ورقة بحثية ()1

القطاع الثالث:
طبيعته ووسائل قياسه
وآثاره على التنمية في
المملكة العربية السعودية
إعداد
لسرت ساالمون وفويشيخ سوكولوفسكي
الباحثان يف مركز جونز هوبكنز لدراسات املجتمع املدني
بتكليف من املركز الدويل لألبحاث والدراسات مداد

1443هـ

3
2

املركز الدويل لألبحاث والدراسات (مداد)
http://www.medadcenter.com
يمنع نسخ أو استعمال جزء من هذا الكتاب بأية وسيلة تصويرية أو إلكرتونية أو
ميكانيكية بما فيها التسجيل الفوتوغرايف والتسجيل عىل أرشطة أو أقراص مقروءة أو بأية
وسيلة نرش أخرى بما فيها حفظ ،املعلومات واسرتجاعها من دون إذن خطي من النارش
(األراء الواردة يف الكتاب ال تعرب بالرضورة عن رأي املركز)
ح فرع رشكة مداد الدويل لتطوير العمل الخريي املحدودة1443 ،ه
فهرسة مكتبة امللك فهد الوطنية أ ثناء النرش
ساالمون  ،لسرت
القطاع الثالث :طبيعته ووسائل قياسه وآثاره عىل التنمية يف اململكة العربية السعودية.
لسرت ساالمون؛ فويشيخ سوكولوفسكي؛ مركز مداد الدويل لتطوير العمل الخريي  -ط1
 جدة1443 ،ه 30 /ص؛ 17سم ×24سمرقم اإليداع1443/2123 :
ردمك 978-603-03-8590-4 :
 -1السعودية  -خطط التنمية أ.سوكولوفسكي ،فويشيخ (مؤلف مشارك) ب .مركز
مداد الدويل لتطوير العمل الخريي (مرتجم)
1443/2123
		
ديوي 3380900953105
جميع الحقوق الفكرية والطباعة محفوظة
اململكة العربية السعودية  -جدة
هاتف+ 96692006674:
بريد إلكرتوني info@medadcenter.com :

3

المحتويات

4

1

مقدمة املركز

5

1

مقدمة :موقع القطاع الثالث عىل الخريطة االقتصادية للعالم

7

2

التصور الدويل للقطاع الثالث  /االقتصاد االجتماعي

12

3

عنارص ومصادر البيانات لقياس حجم وهيكل القطاع الثالث

16

4

القطاع الثالث :قوة اقتصادية كربى

23

5

تأثري القطاع الثالث عىل التنمية االقتصادية

33

6

خاتمة  :اآلثار املرتتبة عىل اململكة العربية السعودية

39

مقدمة المركز

مـن أسـس العمل الخريي يف اإلسلام؛ اإلحسـان إىل الخلق كلهم ،من االنسـان ،إىل الحيـوان ،إىل النبات ،بـل كما يف حديث
(ويف كل كبـد رطبـة أجر) ،ومن هذا اإلحسـان ينتج عمـارة األرض والقيام على مصالح البرش ومسـاعدتهم يف أعمالهم
التجاريـة واالقتصاديـة ،كمـا جاء يف الحديث (تعين جائعا أو تصنع ألخـرق) ،وغريها من األحاديـث النبوية.
وهـذه األسـس جعلت هـذا القطـاع ثالث أضلاع التنمية مع القطـاع الحكومـي ،والقطـاع التجاري يف وقتنـا الحارض.
وقـد اهتمـت دول العالـم املتقـدم بهذا القطاع ،وحسـاب مدى مسـاهمته يف الناتج املحلي كمنظور اقتصـادي للقطاع.
بينمـا أهملـت العديد مـن الدول اإلسلامية تفعيل القطـاع يف التنميـة ،ويف قياس مسـاهمته فيها.
وقـد تنبهـت اململكة العربية السـعودية ألهميـة القطـاع ودوره يف التنمية ،فضمّ نـت رؤيتها رفع مسـاهمة القطاع غري
الربحـي يف الناتج املحيل إىل نسـبة ( )%5بنهايـة عام 2030م.
وهـذا التوجـه االستراتيجي للمملكة تجاه القطـاع؛ ّ
حفز املركـز الدويل لألبحـاث والدراسـات (مداد) إلعداد الدراسـات
وتقديـم االستشـارات إىل الجهـات ذات العالقـة يف منهجيـات ،وآليـات قياس مسـاهمة القطـاع غري الربحـي يف الناتج
املحلي اإلجمايل.
ومـن تلـك األعمـال التـي قـام بهـا املركـز التواصـل مـع الخبراء العامليين املتخصصني يف هـذا املجـال واستشـارتهم
واسـتكتابهم.
ومـن هـؤالء الخبراء الدكتـور لستر سـاملون وسـاعده فويشـيخ سوكولوفسـكي الباحثين يف مركـز جـون هوبكنز
لدراسـات املجتمـع املدني.
وجـاءت هـذه الورقـة البحثيـة نتيجـة لهـذا الحـراك؛ لتقـدم تصـورا ً عاما ً عـن الجهـود العامليـة ،يف قياس مسـاهمة
القطـاع غير الربحـي ،يف الناتـج املحيل ،وبيـان دور القطـاع يف التنميـة االقتصاديـة ،واالجتماعية ،مع تسـليط الضوء
على أهـم التحديات التي تواجه الدول يف قياسـها ملسـاهمة القطـاع يف التنميـة االقتصادية ،واالجتماعيـة ،مع توضيح
ألهـم منهجيـات القيـاس املتبعة لدى األمـم املتحـدة ،ويف بعـض دول العالم.
ويف الختـام نأمـل أن تسـاعد هـذه الورقـة البحثية على اسـتيعاب أدوار القطاع غري الربحـي يف التنمية ،وعلى منهجية
قيـاس مسـاهمته فيهـا ،وعلى إصدار التقاريـر الدورية التـي توضح جهـوده ،ومسـاهمته يف تنمية البلـد ،حتى تكون
أحد أسـباب تحسين سـمعة القطاع لدى املسـؤولني وأفـراد املجتمع.
والله املوفق ،،،

إدارة املركز
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1.مقدمة :موقع القطاع الثالث على
الخريطة االقتصادية للعالم

1 .1املشكلة :القطاع غري املرئي
تمثـل فكـرة وجـود «قطـاع ثالـث» فيمـا وراء سـاحات الدولـة
والسـوق واحـدة مـن أكثـر املفاهيـم إثـارة للحيرة يف الخطـاب
السـيايس واالجتماعـي املعـارص  ،فهـي تشـمل تنوعً ـا هائالً من
املؤسسـات والسـلوكيات التـي لـم ينظر إليهـا يف الخطـاب العام
أو العلمـي كقطاع مسـتقل إال مؤخـرا ً وبدرجة عالية مـن الحذر.
ونتيجـة لذلـك  ،كان هذا القطاع منـذ فرتة طويلة شـبيها ً بالقارة
غير املرئيـة يف عالم املجتمـع الحديث ،يعلم الجميـع أنها موجودة
 ،ولكـن مكوناتهـا ومعاملهـا الدقيقـة ظلت يف أحسـن األحوال غري
واضحـة ،بل ومشـكوك فيهـا يف بعـض األحيان.
وقـد زاد هـذا األمـر تعقيـدا بسـبب التعامـل مـع هـذه املجموعة
مـن املؤسسـات والسـلوكيات يف النظم اإلحصائية الرسـمية  ،مثل
نظام الحسـابات القوميـة ( ، )SNAوالذي يوجـه تجميع البيانات
األساسـية الرسـمية عـن االقتصـاد القـوى العاملـة يف كل بلـدان
العالـم  ،والتي توجـه تجميع البيانـات املتعلقة بالعمـل والعمالة.
وقـد نشـأت الحاجـة إىل حسـاب خـاص للقطـاع الثالـث بسـبب
عـدم وضوح مؤسسـاته وأنشـطته يف نظام الحسـابات القومية .
فكمـا هـو موضح يف الجدول رقـم ( )1أدناه ،يتـم توزيع الوحدات
املؤسسـية على خمسـة قطاعـات مؤسسـية  -الشركات املالية،
والشركات غير املاليـة ،والحكومـات ،واألرس ،واملؤسسـات غير
الربحيـة التي تخـدم األرس  -بنا ًء على نوع األنشـطة االقتصادية
التـي تؤديهـا بشـكل أسـايس ،وعىل وجـه التحديـد ما ييل:
• الوحـدات التـي تتـوىل اإلنتـاج يف السـوق وتهـدف إىل بيـع
منتجاتهـا بأسـعار مجزيـة اقتصاديًـا تضـم إىل قطـاع
الشركات  ،والذي ينقسـم بدوره إىل قسـمني :الشركات غري
املاليـة والشركات املاليـة .وبنـا ًء عىل املنتـج الرئيـس فغالبا ً
مـا يتـم عمليـا ً دمـج هذيـن القطاعين يف قطـاع واحـد يف
التقاريـر الرسـمية.

التـي تخـدم األرس وال تهدف للربـح (.)NPISH
وبخلاف الشركات الخاصـة والحكوميـة  ،والتـي يمكـن تحديد
القطـاع املحـدد الـذي تنتمـي إليـه بسـهولة ،نجد أن مؤسسـات
القطـاع الثالـث يمكنهـا االنخـراط يف عـدة أنـواع مختلفـة مـن
األنشـطة االقتصاديـة .فبعض تلك املؤسسـات – مثـل الجامعات
أو املستشـفيات غير الربحيـة – تقـوم ببيـع منتجاتها بأسـعار
مجزيـة كمـا تفعـل املؤسسـات الربحيـة ،وبعضهـا اآلخـر يوفر
السـلع الفرديـة أو الجماعيـة بأسـعار ليسـت ذات أهميـة
اقتصاديـة مثـل الحكومـة ،ولكن مـن املمكن للحكومة أن تنشـئ
بعضهـا يف الواقـع وتتحكـم فيهـا ،يف حين أن البعـض اآلخـر قد
يضطلـع بأنشـطة مشـابهة ألنشـطة الحكومـة ولكـن يترصف
بشـكل مسـتقل عنهـا .ونتيجـة لذلـك ،يضـم نظـام الحسـابات
القوميـة وحدات القطاع الثالـث ملجموعة متنوعة مـن القطاعات
املؤسسـية املختلفـة .باإلضافـة إىل ذلـك  ،فـإن التطـوع  -الذي ال
يمثـل وحـدة مؤسسـية مسـتقلة ولكنـه نشـاط يتـم القيـام به
داخـل الوحـدة  -ي َ
ُضم مـن الناحيـة النظرية للقطاع الـذي تنتمي
إليـه الوحـدة ،يف حين أن العمـل التطوعـي املنجز خـارج املنظمة
(ويسـمى «العمـل التطوعـي املبـارش») يعامل كجزء من أنشـطة
قطـاع األرسة ؛ ولكـن يتم حسـاب ذلك الجزء من العمـل التطوعي
املبـارش الـذي ينتج عنـه مردود مـادي فقـط ،بينما يعتبر الجزء
الـذي تنتـج عنـه الخدمـات خـارج مـا يسـمى «حـدود اإلنتاج»
لالقتصا د .

•الوحـدات التـي تتـوىل إنتـاج السـلع الفرديـة والجماعيـة
بأسـعار غير مؤثـرة اقتصاديًـا  ،والتـي تتـوىل السـلع
االسـتهالكية واالدخـار نيابة عن السـكان ،تضـم إىل القطاع
الحكومـي العـام.
• الوحـدات التي تتوىل إنتاج احتياجاتها االسـتهالكية بنفسـها
تضم إىل قطاع األرسة.
• الوحـدات التـي ليسـت منتجة للسـوق والتـي تدعمها األرس
والتـي ال تسـيطر عليها الحكومـة تضم إىل قطاع املؤسسـات
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جدول رقم ( :)1موقع وحدات القطاع الثالث والعمل التطوعي بني القطاعات املؤسسية لنظام الحسابات القومية
قطاعات النظام
نوع الوحدة املؤسسية

1

الرشكات (مبا فيها شبه الرشكات)

2

قطاع املؤسسات غري
املالية ()S11

املؤسسات املالية
()S12

ش

ش

الوحدات الحكومية (مبا فيها مخصصات الضامن
االجتامعي)

القطاع العام
الحكومي
()S13

ح

األرسة
مؤسسات غري حكومية (م غ ح)
التعاونيات

قطاع األرسة
()S14

مؤسسات غري ربحية
لخدمة األرسة
()S15

أ
(م غ ح)

(م غ ح)

(م غ ح)

(م غ ح)

3

تع

جمعيات املساندة

تع
جم

جم

املؤسسات االجتامعية

مج

مج

مج

العمل التطوعي

عط

عط

والنتيجـة الرئيسـية لهـذه القواعـد القطاعيـة هـي أن الوحـدات
املؤسسـية الوحيـدة للقطاع الثالـث «املرئية» يف نظام الحسـابات
القوميـة هـي تلك املخصصة لقطاع املؤسسـات التـي تخدم األرس
وال تهـدف للربـح ( ،)NPISHوتنسـب جميـع وحـدات القطـاع
الثالـث األخـرى – وحدات إنتاج السـوق  ،والوحدات التي تسـيطر
عليهـا الحكومة ،والتعاونيات  ،وجمعيات املسـاندة  ،واملؤسسـات
االجتماعيـة  -للشركات أو القطاعـات الحكوميـة العامـة ،ويتم

عط

عط

4

عط

دمجهـا مـع وحـدات أخـرى يف تلـك القطاعـات .وبمجـرد دمـج
تلـك القطاعـات فإنهـا تفقـد هوياتهـا كمؤسسـات غير ربحية
أو تعاونيـة أو اجتماعيـة .وتنشـأ مشـاكل مماثلة لقطـاع العمل
التطوعـي مـن جراء تعامـل نظام الحسـابات القوميـة معه بهذه
الصورة.

