuperación sostenible y con igualdad”, 9 June 2021. 

القارات  قتصاد االجتماعياالشبكة تعزيز    بلداً شبكات أعضاء في  13مجموعه  يضم ما     69 بين  : دولة بوليفيا  في أمريكا الالتينية والكاريبي  والتضامني 

وكولومبيا   وشيلي  والبرازيل  القوميات  والسلفادور  والمتعددة  واكوادور  الدومينيكية  والجمهورية  وهندوراس وكوستاريكا  ونيكاراغوا    غواتيماال  والمكسيك 
 وبيرو. 

 ,Memoria Anual,  CLAC 20212020.  انظر:  70

https://dcfs.gov.jm/Developmentofco-op.html
http://www.oibescoop.org/wp-content/uploads/Anuario-OIBESCOOP-2019-def.pdf
https://www.oas.org/en/media_center/photonews.asp?sCodigo=FNE-97623
https://www.cepal.org/es/eventos/conversatorio-virtual-construir-un-nuevo-futuro-la-economia-social-solidaria-la-recuperacion
https://www.cepal.org/es/eventos/conversatorio-virtual-construir-un-nuevo-futuro-la-economia-social-solidaria-la-recuperacion
http://clac-comerciojusto.org/wp-content/uploads/2021/10/Memoria-Anual-2020.pdf
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 العربية  الدول

لتعريف    اً المصطلح األكثر انتشارو  في الدول العربية.  ةشائعمصطلح "االقتصاد االجتماعي والتضامني" ومشتقاته غير   .40
  الخيرية   والجمعياتالمساعدة الذاتية    جماعات  التي تشملالجمعيات،    مصطلح  العربية هو  منظمات المجتمع المدني باللغة

ً التضامن مع  و 71ة.الفقير  األسرالتي تقدم خدمات اجتماعية لدعم   ت االجتماعية من خالل الشبكا  األشخاص األكثر حرمانا
 خاصة في المناطق الريفية.، قليمأمر شائع في اإل

 ،"التضامن"(، وهو نموذج للتأمين التعاوني  ومعناهالتكافل )ويضطلع    .قليمفي اإلانتشاراً واسعاً    التعاضديالتأمين  ينتشر  و .41
 صندوق ج، يسهم األعضاء في  هذا النموذ  في إطارو  دور رئيسي في التخفيف من حدة الفقر وتعزيز الرخاء المشترك.ب

مجلس التعاون    بلدانينتشر التكافل على نطاق واسع في  و.  وشركة التأمين  عليهالمخاطر بين المؤمن  ويجري تقاسم    مشترك
مليار    8.9من  الخدمات المصرفية اإلسالمية والتكافل أكثر    ة، بلغ إجمالي مساهم2014في عام  ولدول الخليج العربية.  
في   أمريكي  العربية.   بلداندوالر  الخليج  لدول  التعاون  العالمي،  و 72مجلس  الصعيد  نسبةعلى  الما  71  تأتي  من  في  ئة 

،  في المائة(  34إيران اإلسالمية )  تليها جمهورية  في المائة(  37)   في إطار التكافل من المملكة العربية السعوديةمساهمات  ال
 73األخيرة ليست دولة عربية.  على الرغم من أنّ 

اإلدارات االستعمارية    جانبمن    وال سيماالدول العربية،    فيالتعاونيات الرسمية    مطلع القرن العشرين، اعتُمدتفي  و  .42
ً بغالو السابقة. إلى أن تكون  التعاونيات تميلو. قليمفي اإلى الدولة عل التعاونيات ما تهيمن الدولة على التعاونيات أو تعتمد ا

  30 000قرابة    توجد في الدول العربيةفي المجموع،  والديني أو األسرة أو القبيلة.    المحلي  منظمة على أساس المجتمع
الزراعة )تعاونية تليها تجارة    59، يعمل معظمها في  المائة(  المائة( واإلسكان   30التجزئة )السلع االستهالكية بفي  في 

، على سبيل المثال من خالل إنشاء تبالتعاونيا  يتزايد  النساء والشباباهتمام    ما فتئفي السنوات األخيرة،  و 74في المائة(.  6)
 التعاونيات االستهالكية.

السياسات في   واضعويتجه  و.  إلى حد كبيرالشباب    نشأهاأالتي  االجتماعية    نشآتمفي العقد األخير ال  في اإلقليم  ظهرتو .43
عدم وجود    بيد أنّ  75بطالة الشباب واالستبعاد االجتماعي.ل   للتصدياالجتماعية    تنظيم المشاريعبشكل متزايد إلى    قليماإل

قانوني   ا إطار  على  مهمةاالجتماعية    نشآتلميطبّق  حيث  يصعّب  إطار   إنشائها عند    ت سّجل  تحديدها،  قانونية   في  أشكال 
تنظيم رواد ل  110، أكثر من  االجتماعية في جميع أنحاء العالم  تنظيم المشاريعلتعزيز    Ashokaوقد دعمت مبادرة   76مختلفة.

العربية،    المشاريع الدول  في  المستفيديناالجتماعية  عدد  عشرة  مالي  3  ليتجاوز  الخمس  السنوات  في  مباشر  مستفيد  ين 
 77الماضية. 

  والتضامني   االجتماعي  قتصاداال  هيكليات  بشأنمبادرات سياسية وتشريعية    بلدانفي السنوات األخيرة، اتخذ عدد من الو .44
ً و  في الدول العربية. السياسات   العديد من  وضع، وبدعم من منظمة العمل الدولية، تم  193التوصية رقم    أحكاممع    تمشيا

جهود  وت بذل  الفلسطينية المحتلة واألردن.    ض، بما في ذلك األراإلقليمومناطق  في بلدان  قانونية بشأن التعاونيات  ال  طراألو
 نشآتلمبشأن ا  سياسة وإطار قانوني  وضعل  في المملكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة. كما ت بذل جهود  مماثلة

 78االجتماعية في بلدان مثل لبنان.

  

 
 انظر:    71

Hüseyin Polat, “Cooperatives in the Arab World: Reaffirming their validity for local and regional development”, Background paper 
for the Sub-Regional Knowledge Sharing Workshop on Cooperatives in the Arab States, ILO Regional Office for Arab States, 2010. 

 انظر:    72
Islamic Financial Services Board and the World Bank, Realising the Value Proposition of the Takaful Industry for a Stable and Inclusive 
Financial System, 2017. 

 :  انظر  73
Hussain Qadri and M. Ishaq Bhatti, The Growth of Islamic Finance and Banking: Innovation, Governance and Risk Mitigation 
(Routledge, 2021). 

السياسات  : سلسلة  أوراق موجزة"،  لعدالة االجتماعيةااالقتصاد االجتماعي التضامني أداة لتحقيق  آسيا، "   ي لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب  74

 .2014، 4العامة، العدد 
في المائة، وفقاً إلحصاءات    13.8، وهو معدل أعلى بكثير من المتوسط العالمي البالغ  2021في المائة في عام    23ق ّدر معدل بطالة الشباب في اإلقليم بنحو     75

 .2020منظمة العمل الدولية لعام 
 المشاريع الخاصة أو التعاونيات أو الشركات المدنية أو مزيج منها. قد تشمل هذه األشكال المنظمات غير الحكومية أو   76
  ,of Change: Ashoka in the Arab World Years15 Ashoka.2019 ,ظر:  ان   77
 ,Documentation on Social and Solidarity Economy (SSE) IntergovernmentalMapping of  UNTFSSE ,2018.  :انظر  78
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 : قليمفي اإل مناطقفي ثالثة بلدان و والتضامني االجتماعي األمثلة التالية حجم االقتصاد بيّنتو .45

 79، عضو  142 000  عدد أعضاء بلغ ، بإجمالي  2018تعاونية في عام    1 592جموعه  ، تم تسجيل ما مفي األردن •
االجتماعية بشكل أساسي تحت مظلة المنظمات    نشآتيتم تسجيل المو 80فرصة عمل مباشرة.   20 000حوالي    توخلق

للربح. الهادفة  الموي  غير  من  العديد  فرص    نشآتسعى  والالجئين من خالل  المهاجرين  مع  التواصل  إلى  االجتماعية 
 81العيش. كسب التدريب وسبل 

في والسلع االستهالكية األساسية بأسعار مدعومة.  أساساً لبيع    1962عاونيات االستهالكية في عام  ظهرت الت،  في الكويت •
في    65، على  محل تجاري  3 000تدير حوالي    التي  ،السبعين في الكويت ستهالكية  اال  ات تعاونيال، سيطرت  2018عام  

المائة من صافي    في  25تخصص التعاونيات االستهالكية  و 82د.والمشروبات في البال  غذائيةالالمواد  المائة من سوق  
العربية  الخليج العربية والدوللدول التعاون   مجلسبلدان الخيرية. وتوجد تعاونيات مماثلة في جميع  مؤسساتأرباحها لل
 األخرى.

  189وفي الضفة الغربية    تعاونية  677تعاونية )  866، بلغ عدد التعاونيات في األرض الفلسطينية المحتلة  2019في عام   •
غزة(تعاونية   قطاع  أعضاء  وب  .في  التعاونية    يضمو 83فرد.   54 000التعاونيات  لغ مجموع  الجمعيات  للتوفير  اتحاد 

قرية فلسطينية.   154موقعاً، بما في ذلك  224تغطي حوالي  جمعية اثنتي عشرة ، 2005في عام   تأسسوالتسليف الذي 
 84.في المائة منهم 85 تشكل النساء نسبة ،2019عام  بنهاية ماً مستخدِ  5  281 لجمعياتي هذه اموبلغ عدد مستخدِ 

، دعت  2014في عام  ف  الصعيد اإلقليمي.  على االقتصاد االجتماعي والتضامنيعدة مبادرات حديثة بشأن تعزيز    واتُخذت .46
باالقتصاد االجتماعي دولة عربية، إلى االعتراف    20م  آسيا، التي تض  يلجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب

حدة مجلس الوم  ، نظّ 2017مارس    /آذار في  و 85.قليملعدالة االجتماعية في اإللتعزيز ا  أداةً باعتباره  وإمكاناته    والتضامني
ة إلى جامعة الدول العربية توصيرفع  ، اختتمت باالقتصاد االجتماعي والتضامني  بشأن  حلقة دراسية االقتصادية العربية  

والتضامني  ماجدإل االجتماعي  اس  االقتصاد  اإلفي  وبرامجها  إدراج  2017أغسطس    /آب  فيو 86.نمائيةتراتيجياتها  تم   ،
العربية لمناقشته  ي لجامعة الدول  جدول أعمال المجلس االقتصادي واالجتماع  فيألول مرة    االقتصاد االجتماعي والتضامني

 ودعم التكامل االجتماعي في البلدان العربية.  هشالعمل ال لمكافحةمحتملة  آليةباعتباره 

 آسيا والمحيط الهادئ  

آسيا والمحيط الهادئ إلى مبادئ التضامن والمعاملة بالمثل   إقليمقوة االقتصاد االجتماعي والتضامني في    لوعود أصت .47
  هوي مبادئ    ،من األمثلة على ذلكو  .التي يزخر بها اإلقليمفي الثقافات والتقاليد المتنوعة    المترّسخة  مصالح المتبادلةوال

ً   رويونغ  ونغتغومبادئ  الجميع( في الهند و  النهوض بأوضاع)  سارفودايامبادئ  )المعاملة بالمثل( في الصين و ( )العمل معا
مصطلح    وفي حين أنّ  87( في اليابان.الجماعي)العمل    امويمبادئ  ( وساعات العمل)تبادل    يويمبادئ  يا وإندونيسيا وماليز   في

البلدان  موجود في العديد من  القتصاد  هذا الاالجتماعي    البعد  فإنّ   اً في اإلقليم،"االقتصاد االجتماعي والتضامني" جديد نسبي
 ً  اجتماعية.  نشآتثالث ومالقطاع ال من ما يكون في شكل منظمات غير حكومية أو منظمات اآلسيوية، وغالبا

 
 . 2019،  2018اب اإلحصائي السنوي األردني لعام تالكاإلحصاءات العامة،    دائرة  79
 انظر:    80

Jordanian National Commission for Women, The current status, structure and legislation framework of cooperatives in Jordan 2016 
(from gender perspectives), 2016. 

  ,MEDUP! Jordan Social Enterprise StudyOxfam.2018 , انظر:   81

 انظر:    82
Oxford Business Group, “Traditional retail segments show positive trends, while Kuwait's e-commerce market undergoes rapid 
expansion”. 

  ,Sector: Reform and Development 2021National Strategy for the Cooperative Palestinian National Authority– ,2020.23  انظر:  83

 ". تاريخ اتحاد الجمعياتاتحاد الجمعيات التعاونية للتوفير والتسليف، "   84

 . لعدالة االجتماعيةااالقتصاد االجتماعي التضامني أداة لتحقيق آسيا،  يلجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب  85
 ,of Intergovernmental Documentation on Social and Solidarity Economy (SSE). Mapping  UNTFSSE: انظر  86
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Morio Onda, “Mutual Help Networks and Social Transformation in Japan”, American Journal of Economics and Sociology 72, No. 3 
(2013): 531–564. 
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روح المعاملة بالمثل المتجذرة في العديد من الثقافات اآلسيوية.   حياءإ  1997عام  في  أعادت األزمة المالية اآلسيوية  و .48
  الفترة   ظهور االقتصاد االجتماعي، وهو تطور تسارعت وتيرته بسبب األزمة المالية العالمية فيأمام  الطريق    تومهد
 عاتوجما  جمعياتآسيا والمحيط الهادئ التعاونيات وال  إقليميشمل االقتصاد االجتماعي والتضامني في  و  .2007-2008

،  االجتماعية  نشآتيشمل المكما  .  قليمفي اإل  حافل مسار  ب  التي تتمتعالمتبادلة،    عونةالمساعدة الذاتية المجتمعية ومنظمات الم
 عمال الوالمنظمات التي تمثل    ،للدخل ولّداالجتماعية والنشاط الم  غراضيمزج بين األ  ،نشآتالم  أشكال  شكل جديد منهو  و
 88. منظماالقتصاد غير ال في

آسيا والمحيط    إقليمفي    ضامنيقتصاد االجتماعي والتالاألخرى، تشكل التعاونيات العمود الفقري ل  قاليماألوعلى غرار   .49
مجموع الفي المائة من    46  نسبة  ، أياتتعاونيال  فيمليون عضو    500، ما يقرب من  بصورة عامة  ،قليمضم اإليو   الهادئ.
ً   ارتبطتو 89. ألعضاء التعاونيات  العالمي ً في العديد من االقتصادات المخطط لها  ،  التعاونيات تاريخيا ملكية بسياسات ال  ،مسبقا
السلطات تراجع مدى تأثير  وقد    .من السلطات العامة  التعاونيات لتدخالت مفرطة  خضعت. وفي بلدان أخرى،  الجماعية
وا  سيطرتهاو  العامة التعاونيات  االعلى  األخرى  لوحدات  ً قتصادية  يتضح من تطور 2 000  عام   منذ  كبيراً   تراجعا ، كما 

ً  ات،التعاوني بشأن السياسات والقوانين   . 193في التوصية رقم  ةالوارد المبادئمع  تمشيا

 مليونيما يقرب من    بأنها تضمالهند    فيدتو  االجتماعية زخماً في آسيا خالل العشرين سنة الماضية. منشآتالاكتسبت    وقد .50
 اجتماعية  نشأةم

عددها   90 إندونيسي  342 000ويبلغ  في  في    205 000و  91 امنشأة  ومنشأة  في   2 700اليابان  منشأة 
ً االجتماعية أيض  وتوجد المنشآت  .جمهورية كوريا عدة  نفذت  وقد  في فيجي وباكستان وجزر سليمان وفيتنام وبلدان أخرى.    ا

ً هورية كوريا قانون، سنت جمعلى سبيل المثالفاالجتماعية.    نشآتدعم نمو المترمي إلى  قوانين وسياسات  حكومات   بشأن   ا
الم عام  نشآت  تعزيز  في  ال2007االجتماعية  ألصحاب  يوفر  إمكا  مشاريع،  الاالجتماعية  الخدمات   على  حصولنية 
ً ماليزيا مخطط  عّدتأو.  الضرائبخفض  و  ة وإعانات اإليجاروالمساعدة التقني المهنية االجتماعية للفترة نشآت  لملصالح ا  ا
ً   تايلندأت حكومة  أنشوتدابير سياسية مستهدفة.  مع  االجتماعية    نشآتللم  إيكولوجيلتطوير نظام    2015-2018  نشآتللم  مكتبا

ستفيد المنشآت االجتماعية من لت  2019االجتماعية في عام    نشآتقامت بتعديل قانون تعزيز الم و  2010االجتماعية في عام  
 شآتنالستراتيجية الوطنية إلى الم، تشير الوثائق افي كمبوديا وسنغافورةو.  والتدابير التحفيزيةإلعفاء الضريبي  ا  تسهيال ت

 92االجتماعية. نشآتالمترمي إلى تعزيز وضع سياسات وطنية  علىلبين إندونيسيا والفوتعكف االجتماعية. 

 آسيا والمحيط الهادئ:  إقليماألمثلة التالية حجم االقتصاد االجتماعي والتضامني في أربعة بلدان في  تبيّنو .51

 منشآتمن هذه الالمائة  في    60. وكان أكثر من  2020في عام   تعاونية  نشأةم  30 000ن، كان هناك أكثر من في الصي •
تش مقاطعات  )يفي  )منشأة  8 030جيانغ  وبكين  ومنشأة  6 395(  )د  وانغ(  نفسه،    (.منشآت  4 704دونغ  العام  وفي 

 93شخص.  690 000التعاونيات الحضرية   استخدمت

  

 
الدولية في    88 المت"  مشروع تعزيز االقتصاد االجتماعي والتضامني في آسيا "   إطار  ستة بلدان فيأظهرت بحوث منظمة العمل  والمتطورة    نوعةالطبيعة 

حتمل  االجتماعي والتضامني عن طريق تحديد طائفة من األشكال التنظيمية التي تشترك في سمات ترتبط عادة باالقتصاد االجتماعي والتضامني أو ي   قتصادالل
 أن تكون داعمة له. 
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إلى    1985-1984مليون عضو في الفترة    142أكثر من  ضمت    تعاونية  316 000في الهند، ارتفع عدد التعاونيات من   •
الحادي والعشرين،  وفي أوائل القرن   94. 2017-2016ليون عضو في الفترة  م  290أكثر من  ضمت    تعاونية  854 000

يوفر ما  و 95ماليين أسرة معيشية.  8.4تضم    موعةمج  84 000  ما يقربركة إلدارة الغابات  لمجموعات المشتبلغ عدد ا
في   معظمهميعمل  مليون عامل،    2.73  يبلغ عددها  وظائف    اليد العاملة   معمن الباطن  تعاونية للتعاقد    44 000مجموعه  

ً أمريكي  مليون دوالر    318التي تبلغ قيمتها    كثيفة العمالة  أعمال البناء والحراجة  مليون    30ويشارك أكثر من   96.سنويا
  شملت،  2021ة الذاتية. وفي عام  لمساعدا  مجموعة من مجموعاتون  ملي  2.2هم من النساء، في  مواطن هندي، معظم

 97امرأة.  480 000 تضم اجتماعية جماعيةنشأة م 153الخاص   رابطة النساء العامالت لحسابهنّ 

تعاونية استهالكية. وتقدم   591  أصل  واحدة من   تعاونية  في   هم أعضاءفي المائة من السكان    30  ما يقربفي اليابان،   •
الوطني أو   المستويينخدمات محددة على    جمعية ومؤسسة،  10 000ات التي يناهز عددها  والمؤسس  جمعياتمعظم ال

االقتصاد االجتماعي  من  تشكل جزءاً و غير هادفة للربحشركة محددة   50 000اإلقليمي )المحافظات(. وتعمل أكثر من 
  وتنمية المجتمع   االجتماعي  والتعليم  االجتماعيةالرعاية  ة وصحال و  عمالةهارات المهنية والمجاالت المفي    والتضامني،

    98والبيئة.  والفنون والعلوم والثقافة المحلي

والر نيوزيلندي  د  مليار  42.3الكبرى    الثالثين  الجمعياتو  تعاضدياتع إيرادات التعاونيات والبلغ مجموفي نيوزيلندا،   •
 99فرد.  48 500 ناهزما يتقوم بتوظيف ، وعضومليون  1.4 وتضم( أمريكيوالر د مليار 30.5)حوالي 

اعتمدت رابطة أمم جنوب شرق و  االقتصاد االجتماعي والتضامني.  طويرتدعم العديد من المنظمات والشبكات اإلقليمية تو .52
أصحاب المشاريع االجتماعية االجتماعية و  نشآتإلى الم  التي تشير  ،2025لعام    ةوالثقافي  الخطة المجتمعية االجتماعية آسيا
 100رابطة أمم جنوب شرق آسيا. جماعة    دعمهاتزها وتعزأن  أصحاب مصلحة رئيسيين ومجاالت عمل يتعين    اعتبارهمب
ً برنامج  جنوب آسيا للتعاون اإلقليمي  أطلقت رابطةو  نشأةم  80ما يقرب من    يهدف إلى تمويلماعية  االجت  نشآتتنمية المل  ا

إنشاء الوعي و  استثارةو  توالتحليال  حوثالب  التنمية اآلسيوي  مصرفيدعم  و 101.دولها األعضاء الثمانيةسنوياً في  اجتماعية  
واالجتماعية أنشأت لجنة األمم المتحدة االقتصادية ، 2012وفي عام االجتماعية.  نشآتتعزيز الممن أجل التواصل شبكات 

 ضماالجتماعية. وي  نشآتوالموبالغة الصغر  المتوسطة والصغيرة    نشآتعمل معنية بالم  مجموعةالهادئ    آلسيا والمحيط
 آسيا.   من بلداً  21شبكة وطنية وقارية في  18 ،2011في عام  أنشئالذي ، يقتصاد التضامناآلسيوي لالمجلس ال

 أوروبا وآسيا الوسطى 

  ظروف   تحسين  إلى  والحاجة  الصناعية  الثورة  إلى  أوروبا  في  والتضامني  االجتماعي  لالقتصاد  التاريخية  الجذور  تعود .53
  المساعدة  على  تقوم  منظمات  عشر  التاسع  القرن  منتصف  في  ظهرتوقد    .المستضعفة  االجتماعية  لمجموعاتا ة وعملمعيش
  المجوهرات في مجال   للعاملين رابطة أول تأسست فرنسا، فيف. أوروبية بلدان  عدة في  المتبادلة والمساعدة والتعاون الذاتية
  أول   ، 1842  عام  في  أنشئت  التي  ،(Compañía Fabril de Tejedores)  ة النسيجصناع  شركة  كانتو.  1834  عام  في

  في   استهالكية  تعاونية  أول  أ نشئت  الشمالية،   وأيرلندا  العظمى  لبريطانيا  المتحدة  المملكة  فيو.  سبانياا  في  للمنتجين  تعاونية
  . روتشديل  في  القطن  مصانع  في  التي تضم عماالً للنسيج يعملون   The Rochdale Pioneersمن جانب مجموعة  1844  عام
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  1848  عامي  في  والحرفيين  لمزارعينصالح  ل  مالية  تعاونيات  Raiffeisenو   Schulze-Delitzschتأنشأ  ألمانيا،  فيو

 102. التوالي  على  1849و

 االقتصاد "  مصطلح  يستخدم  في حين  البلدان  بعض   في"  والتضامني  االجتماعي  االقتصاد"   مصطلح  يُستخدم  أوروبا،  فيو .54
" والتضامني  االجتماعي  االقتصاد"   مصطلح   يحظىو 103.أخرى  بلدان  في  بارز  بشكل"  االجتماعية  المنشأة"  و أ"  االجتماعي
 وكرواتيا   النمسا  فيو.  ولكسمبرغ  بلجيكا  وفي(  سبانيااو  والبرتغال  وإيطاليا  فرنسا)  أوروبا  جنوب  بلدان   في  باالعتراف

  القطاع "   مصطلحاتت ستخدم بشكل بارز    وسلوفاكيا،  وهولندا  ومالطة  وليتوانيا  والتفيا  وألمانيا  ستونيااو  والجمهورية التشيكية
 االقتصاد " و"  الدائري  االقتصاد"   أو"  االجتماعي  االبتكار" أو  "  االجتماعية  المنشأة " أو  "  الثالث  القطاع" أو  "  الهادف للربح  غير

 يتداخل   شامالً   اً مصطلحباعتباره  "  االجتماعية  المنشأة"   مصطلح  ستخدمي    المتحدة،  المملكة  فيو 104. منذ عهد أقرب"  التعاوني
 .إلى حد كبير " االجتماعي االقتصاد"  مصطلح مع

 التعاضدية ومنظمات المنفعة    التعاونيات  أوروبا  أنحاء  جميع  في  والتضامني  االجتماعي  قتصادلال  المهيمنة  الهيكلياتتشمل  و .55
 االتحاد  تشكل  التي  البلدان  ضّمت  ،2016  عام  فيو  .االجتماعية والمؤسسات منذ عهد أقرب  المنشآت  وتشمل  والجمعيات،
 أوروبا  فيو.  التضامنيو  االجتماعي  االقتصاد   من وحدات   وحدة   مليون  2.8  من  أكثر  ،بلداً   28  بالغ عددها ال  ،األوروبي
.  التجزئةالتجارة بو  والطاقة  والتمويل  الزراعة مثل    قطاعات  في   ،صحاب العمل الم همينمن أ  وحداتت عتبر هذه ال  ،برّمتها

  19.1  على  تزيد  عاملة  قوة  سواء،  حد  على  مدفوعة األجر  وغير  األجر  مدفوعة  العمالة  يشمل  بما  ،هذه الوحدات  تمثلو
كامل  عامل  ماليين  5.5  يعادل  ما  متطوع،  مليون  82.8  من  أكثر  مع  ،عامل  مليون رابطة.  بدوام   وتضم 

Cooperatives Europe  84  بلداً   33  من  عضواً   منظمة   ً   مليون   141  أعضاؤها  ويمثل.  القطاعات  مختلف  في  أوروبيا
 105. عمل  فرصة ماليين 4.7 ويوفرون تعاونية منشأة 176 000 يملكون شخص

  العقد   فيو  .االجتماعية  المنشآت  تطوير  وتعزيز   االجتماعية  المشاريع  تنظيم  لدعم  وبرامج سياسات  البلدان  بعض  وضعتو .56
  دولة   11  واستحدثت  االجتماعية  نشآتالم  بشأن  جديدة  تشريعات  األوروبي  االتحاد  في   عضواً   دولة   16  اعتمدت  الماضي،
  ظهرت  السوفياتي،  االتحاد  سقوط  أعقاب  وفي 106.االجتماعية  المنشآت  تطوير  دعممن أجل    سياسات  أو  استراتيجيات  عضواً 
 منظمات  تدير  المثال،  سبيل  على  قيرغيزستان،  ففي 107. المستقلة  الدول   رابطة  في  التعاونيات  من  جديدة  وأشكال  أنواع

كبير    المجتمع حد  إلى    األهداف  بين  جمعالب  المهتمة  الدولية   اإلنمائية  منظماتال   من  بدعم   االجتماعية،  نشآتالمالمدني 
 تنظيم "  مصطلح أصبح ،2008 عام وبعد 108. السكان من والمستضعفة الفقيرة لصالح المجموعات واالجتماعية االقتصادية
ً " االجتماعية المشاريع  109.االجتماعية المنشآت دعم في  نشطة الدولة أصبحت حيث الروسي، االتحاد في مألوفا

  

 
في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية لمنظمة األمم المتحدة للتربية    2016أدرجت النسخة األلمانية من المساعدة الذاتية التعاونية في عام    102

 والعلم والثقافة. 
 انظر:    103

José Luis Monzón and Rafael Chaves, Recent evolutions of the Social Economy in the European Union (European Economic and Social 
Committee, 2017). 

 .Monzón and Chaves  انظر:  104

 “ ,centred Europe … with cooperatives-Towards a peopleCooperatives Europe”.  انظر:  105

   انظر:  106
Carlo Borzaga et al., Social enterprises and their ecosystems in Europe. Comparative synthesis report (European Commission, 2020). 

   انظر:  107
Zvi Lerman and David Sedik, “Cooperatives in the CIS and Georgia: Overview of Legislation”, FAO Regional Office for Europe and 
Central Asia, Policy Studies on Rural Transition No. 2014–2, 2014. 

   انظر:  108
Charles Buxton, Mehrigiul Ablezova and Anara Moldosheva, “Development tool or civil society actor? Understanding social 
enterprise in Kyrgyzstan”, INTRAC Praxis Series Paper No. 8, 2019. 

 انظر:    109
Yury E. Blagov and Yulia N. Aray, “The emergence of social entrepreneurship in Russia”, Social Enterprise Journal  15, No. 2 (2019): 
158–178. 
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 : الوسطى وآسيا أوروبا في بلدان أربعة في والتضامني االجتماعي االقتصاد حجم التالية األمثلة بيّنوت .57

الهادفة للربح    منظماتال  ،مؤسسية  وحدة   148  على  2018  عام  ت فيأجري  دراسة استقصائية  شملت  قيرغيزستان،   في •
  الذاتية   المساعدة   جماعات  تليها  ،(المائة  في  17)   خاصةال   والمنشآت(  المائة  في   32)  جتماعيةاال  والمنشآت(  المائة  في   37)

  الرعاية وشّكلت  (.  المائة  في  4)  والتعاونيات(  المائة  في  9)   الجماعات  باسم  المعروفة   التقليدية  المجتمع المحلي   وجماعات
  هذه   فيالمشمولة    القطاعات  أبرز  (المائة  في  11)  والتجارة بالتجزئة(  المائة  في  11)  والتعليم(  المائة  في   12)  االجتماعية

ً   تعمل  تعاونية  250  قرابة  قيرغيزستان  في  التعاونيات  اتحاد  ضم  ،2021  عام  فيو 110.نةالعيّ  ذات    خدماتال  في  أساسا
 . الزراعية  السلعالصلة ب

  عضو؛   143 000  تضم  الزراعي،  من تعاونيات االئتمان  تعاونية  1 500  الروسي   االتحاد  في   كان   ،2009  عام  في •
ً ائتماني  اً اتحاد   183  تضم  استهالكية  تعاونية  3  000  ؛عضو  20 000تضم    سكنية  تعاونية  70  عضو؛  431 000  يضم  ا
كان هناك أكثر   ،2020  عام  فيو 111. عضو  مليون  27  تضم  بستنةمن تعاونيات ال  تعاونية  40 000  عضو؛  مليون  4.8
 112. دالبل في تعاونية 50 000من 

  المحلي   الناتج  من  المائة  في   15  من  وأكثر  العمالة   من   المائة  في   5.3  تمثل  تعاونية،  8 559  سويسرا   فييوجد   •
البال  الناطقة   سويسرا  وفي 113.اإلجمالي وحدات  فرنسية،لغة    عامل   5  000  والتضامني  االجتماعي  االقتصاد  تستخدم 
  من   ألكثر  والخدمات  السلع   وحدة  17 000  حوالي  توفر   جنيف،  كانتون  وفي.  متطوع  12 000  من  أكثر  وتضم
   114.زبونو مستفيد 400 000

  مليون   16  تضم   مؤسسة،  4 800  من  يقرب  وما  جمعية  105 000 وحوالي  تعاونية  53 000  من   أكثر  تركيايوجد في   •
 نسائية  وتعاونيات  مجتمعية   مؤسسات  تديرها  تجارية  منشآت   من  تتكوناجتماعية    منشأة  1 776  حوالي  ثمةو 115. عضو

 116.عامةال منفعةال وجمعيات

  وافق   ، 2019  عام   فيو  .أوروبا  أنحاء  جميع   في  المؤسسات  في  والتضامني  االجتماعي   االقتصاد   وتجرى مبادرات بشأن .58
  بدعم   ،2024-2019  للفترة  االجتماعي  لالقتصاد  المشتركة  المجموعة  إنشاء  إعادة  على  األوروبي  البرلمان  رؤساء  مؤتمر
 تطوير   لدعم  مبادرات  اتُّخدت   األوروبي،  االتحاد  مستوى  علىو 117. األوروبي  البرلمان  في  اً عضو  80  من  أكثر  من

 تنفيذ  على  لإلشراف  رصد  لجنة  أنشئت  ،2015  عام  فيو 118.األوروبية  والمؤسسات  جمعياتوالتعاضديات وال  التعاونيات
  في   المعتمد  رغلكسمب  إعالن  في   الوارد   االجتماعي  االقتصاد  منشآت  التفاق  شموالً   أكثر  إيكولوجي  نظام  نحو  الطريق  خارطة
 االجتماعي   االقتصاد  نشآت بم  النهوض  بشأن  ليوبليانا  إعالن   حكومات  ثماني  ممثلو  اعتمد  ،2017  عام   فيو 119. نفسه  العام
 سداء إل االجتماعية  والمنشآت  االجتماعي  االقتصادب  معني  خبراء   فريق  األوروبية  المفوضية  أنشأتو.  أوروبا  شرق  جنوب  في

  على   عالوة.  2024-2018  الفترة  خالل  والتضامني  االجتماعي  باالقتصاد  المتعلقة  ةيالسياس  مبادراتال  بشأن  لها  المشورة
 التي   ،المنشآت الناشئة والنهوض بها  ومبادرة  2011  عام  في  اعت مدت  التي  االجتماعية  األعمال   مبادرة  على  بناءً و  ذلك،

 120. 2021 عام  في االجتماعي القتصادصالح ال  عمل خطة األوروبية المفوضية أطلقت  ،2016 عام  في اعت مدت

 
  ,Ablezova and Moldosheva.Buxton  انظر:  110

   :انظر  111
ILO, Cooperative Sector in Russia and the Implementation of the ILO Recommendation No. 193 in the Development of Different Russian 
Cooperative Trends. Analytical report, 2009. 

