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خلصــت الدراســة التــي أجراهــا المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي إلــى أن قطــاع االقتصــاد 
االجتماعــي والتضامنــي يتكــون مــن التعاونيــات التــي ســاهمت ســنة 2013 بنســبة 1.5 فــي المائــة فــي 
ــن التعاضديــات التــي يبلــغ عــدد منخرطيهــا 1,5 مليــون شــخص وتقــدم  الناتــج الداخلــي الخــام، ومـ

خدماتهــا إلــى 4.5 مليــون مســتفيد، ومــن جمعيــات تضــم 15 مليـــون منخــرط، ثلثهـــم مـــن النســاء.
ــوع  ــف جوانــب الموضـ ــى اإلحاطــة بمختل ــة هـــذا القطــاع، حــرص عل ــس بأهميـ ــن المجل ووعيـــا مـ
المطــروح للدراســة، معتمـــدا اإلنصــات إلــى مختلــف األطــراف المعنيــة وتحليــل الممارســات المحليــة 

الناجحــة واالنفتــاح علــى البعـــض التجــارب الدوليــة المتميــزة فـــي هـــذا المجــال.

وفـــي هـــذا اإلطــار، يقتــرح المجلــس مجموعــة مــن التوصيــات الهادفــة إلــى تعزيــز قطــاع االقتصــاد 
ــب: ــة جوان ــى خمسـ ــب علـ ــي تنصـ ــي، وهـ االجتماعــي والتضامن

í حكامــة القطــاع مــن خــالل، علــى وجــه الخصــوص، إعــداد قانون-إطــار لالقتصــاد االجتماعــي
والتضامنــي؛

í تعزيــز قــدرات الفاعليــن، خصوصــا عــن طريــق تشــكيل أقطــاب تنافســية جهوييـــن مـــن أجـــل تقويــة
ــي؛ ــكار فــي قطــاع االقتصــاد االجتماعــي والتضامن ــى االبت ــن والتشــجيع عل ــة للفاعلي القــدرة اإلنتاجي

í:التوصيات الخاصة بالتعاونيات، نذكر منها بوجه خاص
 ــوص ــى وجــه الخصـ ــار عل ــر األخــذ فــي االعتب ــات عبـ ــق بالتعاوني ــون المتعل ــز القان مالءمــة وتعزي

اإلنصــاف الضريبــي بيــن التعاونيــات ومقــاوالت القطــاع الخــاص، ومســاطر حــل التعاونيــات، 
وحمايــة التــراث الجماعــي للتعاونيــات؛

 ،وضع نظـــام لـدعـــم إنشـــاء التعاونيات المبتكرة المساهمة فـــي خلـــق قيمة مضافـــة وفـرص الشغل
وخاصـــة التعاونيـــات الـتـــي تقـدم «خدمـات إلى التعاونيات» وتعاونيات التسويق؛

.«إنشاء منصة للتسويق المنصف وعالمة «منتوج تضامني
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í: التوصيات الخاصة بالتعاضديات، ومن أهمها
 ــد أدوار واختصاصــات ومســؤوليات ــم العمــل التعاضــدي، وتحدي ــي تحك ــات الت ــد المقتضي تحدي

مختلــف الفاعليــن المؤسســاتيين المتدخليـــن فـــي مـوضـــوع التعاضـــد ؛
 فســح المجــال أمــام المبــادرة التعاضديــة، بإزالــة التأويــالت المتضاربــة بيـــن أحـــكام مدونــة

التعاضـــد ومـدونـــة التغطيــة الصحيــة وأحــكام النصــوص األخـــرى ذات الصلــة بالقطــاع التعاضــدي.
í: التوصيات الخاصة بالجمعيات، نذكر من أهمها

 االعتــراف بصفــة المنفعــة العامــة للجمعيــات وتحديــد فئــات وأنــواع الجمعيــات ودورهــا االقتصادي
فــي المجتمــع ووضــع تصنيــف مناســب لهــا وتصنيفهــا حســب الفئــات وتحديــد مجــال تدخـــل كـــل 

نـــوع مـــن أنـواع الجمعيات.
 تســهيل الولــوج إلــى التمويــل والتفاعــل بيــن الجمعيــات والهيئــات العموميــة فــي إطــار عقــود مبنيــة

علــى برامــج.