 1الفئات ليست متبادلة
 2يتم تجميع أشباه الرشكات  ،سواء كانت مملوكة من قبل األرس أو الوحدات الحكومية أو الوحدات املؤسسية غري املقيمة  ،مع رشكات أخرى ألغراض تكوين القطاع.
 3خارج نطاق الحساب الساتيل للمؤسسات غري الربحية والقطاع الثالث
 4الخدمات التطوعية املبارشة املنتجة تقع خارج حدود إنتاج نظام الحسابات القومية وبالتايل ال يتم احتسابها يف نظام الحسابات القومية األسايس.
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	1 .2مرشوع جونز هوبكنز املقارن للقطاع غري الربحي
جـاءت الخطـوة األوىل املبكـرة للتغلب عىل هذه املشـكالت وإدخـال القطاع الثالـث يف رؤية ملموسـة مع إطالق مشروع جونز هوبكنز
املقـارن للقطـاع غير الربحي ( )CNPيف أوائل التسـعينيات .فبنـا ًء عىل رؤى تحليلية عديدة اسـتمدت من تجـارب مجموعة متنوعة من
البلـدان  ،ركـز هـذا املرشوع عىل ما يعتبر يف صميم مفهـوم القطاع الثالث ،وهـو مجموعة املؤسسـات والسـلوكيات ذات الصلة والتي
تعـرف باسـم الجمعيـات واملؤسسـات والجهات املانحـة والتطوعية ؛ وبشـكل جماعي كقطاعات غير ربحية أو تطوعيـة أو مجتمعية
أو مؤسسـات املجتمـع املدنـي . 1وتشترك املكونات املؤسسـية لهذا القطـاع يف خاصية أساسـية تجعل مـن املمكن التمييـز بينها وبني
املؤسسـات التـي تهـدف إىل الربح ،وهـي أنها ممنوعـة من توزيـع أرباحها عىل مسـتثمريها أو مديريهـا أو أصحاب املصلحـة ،وبالتايل
فهـي تهـدف إىل تقديـم خدمـات ذات فوائـد عامـة .وباملثل  ،فإن عنـارص العمل الفـردي لهـذا القطـاع (أي املتطوعون) قابلـة للتمييز
بحكـم أنهم ال يتلقـون أجورا ً مقابـل خدماتهم.

	1 .3من مرشوع بحثي إىل نظام إحصائي رسمي
أدى النجـاح األويل لهـذا املشروع البحثـي يف تجميـع البيانـات االقتصادية املقارنة عـن القطاعات غير الربحية يف أكثر مـن  30دولة إىل
بـدء عمليـة مثيرة لدمج اإلطـار املفاهيمي الذي طـوره باحثو جامعـة جونز هوبكنـز يف النظام اإلحصائـي الدويل الرسـمي .وتطورت
هـذه العمليـة يف ثالث خطـوات واسـعة  ،كل منها يـؤدي إىل تطوير معلـم إحصائي رئيس.
• دليـل األمـم املتحـدة للمؤسسـات غير الربحيـة ( .)2003كانـت الخطـوة األوىل يف هـذه العملية هـي إعداد كتيـب إحصائي
لتوجيـه املكاتـب اإلحصائيـة الوطنيـة يف تطويـر «حسـابات سـاتلية» منتظمـة حـول «املؤسسـات غير الربحية» يف إطـار نظام
الحسـابات القوميـة الـذي يمثـل الدليـل املنظم لجميـع اإلحصـاءات االقتصاديـة الدولية .وقد قـدم هـذا الدليل الـذي قدمه مركز
ً
تعريفا عمليا ً يسـاعد
جونـز هوبكنـز لدراسـات املجتمـع املدنـي تحـت رعاية الشـعبة اإلحصائيـة باألمـم املتحـدة يف عـام 2003
سـلطات اإلحصـاء الوطنـي يف تحديد املؤسسـات غير الربحيـة يف مختلف القطاعات املؤسسـية املرتبطـة بها يف نظام الحسـابات
القوميـة  ،وتجميـع مـا يسـمى «الحسـابات السـاتلية» التـي تصور النطـاق االقتصـادي لهـذه املؤسسـات بعبـارات مماثلة بما
يتوافـق مـع االسـتخدام اإلحصائـي الـدويل .وبذلـك يكون هـذا الكتيب قد قـدم أول تصـور دويل معتمـد للقطاع غير الربحي وأول
منهجيـة معتمـدة رسـميًا لتجميـع اإلحصـاءات االقتصادية حوله .وقـد اعتمدت أكثـر من  30دولة حتـى اآلن هـذا الكتيب وبدأت
اسـتخدامه يف عمليـة تجميـع البيانـات املقارنة حـول هذا القطـاع املتزايـد األهمية.
•دليـل منظمـة العمـل الدولية لقيـاس التطـوع ( .)2011عندمـا أوىص الكتيب الصـادر عن األمم املتحـدة لعـام  2003بإدراج
بيانـات عـن العمـل التطوعي املنجز تحت رعاية املؤسسـات غير الربحية يف حسـابات األقمـار الصناعية  ،لم تكن هنـاك منهجية
مشتركة معتمـدة دوليـا ً لتعريـف وتوفري البيانات حـول هذا العمـل .ونتيجة لذلك كانـت البيانـات املوثوقة قليلة حـول هذا العمل
وغير قابلـة للمقارنـة من بلد إىل آخـر .هذه النـدرة يف البيانات املوثوقة كانـت متجذرة يف النظـرة االقتصادية التقليديـة التي تقول
إنـه نظـ ًرا لعـدم تلقي املتطوعين مقابالً ماديـاً ،فإن قيمتهـم االقتصادية تسـاوي صفـرا ً عىل الرغم مـن أنهم ينتجـون يف الغالب
خدمـات ومنتجـات قيمـة للغايـة .وللتغلـب على هـذه الفجـوة  ،حصـل أخصائيو جونـز هوبكنـز عىل دعم مـن منظمـة العمل
ثان مهم  ،وهـو «دليل منظمة العمـل الدولية لعـام  2011لقياس العمـل التطوعي» .يقدم
الدوليـة ( )ILOلوضـع معلـم إحصائـي ٍ
هـذا الدليـل تعريفـا معرتفا بـه دوليا للعمـل التطوعي ويعـزز مفهوم دمـج قياس العمـل التطوعي يف املسـوحات العاديـة للقوى
العاملـة ،وقـد تمـت املصادقـة عليه رسـميًا يف املؤتمر الدويل التاسـع عرش إلحصائيـي العمل يف عـام  ، 2013وقد تم اعتمـاد الدليل
 1انظرBloomfield,( ,2 .Lester M. Salamon, S. Wojciech Sokolowski, and Associates, Global Civil Society: Dimensions of the Nonprofit Sector, Vol :
and Lester M. Salamon, “Putting Civil Society on the Economic Map of the World,” Annals of Public and Cooperative )2004 ,CT: Kumarian Press
.320=Available at: ccss.jhu.edu/publications-findings/?did .210-167 .pp ,)2010 Summer( )2(81 ,Economics
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يف أكثـر من  20دولـة حتى اآلن.
•دليـل األمـم املتحدة للقطـاع الثالـث ( .)2018بينما قـدم هذان املعلمـان الهامان خطـوات مهمـة للغاية نحو وضـع «القطاع
الثالـث» على الخارطـة االقتصاديـة للعالم  ،فقـد حث العلمـاء وصناع السياسـات  ،وال سـيما يف أوروبا  ،عىل وضع تصور أوسـع
للواقـع االجتماعـي الواقع خارج السـوق والدولة  ،وقامـوا بتطوير مفهـوم «االقتصاد االجتماعـي» ليتضمن هذا الواقع األوسـع.
ولكـن كانـت هنـاك مشـكلتان أعاقتـا يف البدايـة إدخـال مفهـوم االقتصـاد االجتماعـي يف النظـام اإلحصائـي االقتصـادي الدويل
الرسـمي .يف املقـام األول  ،كان لـدى دعـاة االقتصـاد االجتماعـي املختلفين تفسيرات مختلفـة ملـا تبناه هـذا املفهوم .بالنسـبة
للبعـض  ،يحتضـن القطـاع التعاونيـات والتبادليات فقـط ،بينما حث آخرون على إدراج ظاهرة «املشـاريع االجتماعيـة» الجديدة
ضمـن نطاقـه .ومـا زال البعض اآلخر يوسـع نطـاق التغطية ليشـمل الحـركات االجتماعية واملسـاعدات الطوعية بين املواطنني
التـي ال تتوسـط فيها املؤسسـات .واألهم من ذلك ،نشـأت عقبـة ثانية عن حقيقـة أن العديد من املؤسسـات املسـتهدفة باإلدماج
يف املفهـوم األوسـع لالقتصـاد االجتماعـي تحمـل الكثير من التشـابه مـع رشكات السـوق العادية بحيـث يصعب تربير سـحبها
مـن مكونـات قطاع الحسـابات القوميـة باعتبارهـا «رشكات»  ،وإدراجها يف حسـاب سـاتيل منفصل مع مؤسسـات القطاع غري
الربحـي .وبخلاف املؤسسـات غري الربحيـة ،والتي لها هـدف محدد بوضوح يتضـح من حظرهـا لتوزيع األرباح عىل املسـتثمرين
وأصحـاب املصلحـة اآلخريـن  ،فـإن التعاونيـات والتبادليـات تقـوم بتوزيـع األربـاح على أعضائهـا  ،وغالبًـا ما يكـون ذلك عىل
نطـاق واسـع كمـا يف حالة تعاونيـات البنوك والتأمني الفرنسـية  .هـذا باإلضافة إىل أن أسـاس التمييز بني املؤسسـات االجتماعية
والشركات العاديـة كان غامضـا ً للغايـة .وعلى كل حـال فقـد أتاحـت الحاجـة إىل تحديـث كتيـب دليـل املنظمـات غير الربحية
لعـام  2003بعـد تنقيـح نظام الحسـابات القوميـة لعـام  2008الفرصـة لصياغة تصـور إجماعي ملثل هـذا القطـاع االقتصادي
ً
وتعريفـا إجرائيـا ً يم ّكـن اإلحصائيين مـن التمييـز بني مكونـات األنشـطة املؤسسـية والفرديـة التي تقع
االجتماعـي املوسـع،
داخـل نطـاق هـذا القطـاع من تلـك التي تقـع خارجه .وقد وقعـت هذه املهمـة مرة أخرى على عاتق فريـق مركز جونـز هوبكنز
لدراسـات املجتمـع املدنـي الـذي يعمـل بالتعـاون الوثيـق مع شـعبة اإلحصـاء باألمـم املتحـدة وفريق خبراء تقنيني مـن جميع
أنحـاء العالـم ،فكانـت النتيجـة هي إصـدار الشـعبة اإلحصائية باألمـم املتحدة يف صيـف عـام  2018وثيقة لدليـل إحصائي جديد
 ،وهـي «الحسـاب السـاتيل لألمم املتحدة بشـأن املؤسسـات غير الربحيـة واملؤسسـات ذات الصلة والعمـل التطوعـي»  ،املعروف
باسـم كتيـب األمـم املتحـدة عـن القطـاع الثالـث (أو االقتصـاد االجتماعـي) .ويوسـع هـذا الكتيـب نطـاق الوحدات واألنشـطة
املؤسسـية بمـا يتجـاوز تلك التـي يغطيها كتيـب دليل املنظمـات غري الربحيـة لعـام  2003ليشـمل التعاونيات وجمعيـات العون
التبـاديل  ،واملؤسسـات االجتماعيـة  ،والعمـل التطوعـي املبارش ،لتفـي باملعايري التـي تؤهلها لخدمـة أغراض اجتماعية أساسـية
أو عامـة بـدال ً مـن تعظيـم العائد مـن رأس املال املسـتثمر .وكانـت النتيجة خـروج الكتيـب بمفهوم أوسـع وأكثـر موثوقية عن
القطـاع الثالـث أو قطـاع «االقتصـاد االجتماعـي» .كمـا يقـدم الكتيب توصيـات معتمدة رسـميًا لتجميع حسـاب سـاتيل يف هذا
2
القطـاع يتوافـق تمامً ـا مع نظـام الحسـابات القومية
ويوضـح الجـزء املتبقـي مـن هـذه الورقة مفهـوم القطـاع الثالـث أو االقتصـاد االجتماعـي كما هـو موضح رسـميًا يف كتيـب األمم
املتحـدة عـن القطـاع الثالـث /االقتصـاد االجتماعـي ( )UN TSE Sector؛ ويحـدد عنـارص البيانـات الرئيسـية واملصـادر التـي يمكن
الوصـول إليهـا يف هـذا القطـاع ؛ و يوفـر بيانـات أولية عـن حجم ونطـاق وتمويل وهيكل هـذا القطـاع يف خمس دول قامـت حتى اآلن
بتجميـع الحسـابات السـاتلية للقطـاع لديهـا ؛ ويحـدد املسـاهمات الرئيسـة التـي يمكـن أن يقدمهـا هذا القطـاع لرفاهية اإلنسـان
والتنميـة القوميـة؛ ثـم يتنـاول بإيجـاز يف قسـمه األخري بعـض اآلثـار التي ينطـوي عليها هـذا القطـاع القوي على اململكـة العربية
السعودية.