 “ ,Unified interdepartmental statistical information systemFederal State Statistics Service of the Russian Federation,” .2020    :انظر   112

   انظر:  113
Idée Coopérative, “Genossenschaften in der Schweiz: ein Erfolgsmodell der Gegenwart und Zukunft. Genossenschaftsmonitor 
2020”, 2020. 

 “ ,REISO Revue d’information sociale,", L’économie sociale et solidaire en Suisse romandeSophie Swaton .2015  انظر:  114
  ,Cooperatives as part of social economy in Turkey: Challenges of Agricultural CooperativesHüseyin Polat .(CIRIEC, 2016)   :انظر  115

   انظر:  116
Duygu Uygur and Barbara Franchini, Social enterprises and their ecosystems in Europe. Country fiche: Turkey (European Union, 2019). 

 “ ,European Parliament Social Economy IntergroupSocial Economy Europe”. انظر:    117
  ،2003عام    في  تعاوني  أوروبي   مجتمععن طريق اعتماد النظام األساسي ل  ، التعاونيات األوروبية كان بشأن    ثمر نتائجوع الالئحة الوحيد الذي أمشر  118

(Statute for a European Cooperative Society)من قبل مواطنين من أكثر من دولة عضو.  تعاوني  أوروبي ، الذي يسمح بتشكيل مجتمع 
  A roadmap towards a more comprehensive ecosystem for social economy enterprises. -Luxembourg Declaration انظر:   119

 ,Building an economy that works for people: an action plan for the social economy European Commission.2021 , انظر:   120

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---sro-moscow/documents/publication/wcms_249167.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---sro-moscow/documents/publication/wcms_249167.pdf
https://fedstat.ru/
https://genossenschaftsmonitor.ch/wp-content/uploads/2020/02/Genossenschaften-in-der-Schweiz-ein-Erfolgsmodell-der-Gegenwart-und-Zukunft-Genossenschaftsmonitor-2020.pdf
https://www.reiso.org/articles/themes/travail/399-l-economie-sociale-et-solidaire-en-suisse-romande
https://mundiconvenius.pt/eventos/2015/ciriec2015/resources/files/CIRIEC%202015%20%20ABSTRACTS.pdf
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwilxor1v9n0AhVQ6qQKHamkCxsQFnoECAoQAQ&url=https%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Fsocial%2FBlobServlet%3FdocId%3D21734%26langId%3Den&usg=AOvVaw0P-2M7PHnATibcWHfuRJX3
https://www.socialeconomy.eu.org/our-work/social-economy-intergroup/
https://ec.europa.eu/growth/sectors/social-economy/cooperatives/european-cooperative-society_en
https://www.eesc.europa.eu/sites/default/files/resources/docs/eesc-2016-00324-00-00-tcd-tra-en.pdf
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=fr&pubId=8439&furtherPubs=yes
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 . تنميته  وتدعم  والتضامني  االجتماعي  االقتصاد  تمثل  التي  اإلقليمية  والشبكات  المنظمات  من  اً عدد  األوروبي  االتحاد  ويضم .59
استنتاجات  الجلس  م  اعتمد  ، 2015  عام   فيو المستهلك  وشؤون  والصحة  االجتماعية  والسياسة    تعزيز   بشأنعمالة 

ً   اً محركباعتباره    يوالتضامن  االجتماعي  باالقتصاد  تعترف،  االجتماعي االقتصاد  االقتصادية  للتنمية  أساسيا
المختلفة  أوروبا  مجموعة  األوروبية  واالجتماعية  االقتصادية  اللجنة  وتضم.  أوروبا في واالجتماعية الفاعلة   121  للجهات 

)Diversity Europe Group(  122.في هذا الصدد   آراءها  وتنشر  والتضامني  االجتماعي  االقتصاد  تعزيز  تي تنشط في ال 

 االجتماعي   االقتصاد منظمة  :  والتضامني  االجتماعي  االقتصاد  تعزز  التي   األخرى  اإلقليمية  والشبكات  المنظمات  بين  ومن
 وهناك  .Diesis  شبكة  ؛Euclid  شبكة  أوروبا؛  في  تعزيز االقتصاد االجتماعي والتضامني بين القاراتشبكة    أوروبا؛  في

 ً  شبكة   كانت أوروبا منشأو  .االجتماعية  في مجال التعاونيات والمنشآتاألوروبي للبحوث    المعهد  مثل  بحوث  معاهد  أيضا
 أصبحا   ولكنهما  ،والمعلومات بشأن االقتصاد العام واالجتماعي والتعاونيالمركز الدولي للبحوث  و  EMES  الدولية  البحوث

 .الكبرى عالميةال بحوثمن بين شبكات ال اآلن

 

 
 “ ,Diversity Europe GroupEuropean Economic and Social Committee”. انظر:   121
 ، انظر: اللجنة  اتخذتها إلجراءات التي  ما استجّد من االطالع على آخر ل  122

European Economic and Social Committee, Period 2015-2020 - Activity report of the “Social Economy Category”, 2020. 

https://www.eesc.europa.eu/en/members-groups/groups/diversity-europe-group
https://www.eesc.europa.eu/sites/default/files/files/qe-03-20-559-en-n.pdf
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  في العمل الالئق والتنمية المستدامة اإلسهامات -  2الفصل 

عام   االقتصاد االجتماعي والتضامني في تحقيق برنامج العمل الالئق لمنظمة العمل الدولية وبرنامج  إسهامات  2الفصل    يقيّم .60
 العمودية.وهيكلياتها وحدات االقتصاد االجتماعي والتضامني  عنأمثلة  على نطاق أوسع ويقدم 2030

وترد فيما يلي إحصاءات انطالقاً من مصادرها الذاتية.  الدولية المعنية باالقتصاد االجتماعي والتضامني  وتقدم المنظمات   .61
 هذه اإلحصاءات.النقاط البارزة في بعض 

سّجل نمواً دخل األقساط لقطاع التأمين التعاضدي والتعاوني العالمي    أفاد االتحاد الدولي للتأمين التعاوني والتعاضدي بأنّ  •
عامي  المائة  في    30بنسبة   الفترة.  2017و  2007بين  التأمين  هانفس  وفي  لمنشآت  العالمية  السوق  ارتفعت حصة   ،

 123. 2017عام المائة  في 7.26إلى    2007عام المائة  في   24من التعاضدي والتعاوني 

ر في عام   • باالستناد  و 124مليار فرد.   1.2ألعضائها  ، يبلغ العدد اإلجمالي  في العالم  مليون تعاونية  2.9وجود    2017ق ّدِ
  9.5يمثل نسبة في تعاونية أو ضمن نطاقها، ما  يعملونمليون شخص  279.4  أنّ ق ّدر بلداً،   156إلى بيانات واردة من  

مليون شخص في تعاونيات، بمن    27.2هذا المجموع المقد ر، يعمل  واستناداً إلى   125من سكان العالم العاملين.   المائةفي  
التعاونيات،  والوظائف ذات الصلة ب  .منهم هم أعضاء في هذه التعاونياتمليون    11.1،  بأجرمليون موظف    16هم  في

مليون شخص، تعمل غالبيتهم في   252.2  التي تثير اهتمام المنتجين األعضاء العاملين لحسابهم الخاص، تستحوذ على
 مجال الزراعة. 

العالمي   • المجلس  نمو    االئتمانيةالتحادات  لأفاد  لتعاونيات  عن  والمدخراتكبير  له    القروض    2005عام    بينالتابعة 
  9.6إلى    المائةفي    6.6من  على مستوى سكان العالم،    المنتسبين إلى هذه االتحاداتعضاء  األ. وارتفع عدد  2019 عامو

ي معظم أعضائها إلى فئة  التي ينتمو،  هذه االتحادات  األصول التي تمتلكهاارتفعت  خالل هذه الفترة، في حين    المائةفي  
، كان  2020وفي عام  دوالر أمريكي.بليار    2.6دوالر أمريكي إلى بليار    0.9، من  من ذوي الدخل المتدنياألشخاص  

من   أكثر  في    375هناك  االئتمانيةمليون عضو  عامي  وبلداً.    118في    االتحادات  ارتفع  2020و  2019بين  عدد  ، 
  126. المائةفي   29بنسبة  المنتسبين إليهاعضاء األ

  127مليار دوالر أمريكي. 2.2تعاضدية سجلت إيراداً إجمالياً قدره  وتعاونية  300أكبر  بأنّ  2019أ فيد في عام  •

في   المائةفي   3.2 نسبة المنشآت الناشئةفي صفوف  بشكل عاماالجتماعية المنشآت ، بلغ متوسط انتشار 2014في عام  •
في    المائةفي    10.1في جمهورية كوريا إلى    المائةفي    0.3سبة تفاوتاً كبيراً بين البلدان من  بلداً، وتفاوتت هذه الن  38

   128بيرو. 

  

 
  ,Global Mutual Market Share 10ICMIF.2019 ,انظر:    123
 :  انظر  124

International Organisation of Industrial and Service Cooperatives (CICOPA), Cooperatives and Employment. Second Global Report, 
2017. 

 المنظمة الدولية للتعاونيات الصناعية والخدماتية.   125
 Statistical ReportCouncil of Credit Unions,  World 2019, .2020انظر:    126
  ,onitor,World Cooperative MEURICSE and ICA .2021انظر:    127
جهات    باعتبارها بلداً واستندت إلى تعريف ضيق للمنشآت االجتماعية    31العالمي بيانات عن المنشآت االجتماعية وردت من    تنظيم المشاريعيتيح مرصد     128

 :  االجتماعية والبيئية على حساب القيمة المالية. انظر للقيمةاألولوية  منتجة سوقية تعطي
Niels Bosma et al., Global Entrepreneurship Monitor: Special Topic Report – Social Entrepreneurship, 2015.   

https://www.icmif.org/wp-content/uploads/2020/11/MMS-ENG-1.pdf
https://www.cicopa.coop/wp-content/uploads/2018/01/Cooperatives-and-Employment-Second-Global-Report-2017.pdf
https://www.woccu.org/documents/2019_Statistical_Report
https://monitor.coop/sites/default/files/2022-01/WCM_2021_0.pdf
https://www.gemconsortium.org/file/open?fileId=49542


 العمل الالئق واالقتصاد االجتماعي والتضامني  30
 المستدامة والتنمية الالئق العمل في اإلسهامات -  2 الفصل

 

 الدخلوتوليد العمل استحداث فرص 

فرص عمل مباشرة   فهي تتيحلخلق الوظائف    غير مباشرمصدراً مباشراً و وحدات االقتصاد االجتماعي والتضامني  تشّكل   .62
وحدات في مختلف القطاعات، من األغذية  هذه الوالخدمات التي تقدمها  أو قد تنشأ وت ستدام فرص عمل أخرى في سياق السلع  

أن  وصوالً  واإلسكان   والتضامني  االجتماعي  االقتصاد  وبوسع  المالية.  بالخدمات  مروراً  والمسنين  األطفال  رعاية  إلى 
ة التأثير الجانبي. ويمكن أن تسهم وحدات االقتصاد االجتماعي والتضامني نتيجعلى نحو غير مباشر،  فرص العمل  يستحدث  

)الصناعة واالبتكار    9)العمل الالئق ونمو االقتصاد( والهدف    8على الجوع( والهدف  التام  )القضاء    2في تحقيق الهدف  
روح  وتنمية  -لصالح الشباب  بما في ذلك -استحداث فرص العمل بقدر ما تعزز ، 2030األساسية( لبرنامج عام  والهياكل

  129وزيادة اإلنتاجية. تنظيم المشاريع 

وفي نظام تسويق القطن في اإلمداد.  التوريد ووتعمل وحدات االقتصاد االجتماعي والتضامني في مختلف مراحل سالسل   .63
أعضاؤها من  ما يحصده  تجمع وتزن    ،منتجين للقطنمن المجموعة    12 000منتج إلى    325 000بوركينا فاسو، ينقسم  

خاصة كبيرة ت عنى بمعالجة القطن. وهؤالء المنتجون ممث لون في رابطة القطن المشتركة   -  ثالث منشآت عموميةقطن لحساب  
وفي السنوات األخيرة، أقامت تعاونيات المنتجين  130االتحاد الوطني لمزارعي القطن.من خالل  بين المهن لبوركينا فاسو  

ع نطاق تطبيقها، أن  والمستهلكين قنوات تجارية   ّسِ نموذجاً ترسي  مباشرة بين التعاونيات. ومن شأن هذه المبادرات، إذا و 
كينيا في متاجر تعاونيات المستهلكين في  في  تجارياً عادالً وفعاالً. على سبيل المثال، ت باع منتجات تعاونيات منتجي البن  

 غو في متاجر تعاونيات المستهلكين في إيطاليا.. وي باع األناناس العضوي المنتج في تعاونيات توالدانمرك

تحديات كبيرة تظل قائمة.    اإلمداد، فإنّ التوريد ووعلى الرغم من مساهمات االقتصاد االجتماعي والتضامني في سالسل   .64
جمة    مخاطرتنطوي على  منخفضة و  نتاجيةاإلتكون فيها  والتضامني في قطاعات    االجتماعيوحدات االقتصاد  تترّكز  فقد  

المنافسة في سالسل و  التوريدضمن سلسلة   ب عليها  الوحدات موارد وقدرات محدودة، ما يصعِّ لهذه  اإلمداد. وقد تكون 
والتضامني، لضمان  االعليالمضافة  القيمة  ذات  سواق  األاإلمداد ودخول  التوريد و االجتماعي  االقتصاد  . وتحتاج وحدات 

أ تنويع  إلى  الطويل،  األمد  التدريب وتحديث  نشطتها  استدامتها على  االستثمار في  إلى  أيضاً  عملياتها ومنتجاتها. وتحتاج 
والمعدات. والعمليات  والدراية  المهارات  أنّ  131وتحسين  الدولية  العمل  منظمة  مؤخراً  أجرتها  دراسة  العوائق    وأظهرت 

إلى الخدمات  المحدود  الوصول  :  التي يواجهها الكاميرون في تشغيل وحدات االقتصاد االجتماعي والتضامني هياألساسية  
(. وأهم  المائةفي    52(؛ االنتفاع المحدود بالبنية األساسية )المائةفي    75تكاليف اإلنتاج المرتفعة )  (؛المائةفي    76المالية )

المرتفعة  عائق يعترض تطوير وحدات االقتصاد االجتماعي والتضامني هو غياب المعلومات الخاصة ببرامج الدعم والتكلفة  
  132للخدمات االستشارية.

والتضامني إلى مختلف االستراتيجيات لالرتقاء بعملها من أجل التغلب على تحديات  االجتماعي  قد تلجأ وحدات االقتصاد  و .65
لهذا النمو على إنشاء شبكات أو منشآت حائزة على حقوق االمتياز أو فروع. ويمكن  النمو األفقي  عادةً ما ينطوي  اإلنتاجية.  

في مجال االقتصاد  التدريب    منظماتالمحلية ومؤسسات البحث والمصارف التعاونية والسلطات العامة  لتعويل على دعم  ا
سواء في  القطاعين الثانوي والثالث لتقديم الخدمات،  هيكليات  على وضع    النمو العمودياالجتماعي والتضامني. وينطوي  

على نشر قيم االقتصاد االجتماعي والتضامني ومبادئه في   نمو العرضيال. وينطوي  أو التوعية  التمويل  وأالتعليم  مجال  
مبادرات جيدة في مجال    اسبانيا منطقة إيميليا رومانيا في إيطاليا وإقليم الباسك في    واعتمدت  االقتصاد المحلي. وكررت

ويتمثل تحٍد حاسم  133المنطقتين.  االقتصاد االجتماعي والتضامني ساهمت في الرفاهية االجتماعية واالقتصادية العامة لهاتين
من الناس ومواصلة سد احتياجات األعضاء  التقرب  األهمية يواجهه نمو االقتصاد االجتماعي والتضامني في ضمان استمرار  

 والعمال والمستخدمين والمجتمعات المحلية، بما يتوافق مع قيم االقتصاد االجتماعي والتضامني ومبادئه.

 
، إلى الدور الذي يمكن أن تؤديه تعاونيات العمال في توظيف  لمنظمة العمل الدولية  (169)رقم  1984أحكام تكميلية(، (لعمالة ي شار في توصية سياسة ا   129

  والجمعياتالصغيرة مثل التعاونيات    لمؤسسات((. وي شار فيها أيضاً إلى ضرورة مراعاة أهمية ا ط)16الشباب والمجموعات واألشخاص المحرومين )الفقرة  
 (.30خاصة )الفقرة  صعوبات تواجههماحة فرص عمل، وال سيما للعمال الذين في إت
 Burkinabe Textile Fibre Company .(SOFITEX)انظر:    130
 انظر:    131

ILO, “Value Chain Development Briefing Paper 2: The Role of Cooperatives and Business Associations in Value Chain 
Development”, 2012. 

 منظمة العمل الدولية ووزارة المنشآت الصغيرة والمتوسطة واالقتصاد االجتماعي والحرف.   132
 “ ,cale and Impact of Social and Solidarity EconomyMeasuring the SUNRISD”, .2018 انظر:    133

https://www.sofitex.bf/
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---ifp_seed/documents/publication/wcms_182602.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---ifp_seed/documents/publication/wcms_182602.pdf
https://www.unrisd.org/80256B3C005BCCF9/(httpAuxPages)/B35B595F32BF48C6C12582F900363EC4/$file/IB9%20-%20Measurement-SSE.pdf
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خفض  فعالة بوجه خاص في إتاحة فرص العمل والدخل وفي  تضامني مساهمة  االقتصاد االجتماعي والوحدات  وتسهم   .66
  ، واعت رف بذلك في االستنتاجات بشأن تعزيز العمل الريفي من أجل خفض الفقرفي المناطق الريفية.  أوجه انعدام المساواة  

،  العمال الريفيين  منظماتتوصية  كما تشير   134(. 2008التي اعتمدها مؤتمر العمل الدولي في دورته السابعة والتسعين )
العمال الريفيين من أن تسد سداً مباشراً احتياجات األعضاء    منظماتإلى دور التعاونيات في تمكين    (149رقم  )  1975

عتماد على الذات اقتصادياً. ويمكن لوحدات االقتصاد االجتماعي والتضامني ومن أن تعزز في الوقت نفسه استقاللها عبر اال
القطاعات الريفية، بما في ذلك في  مجمل  عزز العمل الالئق في  تأن تسهم في التحويل اإلنتاجي لالقتصادات الريفية وأن  

 أصحاب العمل  منظماتومن شأن اتسام    الغذائي الذي يظل العمود الفقري للكثير من االقتصادات الريفية.  -القطاع الزراعي  
الريفية  المحلية  والفعالية أن يتيح للمجتمعات    يةالمنتجين بالقوة واالستقالل  جمعياتالعمال الريفيين والتعاونيات ومنظمات  و

مان ض  منظمات. وبوسع هذه الوتعزيزها  تنميتها االقتصادية واالجتماعية وتحسين سبل عيشهاللتأثير على  نفوذ  الالتمتع ب
في   ذلك  في  بما  الريفية،  المناطق  في  يعيشون  الذين  أولئك  أصوات  والسياسات  إطار  إسماع  القوانين  وتنفيذ  وضع 

 واالستراتيجيات التي تؤثر في عملهم وحياتهم. 

مساهمةً غير    تسهم مؤسسات التمويل االجتماعي ذات الصلة باالقتصاد االجتماعي والتضامني في جميع أنحاء العالمو .67
العمل   الالزم إلنشاء منشأة    توفير  عن طريقمباشرة في استحداث فرص  المال  اإلنتاج بعينها  رأس  احتياز وسائل  أو 

المؤسساتبين  ومن    األساسية.  المتجددة  ،هذه  والمدخرات  القروض  العالم،   جمعيات  كثيرة من  أنحاء  في  توجد   135التي 
االئتماناالو وال  يةتحادات  القرى  عام  ومصارف  وفي  التعاونية.  وظفت  2021مصارف  االئتمان اال،  من  ية  تحادات  أكثر 

المتحدة  315 000 الواليات  الممتدة    المائةفي    2.5بلغ متوسطها    بزيادة،  األمريكية  شخص في  الفترة   ي عام  بينخالل 
خدمات    Teachers Savings and Loan Society Limited  ماليةالتعاونية  وال 136. 2021و  2016 االدخار  تقدم 

 137فرعاً تشمل جميع أقاليم البلد.  16التعليم في بابوا غينيا الجديدة، ولها  وزارة  معلم وموظف لدى    47 000واالقتراض إلى  
في القطاع المالي التكنولوجيا الرقمية للوصول  العاملة  إلى ذلك، تبنت وحدات االقتصاد االجتماعي والتضامني    ضافةباإل

للدفع التي اعتمدتها التعاونيات المالية   KAYAإلى أعضائها وخدمتهم بمزيد من الفعالية. وأحد األمثلة على ذلك هو منصة  

 138في الفلبين. 

رئيسياً   .68 التمويل تحدياً  ض خصائص وحدات بعوتسّهل  لتطوير االقتصاد االجتماعي والتضامني.  ويطرح الحصول على 
االقتصاد االجتماعي والتضامني الحصول على أشكال متنوعة من التمويل. وتضم هذه األشكال، على سبيل المثال، التبرعات 

من أعضائها وغيرهم من أصحاب  رؤوس األموال  وخطط العملة التكاملية وجمع    ةالميسورالحكومية  والمنح والقروض  
غير أنه كثيراً ما تحول عوائق دون انتفاع هذه الوحدات بخدمات النظام المصرفي   139المصلحة وإعادة استثمار الفائض.

عادةً ما تواجهها المنشآت الصغيرة والمتوسطة فحسب، بل ي عزى أيضاً إلى    التيالتقليدي. وال ي عزى ذلك إلى المنغصات  
على سبيل المثال،    .وحدات مؤسسية أخرى  العيب التنافسي الذي قد تعاني منه وحدات االقتصاد االجتماعي والتضامني إزاء

والمهارات قد تفتقر وحدات االقتصاد االجتماعي والتضامني الصغيرة إلى السجل االئتماني واألشكال التقليدية للضمانات  
وعادةً ما تعاني وحدات االقتصاد االجتماعي والتضامني من عيب   140.لطلب التمويل  اإلدارية للخوض في إجراءات معقدة

أو رأس    إلى أقصى حد عندما يتعلق األمر بالحصول على االئتمانأرباحها  تهدف إلى زيادة  تنافسي حيال المنشآت التي  
مت لالهيكليات  المال عبر النظام المصرفي التقليدي، وذلك بسبب   ّمِ سد احتياجات أصحاب اإلدارية لهذه الوحدات التي ص 

مبدأ حظر توزيع األرباح    وبسبب 141المصلحة المعنيين بها )أي العمال والزبائن والمتطوعون( بدالً من مكافأة المستثمرين. 
ها تواجه  عليها الحصول على تمويل من المقرضين التقليديين. وتشير التعاونيات، على سبيل المثال، إلى أنّ يصعب    ،أو تقييده

وهناك أيضاً مخاوف  142. جراء هيكل الملكية فيها  األسهمعلى شكل  االستفادة من االستثمارات  في    صعوباتالمزيد من ال

 
 (. 15رقم  )المحضر 2008، 97، محضر أعمال، مؤتمر العمل الدولي، الدورة تقرير اللجنة المعنية بالعمالة الريفية منظمة العمل الدولية،   134
في جنوب أمريكا    tandasوفي غرب أفريقيا    tontinesوفي المناطق الناطقة بالسواحلية في شرق أفريقيا    chamaعلى سبيل المثال، ت سمى هذه الرابطات     135

في الشرق األوسط  جمعية  في الصين و huiوفي الصومال  ayuutoوفي المكسيك  cundinasو في جزر الهند الغربية   partnerhandوفي باكستان  kametiو

 في البرازيل. pandeirosوابان يفي ال tanomoshikoوفي جمهورية كوريا  kyeو
 “ ,October 2021.2021–loyment Statistics 2002Emp -Credit Unions in the US IBISWorld 23 ,”انظر:    136
 “ ,Spotlight Interviews with Cooperators, 2016.Providing savings and loans services to teachers since 1972ILO ,”انظر:    137
 Payment Services”. or Cooperatives of the Philippines,National Association of Training Centers f“انظر:    138
 انظر:    139

Caitlin McMullin, Financial Mechanisms for Innovative Social and Solidarity Economy Ecosystems: The Case of Quebec (ILO, 2021). 
 .Uttingانظر:    140
 McMullin.انظر:    141
 Building an economy that works for people: an action plan for the social economy, European Commission.2021 ,انظر:    142

https://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/P/09616/09616(2008-97).pdf
https://www.ibisworld.com/industry-statistics/employment/credit-unions-united-states/
https://www.ilo.org/global/topics/cooperatives/news/WCMS_531344/lang--en/index.htm
https://www.natcco.coop/service-article/payment-services
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---coop/documents/publication/wcms_829908.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_6568
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االنتفاع باآلليات التقليدية قد ينال من قيم االقتصاد االجتماعي والتضامني ومن الممارسات التي تتعلق، على سبيل   من أنّ 
ع المفروضة  وبالقيود  الديمقراطية  باإلدارة  االجتماعي  المثال،  االقتصاد  وحدات  ع  وتنّوِ ع  توّسِ وإذ  األرباح.  توزيع  لى 
أنّ  ويبدو  القطاعات،  مختلف  في  أنشطتها  ستزداد،    والتضامني  المال  رأس  إلى  هذه  احتياجاتها  من ضمان وصول  البد 

 من األدوات المالية. نطاقاً أوسع الوحدات إلى مجموعة 

ما مالمحلية، إلى المجتمعات مجموعة واسعة من الخدمات إلى أعضائها ووتقدم وحدات االقتصاد االجتماعي والتضامني  .69
والتوريد التجارة العادلة وتعاونيات التسويق  ومنظمات  رابطات باعة الشوارع  والعيش.  وتحسين سبل  الدخل  يسمح بزيادة  

مليون مزارع وعامل من    1.9  نّ في تيسير الوصول إلى األسواق في العديد من البلدان. وي قد ر أ تسهم بشكل فعال الزراعية 
هم أعضاء في    71 المنظمة    1 880بلداً  " منتجين  من منظمات  لمبدأ  أنها تمتثل  العادلةالمعتمدة على  وفي  143. " التجارة 
مصنعاً مجتمعياً    30( أكثر من  Funconquerucomالريفية )المحلية  في المجتمعات  األجبان  منتجي  تضم رابطة  كوادور،  ا

ً   ينتجهاالتي  والزبدة  األجبان  أطنان من    3هذه الرابطة  . وتبيع  أربع مقاطعات  فياألجبان  إلنتاج   من صغار   1 200  يوميا
المزارعين عبر متاجر األحياء والمطاعم والمحال التجارية الكبيرة المنتشرة في جميع أنحاء البلد. وتقدم أيضاً التدريب إلى  

في  الخضراء  السوق  تقدم  المكسيك،    وفي 144.األجبان  إلنتاج  ةاإلداريو  ةالصحيو  ةالتقنيالجوانب  لمزارعين فيما يخص  ا
وفي   145لبيع سلعهم المنتجة إنتاجاً مستداماً للمستهلكين الحريصين على البيئة.مساحة  منتج    200إلى  موريلوس كل شهر  

فرص عمل وتتيح تطوير المهارات    Bela Bela Communal Property Association، تستحدث جمعية  أفريقياجنوب  

، تدمج وحدات االقتصاد االجتماعي والتضامني العمال الذين يواجهون  اسبانياوفي   146والتدريب لالرتقاء بمهارات أفرادها.
ً   55صعوبات في الحصول على عمل، مثل األشخاص الذين تزيد أعمارهم على   واألشخاص   عاقةواألشخاص ذوي اإل عاما

لخطر   مقارنةالتهميش  المعرضين  الوظيفي  االستقرار  من  أعلى  مستويات  وتتيح  المؤسسية   االجتماعي،  بالوحدات 
برامج معترف بها  ، بتنفيذ  في فيالدلفيا بالواليات المتحدة  امقرهو   Project HOMEتقوم المنظمة المجتمعية  و 147.األخرى

الوطني   المستوى  بتعلى  بموجبها  عمل    أمينتقوم  ومجموعة فرص  المزمن.  التشرد  من  يعانون  الذين  األشخاص   إلى 
Social Enterprise    تأويهم منظمة مجموعة من المنشآت الصغيرة تهيئ بيئة داعمة ت بنى فيها المهارات لمن  عبارة عن

HOME Project  148.ةإلكترونيالحرفية ومكتبة الهدايا صناعة من خالل  

وقدرتها على التنافس  االقتصاد االجتماعي والتضامني دوراً محورياً في تعزيز إنتاجية المنشآت  أن تؤدي وحدات  ويمكن   .70
الحجم. وفورات  على    بتحقيق  ذلك  المتقاسمةتعاونيات  وينطبق  باسم  الخدمات  أيضاً  ت عرف  التي  أصحاب تعاونيات  " ، 

التنظيم المشترك للخدمات بفضل  نتاجية  اإل، والتي تتيح للمنشآت الصغيرة تحقيق مكاسب  ات" اتحادات التعاوني" أو    المشاريع" 
الخدمات تسهم  . ويمكن أن  هاالثابتة وزيادة إيرادات  ها األساسية مثل التزويد بالمنتجات ونقلها ومعالجتها وتسويقها، وتقليل تكاليف

أساسياً في زيادة  ي  الجماعية التي تقدمها وحدات االقتصاد االجتماعي والتضامن إنتاجية وتنافسية صغار المنتجين إسهاماً 
عاماً في العديد    150فعالة على مر ما يقارب    أصحاب المشاريعولقد كانت تعاونيات    149والمتوسطة.والمنشآت الصغيرة  

ريكا الشمالية. وفي إيطاليا، من دول أوروبا الغربية. وفي السنوات األخيرة، لجأ إليها أيضاً المهنيون والهيئات العمومية في أم
إلى  خدمات التعليم والرفاه االجتماعي ، وهي اتحاد يتألف من ست تعاونيات اجتماعية، لتقديم Copernicoتنبري مجموعة 

أكثر من   فيهااألطفال والمراهقين واألسر والمهاجرين وطالبي اللجوء، وتتيح فرص عمل للمجموعات المهمشة. ويعمل  
الخدمات  تعاونيات  و 150في المائة منهم ينتمون إلى الفئات المحرومة.  18لمائة منهم من النساء وفي ا  76شخص،    200

 151الشرقية وأمريكا الالتينية. في أفريقيا وآسيا وأوروباالمتقاسمة قليلة االنتشار 

 
  .Annual Report 2020The Future is Fair. Fairtrade International-2021 ,.2021انظر:    143
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 Mercado Verde Morelos.انظر:    145
 “ ,About Bela Bela CPABela Bela Communal Property Association”.انظر:    146
 انظر:    147

Spanish Social Economy Employers’ Confederation (CEPES), Análisis del impacto socioeconómico de los valores y principios de la 
economía social en España, 2019. 

 Project Home.انظر:    148
 .GB.341/POL/2 ،2021، الوثيقة العمل الالئق واإلنتاجيةمنظمة العمل الدولية،   149
 : انظر  150

ILO, “Italian social cooperatives working together for the benefit of the communities”, Spotlight Interviews with Cooperators,  
4 April 2017. 

 انظر:    151
Nicole Göler von Ravensburg, Economic and other benefits of the entrepreneurs’ cooperative as a specific form of enterprise cluster 
(ILO, 2011). 

https://files.fairtrade.net/publications/Fairtrade-International-Annual-Report-2020-2021.pdf
https://www.salineritotqb.com/en_US/page/nosotros
https://biodiversidad.morelos.gob.mx/mercado-verde/intro
http://belabelacpa.com/about/
https://www.cepes.es/files/publicaciones/118.pdf
https://www.cepes.es/files/publicaciones/118.pdf
https://www.projecthome.org/
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_769692.pdf
https://www.ilo.org/global/topics/cooperatives/news/WCMS_549865/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/2011/111B09_364_engl.pdf
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منشآت وهي    .الالتي يملكها العم  ويمكن أيضاً لالقتصاد االجتماعي والتضامني أن يستحدث فرص العمل عبر المنشآت  .71
من الخدمات  بدءاً  ،  يتواجد هذا النوع من المنشآت في كافة القطاعاتيملكها ويديرها العمال بمعظمها أو برمتها. ويمكن أن  

ق  صوالً إلى  و وتعود  ويديرها العمال  ينظمها  ويملكها  وتعاونيات العمال هي منشآت   152التعليم والتصنيع. مروراً بالبيع بالمفر 
يمتلكون رأس المال ويصوتون كأعضاء متساوين فيما يخص األمور المتعلقة بإدارة المنشأة ولهم الحق    عليهم. وهمبالنفع  

الترشح النتخابات مجلس اإلدارة. وفي عام   أنه يضم  2020في  العمال في فرنسا  لتعاونيات  العام  أفاد االتحاد   ،611 3  
في العام نفسه، ارتفع عدد  الخدمات والبناء والصناعة. و اع  قطعامل، يعمل معظمهم في    67 200تعاونية عضو توظف  

وفي العديد من البلدان التي توجد فيها تعاونيات   153في المائة.  6بنسبة  في البلد  الوظائف التي استحدثتها تعاونيات العمال  
عاماً عندما    25موجودة منذ  تعاونيات العمال  كانت  العمال، قد ال تكون هناك أحكام قانونية تحكم عملياتها. وفي اليابان،  

، وهي  esCooperative Home Care Associatفي الواليات المتحدة،  و 154. 2020قانون تعاونيات العمال في عام  اعت مد  

تدريباً  سنوياً  وتقدم  شخص    2 000أكثر من  توظف  نيويورك،  في  خدمات الرعاية المنزلية  يملكها العمال وتقدم  تعاونية  
من ذوات الدخل المنخفض. وبينما  عاطلة عن العمل أو  امرأة    600مجانياً في مجال خدمات الرعاية المنزلية إلى أكثر من  

في المائة من دخلهم أجوراً مباشرة أو إعانات للعمال، تخصص    60لمدينة حوالي  يخصص مقدمو الرعاية التجارية في ا
Cooperative Home Care Associates 82 .التي يملكها يمكن أن تكون هذه المنشآت و 155في المائة من دخلها لعمالها

 .المنظمين العمال غيروف في صفبمثابة استراتيجية فعالة الستحداث فرص العمل ودعم سبل العيش، وال سيما العمال 

وفي بعض الحاالت،   العمال للمساعدة في الحفاظ على الوظائف.إلى  ملكية  عن طريق نقل الالمنشآت  بعض  هيكلة  وأعيدت   .72
. وفي حاالت أخرى، قد يكون ذلك بسبب تقاعد المالكين، وال سيما  نتيجة للخسائر التي تتكبدها  قد تجري إعادة هيكلة المنشأة

ويمكن للموظفين الذين يلمون بالفعل بأساليب عمل المنشآت التي قد تواجه   156توجد خطة واضحة لمستقبل المنشأة.حين ال 
العمليات في حال وجود  اإلغالق في ظل غياب مالكين جدد أن يقدموا خطة   سياسات سليمة وي عمل باألطر الستمرارية 

إلى ملكية العمال عملية انتقال المنشآت  نية. وتوجد أمثلة على نجاح  الصحيحة فيما يخص التمويل والتدريب واالستشارة القانو
في ذلك  والواليات المتحدة، بماوالمملكة المتحدة   اسبانيافي األرجنتين والبرازيل وكندا وإيطاليا وفنلندا وفرنسا والبرتغال و

ص القدرات الداخلية أو بسبب ظهور تحديات  بورتوريكو. وهناك أيضاً العديد من األمثلة على فشل مثل هذا االنتقال بسبب نق
عن طريق البيئة ال يمكن التغلب عليها. وقلة من البلدان تتبع سياسات وتعمل بخطط تمويل تتيح إعادة هيكلة المنشآت  ترتبط ب
ر عملية انفي هذا المجال  ليات تنظيم وتمويل مناسبة  وفقاً آلالعمال. ومن شأن العمل  إلى  ملكية  نقل ال  المنشآت تقال  أن ييّسِ

 التي تواجه تحديات تتعلق باستمراريتها في أوقات األزمات. 

 الحماية االجتماعية وتقديم الخدمات االجتماعية 

حق اإلنسان في   على الرغم من التقدم الكبير المحرز في توسيع نطاق الحماية االجتماعية في أنحاء كثيرة من العالم، فإنّ  .73
، دعا المؤتمر إلى  2021يونيه   وفي حزيران/ 157اقعاً بالنسبة إلى معظم سكان العالم.الضمان االجتماعي لم يصبح بعد و

دورة الحياة، بما   طوالشاملة وكافية ومستدامة    الوصول إلى حمايةتحقيق الحماية االجتماعية الشاملة، التي ت فهم على أنها  
  ة فظاحمالحماية االجتماعية المالئمة والن ظم  البناء التدريجي ليتمشى مع معايير منظمة العمل الدولية. وهي تنطوي على  

مناسبة  إدارة سديدة  ر المؤتمر بالمسؤولية األساسية الواقعة على الدولة عن إنشاء أطر  وذكّ  158. الوطني  على الصعيد  عليها
عية وبالحاجة الملحة إلى بذل جهود إضافية لسد فجوات التغطية وتيسير االنتقال من االقتصاد غير المنظم لحماية االجتمال

المنظم.  االقتصاد  إقامة شراكات مع  159إلى  الجهود عبر  هذه  تدعم  أن  والتضامني  االجتماعي  االقتصاد  لوحدات  ويمكن 

 
 “ ,What is a worker cooperative?University of Wisconsin Center for Cooperatives”انظر:    152
 “ ,Chiffres clésCGSCOP.”انظر:    153
 erative Union.op-Japan Workers’ Co انظر:    154
 انظر:    155

Carlo Borzaga, Gianluca Salvatori and Riccardo Bodini, Social and Solidarity Economy and the Future of Work (International Training 
Centre of the ILO, 2017). 

 انظر:    156
Simel Esim and Waltteri Katajamaki, “Rediscovering worker cooperatives in a changing world of work”, IUSLabour 1, 2017. 

  مستقبل   نحو  سعياً   -  الطرق  مفترق  عند  االجتماعية  الحماية:  2022-2020  االجتماعية  للحماية  العالمي  التقرير  التقرير الرائد:مكتب العمل الدولي،     157
 .2021، أفضل 

الدولي،     158 العمل  االجتماعي(مكتب  )الضمان  االجتماعية  الحماية  عن  الثانية  المتكررة  المناقشة  بشأن  واالستنتاجات  الدولي،القرار  العمل  مؤتمر   ، 
 .2021 جنيف، ، 109الدورة 

  "حصول الجميع على ن ظم حماية اجتماعية شاملة وكافية ومستدامة، تكون مكيفة مع التطورات في عالم العمل إلى "   يدعو  إعالن المئوية  بأنّ ذكر المؤتمر     159

 تقديم مثل هذه الحماية إلى العمال في جميع أنواع العمل ذو أولوية قصوى بالنسبة إلى الدول األعضاء.  وبأنّ 

https://uwcc.wisc.edu/about-co-ops/types-of-co-ops/
https://www.les-scop.coop/chiffres-cles
https://jwcu.coop/en/
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---coop/documents/publication/wcms_573160.pdf
https://www.upf.edu/documents/3885005/8337152/Esim_x_Katajamaki_editado.pdf/765a2a29-7899-5fbf-373b-20dea87cca1a/
https://www.ilo.org/beirut/publications/WCMS_817577/lang--ar/index.htm
https://www.ilo.org/beirut/publications/WCMS_817577/lang--ar/index.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_808642.pdf
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)الصحة الجيدة والرفاه(    3)القضاء على الفقر( والهدف    1دف  في تحقيق الهأن تسهم  مؤسسات الحماية االجتماعية. ويمكنها  
عبر إتاحة الحماية االجتماعية، بما في ذلك التأمين الصحي    2030( لبرنامج عام  الحد من أوجه عدم المساواة)  10والهدف  

 وخدمات الرعاية. 

تيسير عن طريق  االجتماعية  لحماية  لنظم الوطنية  الوالتضامني أن تؤدي دوراً في  االجتماعي  ويمكن لوحدات االقتصاد   .74
أن تسّهل والتضامني، وال سيما التعاونيات،  االجتماعي  وبوسع وحدات االقتصاد    االجتماعية.على الحماية  أعضائها  حصول  

قات وإبرام االتفا  ة الوعي وتنفيذ حمالت التسجيل الجماعياستثارة  االنتفاع بالحماية االجتماعية، بطرائق منها على سبيل المثال  
الجماعية. ونحت تعاونيات المزارعين منحى مشابهاً في كوستاريكا إذ أبرمت اتفاقات تأمين جماعي مع صندوق الضمان  

ط اإلجراءات مالتعاونيات مسؤولة عن تحصيل اشتراكات أعضائها وتحويلها،  وتكون  االجتماعي في كوستاريكا.   ما يبّسِ
ويمكن للتعاونيات أن تؤدي أيضاً دوراً مهماً   160الجتماعي في المناطق الريفية.االنتفاع بالضمان اويسّهل  ويخفِّض التكاليف  

انتفاع العاملين لحسابهم الخاص في قطاعات أخرى ببرامج الضمان االجتماعي العمومية، مثل الفنانين وسائقي تسهيل  في  
ومن شأن العمل ضمن تعاونيات، إضافة  161في ذلك أولئك الذين يستخدمون منصات العمل الرقمية. بمن  سيارات األجرة،  

وأن يهيِّئ االقتصاديين إلى تيسير تغطية الضمان االجتماعي، أن يحسن أيضاً االعتراف القانوني وأن يعزز الكفاءة واألمن 
نامج البرتسجيل أعضائها في تسّهل وتنحو التعاونيات منحى مشابهاً في الفلبين إذ  162على التمويل.إمكانية الحصول أساساً 

 163ما ساهم في تحسين مستويات التغطية.م ( وتحصيل االشتراكات، PhilHealthالصحي )الوطني للتأمين 

والتضامني دمجاً أكبر في نظام الحماية االجتماعية، وهذا ما يتوقف على سياق  االجتماعي  ويمكن دمج وحدات االقتصاد   .75
االجتماعية، مثل التعبئة االجتماعية الوطني للحماية  لنظام  لرية  فعلى سبيل المثال، يمكن تفويض بعض الوظائف اإلدا  كل بلد.

فيما يخص مجموعات محددة من إلى وحدات االقتصاد االجتماعي والتضامني  االنتساب وتحصيل االشتراكات   وأنشطة 
بعض  و.  السكان يمكن  في  من  الحاالت،  مختارة  وظائف  تفويض  االجتماعي  الضمان  إلى لمؤسسات  المقدمة    الخدمات 

. وعلى  السكانت والتعاونيات، لتحسين القرب من بعض مجموعات  تعاضدياإلى المنظمات المجتمعية ال سيما الالمستخدمين،  
نجاحاً محدوداً في تحقق  االجتماعية،  الوطني للحماية  نظام  ال في  عندما ال تكون مدمجة  ،  التعاضديات  العكس من ذلك، فإنّ 

ميع المخاطر على نطاق واسع وألنها معرضة لالنتقاء السلبي. وتوجد أمثلة على  توسيع نطاق التغطية، ألنها ال تتيح تج
في بلجيكا. وفي فرنسا،    اتمختلفة. على سبيل المثال، ي وف ر التأمين الصحي اإللزامي عبر التعاضديسياقات  الدمج الناجح في  

يخص فئات محددة من العمال وقطاعات    فيما  اتلتأمين الصحي وظائف إدارية إلى التعاضديل  الصندوق الوطنيفّوِض  ي
الجمعيات التعاضدية ونظام الضمان  عن طريق  وي نف ذ برنامج مدعوم لتحقيق التغطية الصحية الشاملة في السنغال   164النشاط.

 165الخاص بالعمال المستقلين.المنشأ حديثاً واالجتماعي 

البلدان،  و .76 بعض  االقتصاد  في  وحدات  الصحية االجتماعي  تؤدي  الخدمات  تقديم  في  أساسياً  دوراً  أيضاً  والتضامني 
نظام الحماية  يلجأ  وفي العديد من البلدان،    لحماية االجتماعية.الوطني لنظام  الواالجتماعية واإلسكانية التي تشكل جزءاً من  

الصحية االجتماعية ورعاية األطفاامقدمي  إلى  االجتماعية   الحماية  األمد  لخدمات، ال سيما في مجال  ل والرعاية طويلة 
هذه   مثل  وفي  والتعاضديالسياقاتواإلسكان.  التعاونيات  تضيف  الخدمات    ات،  إلى  ن  المقدمة  قيمة  إطار  الحماية  في  ظم 

للتعاونيات الصحية أنّ  الدولية  المنظمة  ر  العالم تحصل على    100حوالي    االجتماعية. وتقّدِ أنحاء  مليون أسرة في جميع 
الصحية عبر في    3 300  الرعاية  منتشرة  دمج دولة.    76تعاونية صحية  في    وجرى  منها  الوطنية  الالكثير  للحماية  نظم 

 166خدمات.بصفتها جهات مقدمة للالصحية االجتماعية 

 
  Extending Social Protection to Rural Populations: Perspectives for a Common FAO and ILO ApproachFAO,  andILO.2021 ,  :انظر  160
  ,2021Extending social security to workers in the informal economy: Lessons from international experiencesILO ,.انظر:    161
 انظر:    162

Fabio Durán Valverde et al, Innovations in Extending Social Insurance Coverage to Independent Workers: Experiences from Brazil, Cape 
Verde, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Philippines, France and Uruguay, ILO Extension of Social Security Paper No. 42, 2013. 

  ,Health Coverage in Asia and the Pacific Extending social health protection: Accelerating progress towards UniversalILO.2021 ,انظر:     163
 انظر:    164

Émilie Sauvignet, “Le financement du système de santé en France: Rôle et organisation de l'assurance maladie obligatoire”, 
Discussion Paper No. 1 (World Health Organization, 2005). 

 انظر:    165
ILO, Revue globale et analyse du système national de Protection sociale : Revue générale du système de Protection sociale au Sénégal et 
appui à la mise en œuvre de la Stratégie nationale de Protection sociale, 2021. 

 .A/74/206 ،2019، الوثيقة دور التعاونيات في التنمية االجتماعية، تقرير األمين العام الجمعية العامة لألمم المتحدة،   166

https://www.social-protection.org/gimi/RessourcePDF.action?id=57189
https://www.social-protection.org/gimi/RessourcePDF.action?id=55728
https://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/2013/113B09_285_engl.pdf
https://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/2013/113B09_285_engl.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/documents/publication/wcms_831137.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/69031/EIP_HSF_DP.F_05.1.pdf
https://socialprotection-pfm.org/wp-content/uploads/2021/04/WEB-Revue-globale-du-systeme-de-protection-sociale.pdf
https://socialprotection-pfm.org/wp-content/uploads/2021/04/WEB-Revue-globale-du-systeme-de-protection-sociale.pdf
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N19/226/37/PDF/N1922637.pdf?OpenElement
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للخدمات، في بصفتها جهات مقدمة  االجتماعي والتضامني للمساهمة في االقتصاد    ويتسع المجال أمام وحدات االقتصاد .77
لل المتزايد  الدمج  الحماية االجتماعية. ظل  األمد في نطاق نظم  االقتصاد االجتماعي وتستجيب   167رعاية طويلة  وحدات 

مثل الشباب المحرومين واألشخاص ذوي اإلعاقة والمسنين واألطفال.  السكان  حتياجات الرعاية لمختلف فئات  الوالتضامني  
أيضاً العديد من وهي تشمل متعددة األغراض، مبيِّنةً احتياجات الرعاية المتنوعة للمستفيدين. هذه الوحدات وغالباً ما تكون 

تقدم  ،  وفي إيطاليا 168مجتمعيون. والحكومات والعاملون الأنفسهم أصحاب المصلحة، بمن فيهم مقدمو الرعاية والمستفيدون  
، وهي  المحرومين في بولونيااألطفال والمسنين واألشخاص    لفائدةرعاية  الفي المائة من خدمات    85التعاونيات االجتماعية  

تستجيب  القتصاد االجتماعي والتضامني  لوتوجد وحدات   169. ن منهاووالمستفيد  تعاونيات يشترك في ملكيتها مقدمو الرعاية
في  ات  الحتياج ومجال  المسنين  األمد  طويلة  كوريا  اإلالرعاية  وجمهورية  واليابان  كونغ(  )هونغ  الصين  في  سكان 

في المائة من المعروض اإلجمالي من خدمات   43.5، يمثل االقتصاد االجتماعي والتضامني  اسبانياوفي   170وسنغافورة. 
 171لخدمات االجتماعية غير المنطوية على توفير سكن. في المائة في ا  59.3الرعاية، وتزداد هذه النسبة بحيث تصل إلى  

في المائة من خدمات التمريض    30ما يزيد على    19-وفي المملكة المتحدة، قدمت المنشآت االجتماعية خالل جائحة كوفيد
 172الصحية الوطنية. التي توفرها هيئة الخدمات المجتمعي وغيرها من الخدمات 

ً مناسب  اً وحدات االقتصاد االجتماعي والتضامني سكنأن توفر  ويمكن   .78 ظم الحماية  بالتآزر مع نُ وأن تعمل  وميسور التكلفة    ا
ظم الحماية االجتماعية تصدياً مباشراً لبعض عوامل الخطر التي  وتتصدى ن    االجتماعية لمنع التشرد والسكن غير المناسب.

تفضي إلى التشرد والسكن غير المناسب. ويمكن لوحدات االقتصاد االجتماعي والتضامني الحد من الفقر وتيسير الحصول  
المساعدة االجتماعية وعلى إعانات اإلسكان.على   المناطق  173سكن مناسب وعلى  المجتمعية في  البناء  وتندرج رابطات 

السكان من  الريفية وتعاونيات اإلسكان في المناطق الحضرية في عداد وحدات االقتصاد االجتماعي والتضامني التي تساعد  
التكل الحصول على سكن ميسور  في  المنخفض  الدخل  التعاونيات   174فة.ذوي  إحدى  إلى  األسر  ثلث  ينتسب  وفي مصر، 

عددها   البالغ  سكنية.  2  320اإلسكانية  وحدة  مليون  نصف  لبناء  انبرت  سكنية  تقدم   175تعاونية  المكسيك،    منشأة الوفي 
للمجتمعات  ÉCHALE  االجتماعية المتكاملة  التنمية  في  وتسهم  سكنية  تط 176. المحلية  حلوالً  كوريا،  جمهورية  ورت وفي 

منشأة والتي نشأت في بادئ األمر في إطار   177المتخصصة في الرعاية السكنية التي يبلغ عددها والمنشآت المكتفية ذاتياً 
العمل  أطلقها  مبادرة   الفقيرة حتى أصبحت تستحدث فرص  المناطق  إطار  سكان  ذاته  في  الوقت  ن في  التعاونيات، وتحّسِ
تبني منازل مستدامة ذات تأثير اجتماعي  ، وهي منشأة  Hustlenomicsمنشأة  الدم  وفي جنوب أفريقيا، تق 177اإلسكان.شروط  

على المهارات وتستحدث فرص العمل لصالح  التدريب  وتوفر  ملكية  التمويل ومبتكر للنموذج  باالستناد إلى    النوعية  جيدةو
 178. في البلدالنساء والشباب 

 
الرعاية لتسهيل الحصول على خدمات جيدة ومعقولة التكلفة    للدول األعضاء "االستثمار في اقتصادينبغي    ه بأن  2021  ه يوني ذكر المؤتمر في حزيران/   167

القرار واالستنتاجات بشأن المناقشة   ، العمل الدولي  مكتب  جزءاً ال يتجزأ من نظم الحماية االجتماعية".  لرعاية األطفال والرعاية طويلة األجل باعتبار ذلك 
 .2021، المتكررة الثانية عن الحماية االجتماعية )الضمان االجتماعي(

  ,.Providing Care through Cooperatives 1: Survey and Interview FindingsLenore Matthew et al .(ILO, 2016) انظر:   168
 “ ,February.?op-How is Italy reinventing the coOpen Learn 6 ,”انظر:    169
  ILO, Providing Care through Cooperatives 2: Literature Review and Case StudiesMatthew, Lenore) .(2017انظر:    170
 .CEPES, 2019انظر:    171
 انظر:     172

UN Economic Commission for Europe, Women’s economic empowerment and the care economy in the ECE region: The impact of 
economic and social policies during the COVID-19 response and recovery, UNECE Policy brief on Gender No. 1, 2020. 

 انظر:    173
ILO, ”Social Protection Systems for All to Prevent Homelessness and Facilitate Access to Adequate Housing”, ILO brief: Social 
Protection Spotlight, 2020. 

بوحدات االقتصاد االجتماعي والتضامني من قبيل تعاونيات بناء المنازل  لمنظمة العمل الدولية  (  115)رقم    1961،  توصية إسكان العمال ي عترف في     174

 . اإلسكان لمساهماتها في إسكان العمال جمعياتتعاونية وما يشبهها من منشآت اإلسكان غير الربحية وغيرها من  والمنشآت ال 
 About Egyptoperative Housing International, “-Co”.انظر:    175
 ÉCHALE.ر:  انظ  176
 ILO,  The Contribution of Social and Solidarity Economy and Social Finance to the Future of Work, Fonteneau and Pollet).(2019انظر:    177
 Hustlenomics.انظر:    178

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_808642.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_808642.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---coop/documents/publication/wcms_457286.pdf
https://www.open.edu/openlearn/money-business/business-strategy-studies/how-italy-reinventing-the-co-op
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---coop/documents/publication/wcms_546178.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-01/PBrief_Care%20Economy_Covid%20response_08012021_1.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-01/PBrief_Care%20Economy_Covid%20response_08012021_1.pdf
https://www.social-protection.org/gimi/RessourcePDF.action?id=55705
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_r115_ar.pdf
https://www.housinginternational.coop/co-ops/egypt-cooperative-housing/
https://echale.mx/
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/publication/wcms_739377.pdf
https://www.hustlenomics.co.za/
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 الحقوق في العمل 

وفيما يتعلق بالحقوق ذات  العمل ومعظم معايير العمل الدولية على جميع العمال.    تنطبق المبادئ والحقوق األساسية في .79
)العمل الالئق   8الصلة بالعمل، يمكن لوحدات االقتصاد االجتماعي والتضامني أن تسهم مساهمة كبيرة في تحقيق الهدف  

تعزيز معايير من خالل  ، ال سيما  2030  )السالم والعدالة والمؤسسات القوية( لبرنامج عام  16والنمو االقتصادي( والهدف  
العمل الدولية والنهوض بها وتطبيقها. ونص إعالن منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق األساسية في العمل، المعتمد 

جميع الدول األعضاء ملزمة باحترام وتعزيز وإعمال المبادئ والحقوق األساسية في العمل حتى    ، على أنّ 1998في عام  
لو لم تصدق على الصكوك ذات الصلة. وعلى وجه الخصوص، يتمتع جميع أصحاب العمل والعمال بالحق في الحرية 

المنصوص عليه في اتفاقية الحرية النقابية النقابية والمفاوضة الجماعية من أجل تعزيز مصالحهم والدفاع عنها، على النحو  
(. وهذا يشمل أصحاب 98)رقم  1949  ،( واتفاقية حق التنظيم والمفاوضة الجماعية87)رقم  1948 ،وحماية حق التنظيم

الخاصة باالقتصاد االجتماعي والتضامني. و للسياسات والتشريعات  الذين يخضعون  على غرار أصحاب  العمل والعمال 
باالمتثال لمعايير العمل الدولية وتشريعات العمل الوطنية  ملزمة  وحدات االقتصاد االجتماعي والتضامني  ين، إّن  العمل اآلخر

وينبغي أن تمتثل للتشريعات الدولية  180أيضاً بتهيئة ظروف عمل آمنة وصحية. وهي ملزمة  179.افيما يتعلق بعالقات عمله
  صاحب ن تأخذ في الحسبان المبادئ التوجيهية، بما في ذلك في العالقات بين  والوطنية الخاصة بالسالمة والصحة المهنيتين وأ
. وتخضع وحدات االقتصاد االجتماعي والتضامني لتفتيش  مع طرف ثالثالعمل والعامل وفي عالقاتها المدنية والتجارية  

سالمة والصحة المهنيتين في مكان العمل إذ يتعلق بالمبادئ والحقوق األساسية في العمل وباالمتثال للتشريعات الخاصة بال
م التشريع الوطني أيضاً عالقات العمل في المنشآت   ، على  اسبانيامثل تعاونيات العمال. وفي  التي يملكها العمال  العمل. وينّظِ

 اللوائح الخاصة بالسالمة والصحة المهنيتين تنطبق على أماكن  على أنّ   1999سبيل المثال، ينص قانون التعاونيات لعام  
   181العمل وعلى العمال األعضاء. 

ويُشار في بعض معايير العمل الدولية إشارة صريحة إلى االقتصاد االجتماعي والتضامني أو إلى األنماط التنظيمية التي   .80
ي شار فيها إشارة صريحة إلى االقتصاد االجتماعي   الملحقوترد في    تندرج في نطاقه. التي  الدولية  العمل  قائمة بمعايير 

 امني أو وحداته. وعلى الرغم من أنه ليس لمنظمة العمل الدولية معيار خاص باالقتصاد االجتماعي والتضامني، فإنّ والتض
التعاونيات تعزيز  توصية  تركيز  )البلدان  193)رقم    2002،  التعاونيات هي محل  التعاونيات  التي حلت محل توصية   )

رقم  وتنص   182(. 127)رقم    1966  ،النامية( لل  193التوصية  ينبغي  أنه  " السياسات  على  العمل تعزيز  وطنية  معايير 
العمل،   في  األساسية  والحقوق  المبادئ  بشأن  الدولية  العمل  منظمة  الدولية وإعالن  العمل  لمنظمة  عمال  جميع  لاألساسية 

تمييز دون  كان  التعاونيات  رقم  أياً  التوصية  اعتماد  ومنذ  حوالي  193".  بها  استرشد  مراجعةبلداً    117،  سياساته   في 
 183وتشريعاته الخاصة بالتعاونيات.

ومع أطراف  تفاعلها مع أعضائها  إطار  معايير العمل الدولية في  أن تعزز  ويمكن لوحدات االقتصاد االجتماعي والتضامني   .81
المعايير،    أخرى.  ثالثة لتلك  الفعال  التنفيذ  تأدية دور نشط في تعزيز  الصكوك أعضائها بمن خالل توعية  وبوسعها  هذه 

إلى التصديق  يمكن أن تدعو وحدات االقتصاد االجتماعي والتضامني  ات الملزمة،  يوالدعوة إلى تطبيقها. وفيما يخص االتفاق
. وعلى سبيل المثال، منذ لها  ات والدعم إلى أعضائها لتعزيز االمتثالعليها وتطبيقها على المستوى الوطني، وتقديم المعلوم

اتفاقية الشعوب األصلية والقبلية اتفاقية صدق عليها  169)رقم    1989  ،اعتماد  أ درج تعزيز   ،بلداً حتى اآلن  24( وهي 
اركت منظمات االقتصاد االقتصاد االجتماعي والتضامني في أهداف الخطط الوطنية الخاصة بإدماج الشعوب األصلية وش
ويمكن   األصلية.  بالشعوب  المعنية  الوطنية  اللجان  مداوالت  في  والتضامني  الذاتية  لمنظماتاالجتماعي     المساعدة 

(.  189 )رقم  2011  ،لتعاونيات المعنية بالعمال المنزليين أن تدعو إلى التصديق على اتفاقية العمال المنزليينات وجمعيالاو

 
الحقوق في العمل في ضوء إعالن    عنبشأن االتفاقيات األساسية    ةامالع  الدراسة االستقصائية   :ةإضفاء وجه إنساني على العولمالعمل الدولي،    مكتب   179

عادلة،   عولمة  أجل  من  االجتماعية  العدالة  بشأن  الدولية  العمل  التقرير ،  2008منظمة  والتوصيات،  االتفاقيات  بتطبيق  المعنية  الخبراء  لجنة  تقرير 
ILC.101/III/1B ،2012 53، الفقرة. 

 (. 155)رقم  9811اتفاقية السالمة والصحة المهنيتين،   180
 بشأن التعاونيات.  هيولي تموز/ 16المؤرخ في  27/1999القانون رقم حكومة اسبانيا،   181
 .2016عام في  آلية استعراض المعاييربقرار من  127أ لغيت التوصية رقم   182
  بلدان   تسعة، وحذت حذوها  2013و  2002في مراجعة تشريعاتها الخاصة بالتعاونيات بين عامي  193بالتوصية رقم  بلدان 108استرشد ما مجموعه   183

 .2013إضافية )كوبا وفنلندا وغيانا وإسرائيل وكازاخستان وقيرغيزستان ومدغشقر وميانمار ونيكاراغوا( منذ عام 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_174846.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_174846.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/1999/07/17/pdfs/A27027-27062.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/1999/07/17/pdfs/A27027-27062.pdf
https://www.ilo.org/gb/decisions/GB328-decision/WCMS_534437/lang--en/index.htm
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عمال التابعة له على االشتراك في الدعوة إلى وضع  الاغو، دأب االتحاد الوطني للعمال المنزليين وتعاونية  وفي ترينيداد وتوب
حقوقواعتماد   لحماية  المنزليين،  ا  تشريع وطني  منطقة    ويعمالن لعمال  في  المنزليين  بالعمال  ت عنى  أخرى  منظمات  مع 
 184نفيذها.وت 189لتصديق على االتفاقية رقم ا بهدف ترويجالكاريبي 

امتثال .82 والتضامني  االجتماعي  االقتصاد  وحدات  مع    أعضائها  وتعزز  وتتواصل  العمل  في  األساسية  والحقوق  للمبادئ 
المحلية التي تخدمها   الفاعلة المجتمعية األخرى لالرتقاء باالمتثال  المجتمعات  وتضطلع بمبادرات مشتركة مع الجهات 
ويمكن لوحدات االقتصاد االجتماعي والتضامني أن تساعد في التصدي لحرمان    العمل.للمبادئ والحقوق األساسية في  

إطار أنشطتها  والعمل الجبري وعمل األطفال والتمييز في    العمال من حقوقهم فيما يخص الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية
اإلمداد. ويمكن لوحدات االقتصاد وريد وسالسل التوفي مختلف مراحل  واألنشطة التي يضطلع بها أعضاؤها ومستخدموها  

االقتصاد غير المنظم على تحسين ظروف العاملين في  االجتماعي والتضامني، بالعمل مع الشركاء االجتماعيين، أن تساعد  
 عملهم وزيادة دخلهم. 