2
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ميكن تحميل كتيب األمم املتحدة عن القطاع الثالث من الرابط التايلunstats.un.org/unsd/nationalaccount/docs/UN_TSE_HB_FNL_web.pdf :
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2.التصور الدولي للقطاع الثالث/
االقتصاد االجتماعي

  2.1تحديد السمات األساسية املشرتكة
كانـت املهمة األوىل من إعـداد كتيب األمم املتحـدة القطاع الثالث/
االقتصـاد االجتماعـي (( )UN TSE Sectorويشـار إليـه فيما بعد
بـ»القطـاع الثالـث») هـي تحديد السـمات األساسـية التي تقوم
عليهـا وتربـط مجموعـة متنوعـة مـن املؤسسـات واألنشـطة
الفرديـة التـي تعتبر «ضمـن نطـاق» الحسـاب السـاتيل للقطاع
الثالـث املقترح .وبشـكل عـام  ،كان يعتقـد أن هـذه املؤسسـات
واألنشـطة تتميـز بثلاث خصائـص عامة:
•أوال ً أنها مؤسسات خاصة ،ال تخضع لسيطرة الحكومة؛
ً
غرضـا اجتماعيًـا أو عامً ا
•ثانيـا ً  ،أنهـا تخـدم يف املقـام األول
بـدال ً من زيادة عائـدات رأس املال املسـتثمر أو أرباح األعضاء
أو املديرين؛

ولالنتقـال مـن هذه السـمات العامـة  ،الفلسـفية إىل حد مـا  ،إىل
«حسـاب سـاتيل»  ،كانت هنـاك حاجـة إىل خطوة حاسـمة ثانية
تتمثـل يف صياغـة مجموعـة مـن املعايري التشـغيلية التـي يمكن
أن تسـتخدمها السـلطات اإلحصائيـة لسـحب وتحديـد املنظمات
واألنشـطة املماثلـة لتلـك التـي يضمهـا القطـاع الثالـث املقرتح.
علاوة على ذلـك كان مـن الضروري وضـع مجموعتين مـن
املعايير اإلجرائيـة  :واحدة للوحدات املؤسسـية (مثل املؤسسـات
غير الربحيـة والتعاونيـات) ،وواحدة لألنشـطة الفرديـة (العمل
التطوعـي) .ويف مـا يلي نتنـاول كالً مـن هاتين املجموعتين من
املعايري.

•ثالثا أنها طوعية دون إكراه.

  2.2املعايري اإلجرائية لتحديد الوحدات املؤسسية للقطاع الثالث
ينـص كتيـب القطـاع الثالـث (الفقـرة  )3.5على أنه لكـى تعترب ويسـتبدلها بمتطلـب الحـد الكبري  -ولكـن ليس بالضرورة املنع
الـكيل  -مـن توزيع األربـاح ،وذلـك لتمكين التعاونيـات املوجهة
الوحـدة املؤسسـية «يف نطـاق» هـذا القطـاع  ،يجـب أن تكون:
1.منظمـة ،أي أن تكون مؤسسـية إىل حد مـا  ،وليس بالرضورة نحـو املنفعـة العامـة  ،التبادليـات  ،واملؤسسـات االجتماعية من
االنضمـام للقطاع.
أن تكون قد تم تشـكيلها أو تسـجيلها قانونياً؛
2.محكومـة ذاتيـاً ،أي قادرة على تحمل املسـئولية الكاملة عن وبتعبير أدق  ،يوضـح كتيـب القطـاع الثالـث ثالثـة مـن هـذه
املخاطـر واملكافـآت االقتصاديـة لعملياتهـا وقـادرة عىل حل امليـزات التعريفيـة املطلوبـة على النحـو التـايل:
ً
«خاصـا» و «ال يخضع لسـيطرة
تطلـب ميـزة أن يكـون القطـاع
نفسـها من خلال سـلطتها الذاتية.
3.غير إلزاميـة ،أي تنطـوي على درجـة عاليـة مـن االختيـار الحكومـة» مـا ييل:
الحـر غير القسري لألفـراد الذيـن يعملـون يف أنشـطتها أو
يشـاركون فيهـا.

4.محدودة بشـكل كبري يف توزيع أرباحهـا ملديريها أو موظفيها
أو املسـتثمرين أو أصحاب املصلحة؛
5.خاصة ،أي أنها ال تخضع لسلطة الحكومة.
تسـتند أربعـة مـن هـذه املعايير الخمسـة مبـارشة إىل التعريف
التشـغييل للمؤسسـات غير الربحيـة املسـتخدمة يف كتيـب األمم
املتحدة «املؤسسـات غير الربحية  .»2003الرابـع منها يخفف من
مطلـب عدم توزيـع األرباح املطبقة عىل املؤسسـات غير الربحية
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•ليـس للحكومـة الحـق يف تعيين أعضـاء يف مجلـس اإلدارة
بمـا يكفـي للسـيطرة على السياسـة التنظيميـة أو برامـج
املنظمـة.
• ليـس للحكومـة الحق يف تحديـد جوانب مهمة من السياسـة
العامة للمنظمـة أو برنامجها.
•ال تكتسـب الحكومـة  -مـن خلال تمويلهـا لألنشـطة
التنظيميـة أو تحملهـا للمخاطـر التنظيميـة  -القـدرة على
تحديد الجوانب الرئيسـية للسياسـة التنظيمية للمؤسسـة أو
برامجهـا.

•يمتلـك مجلس اإلدارة القـدرة عىل حل املنظمة ً
وفقا لسـلطته
الخاصة

•مـا يمكـن اعتباره «حصـة كبيرة»  ،يعتمد عىل نـوع الوحدة
املؤسسية:

•توضـح الفقـرات مـن ( )3.11إىل ( )3.13املقصـود بعبـارة
«محـدودة للغايـة يف توزيـع الفائـض» كمـا يلي:

•بالنسـبة للمؤسسـات غير الربحيـة تعنـي الحصـة الكبرية
عـدم توزيـع األربـاح بتاتاً.

•يمكـن لجميـع وحـدات القطـاع الثالـث ضمـن النطـاق أن
تجمـع الفائـض يف سـنة معينـة.

•بالنسـبة للتعاونيـات والتبادليـات واملؤسسـات االجتماعية ،
فـإن الحصـة الكبيرة تعني ليـس أكثر مـن نصـف أي أرباح
مكتسـبة ،مـع االحتفـاظ برصيـد يكـرس ملتابعـة املهمـة
االجتماعيـة للمنظمـة.

•إال أن املطلـوب مـن هـذه الوحدات  -إمـا عن طريـق القانون
أو القواعـد الداخليـة للحكم أو العـرف املعرتف بـه اجتماعيًا
– أال تقـوم بتوزيـع جـزء كبير مـن األربـاح أو الفوائـض
الناتجة عن أنشـطتها اإلنتاجية للمسـتثمرين أو املسـاهمني
 ،بـل تكرسـها لخدمة أهـداف الرسـالة العامـة للمجتمع.

•بالنسـبة لكلتـا املجموعتين من الوحـدات  ،يجـب أن تكرس
أي أربـاح محتجـزة أو أصـول أخـرى ملنظمـة ذات هـدف
اجتماعـي مماثـل يف حالـة حـل الوحـدات.

  2.3تحديد مكونات العمل التطوعي يف القطاع غري الربحي
•باإلضافـة إىل بعض املؤسسـات ضمـن النطـاق  ،ينص كتيب
األمـم املتحـدة عـن القطـاع الثالـث ً
أيضـا على إدراج العمل
التطوعـي يف الحسـابات السـاتلية املـوىص بها لهـذا القطاع
(الفقـرات  3.38حتـي  .)3.50وعلى الرغـم مـن أن العمـل
التطوعـي ليـس وحـدة مؤسسـية  ،ولكنه نشـاط يقـوم به
األفـراد داخل الوحـدات املؤسسـية  ،إال أن معاملته كعنرص يف
القطـاع غير الربحي تبرره حقيقـة أن هذا العمـل ال يقاس
عمليـا ً يف نظـام الحسـابات القوميـة األسـايس على اإلطالق
رغـم أنـه يسـاهم بفاعليـة يف محرجـات القطـاع .باإلضافة
إىل ذلـك  ،فقـد ال تكـون املتغيرات املاليـة املحوريـة يف نظـام
الحسـابات القوميـة كافيـة للتعرف على املسـاهمة الكاملة
للقطـاع الثالـث حيـث يتـم توزيـع بعـض إنتاجـه مجانًا أو
بأقـل مـن تكلفة السـوق .ذلك  ،فـإن قياس العمـل التطوعي
يف القطـاع الثالـث ليس مجـرد الكشـف عما كان غير مرئي
يف نظـام الحسـابات القوميـة  ،ولكنه بمثابـة إضافة كميات
جديـدة إىل تلـك التي تـم التقاطهـا يف املعامالت املاليـة لنظام
الحسـابات القوميـة .واعتمـادا ً على دليـل منظمـة العمـل
الدوليـة لعام  2011بشـأن قياس العمل التطوعـي  ،والالئحة
الالحقـة الصادرة عـن املؤتمر الدويل التاسـع عرش إلحصائيي
العمـل ،فـإن كتيـب األمـم املتحـدة «القطـاع الثالـث» يعرف
العمـل التطوعـي الـذي يندرج ضمـن النطـاق بأنه:
•«النشـاط اإلنتاجـي الذي يقوم به األشـخاص يف سـن العمل،

خلال أي فترة مرجعيـة قصيرة  ،ويتضمـن كل نشـاط
غير مدفـوع األجـر أو غير إلزامـي إلنتـاج السـلع أو تقديم
الخدمـات لآلخريـن خـارج نطـاق أرسهـم( ».الفقـرة .»)37
•وكمـا هـو الحـال مع مؤسسـات هـذا القطـاع ،يوفـر كتيب
القطـاع الثالـث املزيـد مـن التوضيحـات لهـذه املصطلحـات
التعريفية املحورية ،من بينها ما ييل:
•«أي نشـاط» يشير إىل العمـل ملـدة سـاعة واحدة على األقل
خلال فترة مرجعيـة مدتها  4أسـابيع.
•«غير مدفـوع األجـر» يقصـد بـه عـدم وجـود أجـر نقـدي
أو عينـي عـن العمـل املنجـز أو سـاعات العمـل ؛ ومـع ذلـك
قـد يحصـل العاملـون املتطوعـون عىل بعـض أشـكال الدعم
الصغيرة أو الراتـب نقـدًا  ،عندمـا يكـون أقل من ثلـث أجور
السـوق املحليـة (كمرصوفـات الجيـب أو لتغطيـة نفقـات
املعيشـة املتكبـدة يف تأديـة النشـاط) أو عينيًـا (على سـبيل
املثـال للوجبـات واملواصلات والهدايـا الرمزيـة) ؛
•«غير إلزامـي» تعنـي أن العمـل يتـم تنفيـذه دون متطلبات
مدنيـة أو قانونيـة أو إداريـة .ال يعتبر الوفـاء باملسـؤوليات
االجتماعيـة ذات الطابـع املجتمعـي أو الثقـايف أو الدينـي
إلزاميًـا ؛
•يقصـد باإلنتـاج «مـن أجـل اآلخريـن» أن العمل املنجـز)1( :
قـد تم مـن خالل أو مـن أجل منظمـات ضمن نطـاق القطاع
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الثالـث ،بمـا يف ذلـك املسـاعدة الذاتيـة أو العـون املتبـادل أو
مجموعـات العمـل االجتماعـي التـي يكـون املتطـوع عضوًا
فيهـا (أي العمـل التطوعـي القائـم على تنظيـم) عمـل
تطوعـي)؛ أو ( )2قـد قـدم مبـارشة لألرس األخـرى غري أرسة
العامـل املتطـوع (أي العمـل التطوعـي املبـارش) ؛
•«خـارج األرسة أو األرس ذات الصلـة» تعنـي خـارج «األرسة
املبـارشة» أو «أقـرب األقربـاء»  ،والتـي تعنـي الوالديـن
واألجـداد واألخـوة واألخـوات واألطفـال وأحفـاد أفـراد األرسة.