ل  ابشأن حقوق العمحمالت إعالمية أن تنفذ يمكن لوحدات االقتصاد االجتماعي والتضامني،  ،فيما يتعلق بالعمل الجبريو .83
، مثالً ويمكنها أيضاً تقديم خدمات إلى ضحايا العمل الجبري  .العمال المهاجرين  فيها نسبة عالية منتوجد في البلدان التي  

للدخل. و  من خالل مساعدتهم على إيجاد أنشطة المتحدة،  مدرة  ، وهي سلسلة تعاونيات  Co-op UKوضعت  في المملكة 

المنتجات التي    لضمان أنّ التوريد واإلمداد الخاصة بها  سياسات ت نف ذ في جميع مراحل سالسل    ،بالتجزئةمتخصصة في البيع  
إلى على المهارات  تدريباً  توفر اجتماعية و -الجبري. وتقدم أيضاً خدمات نفسيةيصنّعها أشخاص يعانون من العمل  تبيعها لم  

 185الناجين من العمل الجبري لمساعدتهم على إعادة بناء حياتهم. 

المداخيل  عمل األطفال في الزراعة بالحد من تقلب  اللجوء إلى  االقتصاد االجتماعي والتضامني في تقليل  ويمكن أن يساعد   .84
أن تسهم في منع عمل األطفال    .المزارعين   وتحسين سبل عيش ويمكن لوحدات االقتصاد االجتماعي والتضامني أيضاً 

دعم تعليم األطفال واالنتقال من المدرسة إلى العمل والمشاركة في لجان رصد عمل األطفال. وفي  من خالل  والقضاء عليه  
األسر الزراعية  مقارنة بالزراعية بحوالي الثلث    رواندا، يقل معدل عمل األطفال لدى األسر الزراعية المنتمية إلى التعاونيات

 186األخرى.

في وحدات االقتصاد االجتماعي والتضامني.  نوعية الوظائف ومواطن العجز في العمل لالئق  وال يجوز التغاضي عن مسألة   .85
 187في عالقة استخدام،   والتضامني، إذا لم ي عتبر أنهم  االجتماعيفقد يواجه العمال الذين يشغلون وظائف في وحدات االقتصاد  

سالمة وظروف ال  مبادئ والحقوق األساسية في العملبالال سيما فيما يتعلق  خطر الحرمان من الحماية التي يحق لهم بها،  
المالئمة المهنيتين  واأل  والصحة  العمل  وساعات  االستخدام  التوصية   جورووضع  وتنص  االجتماعية.  بالحماية  واالنتفاع 

الحرص في إقامة التعاونيات على عدم مخالفتها لقوانين العمل  "   أن تهدف إلى  الوطنيةينبغي للسياسات    هعلى أنّ   193 رقم
لعمال، عن  أو استخدامها لتنفيذ عالقة عمل مستترة أو توجيهها إلى ذلك، ومكافحة التعاونيات الزائفة التي تنتهك حقوق ا

 تشريعات العمل مطبقة في جميع المنشآت". ويتسم دور تفتيش العمل بأهمية حاسمة لضمان االمتثالطريق التأكد من أّن  
التي أجريت في    ةالعامالدراسة االستقصائية  . والحظت لجنة الخبراء المعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات في  للتشريعات

"، التي ال ي هدف  الزائفةأهمية ضمان تطبيق قوانين العمل لتفادي ظهور "التعاونيات    ،بشأن صكوك االستخدام  2010عام  
منها إال الحصول على المزايا الناجمة عن وضع التعاونيات، مثل المزايا الضريبية أو إعانات الضمان االجتماعي، وإلى  

 188عدم تطبيق تشريعات العمل في الوقت نفسه.

لصالح العمال الذي يتمتعون في الوقت  ،  التي يملكها العمالحماية العمال، ال سيما في المنشآت  ل تدابير  وينبغي إرساء ال .86
وأوروغواي، ينص القانون على أن ت عتبر العالقة   اسبانياوفي بعض البلدان، كالبرتغال وأعضاء في التعاونيات.  نفسه بصفة  

اجتماع خبراء وتوّصل   189ت ستثنى من حيث المبدأ من قانون العمل.  ،ميةبين تعاونية عمال والعمال األعضاء فيها عالقة تنظي
ع قد في عام  في   الدولية  العمل  المطالبة   1995منظمة  االمتناع عن  أن يقرروا  المالكين األعضاء  للعمال  أنه يجوز  إلى 

 
  ,estic workers’ rights through cooperatives in Trinidad and TobagoAdvancing domILO.2018 ,انظر:    184
 d tackling slaveryop an-The Coop UK, -Co.2017 ,انظر:    185
  ,Ending child labour by 2025: A review of policies and programmes,ILO .2018انظر:    186
 .(198)رقم  2006توصية عالقة االستخدام، ي ؤخذ بالتعريف الوارد في    187
،  2008في ضوء إعالن منظمة العمل الدولية بشأن العدالة االجتماعية من أجل عولمة عادلة،  معايير التشغيل  بشأن    المسح العاممنظمة العمل الدولية،     188

 .465، الفقرة ILC.99/III/1B ،2010 تقرير لجنة الخبراء المعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات، التقرير
من القانون العام ألوروغواي بشأن    99  والمادة  بشأن التعاونيات  هيولي  تموز/  16المؤرخ في    27/1999القانون اإلسباني رقم  ( من  1)80  المادةانظر     189

 . 18407/2008التعاونيات رقم 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---coop/documents/publication/wcms_626009.pdf
https://assets.ctfassets.net/5ywmq66472jr/6mNGRZTS5GGwC4awI2wuy4/031f3bb92b2130c03880e543a8b39108/co-op-modern-slavery-report-2017.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---ipec/documents/publication/wcms_653987.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_r198_ar.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_171433.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_171433.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_123390.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/1999/07/17/pdfs/A27027-27062.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/1999/07/17/pdfs/A27027-27062.pdf
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لتعزيز   العمل  قانون  إياها  للتعاونية.االستدامة  بامتيازات معينة يمنحهم  آخر   190المالية  بديل  النظر في  ذلك، يجري  ومع 
وت تخذ تدابير معي نة في إطار مثل هذه العالقة  191مال بأنها "عمل تعاوني". عالقة االستخدام في تعاونيات العفيه  توصف  

 . نطاق الضمان االجتماعي ليشمل العمال األعضاء في التعاونياتمن قبيل توسيع لحماية العمال، 

 المساواة بين الجنسين 

للسياق .87 وفقاً  الظروف  اختالف  من  الرغم  فإنّ على  ي  ،  والتضامني  االجتماعي  بالقضايا  االقتصاد  متزايداً  اهتماماً  شهد 
تديرها المرأة في األدوار القيادية وزيادةً في عدد وحداته التي    المضافة التي تأتي بها  قيمةالب  اً متزايداً اعترافوالجنسانية  
قيق في تحتعزيز المساواة بين الجنسين، بما في ذلك  في  االقتصاد االجتماعي والتضامني    النظر في مساهمةعند  و  النساء.
: زيادة مشاركة المرأة في وحدات االقتصاد  ، يبرز مجاالن للتركيز2030)المساواة بين الجنسين( لبرنامج عام    5الهدف  

القيادية؛ تطوير وحدات االقتصاد االجتماعي والتضامني في قطاعات    االجتماعي والتضامني، بما في ذلك في المناصب 
ربع  شكلت النساء  ،  2019اقتصادية أو مهن ي نتقص من قيمتها بمشاركة نسائية أقوى )في اقتصاد الرعاية مثالً(. وفي عام  

العدد   الدولي    منظماتقادة  االتحاد  في  والتعاضدياألعضاء  التعاوني  م  المائةفي    20و  للتأمين  أعضاء  إدارة  من  جلس 
هذا المستوى من تمثيل المرأة في المناصب القيادية أعلى منه في  وكان  قطاع التعاونيات والتأمين التعاضدي.  في  االتحاد،  

المسؤولين   لكبار  مناصب  عشرة  كل  من  فقط  واحداً  منصباً  النساء  فيه  تشغل  الذي  التأمين،  قطاع  من  آخر  جزء  أي 
وات األجور بين الجنسين أضيق في وحدات االقتصاد االجتماعي والتضامني منها في سبانيا، تكون فجاوفي   192التنفيذيين.

وفي   193على مستوى اإلدارة في االقتصاد االجتماعي والتضامني.الكبير  القطاع الخاص، ما يمكن أن ي عزى إلى التنوع  
وكان هناك امرأة واحدة على األقل  ، 2021من المنشآت االجتماعية في عام  المائةفي  47النساء  ترأست المملكة المتحدة، 

 194من األفرقة القيادية للمنشآت االجتماعية. المائةفي   83في 

ويتيح االقتصاد االجتماعي والتضامني فوائد ملحوظة فيما يخص تحقيق المساواة بين الجنسين. ويمكن أن يتيح االقتصاد  .88
اإلسكان مجال  ة التكلفة ومتاحة بسهولة إلى النساء في  تقديم خدمات ميسور  ، منهااالجتماعي والتضامني فوائد متعددة

وحدات االقتصاد  العامة من خالل  ويمكن للمرأة أن ترتقي بوضعها بالتفاوض مع السلطات    خدمات الرعاية.ووالتمويل  
لمرأة فرصة  أمام اوالتضامني  االجتماعي  االجتماعي والتضامني. وتتيح اإلدارة الديمقراطية والتشاركية لوحدات االقتصاد  

المشاركة في اتخاذ القرارات وتقاسم السلطة. وقد تكون النساء المشاركات في وحدات االقتصاد االجتماعي والتضامني أقدر  
لشخصية والجماعية مثل التحرر من التمييز والعنف والتحرش، بما في ذلك العنف والتحرش على على سد االحتياجات ا

 الجنس.أساس نوع 

في التغلب على القيود االجتماعية   وتساعد وحدات االقتصاد االجتماعي والتضامني التي أنشأتها النساء خدمةً لمصالحهنّ  .89
وفي بعض البلدان، تنشط التعاونيات التي ال تضم إال نساًء في  لعاملة.  في القوى امشاركتهّن  والثقافية، التي قد تحد من  

اجتماعياً. نشاطاً  نّ وخدمات الرعاية، متيحةً بذلك فرص عمل ألعضائها ومهيِّئة له يةالحرفاألعمال مجال تجهيز األغذية و
منظمة مليون عاملة غير   1.8ضم  ت  ةوطني  نقابة  ي، وه(SEWA)  فإّن رابطة النساء العامالت لحسابهّن الخاصوفي الهند،  

االجتماعية  لدور حاضنة  تؤدي  هندية،    والية  14في   في مجالولمنشآت  تنشط  التي  الناشئة    ية الحرفاألعمال    الجماعية 
تقدم خدمات الصحة  بمنشآت جماعية أخرى  وتربطها  ومنتجات األلبان والزراعة والعمل المنزلي والبناء وإعادة التدوير،  

أنّ ورعاية   وي قد ر  المالية.  والخدمات  والتأمين  التي    80  األطفال  التعاونيات  المائة من    حققت   SEWA  رابطةدعمها  تفي 

 195االستمرارية االقتصادية. 

  

 
  ,Meeting of Experts on Cooperative Law: Final ReportILO.1995 ,انظر:    190
 انظر:    191

Deolinda Meira, André Almeida Martins and Tiago Pimenta Fernandes, “Regime jurídico das cooperativas de trabalho em Portugal: 
Estado da arte e linhas de reforma”, CIRIEC – España. Revista jurídica de economía social y cooperativa 30 (2017). 

 “ ,y 2021.”, 11 FebruarGender diversity in the re/insurance industry: for a sustainable futureSwiss Re Instituteانظر:    192
 .2019االتحاد اإلسباني ألصحاب العمل في االقتصاد االجتماعي،   193
 ” ,State of Social Enterprise Survey 2021 –No Going Back Social Enterprise UK”.انظر:    194
  ,Advancing cooperation among women workers in the informal economy: The SEWA wayILO ,.2018انظر:    195

https://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/1996/96B09_89_engl.pdf
https://www.swissre.com/institute/research/topics-and-risk-dialogues/society-and-politics/expertise-publication-gender-diversity-re-insurance-industry.html
https://www.socialenterprise.org.uk/state-of-social-enterprise-reports/no-going-back-state-of-social-enterprise-survey-2021/
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---coop/documents/publication/wcms_633752.pdf
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بعض  إلى قيم المساواة واإلنصاف، قد تكون مقيدة بتستند  وحدات االقتصاد االجتماعي والتضامني  على الرغم من أّن   .90
األصول تملّك  وكثيراً ما تكون النساء محرومات من  التفاوت التاريخية.  وأوجه  األحكام القانونية واألعراف االجتماعية  

  ا أو توسيعهمنظمة بعينها  إلى الموارد واألسواق الالزمة إلنشاء    التعليم والتدريب، ما قد يحول دون وصولهنّ الحصول على  و
ت 196.ااستدامتهضمان  أو   المساواة مع  وحتى عندما  قدم  على  والتضامني  االجتماعي  االقتصاد  في وحدات  النساء  شارك 

ر   الرجال، قد يواجهن مصاعب في المشاركة في هيئات اتخاذ القرارات أو في شغل المناصب القيادية ألنه كثيراً ما ت كر 
العمودية بالهيكليات  ل ارتباطاً من الرجال  وعادة ما تكون النساء أق 197تقسيمات العمل الجنسانية األفقية والعمودية السائدة.

يمكن اللجوء إلى تدابير انتقالية    ،في مثل هذه الحاالتو 198الدعم. هيكليات  لالقتصاد االجتماعي والتضامني وبغيرها من  
ها القضايا مثل العمل اإليجابي. ويمكن أن يكون التحقق التشاركي من مراعاة القضايا الجنسانية أو إقرار ميزانيات ت راعى في

االقتصاد االجتماعي والتضامني. ويمكن للحكومات دعم  يمكن استخدامها في إطار الجنسانية من بين الوسائل األخرى التي 
تقديم برامج بناء القدرات إلى المرأة، بما فيها برامج خاصة  من خالل  تمكين المرأة في االقتصاد االجتماعي والتضامني  

أن يعود أيضاً    أوجه عدم المساواةسد  تخطيط المالي والتسويق. ويمكن للعمل اإليجابي الرامي إلى  وال  المنظماتبقيادة وإدارة  
التي   للسياسات االجتماعية  العام. ويمكن  المحلية والمجال  المنازل والمجتمعات  إلى  لتصل فوائدها  المنشآت  بالنفع خارج 

ر مشاركة المرأة في عملية وضع السياسات.   199تخفف عبء الرعاية وتعزز الحقوق المدنية والسياسية للمرأة أن تيّسِ

 الحوار االجتماعي

وقد تشارك وحدات  مودية لالقتصاد االجتماعي والتضامني في الحوار االجتماعي. الع الهيكلياتلدان، تشارك في بعض الب .91
عمل،    أصحاباالقتصاد االجتماعي والتضامني، ال سيما الوحدات الكبيرة منها واتحاداتها، في الحوار االجتماعي بصفة  

وفي النيجر، تعمل   200ضة الجماعية، كما هي الحال في سويسرا. اتفاقات المفاوعلى وضع  ويمكنها حتى العمل مع النقابات 
إلى جنب مع   جنباً  العمل  منظماتالتعاونيات  ل  لجنةال   ضمن العمال  منظمات  و  أصحاب  االجتماعي. وفي  الوطنية  لحوار 

  ،فريقياأفي جنوب  واألعلى للحوار االجتماعي.  الوطني  المجلس  والصناعيين عضو في    تجارلاالتحاد الوطني لإّن  السنغال،  
العمال. منظمات  و  أصحاب العمل  منظماتضافة إلى  باإلمجتمعية    منظماتيضم المجلس الوطني للتنمية االقتصادية والعمل  

على    ،موّسعةويمكن أن ينطوي التمثيل الرسمي لوحدات االقتصاد االجتماعي والتضامني أيضاً على ترتيبات ثنائية وثالثية  
وحدات في فئة "أصحاب المصلحة اآلخرين"، كما هي الحال في المجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي هذه التندرج أن 
 مالي. في 

العابرة في آليات الحوار االجتماعي  أن يشاركوا  وعلى غرار ذلك، يمكن لممثلي وحدات االقتصاد االجتماعي والتضامني   .92
وفي المنصات األوروبية للحوار االجتماعي الخاصة بالقطاع المصرفي،  كامل اإلقليمي.  ، ال سيما في جماعات التللحدود

. وفي قطاع التأمين، تمثل رابطة أصحاب العملتمثِّل    منظمات  ثالثتمثل الرابطة األوروبية للمصارف التعاونية واحدة من  
. وإضافة  أصحاب العمليئات معترف بها تمثل  التأمين التعاضدية وتعاونيات التأمين في أوروبا واحدة من ثالث ه  شركات

للجنة االقتصادية واالجتماعية تتمتع االعمال،  منظمات  و  أصحاب العمل  منظماتإلى مجموعتي العمل المعنيتين بالتواصل مع  
ثالثة خاصة بالتنوع ت عنى بالتواصل مع ممثلين عن وحدات االقتصاد االجتماعي والتضامني، بما فيها  مجموعة  ب األوروبية  

والمؤسسات   والتعاونيات  الخيرية  االجتماعية.    والتعاضدياتالجمعيات   وجمعية والمنشآت 
Cross-Border Traders Association عن  دافع توللحدود  العابرينمثل صغار التجار تعلى العضوية  ةقائم منظمة هي

عضو في بلدان أفريقيا الجنوبية والشرقية    40 000البالغ عددهم    اسعى إلى إزالة الحواجز التجارية ألعضائهت. ومصالحهم
والجماعة اإلنمائية    لشرق أفريقيا والجنوب األفريقيتفاوض بشأن شروط التجارة بالنيابة عنهم مع أمانتي السوق المشتركة  تو

 201ي، وكذلك مع الحكومات الوطنية.للجنوب األفريق

 
 انظر:     196

UNTFSSE, Social and Solidarity Economy and the Challenge of Sustainable Development: A Position Paper by the United Nations Inter-
Agency Task Force on Social and Solidarity Economy (TFSSE), 2014. 

 انظر:     197
Simel Esim, “Cooperatives”, in The Routledge Handbook of Feminist Economics, ed. Günseli Berik and Ebru Kongar (Routledge: 
London, 2021), 486–494. 

 How women fare in East African cooperatives: the case of Kenya, Tanzania and Uganda, Eva Majurin .(ILO, 2012)انظر:    198
 انظر:    199

ILO, Mapping the Social and Solidarity Economy Landscape in Asia: Spotlight on Indonesia, ILO brief: Strengthening Social and 
Solidarity Economy Policy in Asia, 2021. 

  ,2019Convention collective de travail (CCNT) du Groupe MigrosMigros ,–.22انظر على سبيل المثال:    200
 Cross Border Traders Association of Zambia.انظر:    201

https://knowledgehub.unsse.org/wp-content/uploads/2020/11/2014-EN-Social-and-Solidarity-Economy-and-the-Challenge-of-Sustainable-Development-UNTFSSE-Position-Paper.pdf
https://knowledgehub.unsse.org/wp-content/uploads/2020/11/2014-EN-Social-and-Solidarity-Economy-and-the-Challenge-of-Sustainable-Development-UNTFSSE-Position-Paper.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---coop/documents/publication/wcms_735776.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---coop/documents/publication/wcms_815958.pdf
https://www.secsuisse.ch/fileadmin/national/doc/Sozialpartnerschaft-GAV/20190101_CCT_Migros_2019_2022.pdf
http://www.cbtazambia.com/about/
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 االقتصاد المنظماالنتقال إلى 

أن ينضموا إلى وحدات االقتصاد االجتماعي والتضامني للمشاركة   االقتصاد غير المنظم يمكن للعاملين لحسابهم الخاص في   .93
االقتصاد  في  غالباً ما ارتقى العمال  اعترفت اللجنة العالمية المعنية بمستقبل العمل بأنه "   وقد.  االقتصاد المنظمفي االنتقال إلى  
المنظم ووضعهم  ب  غير  التنظيم  خالل  والمن  التعاونيات  مع  االقتصاد   202." المجتمعية  منظماتالعمل  لوحدات  ويمكن 

الهدف   أن تساعد في تحقيق  الالئق ونمو    8االجتماعي والتضامني    الحد من أوجه عدم )  10قتصاد( والهدف  اال)العمل 
لبرنامج عام  المساواة الطابع  من خالل    2030(  المتوسطة    المنظمالمساهمة في إضفاء  المنشآت  والصغيرة وبالغة  على 
 االجتماعي واالقتصادي والسياسي للجميع. اإلدماج ودفع عجلة نموها وتعزيز الصغر 

فرصة   االقتصاد غير المنظملعاملين لحسابهم الخاص في  أمام االعمودية لالقتصاد االجتماعي والتضامني  الهيكليات  وتتيح   .94
 ح فيما يلي.هو موض كماالدولي، واإلقليمي والوطني وإسماع صوتهم وتمثيلهم على المستوى المحلي 

االقتصاد االجتماعي والتضامني للحرفيين أو سائقي سيارات   العمودية وحدات  الهيكلياتعلى المستوى المحلي، تضم   •
العمال بمدينة نيويورك، في  المثال، تقدم شبكة تعاونيات  الجائلين. على سبيل  الباعة  المزارعين أو  األجرة أو صغار 

ات العمال التي غالباً ما يكون أعضاؤها من العاملين لحسابهم الخاص في االقتصاد  الواليات المتحدة، خدمات إلى تعاوني
غير المنظم. وتدعو إلى تأمين التمويل العمومي لتنمية تعاونيات العمال وإلى اعتماد تشريعات خاصة بتعاونيات العمال  

 203على مستوى المدينة ومستوى الوالية.

تضم   • الوطني،  المستوى  الالع  الهيكلياتعلى  والتضامني  االجتماعي  لالقتصاد  بعمال    منظماتمودية  المعنية  الجامعة 
  373، وهي ائتالف من  National Association of Street Vendors of India. وأدت الرابطة  االقتصاد غير المنظم

ياً في وضع السياسة  ، دوراً محورفي الهند  بائع جائل  300 000تمثل حوالي  وجمعية ومنظمة مجتمعية  نقابة وتعاونية  
 204الباعة وضعاً قانونياً. هؤالء الوطنية الخاصة بالبائعين الجائلين، التي منحت 

عبارة عن منظمة جامعة تضم رابطات في األرجنتين    االقتصاد غير المنظماتحاد عمال    إنّ على المستوى الوطني أيضاً،   •
والباعة الجائلين والحرفيين وصغار المزارعين وصناع    ومقدمي خدمات التوصيل على الدراجات الناريةعمال المالبس  

حمالت من أجل اعتراف الحكومة وتنفذ  بصفة جمعية أهلية    ةمسجلوهي   205. " المستعادة   لمنشآتا" الطوب والعاملين في  
في   الفاعلة  المنظمبالجهات  غير  تعاضدي  وتدير    االقتصاد  تأمين  مخصصة    باإلضافة برنامج  تعليمية  برامج  إلى 

 206.اهألعضائ

مودية لالقتصاد االجتماعي والتضامني عن أعضائها أمام الهيئات اإلقليمية الع  الهيكلياتعلى المستوى اإلقليمي، تدافع   •
  منظمات، وهي شبكة دون إقليمية لHomeNet South Asiaوتنشئ منصات معرفة وتعلم مخصصة لهم. وتساعد شبكة  

 207التي تمثلهم.  منظماتي لدى العاملين في منازلهم والالعاملين في منازلهم، في بناء التضامن اإلقليم

عن شواغل أعضائها بشأن القضايا ذات األولوية   االقتصاد غير المنظمفي  العمال    منظماتعلى المستوى الدولي، تعرب   •
من القطاع غير  تاجر    600 000أكثر من  هي منظمة عالمية تضم    StreetNet Internationalومنظمة  بالنسبة إليهم.  

وتعزيز ظهورهم للتأثير في السياسات التي    اإلى تحسين إسماع أصوات أعضائهوتهدف  بلداً    50في أكثر من  المنظم  
 208مساً مباشراً. تمس بحياتهم

  

 
 . 2019، تقرير اللجنة العالمية المعنية بمستقبل العمل، العمل من أجل مستقبل أكثر إشراقاً منظمة العمل الدولية،   202
 History and Mission, “New York City Network of Worker Cooperatives”.انظر:    203
 .الرابطة الوطنية للباعة الجائلين في الهند  204
بالتجربة األرجنتينية ولكن توجد مثل هذه المنشآت    empresas recuperadas  أو رتبط مفهوم المنشآت "المستعادة"  عادةً ما ي.  “ ,NosotrosCTEP”انظر:      205

 في بلدان عدة في أفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية. 
  ,Organizing Informal Economy Workers into Trade Unions: A trade union guideILO ,.2019انظر:    206
 outh AsiaHomeNet S.انظر:    207
 StreetNet International.انظر:    208

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---cabinet/documents/publication/wcms_662455.pdf
https://nycworker.coop/history/
https://nasvinet.org/about-nasvi/
http://ctepargentina.org/nosotros
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---actrav/documents/publication/wcms_711040.pdf
https://hnsa.org.in/
https://streetnet.org.za/
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اتباع  من خالل    االقتصاد غير المنظموتساعد وحدات االقتصاد االجتماعي والتضامني في توسيع نطاق أنشطة وحدات   .95
 209االجتماعية.على الحماية  العمال  قدرتها على التفاوض وتسهيل حصول  وتعزيز    لتنظيم المشاريعالجماعية  األشكال  

وقدرتها على الصمود  تحسين استمراريتها االقتصادية    االقتصاد غير المنظمويتيح االقتصاد االجتماعي والتضامني لمنشآت  
 خطوطاإلنتاج وتنويع  رفع  وزيادة دخلها، وذلك عبر  المتقاسمة  وزيادة إنتاجيتها وتحقيق وفورات في التكاليف عبر الخدمات  

، عبر تشكيل وحدات االقتصاد االجتماعي والتضامني أو االنضمام إليها،  االقتصاد غير المنظمالمنتجات. ويمكن لمشغلي  
على  تأمين   والمعلومات  الحصول  االقتصاد التمويل  لوحدات  ويمكن  واألسواق.  الدعم  والتكنولوجيا وخدمات  والمنتجات 

والتضامني   الضمان  االجتماعي  من  لالستفادة  أعضاءها  تساعد  انتسابهماالجتماعي  أن  عملية  تسهيل  خالل  وتقديم    من 
حقوقال بشأن  الوعي.   هممعلومات  وزيادة  تكون   210ومستحقاتهم  االجتماعيوعندما  االقتصاد  مسجلة    والتضامني  وحدات 

 . االقتصاد غير المنظمعمال هذه الوحدات قد يظلون يعملون في  ها ترتبط باالقتصاد المنظم، غير أنّ رسمياً، فإنّ 

بجائحة كوفيدالمنظمين  تأثر العمال غير  وقد   .96 العالم تأثراً شديداً  ث و بح  توأظهر.  19-البالغ عددهم ملياري عامل في 
العمال لم يستعيدوا هؤالء  معظم    أنّ المنظمين  ن تأثير الجائحة في سبل عيش العمال غير  بشأ  2021في منتصف عام    تأ جري

وأدى التصدي آلثار أزمة الصحة العامة   211القدرة على العمل. وظل مستوى دخلهم أدنى بكثير من مستوياته قبل الجائحة. 
إثقاالً غير متناسب من ناحية   االقتصاد غير المنظمواألزمة االقتصادية الناجمتين عن الجائحة، إلى إثقال كاهل العامالت في  

هّن  أنالنساء العامالت في منازلهن  وجدت  وفي جنوب آسيا،   212بأعمال رعاية غير مدفوعة األجر داخل األسر.   اضطالعهنّ 
وإلغاء الطلبات والخدمات والزيادات في تكلفة  الناشئة عنه  التنقل  ومشاكل    إجراءات اإلغالقعلى العمل بسبب  غير قادرات  

التي وحدات االقتصاد االجتماعي والتضامني  قامت  ،  وبغية التصدي لألزمةالمواد الخام والبذور وزيادة مسؤوليات الرعاية.  
العمال   باتخاغير  تضم  أنشطة  ذ  المنظمين  إغاثة، وأجرت  إغاثة وقدمت خدمات  بشأن جائحة كوفيدللتدابير  ،  19-توعية 

الصحي فيما يخص الرعاية الوقائية والعالج. وفي الهند، أتاحت وحدات االقتصاد االجتماعي والتضامني وتعاونت مع النظام  
وخدمات إغاثية ذات صلة  ّس الحاجة إليها  لمن هّن بأمألعضائها فرص عمل    ،االقتصاد غير المنظممن عامالت في  المكونة  
 .التي يضطلعن بها باألعمال

 الصمودالقدرة على وتعزيز السالم و منع األزمات والتعافي منها

في منع األزمات التي تسببها النزاعات والكوارث  بدور مهم  االقتصاد االجتماعي والتضامني  اضطلع    ،على مر التاريخ .97
ويواجه العالم حالياً العديد من األزمات المتداخلة، بما فيها تلك الناجمة عن تغير المناخ واالحترار العالمي وفي التعافي منها.  

. واالقتصاد االجتماعي  19-والنزوح القسري وجائحة كوفيد  والكوارث الطبيعية واألزمات االقتصادية والمالية والفقر المدقع 
ض لألزمات، لكنه يساهم أيضاً في منعها وفي التخفيف من تأثيرها. ويمكن  والتضامني، بكل أشكاله التنظيمية المتنوعة، معر 

الهدف   أن تسهم في تحقيق  الفقر( والهدف    1لوحدات االقتصاد االجتماعي والتضامني  الجيدة    3)القضاء على  )الصحة 
(  ي)العمل المناخ  13( والهدف  الحد من أوجه عدم المساواة)   10)العمل الالئق ونمو االقتصاد( والهدف    8  والرفاه( والهدف

الصمود وتكافح القدرة على  ، إلى درجة أنها تعزز  2030)السالم والعدل والمؤسسات القوية( لبرنامج عام    16والهدف  
وترتقي بالتماسك االجتماعي. وي عترف في توصية   مساواةأوجه عدم الاألمراض المعدية وتعزز الهجرة اآلمنة وتخفِّض  

( بدور االقتصاد االجتماعي والتضامني في  205)رقم    2017  ،الصمودالقدرة على  العمالة والعمل الالئق من أجل السالم و
 الصمود. القدرة على وتعزيز  االنتعاشإتاحة 

، إال أنها كانت 19-والتضامني ال تزال تعاني من تداعيات أزمة كوفيدعلى الرغم من أّن وحدات االقتصاد االجتماعي  و .98
من  قدرتها على الصمود أكثر  وحدات االقتصاد االجتماعي والتضامني  وقد أثبتت  أطرافاً فاعلة في عملية االنتعاش منها.  

في المجتمعات المحرومة.   بالجائحة بسبب عملها  كثر تضرراً على الرغم من أنها كانت أ  ،بعض الوحدات المؤسسية األخرى
المتحدة،   المملكة  العمل بسبب جائحة كوفيدكان  وفي  التعاونيات عن  توقف  توقف  عن  بأربعة أضعاف  أقل    19-احتمال 

ما يناهز ضعف    2021-2020عن العمل بسبب هذه الجائحة، وبلغ عدد التعاونيات المنشأة خالل الفترة  المنشآت األخرى  
وفي سياق الجائحة، قدمت وحدات االقتصاد االجتماعي والتضامني المساعدة األساسية   213جرى حلها. عدد التعاونيات التي  
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المحلية والشركاء االجتماعيين. وقدمت التعاونيات المالية بالسلطات  إلى أعضائها، رابطة األشخاص المحتاجين إلى الدعم  
خرى لدعم المنشآت المحلية  التضامن األمبادرات و جماعيالالتمويل من خالل إطالق مبادرات دعم السيولة إلى أعضائها، 

الصغر  المتوسطة   وبالغة  والتضامني وقام  .  المستضعفين  واألشخاصوالصغيرة  االجتماعي  االقتصاد  العديد من وحدات 
وخدماتها  بتحويل   الحماية  لتلبية  منتجاتها  معدات  إلى  العاجلة  المحلية  االجتماعية.واالحتياجات  ، اسبانيا  وفي 214الرعاية 

أكثر من    100من حوالي  المكّونة  ،  Mondragonاستخدمت مؤسسة   احتياطي موظف،    80 000تعاونية تضم  أموال 

من فقدان فرص العمل خالل الجائحة   لدعم أعضائها وأعادت توزيع العمال مؤقتاً بين تعاونيات المجموعة للتقليلالتضامن 
 215إلى أدنى حد. 

والمهمشين في وحدات االقتصاد االجتماعي والتضامني في مكافحة المستضعفين  وتسهم المشاركة النشطة لألشخاص   .99
المهمشة وحدات االقتصاد االجتماعي والتضامني الخاصة  السكانية  مجموعات  الوشكلت  .  المترسخة  التفاوتأوجه  الفقر و

وأ نِشئت بعض   المضيفة.  البلدان  التعاونيات االجتماعية، خصيصاً  وحدات االقتصاد  بها في  االجتماعي والتضامني، مثل 
االجتماعي، في إيطاليا على سبيل المثال. وأضافت وحدات أخرى لالقتصاد االجتماعي والتضامني عنصر االستبعاد  لمكافحة  

الالجئين السوريين  األغراضمتعددة ساعدت التعاونيات الزراعية في األردن، اإلدماج االجتماعي إلى وظيفتها الرئيسية. و
مشتركة. وتعاونية الوسطاء الصحيين متعددي الثقافات المشاريع  التدريبات ووإشراكهم في الحصول على تصاريح عمل  الفي  

تدعم  كل عام،  عضواً من المهاجرين والالجئين السابقين. و  عامالً   75في كندا )ألبرتا( تضم  تأسست  هي تعاونية عمالية  
إلى اآلباء  دعم  تقديم الوبشأن صحة األم والطفل  جئة للحصول على الخدمات، بما فيها التوعية  أسرة مهاجرة وال  2 000

أطفال  مع  الثقافات    ةمتعددلألسر الدعم تقديم  بين الثقافات والمشتركة  وخدمات رعاية الطفل  الشباب ونمو األطفال األحداث  
 216. المستضعفينالطبي والنفسي للسكان دعم توفير الو ذوي اإلعاقةمن 

وقدرتها  في وجه األزمات االقتصادية  قدرتها القوية على الصمود  وحدات االقتصاد االجتماعي والتضامني  وقد أظهرت   .100
والمجتمع أعضائها  لعامي   217برمته.   المحلي  على دعم  المالية واالقتصادية  أعقاب األزمة  ، نمت 2008و  2007وفي 

، وحافظت على تدفق االئتمان، ال سيما يةتحادات االئتمانااللمصارف التعاونية ووا  للقروض والمدخراتالتعاونيات المالية  
في أعقاب هذه  و 218على تدفق االئتمان المتجه إلى المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وظلت مستقرة في جميع أنحاء العالم.

 219عمليات المضاربة.تعرضاً لوس عت االتحادات االئتمانية والمصارف التعاونية حصتها من السوق ألنها كانت أقل    ،األزمة
الذي    فائضتوليد الالتعاونيات إلى  هذه  واالستقرار والنفور من المخاطرة مرس خان في تصميم التعاونيات المالية. وتحتاج  

قوتها المالية. وفي  يضمن  ما  مرار اقتصادياً. وهي تودع الفائض في احتياطيات،  ، وإال فلن تكون قابلة لالستمتحتاج إليه
إلى أعضائها،  فإنها  الوقت نفسه،   الفائض  السنوية أو تسعير منتجاتها تسعيراً  من خالل  تعيد هذا  عمليات توزيع األرباح 

إذ يكتفي هؤالء بالحصول على أجور    ،مأسه بإعطائهم مكافآت على شكل المديرين من جهة أخرى، ال تقوم بتحفيز معقوالً. 
وتعترف الحكومات بالدور الذي يؤديه االقتصاد االجتماعي والتضامني في   220. تتناسب مع األجور المعمول بها في السوق

المحلي والوطني، ال سيما في   المستويين  الفورية بعد األزمات على  الخدمات االجتماعية.  مجال  اإلغاثة  ت دمج وال  تقديم 
الخاصة  وحدا األمد  إلى طويلة  المتوسطة  الحكومية  االستراتيجيات  في  منهجياً  دمجاً  والتضامني  االجتماعي  االقتصاد  ت 
 األزمات.  إطارصمود في حاالت األزمات، على الرغم من فعاليتها في قدرة على البال

  

 
 انظر:    214
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Entrepreneurial Finance 30, Issue 2 (2021): 99–108. 

  ,Resilience in a downturn: The power of financial cooperativesJohnston Birchall .(ILO, 2013)انظر:    218
 انظر:    219

Johnston Birchall and Lou Hammond Ketilson, Resilience of the Cooperative Business Model in Times of Crisis (ILO, 2009). 
 Resilience in a downturn: The power of financial cooperativesall, Birch.انظر:    220

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:13100:0::NO::P13100_COMMENT_ID,P11110_COUNTRY_ID,P11110_COUNTRY_NAME,P11110_COMMENT_YEAR:4064554,,,2020
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:13100:0::NO::P13100_COMMENT_ID,P11110_COUNTRY_ID,P11110_COUNTRY_NAME,P11110_COMMENT_YEAR:4064554,,,2020
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N21/202/15/PDF/N2120215.pdf?OpenElement
http://mchb.org/
http://mchb.org/
http://mchb.org/
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/jsc.2393
http://www.ilo.ch/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---coop/documents/publication/wcms_207768.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/documents/publication/wcms_108416.pdf


 العمل الالئق واالقتصاد االجتماعي والتضامني 
 المستدامة والتنمية الالئق العمل في اإلسهامات -  2 الفصل

43 

 

الطبيعية، إذ مكَّن المجتمعات المحلية  وأثبت االقتصاد االجتماعي والتضامني أهميته وقدرته وفعاليته في أعقاب الكوارث   .101
وحد د االتحاد الدولي للتأمين التعاوني والتعاضدي ومكتب  وإعادة اإلعمار.  االنتعاش  المساهمة في  مواجهة الضرر ومن  

سبع آليات  ،  2030-2015في سياق إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة    ،األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث
وتسهم  221الصمود عبر مقدمي التأمين التعاوني والتعاضدي. القدرة على  عملية لدعم الحد من مخاطر الكوارث وتعزيز  

أنحاء في جميع  الطبيعية  للكوارث  التصدي  إطار  والتضامني، ضمن  االجتماعي  االقتصاد  تقنية   وحدات  العالم، مساهمة 
ومالية في جهود إعادة اإلعمار، بوصف ذلك عمالً تضامنياً. وبعد الزلزال والتسونامي اللذين شهدهما المحيط الهندي في  

في القرى الساحلية في والية تاميل المساعدة الذاتية  مجموعة جديدة من مجموعات    500، أنشأت النساء أكثر من  2004عام  
المجموعات في جهود  قد  والهند.  في  نادو   إلى تحسم،  االنتعاششاركت هذه  أدى  ناحية خيارات  يما  المرأة من  ن وضع 

وفي عام   222وإسماع األصوات النسائية في االجتماعات العامة. داخل األسرة  التوظيف واالستقالل المالي واتخاذ القرارات  
وتلقت   Australian Mutualsمؤسسة  أطلقت  ،  2020 الغابات،  حرائق  من  المتضررة  المحلية  المجتمعات  لدعم  حملةً 

قدمتها   العالم.   تعاضدياتمساهمات  أنحاء  جميع  للحكومات 223من  االجتماعي    ويمكن  االقتصاد  وحدات  إدماج  تحسين 
 في برامج التأهب للكوارث.   بصفتها شريكةوالتضامني 

احتياجات  تلبية  إلى  جاهدين  الحكومات وشركاء التنمية الذين يسعون    وتتعاون وحدات االقتصاد االجتماعي والتضامني مع .102
حتياجات النازحين االستجابة الاالقتصاد االجتماعي والتضامني في وضع يتيح له  والمضيفة.  المحلية  الالجئين والمجتمعات  

المساعدة الذاتية والتكافل  قيم    على أساسالعمل الجماعي  من خالل  المضيفين، إذ يقدم مجموعة من الخدمات العملية  والسكان  
الوظائف المدرة  والتضامني الخدمات االجتماعية وتتيح    االجتماعيالديمقراطي والتشاركي. وتقدم وحدات االقتصاد  والحكم  

من خالل األنشطة التي ترّكز على  بناء السالم،  و. وتسهم أيضاً في بناء القدرات االجتماعية  المعارفوتبادل  للدخل والتمويل  
الثقافية. وفي عام   المرأة والمصالحة والتوعية  الجماعي وتمكين  المشكالت والعمل  الثقة وحل  التواصل والتضامن وبناء 

أ فيد بأنّ 2015 إلى    ،  الخدمات األساسية  الجئ وطالب لجوء ومهاجر   18 000التعاونيات االجتماعية في إيطاليا قدمت 
ً مبنى سكني  170مركز استقبال و  220  بالتعاون مع قدمت التعاونيات خدمات التوجيه في األردن،  و 224الستقبالهم.  اً مخصص  ا

والمجتمعات   المهاجرين  والعمال  لالجئين  المهنيتين  والصحة  السالمة  تحسين  ودعمت  والتوظيف  التي  المهني  الزراعية 
بشراء  برنامج األغذية العالمي  قام  ،  من أجل التقدم" شراء  "الرة  مبادوفي إطار   225، بدعم من منظمة العمل الدولية. تستضيفهم

بلداً،    20المنتجين في    وجمعياتللمساعدة الغذائية الطارئة إلى الالجئين، باالستعانة بالتعاونيات  المخصصة  المواد األساسية  
سياق قتصاد االجتماعي والتضامني في  داعماً بذلك التنمية المحلية. وهناك فجوة معرفية بشأن الدور الذي يمكن أن يؤديه اال

،  هذا السياقمزيد من البحوث بشأن أداء وحدات االقتصاد االجتماعي والتضامني في  ال  لذلك يلزم إجراءالنزوح القسري.  
 ا. هالتعاون معبفي القطاعين العام والخاص و أيضاً مع هذه الجهات الفاعلة مقارنةوبال

االقتصاد   .103 أن يؤدي  قيّ ويمكن  النزاعات  االجتماعي والتضامني دوراً  بعد  ما  في حاالت  في جهود  من حيث مشاركته  ماً 
ويمكن لوحدات االقتصاد االجتماعي والتضامني أن  وإعادة اإلعمار المراعية لقضايا النزاعات والمؤاتية للسالم.    االنتعاش

المستدامهتس السالم  وبناء  االجتماعي  والتماسك  السلمي  التعايش  في  وم  والسلفادور .  والهرسك  البوسنة  مثل  بلدان    في 
التعاونيات  لعبت  ليشتي،    -وتيمور    الشمالية ورواندا وسري النكا  ةمقدونيجمهورية  وغواتيماال ولبنان وموزامبيق ونيبال و

قطاع بناء    عادةالعائدين والمقاتلين السابقين، وإللنازحين  دوراً حاسماً في إعادة اإلعمار بعد النزاعات باستحداث فرص عمل  
 226التي مزقتها الحرب. الروابط  وتيسير المصالحة وإعادة  إلى األسواق    والعائدين  لالجئيناوإتاحة وصول    األعمال والمنازل

بعد  على المستوى المحلي والتنمية االنتعاش أدت وحدات االقتصاد االجتماعي والتضامني دوراً مركزياً في في كولومبيا، و
رت آليات االقتصاد  كما  المساهمة في الجهود المبذولة إلعادة دمج المقاتلين السابقين وبناء السالم.  من خالل  النزاع  انتهاء   س ّخِ

االجتماعي والتضامني إلعادة توطين المقاتلين السابقين في البلقان )في التسعينات( وفي شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية 

 
 انظر:    221

ICMIF and UN Office for Disaster Risk Reduction, From protection to prevention: The role of cooperative and mutual insurance in 
disaster risk reduction, 2020. 

 انظر:     222
Grant Larson et al., “The role of self-help groups in post-tsunami rehabilitation”, Sage journals 58, Issue 5 (2015): 732–742. 

 and recovery Community resilienceoperatives and Mutuals of Australia, “-Business Council of Co.”انظر:    223
 2020، االجتماعي والتضامني إلى النزوح القسري االقتصاداستقصاء استجابات الجمعيات التعاونية ومنظمات منظمة العمل الدولية:   224
    .2021تموز/ يوليه  3 ".األردن يطلق استراتيجية وطنية للحركة التعاونية بدعم من منظمة العمل الدولية منظمة العمل الدولية: "   225
 2020، االجتماعي والتضامني إلى النزوح القسري االقتصاداستقصاء استجابات الجمعيات التعاونية ومنظمات منظمة العمل الدولية:   226

https://www.undrr.org/publication/protection-prevention-role-cooperative-and-mutual-insurance-drr
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كانت    حيث(. وفي اإلقليم الشمالي لسري النكا،  2000-1995جنوب أفريقيا )( وفي  1995- 1990وفي أمريكا الوسطى )
التعاونيات منذ ما قبل الحرب األهلية ) مع   ،(2009-1983تنشط  الذين ج  النجاح في زيادة دخل األشخاص  قِّق بعض  ح 

شمل الناس، من تحدي   جمعما تقوم به لشملهم ليصبحوا أعضاء في تعاونية. وإضافة إلى ذلك، تمكنت التعاونيات، عبر  
 بعض القيود الثقافية المفروضة على المرأة في مجتمع محافظ.

 انتقال رقمي عادل 

ً  تسهم وحدات االقتصاد االجتماعي والتضامني في جعل التحوالت الرقمية .104 ربط المنشآت والزبائن    ومن خالل.  أكثر إنصافا
وتستخدم  227يات التجارية وتؤثر في مستقبل العمل تأثيراً كبيراً. العملبتحويل  منصات العمل الرقمية    تقوم  ،بالموظفينمباشرة  
، المواقع الشبكية وتطبيقات الهاتف المحمول أو بروتوكوالته لبيع السلع التجارية ، على غرار المنصاتالتعاونيات منصات

ديمقراط القرارات  اتخاذ  على  تعتمد  أنها  في  الرئيسية  المميِّزة  سمتها  وتتمثل  الخدمات.  المشتركة  أو  الملكية  على  أو  ياً 
سائقي سيارات األجرة تطبيقاتها اإللكترونية الخاصة للتخلص  للمنصات، أو على كليهما. وعلى سبيل المثال، أنشأت تعاونيات  

المتحدة، تعاونية   الواليات  النقل. وفي  نقابية   هي تعاونية  Green Taxi Cooperativeمن وساطة منشآت طلب    عمالية 

 228سيارات األجرة عبر الهواتف الذكية.  حجزخدمة وتؤمن  ويضطلعون بإدارتهايملكها أعضاؤها مقرها في دنفر 

وفي  وتقدم وحدات االقتصاد االجتماعي والتضامني مجموعة من البدائل للعمال والمنتجين ومستخدمي الخدمات الرقمية.  .105
النفايات بمنتجيها  مجاني  ، وهو تطبيقCatakiالبرازيل، يربط تطبيق   المحمول، جامعي  باولو  للهاتف  . وخالل  في ساو 

الوج19-جائحة كوفيد لديه كمامات  العاملون  المصادر  ، وزع  كبيرة من  بمجموعة  لالستعانة  إلكترونية  وباشروا حملة  ه 
غير ، وهي منشأة اجتماعية  Czechitasمنشأة  تقوم  ،  الجمهورية التشيكيةوفي   229الخارجية من أجل دعم جامعي النفايات. 

، DENICالكفاءة الرقمية للنساء والفتيات عبر تقديم تدريب ميسور التكلفة. وفي ألمانيا، تنبري تعاونية  بتطوير  ،  لربحهادفة ل 

" وتقدم خدمات األمن  .deمليون اسم نطاق على اإلنترنت من نوع "   16.7مشتركة لها  تعاونية للخدمات ال   ةوهي منص

، وهي مؤسسة غير ربحية ذات منفعة (ICANNالم خصصة )  واألسماء  ألرقامللتمثيل البلد في مؤسسة اإلنترنت   230الرقمي، 

بتنسيق   ت عنى  المتحدة  الواليات  اإلنترنتعامة مقرها في  نطاقات  تعد منشأة  أسماء  الهند،  ، وهي منشأة  GoCoop. وفي 

ولى للمنتجات  لحائكين والحرفيين، السوق اإللكترونية األوالمنشآت المجتمعية لتعاونيات  والالمستهلكين  بين  اجتماعية تربط  
من صغار المزارعين    26 000،  هندية أخرى  ، وهي منشأة اجتماعيةVruttiتدعم منشأة  و 231اليدوية والحرفية في البالد. 

الطلب من حيث    اتتوقعالتجاري على تقديم التخطيط  الفي منظمات المنتجين الزراعيين عبر منصة رقمية تقدم المساعدة في  
 232.ةستييظم الدعم المؤسسي فيما يخص االئتمان والتوزيع واللوجن  والروابط المباشرة بالمستهلكين النهائيين وواألسعار 

 انتقال عادل إلى االستدامة البيئية 

من المبادئ التوجيهية    وتدعو 233تسهم وحدات االقتصاد االجتماعي والتضامني في االنتقال العادل إلى االستدامة البيئية.  .106
التعاونيات  المقدمة إلى  مساعدة  لإلى إيالء عناية خاصة ل   اقتصادات ومجتمعات مستدامة بيئياً للجميع  نحوعادل    أجل انتقال
 مع الشركاء االجتماعيين،   بالتشاورالدور الذي ينبغي أن تؤديه الحكومات،  وت برز هذه المبادئ  تحقيق االنتقال.  من أجل  

العام   الشراء  عملية  في  المشاركة  من  التعاونيات  تمكين  إلضفاء  وتعترف  في  فعالة  كأداة  التعاوني  النموذج   باستخدام 
بأسعار  )طاقة نظيفة و  7ويمكن أن يسهم االقتصاد االجتماعي والتضامني في تحقيق الهدف   234على العمل.المنظم  الطابع  
)االستهالك   12مستدامة( والهدف  محلية  )مدن ومجتمعات   11العمل الالئق ونمو االقتصاد( والهدف  )  8 ( والهدفمعقولة

والهدف   المسؤوالن(  والهدف    13واإلنتاج  المناخي(  الماء)الحياة    14)العمل  والهدف  تحت  البر)الحياة    15(   (  في 

 
 انظر:    227

Anita Gurumurthy et al., Platform labour in search of value: A study of worker organizing practices and business models in the digital 
economy, 2021. 

 . تعاونية التاكسي األخضر  228
  ,Institute for the Cooperative Digital Economy, 202 Collecting Dignity: Recyclable Waste Pickers of BrazilLuciana Bruno)0.(    انظر:   229
  ,How Does That Go Together?” -“Internet and a Cooperative Society DENICانظر:    230
 GoCoop.انظر:    231
 .Gurumurthy et alانظر:    232
  ,Can Social and Solidarity Organisations Accelerate the Circular Economy? -Closing the Loop Valérie Boiten .(UNTFSSE, 2019)  انظر:     233
  ,Guidelines for a just transition towards environmentally sustainable economies and societies for allILO.2015 ,انظر:    234

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---coop/documents/publication/wcms_809250.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---coop/documents/publication/wcms_809250.pdf
https://greentaxico-op.com/
https://ia601700.us.archive.org/18/items/luciana-bruno-single-web/Luciana%20Bruno_single_web.pdf
https://www.denic.de/en/about-denic/denic-as-a-cooperative/
https://gocoop.com/
https://knowledgehub.unsse.org/wp-content/uploads/2019/06/164_Boiten_Closing-the-Loop_En.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/documents/publication/wcms_432859.pdf
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الطاقة المتجددة وتحقيق  النفاذ إلى  ي أن تتيح  يمكن لوحدات االقتصاد االجتماعي والتضامنوبالفعل،  .  2030 لبرنامج عام
،  وقادرة على الصمود  شاملة ومستدامة  المستوطنات البشرية، وجعل المدن وفي إطار أنشطتها  المواردفي استخدام  كفاءة  ال

الماء وفي  تحت  الحياة  والسعي إلى حماية  المناخ  والمشاركة في التصدي لتغير  واالرتقاء باالستهالك واإلنتاج المستدامين،  
مهمتها األساسية تشتمل على التصدي لحاالت    من المنشآت االجتماعية أنّ   المائةفي    20البر. وفي المملكة المتحدة، الحظ  
التصدي لتغير المناخ أو لحاالت الطوارئ المناخية مسألة  ( إلى أنها أدرجت المائةفي  35الطوارئ المناخية. وأشار ثلثها )

( إلى أنها تخطط لفعل ذلك أو تفكر المائةفي    32أو موادها التأسيسية. وأشار ثلث آخر من هذه المنشآت )دستورها  في  
 235. هفي

عملياتها  وتعمد وحدات االقتصاد االجتماعي والتضامني في قطاعات متنوعة مثل الزراعة واإلسكان والطاقة إلى جعل   .107
البيئي.   تأثيرها  تقليل  وإلى  للبيئة  االجتماعي مراعيةً  االقتصاد  لوحدات  يمكن  التي  االستراتيجيات  عداد  في  ويندرج 

مستجمعات المياه واستخدام المواد  التأمين  التعاضدي للمحاصيل وتحسين تقنيات الري وإدارة    ما يلي:  والتضامني استخدامها
ألغراض العزل وتنويع المحاصيل لتشمل المحاصيل المقاومة للجفاف. وفي كينيا، تتصدى    نشأوالمواد طبيعية المالمتجددة 
لمشكلة انخفاض مستويات المخزون الناتجة عن االستغالل المفرط وتأثيرات تغير   التعاونية  Dunga Fishermenمنشأة  

وذلك   المائي  باالستزراع  إنمائية خاصة  مبادرة  إطار  في  في ترب من خالل  المناخ،  عنها  اإلفراج  قبل  األسماك  آالف  ية 
الدولي   236بحيرة.  للمجتمع  والمحلية  والسلطات  ويمكن  يدمجوا  االجتماعيين  والشركاء  الوطنية  االجتماعي  أن  االقتصاد 

   خططهم وبرامجهم الخاصة باالنتقال العادل.في والتضامني 

والخدمات وبيعها في القطاعات السلع  إنتاج  عن طريق  ويسهم االقتصاد االجتماعي والتضامني أيضاً في االستدامة البيئية   .108
النامية، تتيح الشبكات الصغيرة التي تعمل بالطاقة الشمسية   البلدانوفي العديد من  المراعية للبيئة مثل الطاقة المتجددة.  

وحدات االقتصاد وتشارك  .  بالطاقة الكهربائية  األريافلتزويد  الً فعاالً من حيث التكلفة  وتقوم على المجتمعات المحلية بدي
، أي االتحاد REScoop.eu  ويضمّ  237عديدة. منذ سنوات  االجتماعي والتضامني أيضاً في توليد الطاقة المتجددة وتوزيعها  

المدنية، وهو رابطة غير ربحية تعمل   الطاقة  لتعاونيات    1.25  ويشملتعاونية طاقة    1 900وكأنها تعاونية،  األوروبي 
وإذ تنمو الملكية الجماعية لمصادر الطاقة المتجددة عبر وحدات االقتصاد االجتماعي   238.في صفوف أعضائه  مليون أسرة

ن في هذا  الوظائف المراعية للبيئة أيضاً وظائف الئقة للعامليتستحدث  والتضامني، من المهم مراعاة الحاجة إلى ضمان أنّ 
  25 000، هي أول تعاونية للديزل الحيوي في البرازيل وتضم  البرازيل  ، التي تأسست فيCOOPERBIOالقطاع. وتعاونية  

الديزل الحيوي واإليثانول   وينتجونالكتلة الحيوية الذين يجمعون أسرة من صغار المزارعين والعمال المفتقرين إلى أرض 
و واليطروفة  الخروع  الشمس وغيرهاباستخدام حبات  النباتات.    عباد  التعاونية  تستحدث  ومن  الدخل  هذه  الوظائف وتدر 

 239وتعزز الحميات الصحية لألسر الريفية وتدافع عن البيئة وتدعو إلى حماية الموارد المائية والتنوع البيولوجي.

التصدي   .109 الخطرة وضعف  المنظمة  العمليات غير  الناجمة عن  للتحديات  وبغية  العمل  بيئات  المفاوضة مثل  القدرة على 
والتضامني،   االجتماعي  االقتصاد  وحدات  من  متنوعة  مجموعة  النفايات  جامعو  أنشأ  والتمثيل،  الصوت  إلى  واالفتقار 

آسيا. ال الالتينية وجنوب  أمريكا  إدارة  فيها  تكون  التي  السياقات  وفي   240سيما في  ا  مكتملةغير  النفايات  ن ظم  لقطاع  في 
يساهمون في حماية  ودوراً بارزاً في جمع النفايات وفرزها وإعادة تدويرها.  المنظمين  جامعو النفايات غير  يؤدي  ،  المنظم

تعزيز دوران  من خالل  الصحة العامة وتحسين الصرف الصحي وحماية البيئة على المستوى المحلي والوطني والدولي  
النفايات المطمورة. معيدي التدوير في بوغوتا، وهي اتحاد    اترابطة تعاونيتقوم  وفي كولومبيا،    الموارد وتخفيض كمية 

مع البلدية والحكومة والقطاع الخاص. وفي الهند، بالتفاوض  جامع للنفايات،    1 800تمثل حوالي    ةتعاوني  منظمة  17يضم  
  وشرائها النفايات  جمع  ب  يقمن ملة  عا  3 000رابطة جمع النفايات الصلبة ومعالجتها، وهي تعاونية عمالية مكونة من    قامت

الشوارع مع بلدية بيون. ولئن أمكن أن تساعد وحدات االقتصاد االجتماعي والتضامني هذه في تحسين بإبرام عقد  ،  في 
، بما يشمل المخاطر ذات الصلة  هناك مواطن عجز كبيرة في العمل الالئقشروط وظروف عمل جامعي النفايات، ما زال  

 بالسالمة والصحة المهنيتين. 

 
 .Social Enterprise UK, 2021انظر:    235
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https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/documents/publication/wcms_233199.pdf
https://www.rescoop.eu/
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---coop/documents/publication/wcms_715845.pdf
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النفايات الكهربائية واإللكترونية. إدارة  الجتماعي والتضامني تشارك في  في السنوات األخيرة، أخذت وحدات االقتصاد او .110
من  اإللكترونية، ما يمثل ارتفاعاً  الكهربائية و  كيلوغرامات من النفايات  7.3، أنتج كل شخص على األرض  2019وفي عام  

في    اإللكترونيةالكهربائية وات  وتعمل معظم الجهات الفاعلة في سلسلة قيمة النفاي 241. 2010مقارنةً بعام  كيلوغرامات    5
في   واعت رف  المنظم.  الدولية  نقاط  االقتصاد غير  العمل  نظمته منظمة  الذي  العالمي  الحوار  منتدى  في  المحد دة  اإلجماع 

بأنّ   2019 عام واإللكترونية  الكهربائية  النفايات  إدارة  في  الالئق  العمل  االقتصاد   بشأن  التعاونيات وغيرها من وحدات 
عززت حقوق العمال غير كما أنها  النفايات في العديد من البلدان.  هذه  االجتماعي والتضامني تؤدي دوراً بارزاً في إدارة  

تلتزم منشأة في الواليات المتحدة،  و 242والئقة.منظمة  ودعت إلى إدماجهم واالعتراف بهم واستحدثت فرص عمل  المنظمين  
RecycleForce  ،  التوظيف والتدريب المسجونين سابقاً من خالل توفير  وهي منشأة اجتماعية، باإلدماج المجتمعي لألشخاص

، أعادت تدوير أكثر 2006. ومنذ عام  ةاإللكترونياألجهزة  إعادة تدوير  من خالل  الوظيفي، مراعية في الوقت نفسه البيئة  
مة في الوقت نفسه التدريب الوظيفي إلى آالف بشكل آمناإللكترونية  و  الكهربائيةمليون رطل من النفايات    65من     ، مقّدِ

 ً  243.األشخاص المسجونين سابقا

ويسهم العديد من وحدات االقتصاد االجتماعي والتضامني في شبكات الغذاء المرتبطة بالتجارة العادلة والشراء التضامني  .111
وتعزز هذه الوحدات األمن الغذائي وتنهض بنظم غذائية زراعية مستدامة وأكثر إنصافاً تعزز العمل  والتزويد الجماعي.  

وفي البرتغال، تسهم  244اإلمداد. التوريد وفي جميع مراحل سالسل  واألكثر إنصافاً    مراعاة للبيئةاألكثر  الممارسات  والالئق  
 الجوع في المجتمعات المحلية.مكافحة  متطوع، في القضاء على هدر الطعام و  7  500، وهي رابطة تضم  Re-Foodرابطة  

 

 
  ,Per capita electronic waste generation worldwide from 2010 to 2019 (in kilograms per capita)Ian Tiseo.2021 ,انظر:    241
 انظر:    242

ILO, Points of consensus of the Global Dialogue Forum on Decent Work in the Management of Electrical and Electronic Waste (e-waste), 
GDFEEW/2019/7, 2019. 

 .Recycle Forceانظر:    243
 انظر:    244

ILO, “Cooperatives & Social Solidarity Economy - Responses to key issues in the report of the Global Commission on the Future of 
Work, 2019” (brief), 2019. 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---sector/documents/meetingdocument/wcms_685681.pdf
https://recycleforce.org/
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---coop/documents/publication/wcms_705803.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---coop/documents/publication/wcms_705803.pdf
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  منظمة العمل الدوليةل الهيئات المكونةالعالقة مع  -  3الفصل   

صاد االجتماعي والتضامني.  لمنظمة العمل الدولية واالقت  يةالثالثالمكونة  بين الهيئات  القائمة  في العالقة    3يتمعّن الفصل   .112
جديدة من التعاون   يتطلب أشكاالً بهدف النهوض بالعمل الالئق والتنمية المستدامة،    والتضامنيتعزيز االقتصاد االجتماعي  و

 حكومات وأصحاب العمل والعمال والمجتمع ككل. بين ال

 الحكومات  

آخر.  .113 إلى  بلد  من  تختلف  بطرق  والتضامني  االجتماعي  باالقتصاد  التشريعات  االجتماعي    ويندرج 245تعترف  االقتصاد 
البلدان  والتضامني من  الكثير  دساتير  نذكر  في  " منها  ،  إلى  يشير  )الذي  القوميات  المتعددة  بوليفيا  دولة  االقتصاد  دستور 

والمجتمعي"( ا  االجتماعي  االجتماعي  الودستور  "االقتصاد  إلى  يشير  )الذي  الشعبي والتضامنيكوادور  و"االقتصاد   "
إلى األشكال    "(والتضامني الوطنية  الدساتير  العديد من  إلى "القطاع االجتماعي"(. وتشير  )الذي يشير  المكسيك  ودستور 
وقد أدخلت   246بدور التعاونيات.   دستوراً   60على سبيل المثال، يعترف أكثر من  ني.  لالقتصاد االجتماعي والتضام  التنظيمية
طبق يعلى سبيل المثال،  فوالتضامني على مستويات مختلفة.    االقتصاد االجتماعيبشأن  البلدان االتحادية قوانين  العديد من  
مستوى   القوانين على ا تطبق األرجنتين هذه  االقتصاد االجتماعي والتضامني على المستوى االتحادي، بينم  قانونالمكسيك  
. إذ تستند  التي يتضمنها  صيلا. ويختلف التشريع المعتمد في مجال االقتصاد االجتماعي والتضامني من حيث التفالمقاطعات

ً ،  معظم النصوص إلى نموذج تشريع يضع أطر عمل ويحدد االلتزامات والمبادئ العامة ما تتضمن هذه النصوص   وغالبا
الحال، على سبيل المثال، في كابو فيردي والكاميرون والبرتغال وأوروغواي. وتعتمد بلدان    وهذه هي مادة.    20ي  حوال

 ً تعريف االقتصاد االجتماعي ويختلف  مادة(.    70مادة( وهندوراس )  98الحال في فرنسا )  هي، كما  أكثر تفصيالً   أخرى أحكاما
مبني على القيم والمبادئ، وبعضها مبني  التعاريف  ، فبعض هذه  التي يقوم عليهااألسس  والتضامني في التشريعات من حيث  

صراحة إلى مبادئ   النصوصأنشطة اقتصادية بعينها. وتشير معظم وتكون أحياناً محصورة في  محددة على أشكال قانونية
التنظيمية، ولكنّ  ً يحدد  القليل منها    هذا االقتصاد وأشكاله  اقتصادية محددة. وقد  ويحصره ب  هذا االقتصاد  مقي    نسبيا أنشطة 

ً االجتماعي والتضامني  تشريعات آليات لتحديد وحدات االقتصاد  الاستحدثت بعض   ،  أو أشكاله التنظيمية المحددة. وعموما
التشريعات المتصلة   مراجعة. وقد يتعيّن كذلك  يزال اعتماد أطر تنظيمية في االقتصاد االجتماعي والتضامني محدوداً  ال

 المتغيرة. الوقائع بعينها من االقتصاد االجتماعي والتضامني لكي تعكس   ناتبمكو 

إنشاء أو تعزيز مؤسسات حكومية تنظم وتدعم   بشأن االقتصاد االجتماعي والتضامني،  التشريعات وغالباً ما يلي اعتماد   .114
ً   االقتصاد االجتماعي والتضامني. عدة  أسست  . فقد   بين بلٍد وآخركبيراً   ولكن قد يختلف وضع مثل هذه المؤسسات اختالفا

والمغرب ونيكاراغوا   ولكسمبرغوالكاميرون    بلجيكا )فالندر(مثل  عنى باالقتصاد االجتماعي والتضامني )بلدان وزارات ت  
وغيرها(.  السنغالو )فرنسا  وأسست   247واسبانيا  وطنية  وأمانات  )كوستاريكا(  بالنيابة  وزارات  أخرى  جمهورية وبلدان 

ً   ولجانوزارية )المكسيك(    ومعاهدكوريا(   ، ترتيبات مؤسسية أكثر تجزؤاً   مشتركة بين الوزارات )كولومبيا(. وتوجد أيضا
تتولى فيها وزارات أو إدارات متنوعة مسؤوليات مختلفة بشأن االقتصاد االجتماعي والتضامني أو تتولى مسؤولية أشكال 

ماعي والتضامني. وفي عدة بلدان، ينطوي مسار إضفاء الطابع المؤسسي على استحداث  تنظيمية محددة من االقتصاد االجت
  248وزارات أو وكاالت تدمج مبادرات متعددة مرتبطة بتنظيم وتنسيق وتعزيز االقتصاد االجتماعي والتضامني.