•ويغطـي هـذا التعريـف نوعني مـن العمـل التطوعـي :العمل
التطوعـي القائـم على املنظمـات  ،والعمـل التطوعـي الـذي
يتـم تنفيذه مبـارشة خارج املنظمـات .ومع ذلك فليسـت كل
أشـكال العمـل التطوعي تقـع يف نطاق قطاع القطـاع الثالث،
ولكـن فقـط العمل التطوعي للمؤسسـات التـي تقع يف نطاق
هـذا القطـاع .ومع ذلك  ،فـإن جميع أنـواع العمـل التطوعي
املبـارش تقـع ضمن نطـاق القطـاع الثالث سـواء كانت تقدم
أشـياء ماديـة أو خدمات (انظر الشـكل رقـم «.)»1

شكل رقم ( )1أنواع العمل التطوعي داخل وخارج نطاق القطاع الثالث
كل العمل التطوعي

داخــل نطــاق الحســاب
الســاتيل للقطــاع الثالــث

التطوع املبارش
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التطــوع القائــم عــى املنظمــة مــن خــال
وحــدات يف نطــاق القطــاع الثالــث

خــارج نطــاق الحســاب
الســاتيل للقطــاع الثالــث

التطــوع القائــم عــى املنظمــة مــن خــال
الحكومــة أو املؤسســات الربحيــة
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3.عناصر ومصادر البيانات لقياس
حجم وهيكل القطاع الثالث

  3.1عنارص البيانات املطلوبة
هنـاك عـدة طرق لقيـاس حجـم القطاع الثالـث أشـهرها الرتكيز تـم بيعها بأسـعار السـوق أو تـم تقديمهـا مجانًـا  ،وبالتايل فهي
على عـدد مـن مؤسسـات القطـاع لجمـع البيانـات عنهـا .وعىل تعكـس بدقـة أكثـر النطـاق االقتصـادي الـكيل للقطـاع الثالـث
الرغـم مـن السـهولة النسـبية لهـذا اإلجـراء الـذي يعتمـد على وأ هميته .
التجميـع مـن سـجالت التسـجيل الرسـمية  ،إال أنـه ال يخلـو من ويتبنـى كتيـب القطـاع الثالـث لألمـم املتحـدة هذيـن النهجين
تعقيد بسـبب اختلاف تلك املؤسسـات من حيث الشـكل والحجم األخرييـن لقياس التأثير االقتصادي للقطـاع الثالـث أو االقتصاد
 ،ومـن كيانـات صغيرة جـدًا يديرهـا فـرد أو بضعـة أفـراد إىل االجتماعـي .ويف هـذه العمليـة  ،تتـم محاولـة دمـج قيـاس هذا
كيانـات كبيرة جـدًا توظـف آالف األشـخاص .كمـا أن االكتفـاء القطـاع يف النظـم اإلحصائيـة االقتصاديـة الرسـمية الحاليـة
ببيانـات عدد بسـيط مـن املنظمـات يتجاهل طبيعـة وحجم هذه للـدول بحيـث يمكـن إنشـاء بيانـات قابلـة للمقارنـة حـول هذا
االختالفـات ممـا يؤدي إىل رسـم صـورة مشـوهة لنطـاق قطاع .القطـاع عبر الحـدود الوطنيـة باسـتخدام نفـس التعاريـف
فقـد يبـدو القطـاع الـذي يتكون مـن مؤسسـات صغيرة للغاية واملقاييـس املتفـق عليهـا .على وجه الخصـوص  ،يسـعى نهجنا
يف الغالـب أكبر مـن قطـاع واحـد يتكـون مـن عـدد أصغـر مـن إىل االسـتفادة مـن مجموعـات البيانـات حول مؤسسـات القطاع
املنظمـات الكبيرة جـدًا . .واألكثـر مـن ذلـك  ،أن مقاييـس عـدد املقيمـة بالفعـل يف مـا يعـرف باسـم «الحسـابات القوميـة» كما
املؤسسـات عرضـة للتغييرات التنظيميـة  -فدمـج املؤسسـات هـو موضـح يف نظـام بيانـات دويل بتوافـق اآلراء يعـرف بنظـام
األصغـر أو اختـزال مكونات املؤسسـات األكرب سـتظهر كتغريات الحسـابات القوميـة ( . )SNAوباإلضافـة إىل ذلـك فإننـا نكمـل
يف حجـم القطـاع على الرغم مـن أن القـدرات اإلجماليـة للقطاع نظـام الحسـابات القوميـة مـع البيانات التـي ال يغطيهـا النظام
قـد ال تتغري .
ولكنهـا ذات أهميـة كبيرة للقطاع الثالـث كما تمت اإلشـارة إليه
ولهـذا السـبب فهناك حاجـة إىل مقاييـس أكثر موثوقيـة  -ولكن أعلاه .وهـي البيانـات عـن العمـل املأجـور والتطوع.
ً
أيضـا يصعـب تجميعهـا  -للقطـاع الثالث .أحـد هـذه املقاييس ،ويوفـر نظام الحسـابات القومية معلومات حول سـلوك الوحدات
والـذي يشـيع اسـتخدامه يف علـم االقتصـاد  ،هـو ما يعـرف بـ « املؤسسـية واألنشـطة التي تشـارك فيها  -أي اإلنتاج واالسـتهالك
إجمـايل القيمـة املضافـة ( .»)GVAويف أبسـط تعريفاتـه  ،يمثـل وتراكـم األصـول  -عـن طريـق تسـجيل عمليـات تبـادل السـلع
«إجمـايل القيمـة املضافـة» املسـاهمة التـي تقدمهـا مجموعـة والخدمـات واألصـول بني الوحـدات املؤسسـية  .ويتـم اإلبالغ عن
مـن املؤسسـات للناتـج املحلي اإلجمايل  ،ويتم قياسـها على أنها هـذه املعامالت كسلسـلة منطقيـة تبدأ ببيـع السـلع أو الخدمات
ً
قيمـة السـلع والخدمات املباعـة يف السـوق
ناقصا تكلفة السـلع  ،ثـم تنتقل إىل مكافأة األشـخاص واملؤسسـات املشـاركة يف إنتاج
املسـتخدمة يف إنتاجها.
وبيـع البضائـع بقدرات مختلفـة  ،وتُبلغ أخريًا عـن املبالغ املنفقة

وعلى الرغـم مـن أن إجمـايل القيمـة املضافة يعـد مـؤرشا كافيا عىل رشاء السـلع والخدمات واملدخرات .ويشـار إىل هذا التسلسـل
لألعمـال التجاريـة الربحيـة املنتجـة للسـوق  ،إال أنـه يميـل إىل املنطقي للتدفقات املرتابطة باسـم «تسلسـل الحسـابات».
التقليل من مسـاهمة مؤسسـات قطـاع بورصة طوكيـو ألن هذه
املنظمـات تقـدم بعض أو معظم سـلعها أو خدماتها بأسـعار أقل
مـن السـوق أو مجانا.
وهنـاك مقيـاس بديـل لحجـم نشـاط القطـاع يتمثـل يف عـدد
األشـخاص العاملين يف مؤسسـات القطـاع الثالـث أو الذيـن
حشـدتهم تلـك املؤسسـات ،سـواء كانـوا موظفين بأجـر أو
متطوعين  ،وهو مـا يمكن أن نشير إليه كالقـوة العاملة للقطاع
الثالـث .ويتضمـن هذا املقياس مدخلات العمل التـي دخلت إنتاج
السـلع والخدمـات بغـض النظـر عما إذا كانـت هـذه البضائع قد
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  3.2عنارص البيانات يف الحساب الساتيل للقطاع الثالث
يوفـر كتيـب األمـم املتحـدة القطـاع الثالـث ( 3,2,1 )UN TSE Sectorمصادر إيرادات القطاع الثالث

اإلرشـادات للوكاالت اإلحصائية لتطوير ما يسـمى بـ»الحسـابات
على عكـس معظـم الوحـدات االقتصاديـة  ،تتلقـى مؤسسـات
السـاتلية» للوحـدات املؤسسـية واألنشـطة الفرديـة التـي تـم
القطـاع الثالـث العائـدات ليس فقط من مبيعات السـوق  ،سـواء
تحديدهـا أعلاه والتـي تعتبر «ضمـن نطـاق» القطـاع .ويوىص للأرس أو الشركات األخـرى أو الحكومـات  ،ولكـن ً
أيضـا مـن
بحسـابات األقمـار الصناعيـة لتغطي يف األسـاس ثالثـة أنواع من
رسـوم العضوية التـي يدفعهـا األفراد واملؤسسـات وممـا يعرفه
عنـارص البيانات:
نظـام الحسـابات القوميـة بــ «التحويلات» (أي الهدايـا واملنح.
 أوال :بنـود البيانـات القياسـية املدرجـة يف تسلسـل الحسـاباتلسـوء الحـظ  ،يعامـل نظـام الحسـابات القوميـة املدفوعـات
لجميـع الوحـدات املؤسسـية يف إطـار نظـام الحسـابات القومية
التعاقديـة التـي تقدمهـا الحكومـات ملؤسسـات القطـاع الثالـث
( ، SNA 2008الفقـرات مـن  4.5إىل  .)4.7ويتضمـن ذلـك بيانات
نظير الخدمات التي تحصـل عليها ،وكذلـك املبالغ التي تسـددها
عـن عوامـل متنوعـة مثـل قيمـة البضائـع أو الخدمـات املباعـة
الحكومـة ملنظمات القطـاع نظري الخدمـات التي تقدمهـا لألفراد
 ،وتكاليـف إنتـاج هـذه السـلع والخدمـات ،وقيمـة األصـول
على أنهـا «مبيعات سـوق» (انظر الجـدول رقـم « .)»2بالتايل يتم
املسـتخدمة يف اإلنتـاج  ،وتعويض املوظفين  ،والرضائب املدفوعة
تجميعهـا معً ـا يف بيانات نظـام الحسـابات القومية مع الرسـوم
 ،والفوائـد واإليجـار املدفـوع واملسـتلم ،إضافـة إىل املسـاهمات
التـي يدفعها املسـتهلكون نظير األعمال التي تسـتهدف الربح .يف
الـواردة مـن الحكومـة واملؤسسـات الخاصـة واألرس.
هـذه العمليـة  ،يُفقـد األصـل الحكومي لهـذه املدفوعات ،وتنشـأ
 ثانيـاً :عنـارص البيانـات اإلضافيـة التـي تتضمن إعـادة ترتيب مشـاكل مماثلـة يف البيانـات الخاصـة باملنـح الحكوميـة ،ويتـموتحليـل البيانـات يف نظـام الحسـابات القومية لتقديـم مزيد من دمج هـذه يف التقاريـر نظام الحسـابات القومية مع املسـاهمات
التفاصيـل حـول مصادر إيـرادات وحـدات القطاع الثالـث من تلك الخرييـة التـي تقدمهـا األرس والشركات .وتتمثـل نتيجـة هـذه
املتوفـرة عـاد ًة يف نظام الحسـابات القومية األسـايس.
املعايير املحاسـبية يف التقليـل بشـكل كبير مـن مـدى الدعـم
 ثالثـاً :عنـارص البيانـات غير املضمنـة يف العـادة ضمـن نظام الحكومـي للمنظمـات غير الربحيـة واملبالغـة يف تقديـر حجـمالحسـابات القوميـة ولكنهـا مهمـة للتفسير الكامـل لنشـاط الدخـل التجـاري (مبيعـات السـوق) والعمـل الخيري .ويمكـن
القطـاع الثالث .وتشـمل هـذه العنـارص( :أ) اإلنتاج غري السـوقي أن يكـون لذلـك عواقـب سياسـية عميقـة حيـث ظهـر الدعـم
لوحـدات القطاع املنتجة للسـوق ؛ (ب) مقاييـس مدخالت العمالة الحكومـي كمصـدر رئيسي للدعـم ملؤسسـات القطـاع الثالـث
على مسـتوى العالـم  ،حيـث وصـل إىل مـا بين ( )٪40و ()٪80
املدفوعـة واملتطوعة.
مـن اإليـرادات غير الربحيـة يف العديد مـن دول منظمـة التعاون
ونظـ ًرا ألن بنـود البيانـات املاليـة يف تسلسـل الحسـابات هـي االقتصـادي والتنميـة ( .)OECDومـع ذلـك فإن هـذه الحقيقة ال
مقاييـس اقتصاديـة قياسـية يف نظـام الحسـابات القوميـة تظهـر يف بيانـات الحسـابات القومية األساسـية وال تصبح مرئية
معروفـة جيـدًا للمكاتب اإلحصائيـة الوطنية عىل املسـتوى الدويل إال عندمـا يتـم فـك تدفقـات هـذه اإليـرادات املتنوعـة وتفصيـل
ولالقتصاديين بصفـة عامـة ،فلا حاجـة إىل مزيد مـن التفصيل املصـادر الحكوميـة  ،وهـو أمـر يـويص بـه كتيـب األمـم املتحدة
عنهـا هنـا .ومع ذلـك  ،فـإن املجموعتين األخريتني مـن العنارص عـن القطـاع الثالث بشـدة.
املحـددة أعلاه هـي مكملات ذات أهميـة خاصـة لفهـم كيانات
وسـلوكيات القطـاع ،وبالتـايل تسـتحق املزيـد مـن التفصيـل،
وخا صة :
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جــدول رقــم ( :)2تســجيل حســاب نظــام الحســابات القوميــة األســايس والحســاب الســاتيل القطــاع الثالــث مــن مصــادر إيــرادات
مؤسســات القطــاع الثالــث
املوقع يف نظام الحسابات القومية
األسايس

املوقع املقرتح يف حساب القطاع
الثالث الساتيل

التعاقدات الحكومية

مبيعات السوق

الحكومة

التعويضات الحكومية (القسائم)