  

 
 .Hiezانظر:    245

 انظر:    246
Ifigenia Douvitsa, "National Constitutions and Cooperatives: an Overview", International Journal of Cooperative Law 1, No. 1 (2018): 
128–147. 

 والية هذه الوزارات االقتصاد االجتماعي والتضامني في معظم الحاالت، باإلضافة إلى مسؤوليات أخرى مثل العمل.  تشمل  247
 .Utting انظر:    248
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115.  ً االتساق والتنسيق ف إلى ضمان  تهدما تستحدث الحكومات الملتزمة بتطوير االقتصاد االجتماعي والتضامني آليات    وغالبا
حافظة  إدراج وحدات االقتصاد االجتماعي والتضامني في    الصعبومن    عبر طائفة واسعة من مجاالت السياسة العامة.

مسؤولية وجرت العادة على إسناد  عمل هذه الوحدات قد يطال صناعات وقطاعات مؤسسية مختلفة.    حكومية محددة ألنّ 
إلى وزارات تقنية مختلفة. فعلى سبيل المثال،    ،ندرج في إطار االقتصاد االجتماعي والتضامنياألشكال التنظيمية التي ت

تحت إشراف وزارات متعددة، أو يمكن أن توضع التعاونيات تحت إشراف الوزارة المسؤولة عن الزراعة والتنمية الريفية 
)مثل   فيها  تنشط  التي  القطاعات  اإل  الصناعةأو    الماليةأو    الزراعة حسب  توضع  أو  قد  الدول،  من  العديد  وفي  سكان(. 

في  وزارة الداخلية. ومن مسؤولية    الجمعياتتكون  تحت إشراف الوزارة المسؤولة عن الشؤون المالية، بينما    التعاضديات
عدم  فإّن    ،القتصاد االجتماعي والتضامنيلعلى وضع عناصر محددة    يمكن أن يؤثر إسناد هذه المسؤوليات إيجابياً حين  

فعالة   آليات تنسيق  االقتصاد االجتماعي والتضامني ككل.يفضي  وجود  بتعزيز  قد يضّر  وقد   249إلى تجزؤ مؤسسي كما 
استحدثت بعض البلدان آليات تنسيق خاصة باالقتصاد االجتماعي والتضامني. ومن أبرز هذه البلدان، نذكر البرازيل )المنتدى 

التضامني( وشي لالقتصاد  والتضامني(  البرازيلي  االجتماعي  لالقتصاد  والخاصة  العامة  للرابطة  االستشاري  )المجلس  لي 
وجيبوتي )المجلس الوطني لتعزيز االقتصاد االجتماعي والتضامني( وفرنسا )المجلس الوطني للغرف اإلقليمية لالقتصاد  

لتشجيع   الكورية  )الوكالة  كوريا  وجمهورية  والتضامني(  )االجتماالمنشآت  االجتماعي  والسنغال  المفوضة  عية(  الوزارة 
وتقدم  250التمويل بالغ الصغر واالقتصاد القائم على التضامن( واسبانيا )مرصد االقتصاد االجتماعي اإلسباني(.والمكلفة ب

بعض هذه المؤسسات خدمات الدعم إلى وحدات االقتصاد االجتماعي والتضامني مثل بناء القدرات والحضانة. كما تقوم 
والجهات الفاعلة    الحكوماتوتلعب دور الوسيط بين  سياسات والتدخالت الخاصة باالقتصاد االجتماعي والتضامني،  بتنسيق ال

مع الطابع متعدد المكيّفة  الترتيبات المؤسسية الوطنية  وفي بعض الحاالت، جرى إدماج  .  في االقتصاد االجتماعي والتضامني
المؤسسات اإلقليمية    ،لمؤسسات اإلقليمية والمحلية. وخير مثال على ذلكامع  القطاعات لالقتصاد االجتماعي والتضامني،  

  251كوت دازور(.-ألب-بروفانس ( وفرنسا )ذات الصلة في كندا )كيبيك ومونتلاير

 العمال  منظمات

تتحلى منظمات العمال ووحدات االقتصاد االجتماعي والتضامني بنفس القيم والمبادئ، كما أنها    ،في جميع أنحاء العالم .116
  أصول نشأة منظمات العمال تعود  يد من البلدان،  وفي العد  التنظيمية المتداخلة.  الهيكلياتنفس  وأحياناً  تتشارك نفس التاريخ  

وفيما يتعلق باالقتصاد االجتماعي والتضامني، تتلخص إحدى  إلى نفس االضطرابات االجتماعية واالقتصادية.والتعاونيات 
حقوق العمال ومصالحهم والدفاع عنها. وقد تنخرط هذه المنظمات كذلك في االقتصاد  في تعزيز    منظمات العمالأولويات  

االجتماعي والتضامني لتوفير السلع والخدمات ألعضائها وللتواصل مع العمال والمنتجين الذين ليسوا أعضاء فيها. وفي 
  ية جتماعي والتضامني داخل نفس الهيكلاالقتصاد االذات الصلة بنشطة  األ أنشطة النقابات العمالية وتجري  بعض الحاالت،  

الخاص نفسها بوصفها نقطة تالق بين الحركة    تعّرف رابطة النساء العامالت لحسابهنّ   المثال،. ففي الهند على سبيل  ةالشامل
ل أن  فقد نشأت الرابطة في كنف الجناح النسائي لرابطة عمال النسيج، قب 252العمالية والحركة التعاونية والحركة النسائية. 

ت سّجل بوصفها نقابة عمالية. وتنهض الرابطة بحقوق أعضائها في االقتصادات الريفية وغير المنظمة عن طريق النقابة،  
وفي حاالت أخرى، يمكن أن  253االجتماعية الجماعية.المنشآت  ن سبل العيش عن طريق التعاونيات وغيرها من  كما تحسّ 

ً تتحول وحدة من وحدات االقتصاد االجتماعي   إلى نقابة عمالية مكتملة الركائز. ففي جامايكا، على سبيل   والتضامني الحقا
العمال المنزليين من مجموع القوى العاملة من اإلناث، تأسست رابطة    المائةفي    16  المنزلي بنسبة  يستأثر العملالمثال، حيث  

والتفاوض   األسرة  إدارة  على  أعضائها  لتدريب  جامايكا  النزاعات.  وفي  الرابطة  2013  عاموفي  تسوية  هذه  س جلت   ،
األدنى لألجور    بشأن الحدفي اللجنة االستشارية  العمال المنزليين  عضو وتمثل    1600تضم أكثر من  وهي  عمالية   كنقابة
 254. البالد في

 
 :  انظر  249

ILO, Mapping the Social and Solidarity Economy Landscape in Asia: Towards an Enabling Policy Environment, ILO brief: 
Strengthening Social and Solidarity Economy Policy in Asia, 2022. 

 انظر:    250
Marguerite Mendell and Béatrice Alain, “Enabling the Social and Solidarity Economy through the Co-Construction of Public Policy”, 
Social and Solidarity Economy – Beyond the Fringe (Zed Books: London, 2015), 166–182. 

 ndell and Alain.Me انظر:    251
 “ ,IntroductionSEWA.” انظر:    252

  ,Advancing cooperation among women workersILO.2018 , انظر:    253
 . 2014، )موجز(، " العمال المنزليينتعاونيات  :التعاون من أجل إنهاء العزلةمنظمة العمل الدولية، "   254

https://www.ilo.org/global/topics/cooperatives/sse/WCMS_834832/lang--en/index.htm
https://www.sewa.org/
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---coop/documents/publication/wcms_633752.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---arabstates/---ro-beirut/documents/publication/wcms_327583.pdf
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ر توفي وقد أنشأت منظمات العمال وحدات لالقتصاد االجتماعي والتضامني لفائدة أعضائها في مجاالت البيع بالتجزئة و .117
 ،ومن بعض األمثلة  والتعليم والتدريب وحماية الوظائف.التعاضدي  بأسعار معقولة والتمويل صغير الحجم والتأمين    السكن
 :ما يلي نذكر

الجمعيات والتعاونيات وغيرها من وحدات االقتصاد تضم  البرازيل" هي منظمة جامعة    منظمة "يونيسولفي البرازيل،   •
وتقدم االجتماعي والتضامني التي تعمل في ظل المشاركة الفعالة إلحدى نقابات العمال الوطنية )االتحاد الموّحد للعمال(.  

إلى  المنظمة  هذه   والتضامني  الدعم  االجتماعي  االقتصاد  تضم  وحدات  النفاالتي  جمع  التدوي يات/عمال  غير  ر  إعادة 
وغيرهم من العمال في العديد من القطاعات. كما تقدم المشورة بشأن تسريح العمال مقابل مبالغ نقدية وإنشاء المنظمين  

 التعاونيات االجتماعية. ويساهم االتحاد الموّحد للعمال في الحوار المؤسسي كما يوفر الدعم التقني.

في مؤسسة ما من المشاركة في إدارتها والتمتع باإلنصاف الجماعي    الكندية، يمّكن القانون العاملينفي مقاطعة كيبيك   •
تعاونية عمالية من هذا القبيل في كيبيك، وكلها نشأت نتيجة فشل  50. وتوجد أكثر من تعاونيةداخلها عن طريق إحداث 
ام العاملون فيها فق،  بعض المصاعب  إحدى المحطات اإلذاعية، واجهت  2007مثالً، في عام  المؤسسة أو تقاعد مالكها.  

ً بتأسيس تعاونية عمالية بغية شراء  بدعم من نقابتهم العمالية،  عامالً،    13والبالغ عددهم   إلى    حصص تلك المحطة تدريجيا
  255في المائة. 100أصبحوا يملكونها أن 

يملكها العمال وتقدم خدماتها  لتقديم خدمات التنظيف والرعاية،  العمال المنزليين منشأة اجتماعية  اتحاد    أنشأفي كولومبيا،   •
ً وقد وفر االتحاد تدريب 256المنشآت القائمة في هذا القطاع.   عكسمن دون وسطاء، على   من العاملين في    300ألكثر من    ا

المنزلية،   الرعاية والخدمة  المهنية  مما حّسن  مجال  الذاتووعيهم  مهاراتهم  العمل واحترام  كما ن ظمت حملة   .بحقوق 
 لبناء قاعدة عمالء وتأمين عقود جديدة. ترويجية 

  257اتحاد المعلمين الوطني المؤثر أكبر اتحاد ائتماني )من حيث األعضاء والمدخرات(.في إسواتيني، أسس  •

. وتتلقى  اتالمنزلي  عامالتالمجموعة من    تضمفي الهند، أنشأت نساء قبليات من جهارخاند جمعية "نيرماال نيكيتان" التي   •
 258الجمعية الدعم من لجنة الحملة الوطنية للعاملين في القطاع غير المنظم وشركائها.

في إيطاليا، إّن عمليات إعادة شراء المنشآت من جانب العمال، التي ينظمها بشكل جيد قانون التعاونيات وقانون الشركات  •
تعتمد ع لذلك،  بيئة مؤاتية  العمل وتسهلها  وقانون  العمال  التجارية  بين منظمات  التعاون  على  تقوم  تمويلية  هيكلية  لى 

 259.والدولة والحركة التعاونية

، مثل التعاونيات االستهالكية الموجهة عديدة ت عنى برفاه العمالخمسينات منظمات  الفي اليابان، أنشأت نقابات العمال في   •
زالت هذه المنظمات قائمة    ابطات اإلسكان العمالية. والمالية وروتعاونيات التأمين الع   260  ةوالبنوك العمالي  لإلى العما

  261حتى يومنا هذا.

النقابيين   • من  مجموعة  وضعت  المتحدة،  المملكة  التعاونية  في  الحركة  في  نموذج  واألعضاء  واألكاديميين  والمعلمين 
 262إدارتها نقابة عمالية.تشارك في ويملكها ويديرها العاملون فيها،   التعاونياتوهذه  ؛" ةالنقابي يات"التعاون 

 
  ,Job preservation through worker cooperatives: An overview of international experiences and strategiesILO.2014 , انظر:    255
 انظر:    256

ILO, Organizing workers in the informal economy of selected African and Latin American countries: The potential of trade union, 
cooperative and social and solidarity economy partnerships, Policy brief, forthcoming. 

 op: The answer to a teacher’s financial needs-We’re SNAT Co“OP, -SNAT CO”. انظر:    257
 nNirmala Niketa. انظر:    258
  ,The Italian road to recuperating enterprises and the Legge Marcora frameworkEURICSE.2017 , انظر:    259
 انظر:    260

Akira Kurimoto and Takashi Koseki, Rokin Banks - 70 years of efforts to build an inclusive society in Japan through enhancing workers’ 
access to finance Social Finance Working Paper No. 76 (ILO, 2019). 

 انظر:    261
Akira Kurimoto, “Cooperatives and Trade Unions: From occasional partners to builders of a solidarity-based society”, in 
Cooperatives and the World of Work, ed. Roelants et al. (Routledge: London, 2019), chapter 9. 

 Coops: UK, 2020).-(Union A Manifesto for Decent Workd et al., Alex Bir انظر:    262

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---actrav/documents/publication/wcms_312039.pdf
http://www.snatco-ops.co.sz/
http://nirmana.org/KNOW1.php
https://www.euricse.eu/wp-content/uploads/2017/03/15_17-Rapporto-Vieta-Depedri-Carrano-1.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/publication/wcms_695734.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/publication/wcms_695734.pdf
https://www.researchgate.net/publication/344388603_union-coopsuk_A_Manifesto_for_Decent_Work_A_Manifesto_for_Decent_Work_Introduction_-A_Manifesto_for_union_co-ops
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االجتماعي والتضامني في االقتصاد غير المنظم، الجهات الفاعلة لالقتصاد  بين منظمات العمال والقائمة  وتكشف الشراكات   .118
  الفردية  وتضطلع هذه الشراكات بتوفير الدعم والخدمات  قيمة هذه المنظمات على المستويات الجزئية والمتوسطة والكلية.

الجزئي( وبناء الهوية والمعارف الجماعية وااللتزام بتقاسم الملكية والدعم المتبادل )على المستوى المتوسط(. )على المستوى  
 ً التي غالبا االقتصاد االجتماعي والتضامني،  العديد من وحدات  الحقوق والعدالة    وقد نجح  ما تكون متأصلة في حركات 

 ً وزيادة نفوذها، مما أدى  وإطاللتها  القوى العمالية  تهدف إلى حشد  تيجية  ، في بناء تحالفات استرااالجتماعية األوسع نطاقا
ً إرساء  وألنشطة استثارة الوعي  نتيجة  العمال  إلى تحسين حقوق وحماية   ً   الحوار محليا ً   ووطنيا )على المستوى الكلي(.    وعالميا

بشأن التشجيع على    لي لنقابات العمال قراراً ، اعتمد مؤتمر المنظمة اإلقليمية األفريقية التابعة لالتحاد الدو2011  وفي عام
على أهمية التعاون بين   من أجل تنمية أفضل ألفريقيا، مؤكداً التضامني  تأسيس النقابات في االقتصاد غير المنظم واالقتصاد  

ى نقابات في توغو، أسست إحدو 263االقتصاد االجتماعي والتضامني ونقابات العمال في عملية تنظيم االقتصاد غير المنظم. 
تعاضدي   تأمين صحيوهو نظام  لفائدة العمال في القطاع غير المنظم،  التعاضدية  نظام الحماية االجتماعية    2005العمال عام  

. ويعمل يغطي احتياجات المنتسبين إليه من حيث الرعاية األولية ويستفيد من دعم اتحاد عمال األخشاب والبناء في توغو
تقوم على أساس المعونة المتبادلة والتضامن بين أعضائها المباشرين البالغ غير هادفة للربح    اجتماعيةهذا النظام كجمعية  

 264من المعالين لألعضاء.  مستفيداً  4 269هذا النظام   يشملفي المائة منهم من النساء. كما  42، عضواً  1 231  عددهم

وحدات االقتصاد االجتماعي والتضامني لتحقيق أهداف وتعمل منظمات العمال من حين إلى آخر على عقد تحالفات مع   .119
وقد أدى التعاون القائم منذ فترة طويلة بين نقابات العمال ووحدات االقتصاد االجتماعي والتضامني في مقاطعة    مشتركة. 

،  2003  عام  التفاوض على قانون عمل جديد فيفي غانا، عند  و 265كيبيك الكندية إلى تزايد عدد أعضاء هاتين الحركتين.
العمالية في غانا بأن النقابات  اقتراح مؤتمر  للقانون أن يشمل    هق بل  العمال وينبغي  الموظفين فقط، أجميع  ال يقتصر على 

للتأمين برنامج  في التفاوض على    المؤتمرنجح  ،  2003في عام  المؤقتين كذلك. والعرضيين وأن يوفر الحماية للعمال  ينبغي  و
شكل االتحاد العام للعمال الزراعيين في غانا  و 266على حد سواء.المنظمين  غير  العمال  وظمين  المنالعمال  يشمل  الصحي  
تشّكل  الحماية االجتماعية الوطنية. وعلى الصعيد الدولي،  برامج  لتنظيم نشاط صغار المزارعين ودعم تسجيلهم في    جناحاً 

ً المجتمع ال ومجموعاتنقابات العمال ومنظمات االقتصاد غير المنظم  ائتالفات حول جدول أعمال مشترك، بما  مدني أحيانا
  2019واتفاقية العنف والتحرش،    189حمالت للتصديق على معايير العمل الدولية وتطبيقها، مثل االتفاقية رقم  مثالً  في ذلك  
 (. 190)رقم 

 منظمات أصحاب العمل 

والتضامني   .120 االجتماعي  االقتصاد  لوحدات  تنضم    العمودية  وهيكلياتهيمكن  القائمة.أن  العمل  منظمات أصحاب  في  ف  إلى 
السوبر،  اسبانيا للبيع بالتجزئة   إّن سلسلة  التابعماركات  للتعاونيات،    ة"إروسكي"  هي عضو في  لمجموعة "موندراغون" 

"، وهي منظمة تشمل أصحاب العمل  EuroCommerceة بدورها لمنظمة " ، التابعالكبرىالرابطة الوطنية لشركات التوزيع  

" والمجموعة التعاونية في SOKفي البلدان األوروبية. وعلى نحو مماثل، ينتمي االتحاد التعاوني الفنلندي للبيع بالتجزئة " 

اثنتان انضمت  ،  2014  وفي عام" في بلديهما.  EuroCommerceالتجزئة التابعة لمنظمة " ب المملكة المتحدة إلى هيئات البيع  

( إلى اتحاد أصحاب العمل السويسريين عن طريق الرابطة القطاعية  Migrosو   Coopمن تعاونيات المستهلكين في سويسرا )

 للبيع بالتجزئة.

 
 انظر:    263

LO/FTF Council, Paving the way for formalisation of the informal economy: Experiences and Perspectives from ITUC-Africa and Trade 
Unions across Africa, 2015. 

 انظر:    264
WIEGO, Enabling social protection within the informal economy: Lessons from worker-led schemes in Nigeria, Uganda and Togo, 
Synthesis report for the research project “New Forms of Social Insurance for the Economic Inclusion of Women & Young Informal Workers”, 
2021. 

 انظر:    265
Yvon Poirier, “Labour unions and the Solidarity Economy: The Quebec Experience”, in Solidarity Economy I: Building Alternatives for 
the People and the Planet, eds. Emily Kawano et all, (Center for Popular Economics: Amherst MA, USA, 2010). 

 انظر:    266
Christine Bonner and Dave Spooner, “Organizing in the Informal Economy: A Challenge for Trade Unions”, International Politics 
and Society IPG 2/11 (2011): 87–105. 

https://www.ulandssekretariatet.dk/wp-content/uploads/2020/04/pavingtheway_loftf_english_version.pdf
https://www.ulandssekretariatet.dk/wp-content/uploads/2020/04/pavingtheway_loftf_english_version.pdf
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والتضامني   االجتماعيلتشمل وحدات االقتصاد  نطاق خدماتها  وتوسيع    الهيكلياتويمكن لمنظمات أصحاب العمل تطوير   .121
المجلس الوطني ألصحاب العمل في السنغال لجنة معنية بالقضايا    لكّ شعلى سبيل المثال،    ية واألفقية.العمود  وهيكلياته

لجان أخرى إلى  باإلضافة  والتضامني،  المهني واالقتصاد االجتماعي  والتنوع  يقدمها بغية    ، الجنسانية  التي  القيمة  تعزيز 
، في معرض اجتماع بشأن االقتصاد االجتماعي  2019في عام  مصالح أعضائه. ووالدفاع عن  التفاوض  المجلس وقدرته على  

 منظمات أصحاب العمل في السنغال والمغربوالتضامني جرى تنظيمه في إطار مبادرة مشتركة بين الحكومات، قدمت  
المشاريع  كنموذج بديل وشامل  نفسها الهدف من االجتماع هو تعزيز االقتصاد االجتمالتنظيم  عي والتضامني من  . وكان 

وتسليط المزيد من الضوء على السلع والخدمات المتأتية من االقتصاد االجتماعي والتضامني عبر    التآزريةخالل األنشطة  
 .  واإلمداد سالسل التوريد

وهناك أمثلة ويمكن لوحدات االقتصاد االجتماعي والتضامني أن تعمل كذلك على إنشاء منظمات أصحاب عمل خاصة بها.   .122
في أستراليا،  صحاب العمل. ومنها،  ألمنظمات  في الوقت نفسه  القتصاد االجتماعي والتضامني هي  عمودية ل  هيكليات  عن

والتعاضدية  األعمال  قطاعات  مجلس   تأسس  التعاونية  التعاونية2012  عام الذي  الشركات  بين   والتعاضدية  ، وهو يجمع 
  واستدامة. وبالمثل، فإنّ  وازدهاراً  تجارية من أجل اقتصاد أكثر شموالً  واالتحادات االئتمانية لتعزيز االبتكار وبناء عالقات

من التعاونيات    7 000ما يقارب    أعضائها، تعمل على تطوير وتعزيزوالمدارة من  في كندا  والتعاضديات  التعاونيات  رابطة  

منظمات أصحاب العمل    إلى أنّ   الصغيرة والمتوسطة والكبيرة في كندا. وتجدر اإلشارةوالتعاضدية  والمشاريع التجارية  
عدد منظمات أصحاب العمل التي  تزايد    وخير مثال على ذلكبعض قيم االقتصاد االجتماعي والتضامني ومبادئه.  تتشارك  
ومن  برامجها.  وغيرها من القضايا في    وحقوق اإلنسان والمساواة بين الجنسينالمسائل المتعلقة بقطاع األعمال  دمج  تراعي  
ي االقتصاد  اتحاد أصحاب العمل فللمجموعات التعاونية التجارية؛    المنظمات نذكر: جمعية أصحاب العمل األلمانيةبين هذه  

، وهو ثاني أكبر منظمة ألصحاب  فيتنامفي    اترابطة أصحاب العمل التعاونية السويدية؛ تحالف التعاوني  سباني؛اإلاالجتماعي  
 . فيتنام ة فيالعمل في البالد بعد غرفة التجارة والصناع

منظمات أصحاب  إلى جانب  منصات الدولية  الية واألفقية لالقتصاد االجتماعي والتضامني في  عمودال  الهيكليات  تمثيلويجوز   .123
ممثلوف  األخرى.العمل   شارك  المثال،  سبيل  في عن    نعلى  األخيرة  السنوات  في  الرئيسية  التعاونية  الوطنية   المؤسسات 

الدول  األعمال من جميع  يضم كبار قطاع  األعمال، الذي  لقطاع  اع مجموعة العشرين  اجتمإطار  مختلف فرق العمل في  
الرئيسي   بالدور  لإلشادة  العشرين،  مجموعة  في  القطاع  األعضاء  به  يضطلع  ً الذي  محركا بوصفه  القوي    الخاص   للنمو 

 والمستدام والمتوازن. 
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  المكتب بشأن االقتصاد االجتماعي والتضامني   إجراءات -  4الفصل 

التاريخي   السياقهذا الفصل اإلجراءات التي اتخذها المكتب بشأن االقتصاد االجتماعي والتضامني. كما يستعرض  يتناول   .124
االقتصاد  التعاون اإلنمائي وأنشطة تنمية القدرات ذات الصلة بفي مجال  شراكات  السياسات وال وحالياً  ويصف البرامج الجارية  
 االجتماعي والتضامني.

 التاريخي   السياق

،  1920  عامدورته الثالثة    باإلجماع فيمجلس اإلدارة  اعتمده  تأسست وحدة التعاونيات في منظمة العمل الدولية بقرار   .125
ر ومنذ ذلك الحين، تطور نطاق الوحدة وكبوهي مسؤولة عن أنشطة المنظمة في مجال االقتصاد االجتماعي والتضامني. 

ً وتشمل  المتغيرة.  للوقائع والن هج  استجابة داخل المنظمة،  حجمها وتغير اسمها وموقعها   من الفئة ثالث وظائف    الوحدة حاليا
الممولة هي أيضاً  وظائف  ال (، بعد نقل إحدى  P4برتبة    ووظيفتان  P5برتبة    واحدةوظيفة  )  ةالعاديالميزانية  ممولة من  المهنية  

. ورغم التغيرات المتعاقبة، بقيت اإلشارة إلى التعاونيات والتعاون ثابتة  2016وحدة أخرى في عام  إلى  من الميزانية العادية  
ً نشئت الوحدة  فقد أ   267في تسمية الوحدة. فيما يتعلق  إلجراء البحوث وتقديم المعلومات والخدمات االستشارية القانونية    أساسا

البالتعاونيات.   للتعاون وخالل  تنفيذ برنامج طموح  الوحدة في  استقاللها، شرعت  نامية كثيرة  بلدان  نالت  ستينات، عندما 
في  ، أصبح هذا البرنامج ثنائية األطراف انحة من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي والجهات الموبفضل الدعم المقدم  االنمائي.

 268حتى الثمانينات. وبقي على هذه الحال  من خارج الميزانية  من حافظات المكتب الممولة  ثالث أكبر حافظة  نهاية الستينات 
انخفضت ولربح،  الهادفة لالخاصة المنشآت  وخالل التسعينات، تغير دور الدولة في التنمية االجتماعية واالقتصادية لصالح  

المخصصة   التعاونيات  الموارد  ً لتطوير  رقم  حاداً   انخفاضا التوصية  وأذكت  مجدداً   193.  بالتعاونيات  بوصفها  االهتمام   ،
ظهر مصطلح "االقتصاد االجتماعي" في وثائق منظمة العمل وبدأ يوالتخفيف من حدة الفقر.  فعالة لتحقيق التنمية  عناصر  
ومنذ اعتماد إعالن منظمة العمل الدولية بشأن العدالة االجتماعية من أجل   269. 1922  امعمنذ  بين الفينة واألخرى  الدولية  

المساعدة  2008ة في عام  عولمة عادل  المكتب لطلب  إلى  الدولية بصورة متزايدة  العمل  المكونة لمنظمة  الهيئات  ، لجأت 
ة العمل الدولية بتشجيع مجموعة واسعة من  والمشورة فيما يتعلق باالقتصاد االجتماعي والتضامني. وقبل ذلك، قامت منظم

 .تطلق عليها هذه التسمية وحدات االقتصاد االجتماعي والتضامني دون أن 

وعلى مر السنين، قامت منظمة العمل الدولية بتصميم وتنفيذ عدد من المبادرات باالشتراك مع وحدات االقتصاد االجتماعي  .126
 : على وجه الخصوص  اتوتشمل هذه المبادر والتضامني أو من خاللها.

برنامج الدعم التعاوني والتنظيمي للمبادرات الشعبية، الذي عمل على تحسين االكتفاء الذاتي للمزارعين في منطقة الساحل   •
وتعزيز األمن الغذائي من خالل تحسين قدرات منظمات المجتمع المحلي عن طريق بنوك الحبوب والري على نطاق  

 (. 1999-1978وإدارة األراضي وتسويق القطن )لصالح النساء صغير والتمويل متناهي الصغر 

لمساعدة المنظمات التعاونية الوطنية على   المصممفي آسيا،    بلداً   12متواجد في  ال  قليمياإل  دون  COOPTRADE  مشروع •

 (. 1984-1982التعاونيات في البلدان الصناعية والبلدان النامية ) مع تجاريةتطوير عالقات 

لشعوب األصلية والقبلية عن طريق التعاونيات وغيرها  دى ا للمجتمعات المحلية ل  الذاتيلدعم االعتماد    يقاليمالبرنامج األ •
وتعزيز قدراتها على  والقبليةمن منظمات المساعدة الذاتية، الذي ساهم في الحفاظ على التراث الثقافي للشعوب األصلية 

 (.  2007-1993توليد الدخل وحماية مواردها الطبيعية من خالل التعاونيات وغيرها من منظمات المساعدة الذاتية )

االستبعاد االجتماعي والفقر، الذي وّسع نطاق تغطية التأمين الصحي لتشمل    مكافحةاستراتيجيات وأدوات  بشأن  برنامج  ال •
المحمية، ال سيما تلك الموجودة في االقتصاد غير المنظم، وذلك عبر منظمات المنفعة المتبادلة وخطط فئات السكان غير  

 (.  2013-1998التأمين الصحي المجتمعية )

 
 “ ,What is in a name? Changes to the Designation of COOP Unit at the ILO across the centuryILO”.   انظر:  267
، بلغ عدد الخبراء الدوليين الذين يعملون في البرنامج التعاوني أكثر  بالذكرى الخمسين على تأسيسها، عندما احتفلت منظمة العمل الدولية  1969في عام     268

 . بلداً  70، موزعين على حوالي  خبيراً  120من 
 . 1922، لمجلس إدارة مكتب العمل الدولي 11محاضر أعمال الدورة مكتب العمل الدولي،   269

https://www.ilo.org/global/topics/cooperatives/news/WCMS_754469/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/P/09601/09601(1922-11).pdf
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التعاون بين النقابات غير المحميين في االقتصاد غير المنظم من خالل    العمالبشأن الحد من الفقر في صفوف  مبادرة  ال •
والتضامني االجتماعي  االقتصاد  إلى تطوير التآزر بين الحركات التعاونية والنقابية لدعم وحدات  تهدف    التي  ،والتعاونيات

 (.  2006-2002في أفريقيا )المكّونة من العمال غير المنظمين 

مساعدة بغية    هافي تسعة بلدان في شرق أفريقيا وجنوب جرى تنفيذه  الذي    " المرفق التعاوني ألفريقيا"   المعنون  برنامجال •
 (.2011-2007تحسين إدارتها وكفاءتها وأدائها )على التعاونيات 

الهيئات  .127 التعاونيات مع تغير أولويات  العمل الدولية في تعزيز  العقود الخمسة الماضية، تطور نهج منظمة  وعلى مدى 
ية الرئيسية، ولذلك، كان هدف العديد  من الجهات الفاعلة اإلنمائت عتبر  التعاونيات   كانتوحتى أواخر الثمانينات،    المكونة.