مبيعات السوق

الحكومة

املنح الحكومية

التحويالت املتوفرة املتنوعة

الحكومة

إيرادات املؤسسة الخريية الخاصة (رشكات /
أفراد  /مؤسسات

التحويالت املتوفرة املتنوعة

املجال الخريي

رسوم العضوية

التحويالت املتوفرة املتنوعة

مبيعات السوق أو املجال الخريي

مبيعات السوق

مبيعات السوق

نوع اإليرادات

مبيعات السوق الخاصة

 3.2.2الناتـج غري السـوقي لوحـدات القطاع الثالـث املنتجة  3.2.3مقاييس مدخالت العمالة
للسو ق
باإلضافـة إىل املتغيرات املاليـة املبلـغ عنهـا يف نظـام الحسـابات
القوميـة األسـايس والحسـاب السـاتيل  ،يـويص كتيـب األمـم
املتحـدة عـن القطـاع الثالـث بتغطيـة املتغيرات غري املاليـة التي
تقيـس مدخلات العمالـة يف القطـاع الثالـث ،سـواء املدفوعـة
أو املتطوعـة .ولحسـن الحـظ  ،يتـم اإلبلاغ عـن هـذه املتغيرات
بشـكل روتيني يف إحصـاءات القـوى العاملة الوطنيـة  ،عىل األقل
للعاملين بأجـر .ونشـأ الحاجـة إىل قيـاس مدخلات العمالة من
حقيقـة أن املتغيرات املاليـة وحدهـا ال تقـدم صـورة كاملـة عن
مسـاهمة القطـاع الثالـث يف االقتصـاد .وأحد األسـباب الرئيسـة
لذلـك هـو أن وحـدات القطـاع الثالـث تعتمـد يف إنتاجهـا بدرجة
كبيرة على العمـل التطوعـي واملسـاهمات الخرييـة بـدال ً مـن
مبيعـات السـوق وحدهـا .وبالتـايل فـإن قيـاس كميـة العمالـة
ً
مقارنة
يعبر بصـورة مبارشة عـن نطاق النشـاط غير الربحـي
بالبيانـات املاليـة القائمـة على إيرادات السـوق.
ً
ووفقـا لذلـك  ،يـويص كتيـب األمـم املتحـدة عـن القطـاع الثالث
باإلبلاغ عـن متغيرات مدخلات العمـل التالية:

يتعلـق التعديل الثاني املطلـوب لبيانات نظام الحسـابات القومية
القياسـية بمـا يسـمى «الناتج غير السـوقي ملؤسسـات القطاع
الثالـث يف السـوق» .وكما لوحظ  ،فـإن بعض مؤسسـات القطاع
الثالـث هـي منتجـة للسـوق ،أي أنهـا تبيـع منتجاتها يف السـوق
بأسـعار مجزيـة .ولكـن على عكـس منتجـي السـوق اآلخريـن
فغالبًـا مـا تقدم وحـدات القطـاع الثالـث مخرجات غري سـوقية
ً
أيضا ،وهـذه مخرجات مدعومـة بالعمل التطوعي أو املسـاهمات
الخرييـة بـدال ً مـن مبيعـات السـوق .فعىل سـبيل املثال قـد تقدم
املؤسسـة التعليميـة أو مؤسسـة الرعايـة الصحية غير الربحية
بعـض خدماتهـا مجانًـا أو بأسـعار تقـل عـن تكلفـة اإلنتـاج.
ولكـن يف نظام الحسـابات القومية القيايس ،ال تسـجل إال إيرادات
السـوق من وحـدات قطاع الشركات  ،وبالتايل يتـم تجاهل الناتج
غير السـوقي لوحـدات السـوق بالقطـاع الثالـث والذي عـادة ما
يكـون كبيراً .لذا يـويص كتيب األمـم املتحـدة عن القطـاع الثالث
بتقديـر هـذا الناتـج غير السـوقي مـن أجـل معرفة املسـاهمة
االقتصاديـة الكاملـة لهذه املؤسسـات ،كما يوضح كيفيـة القيام
• العمالة  ،عدد األشخاص العاملني
بهـذا اإلجراء.
• العمل  ،معادل الدوام الكامل
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• املتطوعون  ،عدد األشخاص

• املتطوعون  ،عدد الساعات
• املتطوعون  ،معادل الدوام الكامل
• القيمة املسندة للعمل التطوعي
ويتـم حسـاب القيمـة املسـندة العمـل التطوعي بدال ً مـن جمعها
مبـارشة ،والطريقـة املـوىص بهـا لذلـك هـي «طريقـة تكلفـة
االسـتبدال»  ،والتـي تتضمـن تكلفـة اسـتخدام شـخص مقابـل
أجـر للقيـام بالعمل الـذي يقوم به املتطـوع بدون أجـر .ويتطلب
هـذا النهـج قيـاس مدة (عـدد سـاعات) العمـل التطوعـي املنجز
ً
أعمال
وتطبيـق أجر مناسـب يتقاضـاه املوظفـون الذين يـؤدون

مماثلـة .وتتوفر طريقتـان فرعيتان من هذا املنهـج لتحديد األجر
البديـل املناسـب« :الطريقة العامـة» و»الطريقـة «املتخصصة». .
تطبـق «الطريقـة العامـة» متوسـط األجـر اإلجمـايل يف مجموعة
مـن الصناعـات واملهـن ،أمـا «الطريقـة املتخصصـة» فتحـدد
األجـور الخاصة بالصناعـة  ،واملهنة  ،ومسـتوى املهـارة والخربة
يف العمـل التطوعـي املنجـز إن أمكـن ذلـك .ويـويص كتيـب األمم
املتحـدة عـن القطـاع الثالـث باسـتخدام «الطريقـة املتخصصة»
إلثبـات قيمـة العمل التطوعـي القائم على املنظمـة  ،و»الطريقة
العامـة» لتقديـر قيمة العمـل التطوعـي املبارش.

  3.3عنارص البيانات يف الحساب الساتيل للقطاع الثالث
اإلبالغ عنها بشـكل روتيني يف نظام الحسـابات القومية األسـايس
 ،مثـل التفاصيـل املضافة حـول مصـادر الدخل لوحـدات للقطاع
الثالـث ومدخالت العمـل املدفوعـة واملتطوعة والتـي تعتمد عليها
هـذه الوحـدات .لذلـك  ،يركـز الجـزء األكرب مـن هذا القسـم عىل
مناقشـة املصـادر املحتملة لعنـارص البيانات غير املتعلقة بنظام
الحسـابات القومية.

تختلف أنظمة البيانات املسـتخدمة يف تجميع الحسـابات القومية
مـن بلـد إىل آخر  ،وأي مناقشـة ملصـادر البيانات املمكنـة لتجميع
حسـاب سـاتيل للقطـاع الثالث ال يمكـن أن تكـون إال ذات طبيعة
عامـة فقـط .واالفتراض الرئييس الـذي يسـتند إليه هـذا الطرح
هـو أنـه  -على األقل فيمـا يتعلـق باملكونـات املؤسسـية للقطاع
الثالـث  -تمتلـك إحدى الـوكاالت اإلحصائية بالفعـل بيانات كافية
إما يف شـكل سـجالت إداريـة (مثل سـجالت الرضائـب أو التأمني
 3.3.1تحديـد وحـدات القطـاع الثالـث يف أنظمـة بيانـات
أو املعاملات املاليـة) أو املسـوحات االقتصاديـة لــ مؤسسـات
األعمـال  ،لتجميـع تسلسـل الحسـابات للقطاعـات املؤسسـية الحسـابات القوميـة املتوفـرة وتجميـع البيانـات عليهـا
الخمسـة التـي قـد تتضمـن وحـدات القطـاع الثالـث .وعليه فإن وكمـا سـبق ذكره أعلاه فإن معظـم الـوكاالت اإلحصائيـة لديها
املهمة الرئيسـة تتمثـل يف تحديد وإشـهار وحدات القطـاع الثالث بالفعـل بيانـات كافيـة لتجميـع تسلسـل الحسـابات للقطاعات
املوجـودة بالفعـل يف أنظمـة بيانـات الوكالة اإلحصائيـة وتجميع املؤسسـية الرئيسـية لنظام الحسـابات القومية .وعـاد ًة ما تأخذ
املعلومـات نفسـها حول هـذه الوحـدات التي تـم إشـهارها ،كما هـذه املصـادر األشـكال التالية:
يتـم تجميعها بشـكل روتيني يف القطاعات املؤسسـية الرئيسـة ،
•اإلقرارات الرضيبية املقدمة من الرشكات.
أي الشركات والحكومـة ومؤسسـات القطـاع غري الربحـي التي
•سـجالت التأمينات االجتماعية  ،عىل سـبيل املثـال التأمني
تخـدم األرس .وتتضمـن هـذه املعلومات قيمـة السـلع والخدمات
ضـد البطالـة أو الضمـان االجتماعـي  ،والتـي يتعين عىل
املباعـة (املعروفـة باسـم «ناتـج السـوق»)  ،وقيمـة السـلع
الشركات تقديمها.
املسـتخدمة يف عمليـة اإلنتـاج (املعروفـة باسـم «االسـتهالك
الوسـيط»)  ،وانخفـاض قيمـة األصـول  ،ورواتـب املوظفين ،
•سجالت املعامالت املالية بني املؤسسات التجارية.
والرضائـب املدفوعـة والفوائد واإليجـار املدفوع واملسـتلم عىل حد
•سـجالت التسـجيل القانوني  -يف حني أن هذه السـجالت ال
سـواء و «القيمـة املضافة» (تحسـب بطرح االسـتهالك الوسـيط
تحتـوي عـاد ًة عىل معلومـات حول املـوارد املاليـة الحالية
مـن ناتج السـوق).
 ،فقـد يكـون لديهـا معلومات رضوريـة لتحديـد الوحدات
ومـع ذلـك  ،فقـد ال يكـون هـذا االعتمـاد على متغير نظـام
املوجـودة يف القطاع الثالث ،وإلشـهارها  ،ثـم لإلحالة إليها
الحسـابات القوميـة هو األسـاس لعنـارص البيانات التـي لم يتم
يف أنظمـة بيانـات أخرى لديهـا هذه املعلومـات املالية.
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•املسـوحات االقتصاديـة أو مسـوحات القـوى العاملـة
الدوريـة للمؤسسـات التجاريـة.
وتعترب السـجالت القانونية أو السـجالت الرضيبيـة نقطة انطالق
مفيـدة لعمليـة تحديـد الوحـدات املؤسسـية املوجـودة يف القطاع
الثالـث .وتشترط العديد من البلدان تسـجيل أسـماء املؤسسـات
الوطنيـة والتعاونيـات وجمعيـات العـون التبـاديل والكيانات ذات
األغـراض االجتماعية املماثلـة يف ظل أوضاع قانونيـة خاصة .وقد
تنص هـذه الحـاالت عىل مـا إذا كانت الوحـدات مملوكـة للقطاع

العـام أو الخـاص وكيـف يتـم التعامـل مـع األربـاح من تشـغيل
هـذه الوحـدات  ،والتـي يمكـن أن توفـر معلومات كافيـة لتحديد
مـا إذا كانـت الوحـدات املسـجلة بموجـب وضـع قانونـي معين
تدخـل يف نطـاق القطـاع الثالـث .و إذا كان مـن املمكـن مطابقة
هـذه السـجالت القانونية بشـكل دقيق مع السـجالت االقتصادية
املسـتخدمة يف تجميع الحسـابات القومية (عىل سـبيل املثال برقم
معـرف مشترك)  ،فيجب تحديد وحـدات القطاع الثالـث وتجميع
الحسـاب السـاتيل للقطاع (انظر الشـكل .)2

شــكل رقــم ( :)2تحديــد وحــدات القطــاع الثالــث يف البيانــات االقتصاديــة
للحســابات القوميــة مــن خــال عمليــة مطابقــة الســجالت

السجالت
القانونية

أرقام الهوية
لوحدات النطاق
من السجالت
القانونية

مطابقة معرفات
وحدات النطاق مع
سجالت البيانات
االقتصادية

وكقاعـدة عامـة  ،إذا قدمت وكالـة إحصائية تقاريـرا ً يف بياناتها بمجـرد حذف وحدات املؤسسـات غير الربحية التـي تخدم األرس
عـن قطـاع املؤسسـات غير الربحية التـي تخـدم األرس وأصدرت  ،يتـم تعريفهـا بالضرورة ً
أيضـا كمؤسسـات القطـاع الثالـث
سلسـلة من الحسـابات يف هذا القطاع  ،فيجب أن تكون قادرة عىل وإدراجها يف الحسـاب السـاتيل للقطـاع الثالث.
تجميع حسـاب سـاتيل للقطـاع الثالث بنفـس عنـارص البيانات 3.3.2 .تجميع عنارص البيانات خارج نظام الحسابات القومية
ذلـك ألن تحديد املؤسسـات غير الربحية التي تخـدم األرس يتطلب
الكثير مـن املعلومـات نفسـها التـي يمكـن اسـتخدامها لتحديد بينمـا يجب أن يكـون حسـاب معظم عنـارص البيانـات املطلوبة
وحـدات القطـاع الثالـث األخـرى .وغالبًـا ما تسـتخدم الـوكاالت للحسـاب السـاتيل للقطـاع الثالـث متاحً ـا بالفعـل يف مصـادر
اإلحصائيـة حصـة املنتجـات املباعـة بأسـعار «سـوقية» مجزية بيانـات نظام الحسـابات القوميـة الحالية أو يمكن اشـتقاقه من
كمـؤرش أسـاس لتحديـد القطـاع املؤسسي .ويتـم تخصيـص خلال إعـادة تكويـن مصـادر البيانات هـذه ،فـإن املعلومات عن
الوحـدات التي ال تبيـع معظم منتجاتها بأسـعار مجزية اقتصاديًا العمـل التطوعـي عـاد ًة ال تتوفر يف هـذه املصادر  ،مما يسـتوجب
وال تخضـع لسـيطرة الحكومـة لقطاع املؤسسـات غير الربحية اسـتخدام مصـادر البيانـات البديلـة لجمع هـذه املعلومات.
التـي تخـدم األرس ،والـذي يعد جزءًا مـن مكونات القطـاع الثالث .وبنـاء على ما قدمـه دليل منظمـة العمـل الدولية  ،يـويص كتيب
إن أي وحـدات تشترك يف الوضـع القانونـي للوحدات املؤسسـية األمـم املتحـدة عـن القطـاع الثالـث بإدخـال ملحـق عـن العمـل
من نـوع القطـاع الثالث والتـي تظل مخصصة لقطـاع الرشكات التطوعـي للمسـوحات الوطنيـة لقـوى العمـل األرسيـة باعتباره
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أكثـر الطـرق موثوقية لجمـع بيانـات العمـل التطوعـي .وتتميز يف اليـوم املبلـغ عنـه يف عـدد السـكان البالغين ويف عـدد األيام يف
مسـوحات القوى العاملـة بمزايا هائلـة لجمع البيانـات املوثوقة الفترة املرجعية.
ً
عـن العمـل التطوعـي ،فهي تسـتخدم عـادة املسـوحات األرسية وتصنـف معظـم مسـوحات اسـتخدام الوقـت النشـاط اليومـي
ً
 ،وتسـتخدم عينـات أكبر حجمـا مـن أي عينات أخرى تسـتخدم بالرجـوع إىل «التصنيـف الـدويل لألنشـطة إلحصـاءات اسـتخدام
يف االسـتطالعات الرسـمية أو غري الرسـمية  ،باسـتثناء التعدادات الوقـت ( )2016 ICATUSأو بدائلها .هـذا التصنيف يتناول العمل
ُ
السـكانية الدوريـة  ،وتجـرى سـنويًا على األقـل كمـا تجرى عىل التطوعـي يف إطـار القسـم الرئيسي الخامـس باعتبـاره «العمـل
أسـاس شـهري يف غالبيـة األحيـان .وتجـرى هـذه الدراسـات التطوعـي غير املدفـوع األجـر والتدريـب وغير ذلك مـن األعمال
االسـتقصائية مـن قبل خبراء التوظيـف  ،الذين يتمتعـون بخربة غير املدفوعـة األجر»  ،ثـم يفصل «التطـوع املبارش غير املدفوع
واسـعة يف ترجمـة أوصـاف املسـتجيبني للمهـام إىل تصنيفـات األجـر للأرس األخـرى» يف القسـم ( ، )51ثـم «العمـل التطوعـي
مهنيـة قياسـية  ،وهـو أمـر بالـغ األهمية لتحديـد األجـر البديل القائـم على املجتمـع واملنظمـات غير املدفوعـة األجر».
املناسـب الـذي يجـب أن يتـم تقييم هـذا العمـل عليه.
ومـن حيـث املبـدأ  ،يضـم هـذان القسـمان معظـم  -إن لـم يكن
وعلى الرغـم مـن هـذه التوصيـة ،لـم يقم حتـى اآلن سـوى عدد كل  -العمـل التطوعـي يف نطاق قطـاع القطاع الثالـث .ومع ذلك ،
قليـل مـن البلـدان  -وهـي الدانمـارك واملجـر وإيطاليـا وبولنـدا قـد تتـم بعض األعمـال التطوعية التي تـم ذكرها يف القسـم ()52
والربتغـال وجنـوب أفريقيـا والواليـات املتحـدة  -بإضافـة ملحق يف منظمـات خـارج نطاق الحسـاب السـاتيل للقطـاع .وعموما ً ال
للمتطوعين إىل اسـتطالعات القـوى العاملـة لديهـم ،بينمـا ينبغـي أن يشـكل هذا أي مشـكلة ذات بال  ،ألنـه يف معظم البلدان
تقـوم بعض البلـدان األخـرى  -أستراليا والنمسـا وكنـدا وأملانيا يتـم تنفيـذ العمـل التطوعـي يف الغالب مـن خلال املنظمات غري
واململكـة املتحـدة  -بجمـع معلومات العمـل التطوعـي من خالل الربحيـة والوحدات التنظيميـة األخرى يف القطـاع الثالث .ولكن يف
اسـتطالعات اجتماعيـة عامـة عاليـة الجـودة أو اسـتطالعات البلـدان التي يتـم فيها حشـد كميات كبيرة من العمـل التطوعي
خاصـة تكلـف جهـات متخصصـة بتنفيذهـا.
مـن قبـل الـوكاالت الحكوميـة أو الشركات الربحية ،فقـد يؤدي
وإذا لـم يكـن مـن املمكـن إضافـة ملحـق للمتطوعين إىل ذلـك إىل املبالغـة يف التقديـرات .باإلضافـة إىل ذلـك  ،ال تلتقـط
اسـتطالعات القـوى العاملـة ،فـإن كتيـب القطـاع الثالـث لألمم مسـوحات اسـتخدام الوقـت سـوى معلومـات محـدودة حـول
املتحـدة يـويص باالعتمـاد على مسـح اسـتخدام الوقـت ( Timeالخصائـص املهنيـة للعمـل التطوعـي وال توجـد معلومـات عـن
 )»Use Survey «TUSكأداة بديلـة لجمـع البيانـات .وحتـى اآلن ،الصناعـة التـي حـدث فيهـا التطـوع املسـتند إىل املؤسسـة -كلتا
فقـد أجـرت حـوايل ( )65بلدا ً هـذا املسـح يف وقت ما ،على الرغم املعلومتين مطلوبتـان لتقديـر قيمة التطـوع باسـتخدام طريقة
ً
سـابقا يف هذا القسـم.
مـن أنهـا لـم تكـن جميعهـا قـد أتاحـت البيانـات التـي جمعتها تكلفـة االسـتبدال التـي تمت مناقشـتها
للجمهـور  .ويوفـر مسـح اسـتخدام الوقـت معلومـات مفصلـة وهنـاك مشـكلة أخـرى محتملـة تتمثـل يف أن أنشـطة التطـوع
عـن الوقـت الـذي يقضيـه األفـراد يف أنشـطتهم اليوميـة خلال تأخـذ  ،يف املتوسـط  ،جـزءًا صغيرًا إىل حد مـا من الفترة الزمنية
ً
فترة مرجعيـة قصيرة ال تزيـد عـادة عن أسـبوع واحـد .ويجب املحـددة بأربـع وعرشيـن سـاعة واملسـتخدمة يف اسـتطالعات
ُ
أن يتناسـب الوقـت املبلـغ عنـه مع إطـار األربع وعرشين سـاعة اسـتخدام الوقـت  ،لذلـك غالبـا ً مـا تجمـع كل تقارير مسـوحات
لتقليـل التحيـز يف االسـتدعاء .وعـادة ما يتـم اإلبالغ عـن النتائج اسـتخدام الوقـت إىل مسـتوى القسـم الرئيـس أو تدمجهـا يف
بطريقتين :اإلبلاغ عن متوسـط الوقـت الذي يُقىض يف نشـاط ما األقسـام الرئيسـية األخـرى  ،ممـا يجعل مـن املسـتحيل التمييز
مـن قبل األشـخاص الذيـن يقومـون بالنشـاط واإلبالغ عـن هذا بني العمـل التطوعي واألنشـطة األخـرى ،عىل الرغم مـن إمكانية
النشـاط أنفسـهم ،واإلبلاغ عـن متوسـط الوقـت الـذي يقضيه التخفيـف مـن هـذه املشـكلة عـن طريـق الوصـول إىل بيانـات
الشـخص العادي مـن عامة النـاس يف إنجاز هذا النشـاط .وهناك مسـوحات اسـتخدام الوقـت التفصيليـة الدقيقـة.
العوامـل املتعلقـة باألشـخاص الذين لم يـؤدوا هذا النشـاط ،مما
يجعـل مـن املمكـن اسـتقراء النتائـج املبلغ عنهـا لجميـع فئات
السـكان .ويتضمـن هذا التقدير رضب متوسـط الوقت للشـخص
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4.القطاع الثالث :قوة اقتصادية كبرى

يقـدم هـذا القسـم فكرة عامـة عن حجم وتكويـن القطـاع الثالث وأهميتـه االقتصادية النسـبية يف خمسـة من دول منظمـة التعاون
والتنميـة واتـي تم جمـع البيانات عنهـا مؤخ ًرا وهـي الواليات املتحـدة ونيوزيلنـدا وبلجيكا وفرنسـا والربتغال.
ً
سـابقا ،فيمكـن أن تكـون للمعلومـات املاليـة أهميـة كبيرة يف قياس نشـاط وحدات القطـاع الثالـث ،ولكنهـا يف الوقت
وكمـا ذكرنـا
نفسـه  ،يمكـن أن تهمـل جوانـب جوهرية من أبعـاد األهمية االقتصاديـة للقطاع ألن أجـزا ًء كبرية من إنتـاج هذا القطاع تقـدم مجانًا
ً
ووفقـا لذلك فإننـا نركز هنا على حجم القـوى العاملـة يف القطاع الثالث ،سـواء كانـت مدفوعة
أو بأسـعار أقـل مـن أسـعار السـوق.
األجـر أو متطوعـة  ،كمـؤرش يكشـف بشـكل خـاص عن نطـاق القطـاع وأهميتـه .وتنبثق مـن هـذه البيانـات مجموعة مـن النتائج
املفيـدة ،ولكنهـا بديهيـة إىل حـد مـا  ،مما يبرز أهمية اسـتخدام بيانـات إمربيقية قوية تسـاعد على فهم هـذا القطاع الـذي غالبا ً ما
يتـم التغـايض عنه أو إسـاءة فهمه.
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  4.1قوة اقتصادية كربى
مـن أبـرز السـمات األساسـية للقطـاع الثالـث والتـي تنبثق من
بياناتنـا هـي حجمه الكبري .ففـي األدبيات االقتصاديـة ،يعترب أي
قطـاع اجتماعـي يمثل  ٪5مـن القـوى العاملة يف البلد أو يسـاهم
بنسـبة  ٪5مـن الناتـج املحيل اإلجمـايل صناعة رئيسـة .وكما هو
مبين يف الشـكل رقـم ( )3أدنـاه  ،فإن القـوى العاملـة يف القطاع
الثالـث ،املدفوعـة األجر واملتطوعـة ،واملوضحة يف بعبـارة «معادل

دوام كامـل ( ،»)FTEتتجـاوز عتبة  ٪ 5يف جميع البلدان الخمسـة
الخاضعـة للتدقيـق هنـا  .وحتـى يف حالـة الربتغـال – املتأخـرة
قليلا عـن الـدول األخرى  -يمثـل هذا القطـاع ما يقـرب من ٪10
مـن العمالـة يف البلاد ،مما يجعلـه مصدر توظيف رئيس بال شـك
وصناعـة كربى.

الشكل رقم ()3
القوى العاملة للقطاع الثالث كنسبة مئوية من إجمايل العمالة يف خمسة بلدان
(النسبة املئوية من مجموع التوظيف)

اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺋوﯾﺔ ﻣن ﻣﺟﻣوع اﻟﺗوظﯾف
0.00%

2.00%

4.00%

6.00%

8.00%

10.00%

12.00%

14.00%

16.00%

18.00%

ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ

18.80%

اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻤﻟﺘﺤﺪة

17%

ﻧﻴﻮزﻳﻠﻨﺪا

12.30%

ﻓﺮﻧﺴﺎ
اﻟﱪﺗﻐﺎل
*مؤسسات القطاع غري الربحي فقط
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20.00%

11.30%

9.60%

هنـاك طريقة أخـرى لتصـور الحجم االقتصـادي للقطـاع الثالث
وهـي مقارنتـه بقطاعـات إنتاجيـة رئيسـة أخـرى يقسـم فيها
االقتصاديـون اقتصـاد بلـد مـا ،وخاصـة املقارنـات بالصناعـات
التحويليـة التـي تعتبر واحـدة مـن أكبر الصناعـات يف العديـد
مـن البلـدان الكبرى .وكمـا هو مبين يف الشـكل رقـم ( )4أدناه،
تتخطـى القـوى العاملـة يف القطاع الثالـث جميع فـروع العمالة
يف الصناعـة بمعـدل ضعـف ونصـف إىل ضعفين يف دولتين مـن
الـدول الخمسـة املدرجة يف الجـدول (الواليـات املتحـدة وبلجيكا)

 ،متسـاوية بذلـك مـع العمالـة الصناعيـة يف دولتين أخريين
(نيوزيلنـدا وفرنسـا)  ،وأكثـر مـن  ٪ 50بحجـم جميـع وظائـف
التصنيـع حتـى يف الربتغـال ذات القـوى العاملـة األقل نسـبة من
إجمـايل القـوى العاملـة بين الـدول الخمس.