سنة ركز    15التعاونيات مباشرة في البلدان النامية. وأعقب ذلك فترة حوالي  إرساء  من مبادرات منظمة العمل الدولية هو  
ً مؤاتية لتطوير التعاونياتخاللها المكتب على تهيئة بيئة   على المستويين الكلي والمتوسط من خالل برامج    ، تعمل أساسا

ً  قاليميةأ نطاقا رقم  و.  أوسع  وبوحدات   193التوصية  بالتعاونيات  االعتراف  في  ساهمت  عاماً  منذ عشرين  اعت مدت  التي 
، بل كذلك كأشكال مؤسسية يمكن  االقتصاد االجتماعي والتضامني على نطاق أوسع، ليس فقط بصفتها جهات شريكة منفّذة

 ستدامة.أن تساعد على النهوض بالعمل الالئق والتنمية الم

وفي العقد الماضي، استجاب المكتب للطلبات المقدمة من الهيئات المكونة بشأن االقتصاد االجتماعي والتضامني من خالل  .128
  .عدد من مشاريع التعاون اإلنمائي، على النحو المبين أدناه تنفيذ 

الدولية على تحسين   • العمل  الجزائر، عملت منظمة  االقتصاد  إلواالستخدام  لالشباب    قابليةفي  المهني من خالل  دماج 
االجتماعي والتضامني، وذلك بتعزيز القدرات التقنية لوحدات االقتصاد االجتماعي والتضامني وتوفير المساعدة التقنية 

 (.  2018-2016والمالية )

أشكال ظهور  هو منع  الدولية  العمل  الذي نفذته منظمة  "  Dignità in Campo ف الرئيسي لمشروع " كان الهدفي إيطاليا،   •

جديدة من استغالل العمال في القطاع الزراعي وتشجيع الممارسات الجديدة في االقتصاد االجتماعي من خالل إجراءات 
 (.  2020-2018رائدة في إقليمين مختلفين )

الدولية   • العمل  إلى  في مشروع  ساهمت منظمة  االقتصاد االجتماعي والتضامني في  يهدف  الفلسطينية األرض  تطوير 
الجنسين وتمكين   ،المحتلة النهوض بالمساواة بين  للتعاونيات وتعزيز دورها في  التركيز على وضع إطار قانوني  مع 

 ً  (. 2020-2019) المرأة اقتصاديا

ً ق • أيضا الدعم  المكتب  لمنظمة  دم  المكونة  الهيئات  لالقتصاد    إلى  عامة  سياسة  لوضع  أفريقيا  جنوب  في  الدولية  العمل 
 270االجتماعي والتضامني.

للنهوض مؤاتية  منظمة العمل الدولية لهيئاتها المكونة على المساهمة في تنمية بيئة  الذي قدمته  دعم  الفي تونس، ركز   •
بشأن االقتصاد االجتماعي والتضامني في    باالقتصاد االجتماعي والتضامني. وقد بدأ أول مشروع لمنظمة العمل الدولية 

المشاريع  271، وقّدم الدعم لوضع إطار سياسي بشأن االقتصاد االجتماعي والتضامني.2016  عامتونس   وقد ركزت 
من خالل االقتصاد االجتماعي   ياتالريفوروح تنظيم المشاريع في صفوف النساء الالحقة في تونس على عمالة الشباب 

 والتضامني.  

 البرامج الجارية  

بدءاً  .129 والتضامني،  االجتماعي  باالقتصاد  المتصلة  المجاالت  في  الدولية  العمل  لمنظمة  المكونة  الهيئات  المكتب    يدعم 
ات األخيرة، عمل  وفي السنوإلى البحوث واإلحصاءات والتدريب وبناء القدرات.    ، وصوالً والسياسيةبالمشورة القانونية  

واألرض الفلسطينية   وجنوب أفريقيا وسري النكا وجمهورية تنزانيا المتحدة وتونسفي األردن المكتب مع الهيئات المكونة 
. وقدم  ت عنى بالتعاونيات وباالقتصاد االجتماعي والتضامني على نطاق أوسععلى تصميم سياسات واستراتيجيات    المحتلة

والمنشآت  لسياسات المتعلقة باالقتصاد االجتماعي والتضامني أو مكوناته، بما في ذلك التعاونيات  المكتب كذلك رأيه بشأن ا
 ً ثالثي    االجتماعية في بلغاريا وغانا واليونان وصربيا وجمهورية تنزانيا المتحدة وترينيداد وتوباغو. ويتخذ المكتب نهجا

المتعلق باالقتصاد االجتماعي والتضإطار  المسار في   يليامنيعمله  النهوض بوحدات االقتصاد االجتماعي  ، يشمل ما   :

 
أفريقيا  قامت    270 جنوب  في  االقتصادية  للتنمية  الوطنية  واإلدارة  فالندرز  "   حكومة  أفريقيا بتمويل  جنوب  في  اجتماعي  اقتصاد  سياسة   "مشروع وضع 

(2017-2021) . 
ً   يضامنمشروع تعزيز منظمات وآليات االقتصاد االجتماعي والتكان     271  الحكومة الهولندية.   بتمويل من (  2020- 2016للتعاون اإلنمائي )  في تونس مشروعا

https://www.ilo.org/global/topics/cooperatives/projects/WCMS_501549/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/cooperatives/projects/WCMS_532871/lang--en/index.htm
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ً   اقتصادياً ومستدامة  والتضامني بوصفها خيارات مسؤولة   ً   واجتماعيا اإلنسان؛ متمحور حول  من أجل مستقبل عمل    وبيئيا
؛ ضمان ديةالعمو  وهيكلياتهالتشجيع على إدماج أولويات العمل الالئق في مؤسسات دعم االقتصاد االجتماعي والتضامني  

بالقدرة   التحليل واإلنمائية  االعتراف  في مجاالت  والتضامني  االجتماعي  االقتصاد  بها  يتمتع  التي  السياسات في  المحددة 
 جراءات الرامية إلى النهوض بالتنمية المستدامة والعمل الالئق.واإل

المشاريع التي ينفذها   وحجم  ومدة  المجموعات المستهدفة وطرق التنفيذ والتغطية الجغرافيةاختالف  على الرغم من  و .130
 ويكفل  .ة من التدخلمتعدد غالباً ما يشمل مستوياتبشأن االقتصاد االجتماعي والتضامني  المكتب، فإّن النهج الذي يتبعه

الهيئات المكونة والتعاون معها على  التشاور مع    ،باالقتصاد االجتماعي والتضامنيإطار أعماله ذات الصلة    فيالمكتب،  
الزدهار االقتصاد مؤاتية الكلي، يتمثل هدف المكتب في تهيئة بيئة سياسية وتشريعية ومؤسسية المستوى . وعلى نحو وثيق

االجتماعي والتضامني. أما على المستوى المتوسط، فيسعى المكتب إلى إنشاء مؤسسات وآليات لدعم االقتصاد االجتماعي  
ق تعزيز القدرات ودعم الوصول إلى التمويل واألسواق. وعلى المستوى والتضامني والنهوض بها، بما في ذلك عن طري

الجزئي، يهدف المكتب إلى رعاية وتعزيز وحدات االقتصاد االجتماعي والتضامني على المستوى الشعبي لصالح الفئات  
 السكانية المهمشة والمستبعدة في كثير من األحيان. 

131.  ً عمل دولية واحدة" عند إدماج وحدات االقتصاد االجتماعي والتضامني في يقوم على مبدأ "منظمة    ويتّخذ المكتب نهجا
 برامجه. ويشمل أبرز ما جاء في هذا النهج ما يلي:

•  ً بتنفيذ مشاريع التعاون االنمائي المتعلقة باالقتصاد االجتماعي والتضامني في أفريقيا والدول العربية    يقوم المكتب حاليا
مشا وهي  الهادئ،  والمحيط  ولكسمبرغ  وآسيا  كوريا  وجمهورية  وإيطاليا  وفرنسا  وكندا  )فالندرز(  بلجيكا  تمولها  ريع 

 272وروبية.األوالمفوضية وهولندا 

والتضامني  • االجتماعي  االقتصاد  وحدات  مع  الدولية  العمل  لمنظمة  وبرامج  مشاريع  عدة  التعمل  التعاونيات  سيما    ، 
التجارية   المنشآتلمحلية )سري النكا(؛ تعزيز العمل الالئق في  ومنظمات المنتجين من أجل: دعم التنمية االقتصادية ا
تيسير االنتقال إلى   ؛جمهورية الو الديمقراطية الشعبية(كمبوديا و الزراعية )إثيوبيا والمغرب(؛ النهوض بعمالة الشباب )

لى االقتصاد المنظم على  االقتصاد المنظم )السنغال(. وتنطوي مشاريع منظمة العمل الدولية التي تهدف إلى االنتقال إ
 273تشكيل وحدات من االقتصاد االجتماعي والتضامني ودعمها.

االجتماعي والتضامني. وتستكشف سلسلة من  بشأن االقتصاد  الهيئات المكونة  قاعدة معارف  ززت عدة مبادرات بحثية  ع •
الدور الذي تلعبه وحدات االقتصاد االجتماعي والتضامني في تعزيز العمل   ،التقارير والموجزات التي يقدمها المكتب

ً   المنصاتاقتصادات  واقتصادات الرعاية و  الريفية وغير المنظمة  االقتصاداتالالئق في   ومستقبل    وتمكين المرأة اقتصاديا
لألزمات  العمل وو  واالستجابة  وسالسل  التجارة  وإحوالبرنامج  اإلمداد  التوريد  والتنمية األخضر  التعاونيات  صاءات 

  274المستدامة. 

ضمن بعضها  وي  ضينالتي  بالغ الصغر  مؤسسات التمويل االجتماعي، بما في ذلك مؤسسات التأمين  كذلك  دعم المكتب   •
ً الجتماعي واالقتصاد االوحدات  الستكشاف دور التمويل االجتماعي  تضامني. وفي اآلونة األخيرة، أجرى المكتب بحوثا

 ة االقتصاد االجتماعي والتضامني.  في دفع عجل 

132.  ً حاليا المكتب  بكيفية  يظهران  برنامجين    وينفذ  في  قيامه  والتضامني  االجتماعي  االقتصاد  وحدات  التعاون حافظة  دمج 
 هذان البرنامجان مفصالن أدناه. والعمل الالئق لمنظمة العمل الدولية.  جبرنام، من أجل تعزيز لديهاإلنمائي 

مع مفوضية األمم المتحدة بالشراكة    يجري تنفيذهوهو برنامج   PROSPECTS  275تتولى حكومة هولندا تمويل برنامج   •

ويسّهل ومؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي.  )اليونيسف(    مم المتحدة للطفولةالسامية لشؤون الالجئين وصندوق األ
المحلية العمل عن طريق تحسين سبل كسب العيش لهم وللمجتمعات  الالجئين في سوقإدماج العمل المتعلق بالتعاونيات 

 ردن ولبنان(.  ثيوبيا والسودان وأوغندا( وفي الدول العربية )العراق واألإفريقية )التي تستضيفهم في البلدان األ

 
 “ ,Projects on cooperatives and social and solidarity economyILO.” انظر:    272
 “ ,Projects on informal economyILO.” انظر:    273
 “ ,Publications and tools on cooperativesILO.” انظر:    274
 “ ,2Partnership for improving Prospects for host communities and forcibly displaced personsILO ,”019–.23 انظر:    275

https://www.ilo.org/global/topics/cooperatives/projects/lang--en/nextRow--0/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/employment-promotion/informal-economy/projects/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/cooperatives/publications/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/programmes-and-projects/prospects/WCMS_725066/lang--en/index.htm
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 276"اإلمداد في أفريقياالتوريد و األطفال في سالسل  عمل  على  للقضاء  تسريع وتيرة اإلجراءات  البرنامج المعنون "   إنّ  •
ً بتمويل من حكومة هولندا، يهدف   األطفال في سالسل توريد الكاكاو والبن والقطن والشاي    عملإلى القضاء على   أساسا

عى كما يسوجمهورية تنزانيا المتحدة وأوغندا.  ونيجيريا  والذهب في بوركينا فاسو وكوت ديفوار ومصر ومالوي ومالي  
على ركز  يواألطفال.  عمل  النهوض بالتعاونيات ومنظمات المنتجين األخرى، وإذكاء الوعي بدورها في القضاء على  إلى  

تمكينها على  اإلمداد، ووالتوريد  ، وخاصة على المستويات الدنيا من سلسلة  اإلدارة السديدة لهذه الهيكلياتتحسين آليات  
 االجتماعية واالقتصادية. من الحد من نقاط ضعفها 

كوفيدو .133 لجائحة  استجابة  بتكييف طرق عمله  المكتب  بشأن 19- قام  المكونة  للهيئات  الناشئة  االحتياجات  لتلبية  وذلك   ،
في جملة أبحاثها وتقييماتها لالحتياجات،    19-أدرجت منظمة العمل الدولية تأثير كوفيدو  االقتصاد االجتماعي والتضامني.

م الدعم المالي والتقني المباشر إلى وحدات االقتصاد  احتياجات هيئاتها المكونة بشكل أفضل. وي قد    وتلبيةوذلك من أجل فهم  
االجتماعي والتضامني التي ضربتها األزمة من خالل برامج منظمة العمل الدولية الجارية. ولقد تم تكييف أساليب البحث  

، بما في ذلك  19-جائحة كوفيدخالل  وف المتغيرة للتسليم التي طرأت  الظرتقديم الخدمات لمواجهة  ومواد التدريب وآليات  
مواد متعددة الوسائط. وعلى الصعيد العالمي، وثق الالمقابالت الهاتفية وجوالت الدراسة االفتراضية والتعلم عبر اإلنترنت و

االستجابة لألزمة، وذلك لتكييف  ر  في إطاوحدات االقتصاد االجتماعي والتضامني  اعتمدتها  المكتب الممارسات الجيدة التي  
نترنت واألنشطة إلنظم المكتب مجموعة من الندوات عبر اكما  .  هيئاته المكونة التي تضطلع بهاواالنتعاش  تدابير االستجابة  

 فيها. شارك و، 19-كوفيدباالقتصاد االجتماعي والتضامني وبجائحة  إلى بناء القدرات فيما يتعلقالهادفة  

 التعاون اإلنمائي في مجال اكات شرالسياسات وال

الدولية    عدد  يعتبر   .134 العمل  التنمية في منظمة  تنفيذ سياسات  وسيلة لاالقتصاد االجتماعي والتضامني هو  أّن  من شركاء 
االئتمانية في كندا، دعمت الحكومة إنشاء االتحادات  فوحدات هذا االقتصاد في مجال التعاون اإلنمائي.  ويدعمون  التنمية  

المفوضية األوروبية في خطة عملها من أجل االقتصاد االجتماعي، أنّ  العالم. واعتبرت  أنحاء  العامة    في جميع  المعونة 
 2030.277-2021مجاالت تركيزها األساسية خالل الفترة  تشكل جزءاً من  المالية    على الخدماتوالحصول على التمويل و

التعاونيات الزراعية والمالية في مختلف بلدان أمريكا الالتينية وأفريقيا. وتؤدي وحدات  وقدمت حكومة ألمانيا المساعدة إلى  
ً   االقتصاد االجتماعي والتضامني دوراً  منذ الدولي. ومن أجل التعاون  في المشاريع اإلنمائية التي تنفذها الوكالة اليابانية    هاما

من  لبرنامج عالمي أمريكي مليون دوالر  150ت المتحدة حوالي خصصت وكالة التنمية الدولية التابعة للواليا، 2001عام 
كما عملت وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة   278. بلداً   35في  أجل تطوير التعاونيات يجري تنفيذه  

 االجتماعية في العديد من البلدان.  المنشآت على تشجيع 

جهات التي عملت على تعزيز التعاونيات واالقتصاد االجتماعي والتضامني األوسع  الوكانت منظمة العمل الدولية في طليعة   .135
الوحيدة التي خصصت وحدة تنظيمية األمم المتحدة  ومنظمة العمل الدولية هي وكالة    داخل منظومة األمم المتحدة.نطاقاً  

أي وكالة أخرى في األمم المتحدة شئ  وفي حين لم تنتعمل في مجال االقتصاد االجتماعي والتضامني )وحدة التعاونيات(.  
ً  االقتصاد االجتماعي والتضامني دوراً غالباً ما يؤدي وحدة من هذا النوع في هذه الحافظة،   في المشاريع التي تنفذها   رئيسيا

الفاو(  )وكاالت األمم المتحدة، ال سيما تلك التي تعمل على المستوى القطري، مثل منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة  
األ وبرنامج  الزراعية  للتنمية  الدولي  اإلوالصندوق  المتحدة  األمم  ومنظمة  الصناعية  نمائي  للتنمية  المتحدة  )اليونيدو( مم 

غذية  وبرنامج األ  )اليونسكو(  مم المتحدة للتربية والعلم والثقافة مم المتحدة السامية لشؤون الالجئين ومنظمة األومفوضية األ
متانة بفضل  تزداد لألمم المتحدة أن القطري ق يوالتعاون بين هذه الوكاالت على مستوى الفرألوجه التآزر العالمي. ويمكن 

وأن   المختلفة،  الوكاالت  هذه  معارف  مجاالت  بين  التكامل  االجتماعي تساعد  أوجه  باالقتصاد  بالنهوض  التعجيل  على 
الماضيوالتضامني.   هذه  وفي  است خدمت  الدولية  ،  العمل  منظمة  بين  اإلنمائي  والفاو  الشراكات  المتحدة  األمم  وبرنامج 
ً واليونيدو   . وعلى الصعيد العالمي، تتطرق إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية فعاالً   وبرنامج األغذية العالمي استخداما

جتماعات لفرق الخبراء بشأن هذا الموضوع، كما التابعة لألمم المتحدة إلى دور التعاونيات في السياسة اإلنمائية، وتنظم ا
تضطلع بإعداد تقرير األمين العام الذي يصدر كل سنتين حول دور التعاونيات في التنمية االجتماعية واالقتصادية بما يتمشى  

الموضوع.  هذا  بشأن  المتحدة  األمم  قرار  األ  279مع  معهد  ً ويجري  بحوثا االجتماعية  التنمية  لبحوث  المتحدة  متعددة    مم 

 
 “ ,Accelerating action for the elimination of child labour in supply chains in Africa (ACCEL Africa)ILO.” انظر:    276
 Building an economy that works for people: an action plan for the social economy Commission, European.2021 , انظر:    277

     “ ,Cooperative Development ProgramUSAID.” انظر:    278
 A/RES/56/114 (2002 .) الوثيقة ، دور التعاونيات في التنمية االجتماعية ، 56/114الجمعية العامة لألمم المتحدة، القرار    279

https://www.ilo.org/africa/technical-cooperation/accel-africa/lang--en/index.htm
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=fr&pubId=8439&furtherPubs=yes
https://www.usaid.gov/local-faith-and-transformative-partnerships/cooperative-development-program
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N01/481/24/PDF/N0148124.pdf?OpenElement
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المستدامة.  التنمية  في  ومساهمته  والتضامني  االجتماعي  االقتصاد  بشأن  السياسات  ويحلّل    نظمت وقد   280التخصصات 
الوكاالت والمعنية باالقتصاد االجتماعي والتضامني حوالي   المشتركة بين  المتحدة  ً   40مجموعة عمل األمم  منذ    اجتماعا

العمل بقيادة منظمة العمل الدولية  مجموعة  ، قامت  2017  عام  الدولية. ومنذبمشاركة منظمة العمل    2013  عام  تأسيسها في
االقتصاد االجتماعي والتضامني، الدولية منها واإلقليمية، الجامعة بشأن  منظمات  البتيسير التفاعل بين منظومة األمم المتحدة و

 ومراكز البحوث. 

ية الدولية لالقتصاد االجتماعي عمودال  الهيكلياتجموعة من  مذكرات تفاهم مع مأبرم  المكتب شراكات ثنائية و  أرسىوقد   .136
وتشمل هذه الشراكات على وجه الخصوص الحلف التعاوني الدولي والمركز الدولي للبحوث والمعلومات بشأن   والتضامني.

الجتماعي وشبكة  شراكات مستمرة مع المنتدى العالمي لالقتصاد اأقام المكتب  االقتصاد العام واالجتماعي والتعاوني. كما  
القارات  تعزيز االقتصاد االجتماعي والتضامني باالقتصاد االجتماعي والم  بين  المعني  الخبراء  االجتماعية   آتشنوفريق 

هذه الشراكات، وبفضل  .  مجال عولمة وتنظيم العمالة في االقتصاد غير المنظم  التابع للمفوضية األوروبية ورابطة النساء في
اتصاالت  تقيم   الدولية  العمل  وقطاعيةتشغيلية  منظمة  وطنية  تعاونية  هيئات  العضوية  مع  و  مع  على  القائمة  المنظمات 

 ومؤسسات االقتصاد االجتماعي والتضامني الشاملة في جميع أنحاء العالم.  

مثل المكويتعاون   .137 بمجاالت  المعرفة  تعزيز  بهدف  والتضامني،  االجتماعي  االقتصاد  مجال  في  البحوث  معاهد  مع  تب 
ويسهم خبراء من هذه المؤسسات في    .والمنشآت التي يملكها العمال التعاونيات القائمة على المنصات واالبتكار االجتماعي

منظمة   وتتشارك  المكتب.  بها  التي يضطلع  والتعلم  البحث  بالتعاونيات أنشطة  المتعلقة  البحوث  إجراء  في  الدولية  العمل 
للبحوث في    معهدالاالجتماعية واالقتصاد االجتماعي والتضامني مع مراكز بحوث عديدة من بينها  والمنشآت   األوروبي 

ومعهد االجتماعية  والمؤسسات  التعاونيات  والمجتمع  بشأن  بحوث  ال  مجال  جامعة  العمل  وشفي  الكاثوليكية  بكة "لوفن" 
 "EMES  .كليات تعاونية مع  من جهة أخرى، يضطلع المكتب منذ زمن بعيد بأنشطة بحثية وتدريبية بالشراكة  " الدولية للبحوث

  .جمهورية تنزانيا المتحدة(كينيا و)في أوغندا والمملكة المتحدة( وجامعات )في 

وورش من خالل البحوث والمنصات الشبكية  ويدعم المكتب التعلم األقاليمي في مجال االقتصاد االجتماعي والتضامني   .138
الياباني لتعاونيات المستهلكين في منظمة العمل الدولية مع االتحاد    تشاركت،  2011  عام ومنذ    العمل والجوالت الدراسية. 

حصة  هذه الجوالت فرصة إللقاء نظرة فاوأتاحت  عشر جوالت دراسية، زار خاللها قادة التعاونيات األفريقية اليابان.  تنظيم  
على مختلف القطاعات، ال سيما قطاعات خدمات الرعاية الصحية واالجتماعية والطاقة المتجددة التي تنشأ فيها وحدات  

للمركز أكاديميات مختلفة تابعة  إطار  جوالت دراسية مماثلة في إيطاليا في    ن ظمتوقد   281االقتصاد االجتماعي والتضامني.
للتدريب ل  ،الدولي  الدوليةمنظمة  التابع  تورينو)  العمل  الريفية    (مركز  العمالة  مجال  الشباب  )في  بين وعمالة  والمساواة 

الجنسين واالقتصاد االجتماعي والتضامني، على سبيل المثال( لتعزيز االحتكاك بممارسات االقتصاد االجتماعي والتضامني 
دماج المهاجرين والالجئين. واالقتصاد االجتماعي  وإوخدمات الرعاية  في مجموعة من القطاعات، ال سيما السياحة الزراعية  

، بما لمثلثتوطيد التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون افي مجال المكتب  الذي يقوم به  عملال جزء من أيضاً والتضامني هو 
 في ذلك من خالل البحث في استكشاف العالقات بين االقتصاد االجتماعي والتضامني ومثل هذا التعاون.

 القدرات تعزيز 

ولم   282على مر السنين، طور المكتب أدوات ومواد وبرامج لتعزيز القدرات بلغات متعددة وكيّفها مع سياقات مختلفة.  .139
ت كيّف هذه األدوات مع السياقات الوطنية فحسب، بل كذلك مع القطاعات المحددة لها )التعدين ومصائد األسماك( والفئات  

 نذكر:  ،هذه األدواتبين (. ومن والالجئونوالنساء الريفيات والشعوب األصلية )الشباب المحرومون التي تستهدفها 

المكتب )من  مجموعة   • للتدريب على اإلدارة التعاونية، وهي أول مجموعة تدريبية يصدرها  -1978المواد والتقنيات 
 ( بهدف تعزيز قدرات مديري التعاونيات؛  1989

 
 “ ,Alternative Economies for TransformationUNRISD”. انظر:    280
 انظر:    281

ILO and Japanese Consumers’ Co-operative Union, Cooperation among Cooperatives in Action between Japan and Africa: 10 Years of 
ILO/JCCU African Cooperative Leaders’ Study Tour, 2021. 

القدرات "    282 تعزيز  بناءً التابعة    " أدوات  اللغات  الدولية، وغيرها من  العمل  لمنظمة  الثالث  باللغات الرسمية  الهيئات المكونة    للمكتب متوفرة  على طلب 

 للمنظمة. 

https://www.unrisd.org/unrisd/website/projects.nsf/(httpProgrammeAreas)/1AC8B1FF5B5CEA69802586BF0058FCF0?OpenDocument
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---coop/documents/publication/wcms_796653.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---coop/documents/publication/wcms_796653.pdf
https://www.ilo.org/global/topics/cooperatives/areas-of-work/WCMS_628372/lang--en/index.htm
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ومؤسسات    وبالتعاون مع مركز تورين  2011منذ عام  امني، ط ّورت  االقتصاد االجتماعي والتضست منشورات بشأن   •
ً بحثية مختارة خصيص  ألكاديميات منظمة العمل الدولية في مجال االقتصاد االجتماعي والتضامني؛ ا

باالشتراك مع مركز تورينو    2012  عام إدارة التعاونيات الزراعية، أطلقت  بشأن تحسين  "  My.COOPمجموعة تدريب "  •

"، وغيرها من مؤسسات التدريب التعاوني. وينظم مركز تورينو  Agriterraومنظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة و" 

بلغات متعددة بعنوان " كل عام   افتراضية  التدريب 2019  وفي عام ".  My.COOPدورة تدريبية  المركز مواد  ، حّول 

 (؛ My.COOP Smartى حزمة تعلّم ذاتي متوافقة مع الهواتف الذكية )إل بهذه الدورة الخاصة 

  و " طورته منظمة األغذية والزراعة باالشتراك مع منظمة العمل الدولية ومركز تورين ApexFinCoopبرنامج تدريب "  •

طط استراتيجية لدعم المنظمات الكبرى التابعة للتعاونيات المالية في وضع وتنفيذ خ  2017  في عامالتابع لها وانطلق  
  283أعضاءها؛ فعالة، من أجل أداء مهامها بتكلفة معقولة وبما يرضي

في إطالق وتنمية أعمالهم  أصحاب المشاريع  والمصمم خصيصاً لدعم صغار    " التدريبيوحسن مشروعك  ابدأبرنامج "  •
 ؛  2021 عام  ثم تحول إلى مجموعة تعلم ذاتي في 2017  عام  الذي أ طلق في

التدر • و" Think.Coop" يبيان  النموذجان   "Start.Coop  " المكتب    ناللذا عامأطلقهما  الوعي    2018  في  زيادة  بهدف 

 بالنموذج التعاوني وتوجيه عملية إنشاء التعاونيات باستخدام منهجية التعلم القائمة على األنشطة بين النظراء؛  

رجمت إلى األطفال، وت  عمل  بهدف زيادة الوعي في صفوف التعاونيات بشأن القضاء على    2021  عام  أداة أطلقت في •
 284؛ واألمريكتينخدمت في أفريقيا اإلسبانية والفرنسية واست  اللغتين 

  إدارة   لتحسين"  Manage.Coop" نموذج تدريب  و  الزراعية،  للتعاونياتالمهنيتين    والصحة  السالمةبشأن    عملية  أداة •

   .2022 عام من األول  النصف المكتب في أطلقها القائمة، التعاونيات

المؤتمر اإلقليمي لمنظمة  اعتمدها  ومنظمات االقتصاد االجتماعي في أفريقيا، التي  منشآت  خطة العمل الهادفة إلى تشجيع  و .140
إلى زيادة قدرة الهيئات  كتب  تدعو الم،  2009العمل الدولية المعني باالقتصاد االجتماعي والتضامني في جوهانسبرغ سنة  

 285المكونة لمنظمة العمل الدولية وغيرها من أصحاب المصلحة الرئيسيين للنهوض باالقتصاد االجتماعي والتضامني. 
في اإلجمال، و 286والتضامني.من األكاديمية الخاصة باالقتصاد االجتماعي نسخة  12 ومنذ ذلك الحين، نظم مركز تورينو

ً   11أول  في إنجاز    رجالً   569و امرأة    517شاركت   أصحاب العمل،  ممثلي  من    28و من ممثلي العمال    65، منهم  حدثا
امرأة    141  ضمّ   ،2021نوفمبر    عن بعد في تشرين الثاني/  انعقدي  لذ الثاني عشر ا  حدثوزارات العمل. وال  مثليمن م  67و
   287. بلداً  83من  رجالً  166و

تقييم مستقل رفيع المستوى وكان من شأن  .  تحدياً محدودة، مما يطرح  لبشرية والمالية المخصصة لهذه الحافظة  الموارد او .141
الضوء على  أن سلّط    2019-2014للفترة  المستدامة  المنشآت  بشأن تعزيز  منظمة العمل الدولية  وإجراءات  الستراتيجية  

من الدعم    ى قدراً "تلقّ واالقتصاد االجتماعي والتضامني  يات  المكتب في مجال تعزيز التعاون   نشاطالمخاوف من أن يكون  
سلط التقييم الضوء على    ،عن ذلك   هذا مجال يحظى باهتمام دولي متزايد". وفضالً   أنّ من  رغم  الستحقه، بمما يوالموارد أقل  

المنظمة نشاط  من    كبيراً   جزءاً   ألنّ   ،"حقيقة مفادها أنه يجب أخذ النتائج بعين االعتبار عندما تتخذ القرارات الخاصة بالموارد
مساعدة الهيئات المكونة لمنظمة العمل الدولية على أن تصبح أكثر بغية  و 288الميزانية[".وامج  نالبرمن  ]بنتائج أخرى  يرتبط  
أداة للتعلم الذاتي عبر اإلنترنت باالشتراك  جرى تطوير  وحدات االقتصاد االجتماعي والتضامني،  بشأن  المكتب  بأنشطة    إلماماً 

 مع مركز تورينو، مع التركيز بصفة خاصة على التعاونيات. 