الشكل رقم ()4
القوى العاملة للقطاع الثالث كنسبة مئوية من العمالة يف مجال التصنيع يف خمسة بلدان

ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗوظﯾف ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ
0.00%

50.00%

150.00%

100.00%

ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ

147.00%

اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻤﻟﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ *

196%

ﻧﻴﻮزﻳﻠﻨﺪا *

109.00%

ﻓﺮﻧﺴﺎ
اﻟﱪﺗﻐﺎل

200.00%

250.00%

93.00%

61.00%

*مؤسسات القطاع غري الربحي فقط
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  4.2املساهمة يف الناتج املحيل اإلجمايل

نظ ـ ًرا لطبيعــة الصناعــات التــي يركــز عليهــا القطــاع الثالــث
وحقيقــة أن مؤسســات هــذا القطــاع تنتــج الكثــر مــن
إنتاجهــا مجانًــا أو بأســعار أقــل مــن أســعار الســوق  ،فــإن
حجــم إنتــاج مؤسســات هــذا القطــاع ال تنعكــس بالكامــل يف
البيانــات املاليــة.
باإلضافــة إىل ذلــك  ،تقتــر البيانــات املتاحــة عــن مســاهمة
القطــاع الثالــث يف الناتــج املحــي اإلجمــايل ( )GDPعــى
املؤسســات غــر الربحيــة ،وهــي تمثــل العنــر املؤســي األكرب

يف القطــاع الثالــث  ،ولكــن ليــس بالــرورة املســاهم األكــر يف
نطاقــه املــايل .ونتيجــة لذلــك ،فــإن مســاهمة القطــاع الثالــث
املبــارشة يف الناتــج املحــي اإلجمــايل أقــل مــن مســاهمة قــواه
العاملــة يف إجمــايل العمالــة كمــا يتضــح مــن الشــكل رقــم
( .)5ومــع ذلــك ،فــإن مســاهمة القطــاع الثالــث يف الناتــج
املحــي اإلجمــايل تتجــاوز مــؤرش الـــ ( )٪ 5يف ثالثــة مــن البلدان
الخمــس املدروســة ،وتمثــل نســبة محرتمــة تبلــغ مــا بــن ()%2
و ( )%3يف البلديــن اآلخريــن.

الشكل رقم ()5
مساهمة مؤسسات القطاع غري الربحي يف الناتج اإلجمايل املحيل يف خمسة بلدان

ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ
0.00%

1.00%

3.00%

2.00%

4.00%

5.00%

6.00%

ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ

6.10%

اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻤﻟﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ

6%

ﻧﻴﻮزﻳﻠﻨﺪا

5.50%

ﻓﺮﻧﺴﺎ
اﻟﱪﺗﻐﺎل
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7.00%

2.90%

2.20%

  4.3العمل التطوعي

واحــدة مــن املزايــا األكثــر أهميــة يف القطــاع الثالــث والتــي
عــادة مــا يتــم التغــايض عنهــا ،هــي مقــدرة القطــاع عــى
الوصــول إىل العمــال املتطوعــن .فكمــا لوحــظ سـ ً
ـابقا  ،كانــت
مشــاركة املتطوعــن يف إنتــاج القطــاع الثالــث تهمــل بالكامــل
وال تظهــر يف البيانــات االقتصاديــة القياســية ،ولــم يتــم اعتبــاره
مناسـبًا للقيــاس يف الدراســات االســتقصائية القياســية للقــوى
العاملــة إال بعــد وضــع دليــل منظمــة العمــل الدوليــة لقيــاس
العمــل التطوعــي .لقــد تطلــب األمــر قيــام مــروع جونــز
هوبكنــز املقــارن للمؤسســات غــر الربحيــة بجمــع البيانــات
لتســليط الضــوء عــى النطــاق الهائــل مــن القــوى العاملــة
يف هــذا القطــاع إلثــارة االهتمــام الواســع بهــذه الظاهــرة يف
النظــام اإلحصائــي الــدويل.
تــم تقديــم دليــل عــى هــذا الجانــب مــن عمليــات القطــاع
الثالــث يف الشــكل رقــم ( )6عــن الــدول التوضيحيــة الخمســة
التــي تــم طلــب البيانــات بشــأنها لهــذا التقريــر .ونظــ ًرا ألن

املتطوعــن يعملــون بنظــام التفــرغ الجزئــي ،فــإن البيانــات
التــي تــم جمعهــا ال تشــر إىل مجــرد حــر ألعــداد املتطوعــن.
فبــدال ً مــن ذلــك  ،نقــوم بحســاب إجمــايل الســاعات التــي
يعمــل املتطوعــون بهــا ثــم نقســمها عــى متوســط الســاعات
يف وظيفــة بــدوام كامــل يف البلــدان املعنيــة للحصــول عــى
عــدد تقديــري لوظائــف املتطوعــن املكافئــة لوظائــف الــدوام
الكامــل .باإلضافــة إىل ذلــك ،وكمــا هــو منصــوص عليــه يف
كتيــب األمــم املتحــدة عــن القطــاع الثالــث ،يتــم إدراج تقديــرات
لــكل مــن العمــل التطوعــي الــذي يتــم تحــت رعايــة مؤسســات
القطــاع الثالــث ،والعمــل التطوعــي «املبــارش» الــذي يقدمــه
األفــراد .وكانــت النتيجــة ملفتــة للغايــة :فمــن ثلــث إىل نصــف
القــوى العاملــة يف القطــاع الثالــث يتألــف مــن عمــال متطوعني
وظائفهــم مكافئــة لوظائــف الــدوام الكامــل .وهــذه مســاهمة
هائلــة يف نوعيــة حيــاة ســكان أي بلــد تعــزى إىل القطــاع الثالث.

الشكل رقم ()6

العمال املتطوعون بما يعادل دواما ً كامالً كنسبة مئوية من القوى العاملة يف القطاع الثالث يف بلدان مختارة

ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻘوى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﺛﺎﻟث
0.00%

ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

37.00%

اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻤﻟﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ

49%

ﻧﻴﻮزﻳﻠﻨﺪا
ﻓﺮﻧﺴﺎ
اﻟﱪﺗﻐﺎل

50.00%

60.00%

50.00%

41.00%

49.00%
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  4.4وظائف وأنشطة القطاع غري الربحي

اكتســبت املنظمــات واألنشــطة غــر الربحيــة وغريهــا مــن
مؤسســات وأنشــطة القطــاع الثالــث هــذه األهميــة الكبــرة
يف بلــدان مــن جميــع أنحــاء العالــم نتيجــة لألشــكال املتنوعــة
التــي يمكــن أن تتخذهــا واملجموعــة الكبــرة مــن الوظائــف
التــي تؤديهــا .فعــى ســبيل املثــال ،يحتــوي قانــون الرضائــب
يف الواليــات املتحــدة عــى مــا ال يقــل عــن  39قســمً ا منفص ـاً
يمكــن للمؤسســات بموجبــه املطالبــة باإلعفــاء مــن رضائــب
الدخــل الوطنيــة كمؤسســات غــر ربحيــة ،تنــدرج ضمنهــا
جميــع رشكات التأمــن املشــرك وبعــض التعاونيــات
ونقابــات العمــال والجمعيــات التجاريــة واملؤسســات الخرييــة
والتعليميــة .ويظهــر تنــوع مماثــل يف بلــدان أخــرى ً
أيضــا ،مــع
وجــود قوانــن منفصلــة لألنــواع املختلفــة الشــائعة بشــكل
خــاص يف بلــدان القانــون املدنــي.
 :1-4-4املهام الرئيسة للقطاع الثالث
تكمــن وراء األشــكال املختلفــة للقطــاع الثالــث خمــس وظائــف
رئيســة يؤديهــا القطــاع يف جميــع البلــدان يف العالــم تســاعد يف
تربيــر الحجــم واالنتشــار الكبــر لهــذا القطــاع:
• تقديــم الخدمــات :يف املقــام األول ،تــؤدي املنظمــات
غــر الربحيــة وظيفــة خدميــة مهمــة .وهــذه الوظيفــة
ذات أهميــة خاصــة يف الواليــات املتحــدة بســبب العــداء
اإليديولوجــي ملشــاركة الحكومــة يف بعــض األوســاط،
إضافــة إىل خصائــص النظــام الســيايس التــي تجعــل
مــن الســهل نقــض توســع الحكومــة يف تقديــم
الخدمــات .ولكــن تحولــت بعــض املجتمعــات األخــرى
ً
أيضــا إىل مؤسســات القطــاع الثالــث لتقديــم مجموعــة
واســعة مــن الخدمــات املهمــة .وكمــا ســنرى ،فهــذا هو
الحــال حتــى يف البلــدان التــي يُعتقــد عــى نطــاق واســع
بأنهــا «دول رفاهيــة» .ويف املمارســة العمليــة ،فــإن
العديــد منهــا هــي بمثابــة «رشاكات رفــاه» توفــر فيهــا
الحكومــة املــوارد ولكنهــا تتحــول إىل املؤسســات غــر
ربحيــة وغريهــا مــن مؤسســات القطــاع الثالــث لتقديــم
الخدمــات الناتجــة .وينطبــق هــذا بشــكل خــاص
عــى مجــال الخدمــات اإلنســانية  ،حيــث تتمتــع هــذه
املؤسســات بمزايــا خاصــة باملقارنــة مــع بريوقراطيــات
الدولــة مــن خــال تقديــم الخدمــات عــى نطاق إنســاني
وتعبئــة مدخــات املتطوعــن التــي يمكنهــا «إضفــاء
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الطابــع اإلنســاني» عــى الخدمــات اإلنســانية املقدمــة.
واألكثــر مــن ذلــك ،فيمكــن للقطــاع غــر الربحــي أن
يعمــل كخــط دفــاع أول مــن خــال آليــة مرنــة يمكــن
مــن خاللهــا للنــاس املهتمــن بمشــكلة اجتماعيــة
أو اقتصاديــة مــا أن يســتجيبوا لهــا عــى الفــور دون
الحاجــة إىل إقنــاع جهــاز الدولــة بــأن املشــكلة تســتحق
اســتجابة حكوميــة أكثــر عموميــة.
•الدفــاع وتحديــد املشــكلة باإلضافــة إىل حــل املشــكالت
نفســها  ،تلعــب املنظمــات غــر الربحيــة ً
أيضــا دو ًرا
حيويًــا كآليــات لتعبئــة اهتمــام الجمهــور والحكومــة
عــى نطــاق أوســع للمشــاكل واالحتياجــات املجتمعيــة.
فعــن طريــق التمكــن مــن تحديــد االهتمامــات
االجتماعيــة والسياســية الهامــة  ،وتجريــب الحلــول
الفعالــة  ،ولفــت انتبــاه واضعــي السياســات إىل النتائــج
 ،يمكــن لهــذه املنظمــات أن تعمــل بمثابــة صمــام أمــان
اجتماعــي يدعــم الحفــاظ عــى درجــة مــن الســام
االجتماعــي يف خضــم االضطرابــات االجتماعيــة الهائلــة
والخطــرة يف كثــر مــن األحيــان.
•الوظيفــة املعــرة السياســة واالهتمامــات
السياســية ليســت هــي االهتمامــات الوحيــدة
التــي يعــر عنهــا القطــاع غــر الربحــي.
فباإلضافــة إىل ذلــك توفــر هــذه املجموعة من املؤسســات
األداة التــي مــن خاللهــا تجــد مجموعــة هائلــة مــن
املشــاعر والدوافــع األخــرى  -الفنيــة والدينيــة والثقافيــة
واإلثنيــة واملهنيــة واالجتماعيــة واالقتصاديــة والرتفيهيــة
– الفرصــة للتعبــر عنهــا .وتعتــر مراكــز الفنــون
واألنديــة الرياضيــة ودور العبــادة واألنديــة الثقافيــة
والجمعيــات املهنيــة والجمعيــات التجاريــة والكشــافة
هــي بعــض مــن مظاهــر هــذه الوظيفــة التعبرييــة.
ويــدل كل ذلــك عــى مــا لهــذه املنظمــات غــر الربحيــة
مــن دور محــوري يف إثــراء الوجــود اإلنســاني وتنشــيط
الحيويــة االجتماعيــة والثقافيــة يف املجتمــع.
•رأس املــال االجتماعــي :تلعــب املنظمــات غــر الربحيــة
ً
أيضــا دو ًرا حيويًــا يف إنشــاء وتدعيــم مــا يطلــق عليــه
اســم «رأس املــال االجتماعــي» ،أي روابــط الثقــة