 
 “ ,ApexFinCoopFAO, ILO and Turin Centre.(brief) ”ر:  انظ  283
ر لتكوين المدربين الميدانيين  ، العمل الدولي   مكتب   284 دور التعاونيات في القضاء على  و  2021  ، دور التعاونيات في القضاء على عمل األطفال: دليل ميّسِ

ر لتدريب اإلدارة والموظفين وأعضاء التعاونيات الزراعية -األطفال  عمل  .2021 دليل ميّسِ
الدولي،   مكتب    285 أفريقيا   العمل  في  االجتماعي  االقتصاد  ومنظمات  مؤسسات  لتعزيز  العمل  "االقتصاد  خطة  الدولية  العمل  لمنظمة  اإلقليمي  المؤتمر   ،

 . 2009، "قيا لألزمة العالميةاالجتماعي ــ استجابة أفري
جوهانسبرغ،  و  (2014كامبيناس، البرازيل )و  (2013غادير، المغرب )وأ  (2011مونتلاير، كندا )و  (2010انعقدت األكاديميات في تورينو، إيطاليا )   286

( أفريقيا  )و  (2015جنوب  المكسيك  )و  (2015بويبال،  كوستاريكا  )سيول، جمهورية  و  (2016سان خوسيه،  )و  ( 2017كوريا  لكسمبرغ   ( 2017مدينة 
 (. 2021افتراضي( ) بنسق ( ولشبونة، البرتغال )2019مدريد، اسبانيا )و (2019تورينو، إيطاليا )و

 ركزت النسخة الثانية عشرة على دور االقتصاد االجتماعي والتضامني في االنتعاش المتمحور حول اإلنسان والكوكب.  287
  ,level evaluation of ILO’s strategy and action for promoting sustainable enterprises 2014-HighILO–19, .2020انظر:    288
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  الالئق واالقتصاد االجتماعي والتضامني: العمل -  5الفصل   
 التحديات والفرص واالتجاهات المستقبلية   

ويتطلب اإلنسان.  مستقبل العمل المتمحور حول  والمتوازن  ركائز المجتمع  إحدى  االقتصاد االجتماعي والتضامني    يشّكل .142
صميم احترام قيم ومبادئ االقتصاد االجتماعي والتضامني وضع حقوق العمال واحتياجات وطموحات وحقوق كل الناس في  

تعزيز االقتصاد االجتماعي والتضامني على هذا النحو مع حتمية    ويتمشى.  المنشأة  السياسات والممارسات على مستوى
نهج إلى زيادة تطوير  الذي يدعو  (  2019مل الدولية من أجل مستقبل العمل )العدالة االجتماعية وإعالن مئوية منظمة الع

 حول اإلنسان ويمكن لقيم ومبادئ وممارسات االقتصاد االجتماعي والتضامني أن تسهم في تطوير مستقبل العمل المتمحور 
مساهمة االقتصاد  بشأن حشد  ة  والفرص المتاحة واالتجاهات المستقبليالمطروحة  . ويناقش هذا الفصل التحديات  هذا النهج

تحقيق أهداف العمل الالئق والتنمية المستدامة، التي تكفل الكرامة وتحقيق الذات والتقاسم العادل  لاالجتماعي والتضامني  
 للمنافع.

ليست    تحديات كبيرةتواجه وحدات هذا االقتصاد  وعلى الرغم من الزخم المتنامي حول االقتصاد االجتماعي والتضامني،   .143
تواجهها.ه التي  الوحيدة  تواجه    ي  المثال،  سبيل  االقتصاد المنشآت  فعلى  إطار  في  كانت  سواء  والمتوسطة،  الصغيرة 

التكنولوجيا    النفاذ إلىاالجتماعي والتضامني أم ال، صعوبات في الحصول على المعلومات والتمويل واختراق األسواق و
دارية، منخفضة من المهارات التقنية واإل  مستوياتالمنشآت من  هذه  ني  تعا. وقد  وتوفير البنى التحتية والمشتريات العامة

قد تخضع إلجراءات  والتطوير، والكافي في مجال البحث  الدعم  وال تلقى  ،  والنوعيةاالنتاجية  يعوقها انخفاض مستويات  و
قد  ف.  فقط  االقتصاد االجتماعي والتضامنيوحدات  تخّص  تحديات  غير أنه هناك  .  مفرطة  دارية غير مالئمة أو غير كافية أوإ

على احتياجات أعضائها والعاملين  المطلق  والتركيز    ،يؤدي الطابع المحلي للغاية لوحدات االقتصاد االجتماعي والتضامني
  السياسة العامة على الصعيدين الوطني والدولي. نقاشات  مشاركتها في  عرقلة  إلى    ،فيها ومستخدميها ومجتمعاتها المحلية

مؤسسات  أن يزيد من ابتعاد  زيادة الروابط بين االقتصاد االجتماعي والتضامني والمؤسسات العامة والخاصة  ومن شأن  
ويمكن أن يؤدي اعتمادها  289قيمها وأهدافها األساسية.عن بعض  االقتصاد االجتماعي والتضامني ومؤسسات القطاع الخاص  

. وفعاليتها واستدامتهاوالتضامني  االجتماعي  وحدات االقتصاد  استقاللية    تقويضإلى  على مصادر التمويل الخارجية  المفرط  
تختار التخلي عن استراتيجيات  يمكن أن  وحدات االقتصاد االجتماعي والتضامني، إال أنها    يمكن أن ينمو حجم  وفي حين

دات االقتصاد االجتماعي والتضامني وحالسديدة الخاصة بدارة  اإلنظم  يمكن لتمّس بقيمها ومبادئها. كما    يمكن أنالتوسع التي  
تعرقل محدودية لمقدمي الخدمات المالية الذين يسعون إلى تحقيق أقصى قدر من العائدات. كما يمكن أن  أن تجعلها أقل جاذبية  

حصاءات اإل  ومن شأن غياب.  االقتصادي  نموذجهذا الالتعليم والتدريب في مجال االقتصاد االجتماعي والتضامني تطوير  
مجال  إلى الحد من استخدامها كعناصر تحليل في أن يؤدي أثرها  عن افية عن وحدات االقتصاد االجتماعي والتضامني وكال

 البحوث والسياسات والممارسات. 

الممثلة مؤاتية  بيئة  إرساء  وينبغي   .144 المنظمات  بين  الثالثي  التعاون  من خالل  والتضامني  االجتماعي  االقتصاد  الزدهار 
ويتوقف مستقبل  .  للجهات الفاعلة المعنية  خرى ذات الصلة والممثلة بالتشاور مع المنظمات األو،  وللعمالالعمل    ألصحاب

سريع   عمل  عالم  ظّل  في  والتضامني  االجتماعي  تضافالتغيّر  االقتصاد  االجتماعيين على  والشركاء  الحكومات  جهود  ر 
منظمات أصحاب العمل  ل  ويمكن.  التنمية اآلخرينشركاء  و واألفقية لالقتصاد االجتماعي والتضامني  والهيكليات العمودية  

عمل  منظمات  و بمستقبل  الملتزمة  حولالعمال  تجعلاإلنسان    متمحور  والتضامني    أن  االجتماعي  من  جزءاً  االقتصاد 
ً استراتيجيا ، في تمديد العضوية إلى وحدات االقتصاد  تها. وبوسع منظمات أصحاب العمل أن تنظر، حيثما كان ذلك مناسبا

ً وتزويدها باالجتماعي والتضامني الراغبة في االنضمام إليها   لنفس الشروط واألحكام التي تطبقها    خدمات الدعم المناسبة وفقا
أن تقدم المشورة والمساعدة إلى العاملين في مجال االقتصاد االجتماعي ويجوز لمنظمات العمال  اآلخرين.    أعضائهاعلى  

عند كما يمكنها مساعدة أعضائها في إنشاء وحدات االقتصاد االجتماعي والتضامني    ،والتضامني فيما يتعلق باالنضمام إليها
والتضامني   االجتماعي  االقتصاد  لوحدات  ويمكن  العمودية  االقتضاء.  تشارك  ية  فق ألواوهيكلياتها  مع  أن  نشط  حوار  في 

تنمية االقتصاد محفزة لالعمال والوكاالت الحكومية وغير الحكومية المعنية بغية تهيئة بيئة  منظمات  العمل و  أصحابمنظمات  
 االجتماعي والتضامني.
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 لالقتصاد االجتماعي والتضامني  مؤاتية تشجيع بيئة 

البيئة  إّن توفير   .145 مؤاتية  بيئة  لتوفير  حاسم    ر  مجال االقتصاد االجتماعي والتضامني عنصمستدامة في  مؤاتية للمنشآت 
 بيئةويجب أن تستند ال.  لكافة المنشآت المستدامة  ضروري  الجدوى االقتصادية شرط  و  .األخرىالمستدامة  المنشآت  الزدهار  

مع قيم ومبادئ االقتصاد تمشى  يإطار قانوني وسياسي داعم    إلى  االقتصاد االجتماعي والتضامنيالتي تضمن استدامة منشآت  
يتوافق الغرض االجتماعي أو المصلحة العامة وحظر أو تقييد تقاسم   ، القيم والمبادئومن بين هذه    االجتماعي والتضامني.

مع السعي  هذه األهداف  أن تترافق  مع التنمية التي تحترم كرامة اإلنسان واالستدامة البيئية والعمل الالئق. ويمكن  المنافع  
ً   تشروع إلى تحقيق الربح في مجاالالم يجب    على ذلك، ال  وبناءً   .لربحل  الهادفةتعزيز استدامة المنشآت   ، بهدفأوسع نطاقا

البيئة  بالضرورة   تكون  حساب  المؤاتية  أن  على  والتضامني  االجتماعي  األلالقتصاد  العام  المنشآت  القطاعين  في  خرى 
  290.المنشآت جميع أنواععلى  تعود بالنفعالمستدامة للمنشآت  مؤاتيةتهيئة بيئة   والخاص. والواقع أنّ 

يشير  و  .المنشآت  منولغيره    له  ضمان تكافؤ الفرص  أهم سمات خلق بيئة مؤاتية لالقتصاد االجتماعي والتضامنيومن   .146
 ً أن  بالضرورة  ال يعني    مبدأ المساواة في المعاملة  إلى العدالة أو المساواة في المعاملة. غير أنّ   مفهوم تكافؤ الفرص عموما

المساواة،ت   المنشآت على قدم  ل جميع  النظر عن  عام  في بعض   مهمةعلى الرغم من وجود استثناءات  ف.  وضعها  بصرف 
ثم  التي تهدف إلى تحقيق أقصى قدر من األرباح  المنشآتتختلف عن  وحدات االقتصاد االجتماعي والتضامني  البلدان، فإنّ 

ً فالمستثمر.    على أساس رأس المال  توزعها في بيئة سياسية وقانونية   وحدات االقتصاد االجتماعي والتضامني تعمل غالبا
نفسها أمام عقبات بيروقراطية وتنظيمية كبيرة    المنشآتما تجد هذه    وكثيراً  291.والظروف غير المتكافئة  العراقيلتسودها  

نموذج األعمال  القطاع العام أو القطاع الخاص هو    بأنّ   ضتفترالتدابير التي    . كما أنّ وتشغيلها وتطويرها  تحول دون تأسيسها
الفهم الثالثي لتكافؤ الفرص الذي ظهر   وينطبقاالقتصاد االجتماعي والتضامني.    أعاقت تطورقد    ،القابل للتطبيقالوحيد  

رقم   التوصية  إطاراً   193أثناء صياغة  توفر  أن  للحكومات  وينبغي  والتضامني ككل.  االجتماعي  االقتصاد  ً   على    سياسيا
 ً ً   وقانونيا . ويجب أن تعزز  هاومبادئ   هاويسترشد بقيم  ،يتسق مع طبيعة ووظيفة وحدات االقتصاد االجتماعي والتضامني  داعما

  الذاتي   استقالل هذا االقتصاد  سيما  ال  الشروط الالزمة لحماية مبادئ االقتصاد االجتماعي والتضامني،المؤاتية  ة  يسياسالبيئة  ال
. عالوة على ذلك، ينبغي معاملة وحدات االقتصاد االجتماعي  في القطاعين العام والخاصواستقالليته عن الجهات الفاعلة  

 ً والتي ال تقل مؤاتاة عن تلك التي تتمتع بها األشكال األخرى من المنشآت ،  ارسات الوطنيةللقوانين والمم  والتضامني وفقا
 والمنظمات االجتماعية. 

ً يوفر    هومبادئ  ه صراحة بقيم  وتعترفاالقتصاد االجتماعي والتضامني    تضبط  تشريعاتاعتماد  و .147 ً   أساسا  لتعزيز هذا قويا
والتض  فاإلقرار.  االقتصاد االجتماعي  ينّم  باالقتصاد  البلدان  دساتير بعض  في  االقتصاد.  عن امني  بهذا  قوي  عند  و  التزام 
أولها هو تحديد المستوى  292عدة خيارات. يجد المشرعون أنفسهم أمام  االجتماعي والتضامني،  قانون بشأن االقتصاد  صياغة  

اتساق النهج   يعززفإنه يمكن أن  أعلى من الحكومة،  مستوى  عند إدخال تشريعات على  فضمنه.    التشريع  الحكومي الذي يدخل
لى صعيد أدنى، فإنها تسمح بالقيام ببعض التجارب قبل المرور إلى مرحلة التعميم، عالتشريعات    عندما تدخل  المتبع. وأما

ية. ويتعلّق  ولكن قد يؤدي هذا إلى عدم االتساق فيما يتعلق باالقتصاد االجتماعي والتضامني في مختلف الواليات القضائ
مع وضع أحكام مفصلة    ، الخيار الثاني بنوع القانون، الذي يتراوح بين التشريعات التي تضع أطر عمل والتشريعات الخاصة

أن تجمع المبادئ الواردة في  اإلطارية  شكال التنظيمية لالقتصاد االجتماعي والتضامني. من شأن التشريعات  بشأن جميع األ
ً   ختلف االشكال التنظيمية لالقتصاد االجتماعي والتضامني، كما يمكن أن توفرالتشريعات القائمة بشأن م للمزيد من    أسسا

التشريعي.   لالقتصاد االجتماعي والتضامني  أما  العمل  الوطني  التعريف  استناد  بمدى  فيتعلّق  الثالث،  أو القيم    إلىالخيار 
، يمّكن الخيار الرابع المشرعين من  . وأخيراً منها كلهامزيج  األنشطة االقتصادية أو على    األشكال التنظيمية أوأو    المبادئ

 االقتصاد. لهذا محددة التنظيمية األشكال الآليات لتحديد وحدات االقتصاد االجتماعي والتضامني أو   وضعالنظر في أهمية 
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اعتماد وتنفيذ سياسات   .148 االقتصاد االجتماعي والتضامني كذلك  المؤاتية تتمشى  ويتطلب تعزيز  عمل الالئق والتنمية  مع 
 :أن تقوم تحديداً بما يلي ويمكن لهذه السياسات المستدامة.

االجتماعية  • والسياسات  العمالة  سياسات  تطبيق  والتضامني من خالل  االجتماعي  االقتصاد  وحدات  في  العمالة  تعزيز 
 ؛المستوى الوطنية المتكاملة على  والصناعي ةالضريبيوالسياسات وسياسات دعم االقتصاد الكلي 

والتضامني، • االجتماعي  االقتصاد  وممارسات  ومبادئ  قيم  مجال  في  والتدريب  بالتعليم  جميع    النهوض  على  وذلك 
 ً   ؛المستويات المناسبة داخل النظم الوطنية للتعليم والتدريب، وفي المجتمع األوسع نطاقا

عي والتضامني التي ترمي إلى أهداف معيّنة في مجال اتخاذ تدابير حسب االقتضاء لدعم أنشطة وحدات االقتصاد االجتما •
أو المناطق المجموعات  على  بالمنفعة  ، مثل النهوض بالعمالة أو تطوير األنشطة التي تعود  واالجتماعيةالسياسات العامة  

ى برامج  ، اإلعانات الضريبية والقروض والمنح والوصول إلاإلمكانوبقدر  فيما تشمل  المحرومة. وتشمل هذه التدابير،  
 ؛ بالمشتريات العامةاألشغال العامة واألحكام الخاصة 

المسؤولة    المشتريات العامة  إلى األسواق، بما في ذلك عن طريق  والتضامنيتيسير وصول وحدات االقتصاد االجتماعي   •
 ً ً  اجتماعيا  ؛ وبيئيا

الجتماعي والتضامني وقدرتها على توفير التدريب وغيره من أشكال المساعدة لتحسين مستوى إنتاجية وحدات االقتصاد ا •
 المنافسة ونوعية السلع والخدمات التي تنتجها؛ 

لتلبية احتياجاتها، بما في ذلك من  المكيّفة  تيسير وصول وحدات االقتصاد االجتماعي والتضامني إلى الخدمات المالية   •
  الذين يشّكلون لقطاع مالي شامل، مع التركيز على وجود قوي لمقدمي الخدمات المالية  مناسب  خالل وضع إطار تنظيمي  

 من االقتصاد االجتماعي والتضامني؛ جزءاً 

صاد االجتماعي والتضامني، ضمان وضع سياسات تكفل الحماية االجتماعية الشاملة لألشخاص الذين ينشطون داخل االقت •
الدعم لوحدات االقتصاد االجتماعي   وتقدمالمحرومة واألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة،  المجموعات  في ذلك  بمن  

 والتضامني لتيسير حصول أفرادها والعاملين فيها على استحقاقات الحماية االجتماعية؛

الفرص و • تكافؤ  العاملالمساواة في  تعزيز  لجميع  بالمبادئ المعاملة  يتعلق  فيما  والتضامني  االجتماعي  في االقتصاد  ين 
و استخدام وحدات  أ  تأسيسوالحقوق األساسية في العمل والتغطية بموجب قوانين العمل الوطنية ذات الصلة، وضمان عدم  

لى جميع  االقتصاد االجتماعي والتضامني للتملّص من االمتثال لقانون العمل، وذلك بضمان تطبيق تشريعات العمل ع
 ؛المنشآت

في إطار االقتصاد االجتماعي والتضامني، مع إيالء اهتمام المهنيتين  اعتماد تدابير تعزز السالمة والصحة    التشجيع على •
 ؛ 19-كوفيدتفرضها جائحة خاص للتحديات الحالية التي 

، بما في ذلك ما يتعلق تؤديه العمل الذي  ووحدات االقتصاد االجتماعي والتضامني    كنف  تعزيز المساواة بين الجنسين في •
 ؛نوع الجنسعلى أساس  والتحرشوالتوازن بين العمل والحياة الشخصية والوقاية والحماية من العنف  بحماية األمومة

المنظم، وذلك بتمكينهم من االنضمام  تيسير انتقال العمال والوحدات االقتصادية من االقتصاد غير المنظم إلى االقتصاد   •
 ؛ في القطاع المنظمإلى وحدات االقتصاد االجتماعي والتضامني 

وبناء  االنتعاش  ومنع اندالع األزمات ودعم    إدماج وحدات االقتصاد االجتماعي والتضامني في استراتيجيات تعزيز السلم •
 ال سيما عن طريق:ه االستراتيجيات،  في تنفيذ هذ باعتبارها جهات شريكة وفاعلةالصمود القدرة على 

   حتى تعود منافع هذا التحول بشكل دعم مساهمة وحدات االقتصاد االجتماعي والتضامني في التحول الرقمي العادل
 ؛كبير على المجتمع مع التصدي للمخاطر والتحديات التي يطرحها

   في ذلك  في  بما  البيئية،  االستدامة  نحو  العادل  االنتقال  في  والتضامني  االجتماعي  االقتصاد  وحدات  مساهمة  دعم 
 ؛ الدائرياالقتصاد 

   االقتصاد االجتماعي والتضامني وتحسين اإلحصاءات الوطنية بشأنه وذلك بهدف صياغة   عنتعزيز نشر المعلومات
 وتنفيذ سياسات التنمية المستدامة.
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 بشأن االقتصاد االجتماعي والتضامني  للمكتب ةالمستقبلي  عمالاأل

، وبغية تعزيز مساهمة االقتصاد االجتماعي والتضامني في النهوض بالعمل ةالعام  هذه المناقشةعلى استنتاجات    بناءً  .149
 : ما يلي  للمكتب اتخاذ إجراءات تهدف إلى  يجوز الالئق والتنمية المستدامة باالشتراك مع األطراف المعنية بهذا االقتصاد،  

ستدامة، عن طريق إدماج ن هج هذا  تسخير إمكانات االقتصاد االجتماعي والتضامني للنهوض بالعمل الالئق والتنمية الم •
 االقتصاد في جميع مشاريع منظمة العمل الدولية وبرامجها وأنشطتها ذات الصلة؛ 

االستشارية السياسية   اتية الزدهار االقتصاد االجتماعي والتضامني وذلك عن طريق توفير الخدماتودعم تهيئة بيئة م •
دمات المالية، بهدف تلبية احتياجات الهيئات المكونة لمنظمة العمل الدولية،  والخ  وبناء القدرات  يةالبحثاألعمال  و  والقانونية

 للعمل الالئق؛  ةالقطريالبرامج  بما في ذلك من خالل  

إدماج االقتصاد االجتماعي والتضامني في هيكل • المكتب  يةزيادة  النتائج والنواتج والمؤشرات ذات    ،نتائج  بما في ذلك 
 العمل الدولية وإعادة تنشيط آلية التنسيق على نطاق المكتب بشأن تعزيز هذا االقتصاد؛  الصلة لبرنامج وميزانية منظمة

مشاريع التعاون اإلنمائي التي تضطلع بها االستناد إلى  مواصلة النهوض باالقتصاد االجتماعي والتضامني من خالل   •
األطفال والتهجير القسري وتمكين عمل  ضاء على  إلغاء العمل الجبري والق  التالية:  مشاريعالمنظمة العمل الدولية، ال سيما  

 ً  واالنتقالعمالة الشباب وتوسيع نطاق الحماية االجتماعية  والنهوض ب  المستضعفيناألشخاص  وإشراك    المرأة اقتصاديا
 ؛ وبناء القدرة على الصمود إزاءها لألزمات واالستجابةإلى االقتصاد المنظم 

من    النتعاش متمحور حول اإلنسان للخروجمني في نهج منظمة العمل الدولية  مواصلة دمج االقتصاد االجتماعي والتضا •
 بيئي ورقمي عادل؛    انتقالالمساواة بين الجنسين وضمان    بشأن  التحويليبرنامج  ال، بما في ذلك ما يتعلق ب19-أزمة كوفيد

إلى العمل الذي    وقابلة للمقارنة عن االقتصاد االجتماعي والتضامني، استناداً   متسقةع وتصنيف بيانات  يجمتالتشجيع على   •
وضع مبادئ توجيهية دولية بشأن اإلحصاءات المتعلقة   والعمل على  أنجز في مجال إصدار إحصاءات عن التعاونيات 

 باالقتصاد االجتماعي والتضامني؛

 وإرساء د االجتماعي والتضامني باالشتراك مع مركز تورينو،  االقتصا  في مجالتوسيع استراتيجية تطوير قدرات المكتب   •
 ؛ االقتصاد لهذامجال تضم مؤسسات بحثية ومراكز تدريب تابعة هذا الشبكة عالمية لتطوير القدرات في 

دور قيادي داخل منظومة األمم المتحدة بشأن االقتصاد االجتماعي والتضامني، من أجل النهوض بالعمل    أداء  مواصلة •
ق والتنمية المستدامة وإدماج العمل الالئق والعدالة االجتماعية في األنشطة المتعلقة باالقتصاد االجتماعي والتضامني، الالئ

بها   والنهوض  التعاونيات  تعزيز  لجنة  ذلك عن طريق  في  المشترك  ومجموعةبما  المتحدة  األمم  الوكاالت   ةعمل  بين 
 باالقتصاد االجتماعي والتضامني؛ ةوالمعني

التخطيط والتنفيذ على  في أنشطة  االقتصاد االجتماعي والتضامني    إدماجعاون مع أفرقة األمم المتحدة القطرية من أجل  الت •
 جميع المستويات؛ 

الشراكات   • على  و  بشأنالحفاظ  المتحدة  األمم  وكاالت  مع  والتضامني  االجتماعي  البحوث الاالقتصاد  ومراكز  شبكات 
الشراكات وتوسيع نطاقها حيثما أمكن، بالتنسيق والتعاون الوثيق مع الهيئات المكونة  وتكثيف هذه    بهذا الموضوعالخاصة  

 لمنظمة العمل الدولية. 
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  المرفق 

 االقتصاد االجتماعي والتضامني وأشكاله التنظيمية في معايير العمل الدولية 

 دور االقتصاد االجتماعي والتضامني أو مكوناته  الصك 

  االتفاقيات 

 1947)األقاليم التابعة(، تفاقية السياسة االجتماعية ا
 (82)رقم 

اإلنتاج والتوزيع من أجل تعزيز القدرة    تكلفة تخفيضتعاونيات المنتجين والمستهلكين: 
 )ه(( 8اإلنتاجية وتحسين مستويات معيشة المنتجين الزراعيين )المادة 

 ا  والمنتجين المستقلين من الرب جراأل العاملين بمنظمات االئتمان التعاونية: حماية  
 ((2)17)المادة 

اتفاقية السياسة االجتماعية )األهداف والمعايير 
 (117)رقم  1962األساسية(، 

تكاليف اإلنتاج والتوزيع من أجل تعزيز القدرة   تخفيضتعاونيات المنتجين والمستهلكين: 
 )ه(( 4اإلنتاجية وتحسين مستويات معيشة المنتجين الزراعيين )المادة 

 والمنتجين المستقلين من الربا  العاملين بأجرمنظمات االئتمان التعاونية: حماية  
 ((2)13)المادة 

 1988اتفاقية النهوض بالعمالة والحماية من البطالة، 
 ( 168)رقم 

 التعاونيات: إنشاء وتعزيز جميع أشكال العمالة الكاملة والمنتجة والمختارة بحرية )الديباجة( 

  التوصيات 

 ((2)27الفقرة ية )اإلضافالتأمين   إعاناتالمتبادلة: توفير   جمعيات المساعدات (67)رقم  1944توصية تأمين الدخل، 

  1955توصية التأهيل المهني للمعوقين، 
 (99)رقم 

 التعاونيات أو غيرها من المؤسسات المماثلة: توظيف األشخاص ذوي اإلعاقة  
 )د(( 31)الفقرة 

توصية حماية العمال المهاجرين )البلدان المتخلفة(،  
 ( 100)رقم  1955

تعاوني، بينما    على أساس وحدائق الخضراوات األسماك  أحواضو الحيواناتتدار مزارع 
التجزئة: توفير السلع االستهالكية للعمال المهاجرين ب محالت البيع تدير تعاونيات العمال 

 )أ( و)ب(( 43و( 1)42وأسرهم بأسعار معقولة وكميات كافية )الفقرات 

 )ب((49منظمات االئتمان التعاونية: حماية العمال المهاجرين من الربا )الفقرة 

  1957توصية السكان األصليين والقبليين، 
 ( 104)رقم 

 (7الفقرة ) المزارعين  بين المديونية على للقضاء  مناسبة تدابير تتخذ نظم االئتمان التعاونية:  

للملكية  التقليدية الحديثة مع األشكال  األساليب اإلنتاج التعاوني والتموين والتسويق: تكييف 
التقليدية   ن ظمهم ومعبين السكان المعنيين، اإلنتاج واالستعمال الجماعيين لألراضي ومعدات 

 ( 8)الفقرة المتعلقة بخدمات الجماعات المحلية والمساعدة المتبادلة 

 )ج((22)الفقرة  الريفية والصناعات اليدوية  بالحرف النهوضالتعاونيات:  

 ()ب((2)13و 5تعاونيات بناء المساكن: بناء مساكن للعمال وأسرهم )الفقرتان  (115)رقم  1961 العمال، إسكان توصية 

اإلسكان التعاونية وغيرها من الجمعيات غير الهادفة إلى الربح وغيرها من  جمعيات 
 ( 14و( 1)12 تانالفقركن للعمال )اسم: توفير الجمعيات اإلسكان

 ( 17وبناء مساكن العمال )الفقرة الجمعيات التعاونية: تمويل 

تعاونيات الحرف اليدوية والصناعات الصغيرة: التكيف مع أوجه التقدم التكنولوجي  ( 122)رقم  1964توصية سياسة العمالة، 
والتغيرات في ظروف السوق، وتوفير فرص العمل دون االعتماد على تدابير الحماية أو  

 )ب((26تعوق النمو االقتصادي )الفقرة االمتيازات الخاصة التي من شأنها أن  

التنظيم التعاوني في مجالي اإلنتاج والتسويق: تعزيز العمالة الريفية المنتجة )الفقرة 
27(4 )) 
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 المرفق 

 

 دور االقتصاد االجتماعي والتضامني أو مكوناته  الصك 

  التوصيات 

  1966توصية التدريب المهني لصيادي األسماك، 
 ( 126)رقم 

في   توفير فرص العملقوارب الصيد:   عمالالتعاونيات من أجل الشراء المشترك واست
 )د((7سماك للمتدربين )الفقرة ألمصائد ا 

 1968توصية المستأجرين والمزارعين بالمشاركة، 
 ( 132)رقم 

وتعاونيات  المنتجات الزراعية تجهيز المؤسسات التعاونية مثل تعاونيات االنتاج وتعاونيات 
عين : زيادة رفاه المستأجرين، والمزاراالئتمان وتعاونيات التسويق وتعاونيات الشراء

 (21بالمشاركة والفئات المماثلة من العمال الزراعيين )الفقرة 

 ()أ((3)22التعاونيات االئتمانية: توفير االئتمان منخفض التكلفة )الفقرة 

  1975توصية منظمات العمال الريفيين، 
 ( 149)رقم 

تعزيز  و ةمباشر تلبية احتياجات أعضائها التعاونيات: تمكين منظمات العمال الريفيين من 
ً استقاللها عن طريق  ً االعتماد على الذات اقتصاديا  )د((16)الفقرة   في آٍن معا

 1983توصية التأهيل المهني والعمالة )المعوقون(، 
 ( 168)رقم 

  ةلا: توفير التأهيل المهني والعمالحهمتشجيع المعوقين على إنشاء وتطوير تعاونيات لص
 )ه( و)و((11)الفقرة 

 المنزلية أو األنشطة الزراعية أو الحرفية أو غيرها:  الصناعات  التعاونيات في مجال 
 )د(( 21التأهيل المهني في المناطق الريفية )الفقرة 

   1984توصية سياسة العمالة )أحكام تكميلية(،  
 ( 169)رقم 

 واألشخاص المحرومين  والمجموعاتتعاونيات العمال: توفير فرص العمل للشباب 
 ((أ)16)الفقرة 

تواجههم فرص العمل، ال سيما للعمال الذين إتاحة  الجمعيات الصغيرة:  و التعاونيات 
 ( 30 صعوبات خاصة )الفقرة

 )ج(( 29)الفقرة المنزل في  العمال التعاونيات: تنظيم  ( 184)رقم   1996العمل في المنزل، توصية 

توصية خلق الوظائف في المنشآت الصغيرة  
 (189)رقم  1998والمتوسطة، 

 االجتماعية  في مجال الحماية المبادرات التعاونية: التدابير التكميلية المحتملة 
 ()ب(( 3)7)الفقرة 

الصغيرة والمتوسطة على التمويل واالئتمان  المنشآت لضمان المتبادل: حصول لجمعيات 
 ((3)14مرضية )الفقرة بشروط 

المنشآت  تعاونيات االنتاج والخدمات: تبادل الخبرات وتقاسم الموارد والمخاطر بين 
 ((3)16الصغيرة والمتوسطة )الفقرة 

االدخار  زيادة و والتعليم والتدريب ةمستدامالو ةالئقال والوظائفالدخل  توليد ات:  التعاوني ( 193)رقم  2002توصية تعزيز التعاونيات، 
  سهام في التنمية البشرية المستدامةإلوا ة واالقتصادي ة االجتماعي  ةوتحسين الرفاه واالستثمار
يشمل التعاونيات ويستجيب  وقابل للبقاء، قطاع اقتصادي متميز دينامي وتطوير وإنشاء 

 ( 4لالحتياجات االجتماعية واالقتصادية للمجتمع المحلي )الفقرة 

: المساهمة في توازن قطاع تعاوني تآزري ومنظمات اجتماعية وغير حكومية أخرى
 (6المجتمع )الفقرة 

  المنظم  ريغ االقتصاد من االنتقال ة يتوص
 (204)رقم  2015 المنظم،  االقتصاد إلى

االنتقال إلى االقتصاد   هيل: تساألخرى االقتصاد االجتماعي والتضامنيالتعاونيات ووحدات  
 ((ز)11المنظم )الفقرة 

 توصية العمالة والعمل الالئق من أجل السالم  
 (205)رقم  2017والقدرة على الصمود، 

وغيرها من مبادرات االقتصاد االجتماعي: تعزيز العمالة والعمل الالئق وفرص  التعاونيات 
 )ج((11)الفقرة  توليد الدخل إلتاحة االنتعاش وبناء القدرة على الصمود
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