واملعاملــة باملثــل التــي تمثــل مرتكــزا ً محوريــا لكــي
يعمــل اقتصــاد الســوق بفعاليــة وقــد اســتوعب رجــل
الدولــة الفرنــي والعالــم الســيايس «ألكســيس دي
توكفيــل» هــذه النقطــة جيــدًا عندمــا كتــب يف مجلــة
«الديمقراطيــة يف أمريــكا» يف عــام 1835قائـاً« :املشــاعر
واآلراء تُجنــد ،والقلــب يُوســع ،والعقــل البــري يُطــور،
فقــط مــن خــال التأثــر املتبــادل بــن النــاس عــى
بعضهــم البعــض  .»...ويف رأي «دي توكفيــل» ،فــإن هــذه
التأثــرات «ال يمكــن تحقيقهــا إال مــن خــال املنظمــات
 .لذلــك فــإن تطويــر واســتدامة قطــاع حيــوي ال يهــدف
للربــح أمــر رضوري لتطويــر ودعــم الشــعور املجتمعــي،
وهــو أمــر مطلــوب لدعــم العقــود وتمكــن نظام الســوق هنــا ،ال تتوفــر بيانــات عــر وطنيــة موحــدة بشــكل كامــل ،مع
ونظــام الحكــم الديمقراطــي مــن العمــل.
توفــر بيانــات عــن بعــض البلــدان مركزة فقــط عىل املؤسســات
•الــويص عــى القيــم أخــرًا  ،إىل جانــب هــذه األدوار غــر الربحيــة ولكــن ليســت عــن كل القــوى العاملــة يف القطــاع
أيضــا «كــويص الثالــث .ويف بلــدان أخــرى تتوفــر البيانــات فقــط عــن املســاهمة
التشــغيلية  ،يعمــل القطــاع غــر الربحــي ً
عــى القيــم» يف املجتمــع  ،وهــو يتضمــن ويجســد قيمــة يف القيمــة املضافــة وليــس عــن التوظيــف أو التطــوع .ومــع
اجتماعيــة واســعة االنتشــار تؤكــد عــى أهميــة األعمــال ذلــك  ،تظهــر العديــد مــن االســتنتاجات مــن األدلــة املتوفــرة،
الخرييــة واملســاهمات الشــخصية يف الصالــح العــام .كمــا هــو مبــن يف الشــكل رقــم ( )7أدنــاه .ففــي املقــام األول ،
وهــو بذلــك يقــدم تعبــرا ً مؤسســيا ً عــن املبــدأ الرئيــس مــن الواضــح أن أنشــطة القطــاع الثالــث تمتــد لتشــمل العديــد
لألديــان اإلبراهيمية الرئيســية التــي تؤكد عــى االلتزامات مــن املجــاالت أو الصناعــات املختلفــة ،مــن مجــاالت الخدمــات
الخرييــة للبــر — الفكــرة القائلة بــأن النــاس يتحملون الصحيــة واالجتماعيــة ووصــوال إىل مجــاالت الثقافــة والرتفيــه.
مســؤوليات ليــس تجــاه أنفســهم فحســب ،ولكــن تجــاه ويف الوقــت نفســه ،تميــل األنشــطة إىل الرتكيــز عــى صناعــات
أبنــاء البــر اآلخريــن واملجتمعــات التــي ينتمــون إليهــا .معينــة معظمهــا يف مجــال الخدمــات ،عــى الرغــم مــن أن
ومثلمــا تعمــل املؤسســات االقتصاديــة الخاصــة كأدوات التنميــة االقتصاديــة قــد تتمركــز بشــكل أكــر يف ملــف النشــاط
لتعزيــز املبــادرة الفرديــة مــن أجــل الصالــح الخــاص ،الخــاص بالقطــاع إذا توفــرت بيانــات كاملــة عــن التعاونيــات
فــإن املنظمــات غــر الربحيــة توفــر آليــة لتعزيــز هــذه والتبادليــات واملؤسســات االجتماعيــة .وعليــه فقــد ظهــر يف
أربعــة مــن البلــدان الخمســة التــي تــم توفــر بيانــات لهــا
املبــادرة يف الســعي لتحقيــق األغــراض العامــة.
هنــا (الربتغــال وفرنســا وبلجيــكا ونيوزيلنــدا)  ،أن املســاعدة
االجتماعيــة قــد اســتهلكت أكــر حصــة فرديــة مــن جهــود
 :2-4-4قياس الوظيفة الخدمية للقطاع الثالث
ليســت كل وظائــف القطــاع الثالــث قابلــة للقيــاس التجريبــي القطــاع الثالــث .ولعــل الحالــة الفريــدة هــي للواليــات املتحــدة
بنفــس القــدر .وإىل الحــد الــذي تتوفــر فيــه البيانــات التجريبية ،األمريكيــة التــي تمتــص الرعايــة الصحيــة فيهــا أكــر نســبة
فإنهــا تميــل إىل الرتكيــز عــى الوظيفــة الخدميــة لهــذا القطــاع مــن جهــود وخدمــات القطــاع الثالــث ،ممــا يعكــس اعتمادهــا
 ،والتــي ربمــا تكــون األكثــر ســهولة يف فهمهــا ،إن لــم تكــن الكبــر عــى املؤسســات واملدفوعــات الخاصــة لتقديــم الخدمات
بالــرورة األكثــر أهميــة .وألســباب ســبق تحديدهــا سـ ً
ـابقا يف هــذا املجــال.
فإننــا نتجنــب القيــاس املــايل لهــذه الوظيفــة لصالــح املقاييــس
التــي تقيــس بدقــة أكثــر وبشــكل مبــارش الجهــد اإلنســاني
الــذي يضعــه هــذا القطــاع يف إنتــاج مختلــف الخدمــات مــن
خــال مشــاركته يف العمــل املدفــوع األجــر والتطوعــي .وحتــى

29

الشكل رقم ()7
توزيع نشاط املؤسسات غري الربحية حسب املجال يف خمسة بلدان
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49%
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11%
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49%

36%
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وهناك مالحظة أخرية جديرة بالذكر حول هذه البيانات وهي أن أقلية معتربة (ترتاوح بني  )٪ 30-15من جهود القطاع الثالث تذهب إىل
مجموعة متنوعة من األنشطة  ،وكثري منها يساهم يف رأس املال االجتماعي للقطاع ووظائف تعبريية ودعوية .
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3%

  4.5مصادر اإليرادات
ً
ســابقا ،وعــى عكــس معظــم
كمــا تمــت اإلشــارة إليــه
املؤسســات الربحيــة  ،فــإن مؤسســات القطــاع الثالــث تدعــم
أنشــطتها مــن ثالثــة مصــادر مختلفــة وهــي :مبيعــات الســوق
واملدفوعــات الحكوميــة والتربعــات الخرييــة الخاصــة .وتشــمل
املدفوعــات الحكوميــة املنــح والعقــود وســداد تكاليــف الخدمات
التــي تقدمهــا وحــدات القطــاع الثالــث لألفــراد املســتحقني
بموجــب ترتيبــات التأمــن االجتماعــي املختلفــة (مثــل خطــط
الرعايــة الصحيــة العامــة).
ولألســف فــإن معظــم البيانــات املوثوقــة حــول مصادر إيــرادات
القطــاع الثالــث تتوفــر فقــط عــن املؤسســات غــر الربحيــة ،
وهــذه تشــكل أكرب عنــر مــن عنــارص إيــرادات القطــاع .وكما
هــو مبــن يف الشــكل رقــم ( ، )8تمثــل املدفوعــات الحكوميــة
ومبيعــات الســوق معظــم إيــرادات املؤسســات غــر الربحيــة يف

جميــع البلــدان قيــد الدراســة هنــا ،مــع تأخــر واضــح للعمــل
الخــري الخــاص .ويف الوقــت نفســه هنــاك نموذجــان متميــزان
مــن نمــاذج تمويــل القطــاع الثالــث واضحــان يف بيانــات هــذا
الشــكل .أولهمــا هــو مــا نســميه «النمــوذج الليــرايل» ،الــذي
تمثلــه الواليــات املتحــدة ونيوزيلنــدا ويشــدد عــى املقاربــات
القائمــة عــى الســوق لتمويــل الخدمــات اإلنســانية التــي
تعتمــد بشــكل كبــر عــى مبيعــات الســوق والعمــل الخــري.
أمــا النمــوذج الثانــي فهــو الــذي نســميه «نمــوذج رشاكــة
الرفــاه»  ،الــذي تمثلــه بلجيــكا  ،وبدرجــة أقــل إىل حــد مــا
فرنســا والربتغــال  ،وهــو يركــز بشــكل كبــر عــى التمويــل
الحكومــي لتقديــم الخدمــات غــر الربحيــة .وهــذا يــدل عــى
أن أوروبــا تتميــز بــن الــدول والقطاعــات غــر الربحيــة بـــ
«رشاكــة الرفــاه» أكثــر مــن كونهــا «دولــة الرفــاه» .

الشكل رقم ()8
مصادر عائدات املؤسسات غري الربحية يف خمسة بلدان
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5.تأثير القطاع الثالث على التنمية االقتصادية

يتضــح مــن األدلــة التــي تــم تقديمهــا أن القطــاع الثالــث هــو
قــوة اقتصاديــة فاعلــة وعامــل مجتمعــي مؤثــر .ومــع ذلــك
فعــادة مــا ينظــر إليــه كمســاهم هامــي يف الرفــاه االجتماعــي
الــذي يزيــل العديــد مــن األعبــاء عــن كاهــل الحكومــة  ،وأحيانا ً
كمُعيــق للســلم االجتماعــي وناقــد لــأداء الحكومــي .ولكــن
أليــس مــن املمكــن تبنــي حجــة بديلــة مفادهــا أن القطــاع
الثالــث القــوي يمكــن أن يمثــل مســاهما ً مهمــا ً وفعــاال ً يف

التنميــة االجتماعيــة واالقتصاديــة؟
مــن الواضــح أنــه ال يمكــن تقديــم إجابــة كاملــة عــى هــذا
الســؤال يف محيــط هــذا التنــاول املبســط .ومــع ذلــك فهنــاك
عــى األقــل مــن البحــوث مــا يشــر إىل أن مؤسســات القطــاع
الثالــث تــؤدي عــدة أدوار تســاعد عــى خلــق بيئــة قانونيــة
واقتصاديــة مســتقرة مناســبة ومفيــدة لالســتثمار وبالتــايل
للنمــو االقتصــادي.

  5.1العالقة بني القطاع الثالث و التنمية االقتصادية
تكمــن نقطــة االنطــاق املفيــدة لهــذا االستفســار يف العالقــة مــروع جونــز هوبكنــز املقــارن للقطــاع غــر الربحــي يف أكثــر
اإليجابيــة القويــة بــن حجــم وقــوة القطــاع غــر الربحــي مــن ( )40دولــة منتــرة عــى نطــاق واســع مــن العالــم.
ومســتوى التنميــة االقتصاديــة التــي كشــفت عنهــا بيانــات
الشكل رقم ()9
العالقة بني حجم القطاع الثالث والتنمية االقتصادية
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  5.2العالقة بني حجم القطاع الثالث واملحددات املجتمعية للتنمية االقتصادية
كمــا هــو معــروف فــإن االرتبــاط ال يثبــت وجــود عالقــة
ســببية ،فاالتجــاه الســببي قــد يســر يف اتجــاه معاكــس
ملــا نفرتضــه ،أي أن نمــو املجتمــع املدنــي ال يســبب التنميــة
االقتصاديــة  ،ولكــن التنميــة االقتصاديــة هــي التــي تســبب
نمــو املجتمــع املدنــي .هــذا وقــد أكــد مؤرخــو االقتصــاد أن
القطــاع الثالــث يعــزز التنميــة االقتصاديــة ويدعمهــا ،بــل
ويمثــل عنــرا ً ال غنــى لهــا عنــه عــى اإلطــاق .وكمــا الحــظ
عالــم االجتمــاع األمريكــي «مــارك جرانوفيتــر» وآخــرون،
فــإن التنميــة االقتصاديــة ال تحــدث يف فــراغ ،ولكنهــا تتجــذر
يف «أنظمــة ملموســة ومســتمرة للعالقــات االجتماعيــة» التــي
مــن شــأنها أن تدعــم تنميــة البلــد أو تعيقهــا . 1ويمثــل وجــود
مؤسســات القطــاع الثالــث أو غيابهــا جــزءًا مهمً ــا مــن هــذه
األنظمــة .وعــى هــذا املســتوى  ،يمكــن اعتبــار القطــاع الثالــث
حافــ ًزا لتكويــن الثــروات.
ومــع ذلــك  ،فــإن كيفيــة حــدوث ذلــك يمكــن أن تتخــذ أشــكالً
متنوعــة  ،بــدءًا مــن زيــادة رأس املــال البــري إىل املســاعدة يف
إنشــاء بيئــة قانونيــة وسياســية مســتقرة وعادلــة تحتاجهــا
الــركات لتزدهــر وتنمــو .وقــد تــم إنشــاء مجموعــة متنوعــة
مــن أنظمــة التصنيــف يف الســنوات األخــرة التــي تحــدد جوانــب
البيئــة االجتماعيــة والسياســية التــي يمكــن أن تعــزز التطورات
االقتصاديــة أو تعيقهــا .2إن قيــاس هــذه اآلثــار أمــر صعــب
للغايــة  ،ولكــن لحســن الحــظ ،تتوفــر حاليـا ً مجموعــة مفيــدة
مــن التدابــر العلميــة التــي أتيحــت مؤخــ ًرا يف شــكل مــؤرش
الحوكمــة العاملــي ( )»World Governance Indicator «WGIالذي
جمعــه باحثــون يف البنــك الــدويل ومعهــد بروكينجــز . 3ويتكــون

املــؤرش مــن العديــد مــن املقاييــس التــي تــم بناؤهــا مــن
مجموعــة مــن الدراســات املســحية التــي تناولــت التصــورات
العامــة للجوانــب املختلفــة للحوكمــة والبيئــة السياســية يف 33
دولــة تتوفــر فيهــا بيانــات عــن حجــم القطــاع الثالــث مــن
مــروع جامعــة جونــز هوبكنــز .وقــد أتــاح لنــا ذلــك قيــاس
االرتباطــات بــن حجــم قطــاع املؤسســات غــر الربحيــة وعــدد
مــن الظــروف االجتماعيــة والسياســية التــي تــم تحديدهــا عــى
أنهــا ذات أهميــة عاليــة للتقــدم االقتصــادي .وألغــراض هــذا
التحليــل فهنــاك أهميــة خاصــة للعالقــة املتصــورة بــن حجــم
قطــاع املجتمــع املدنــي واملــؤرشات املحــددة للتنميــة االقتصادية
مثــل( :أ) فعاليــة املؤسســات الحكوميــة؛ (ب) االلتــزام بســيادة
القانــون؛ (ج) الفعاليــة التنظيميــة؛ و(د) الســيطرة عــى
الفســاد.

 :5.2.1حجــم قطــاع املؤسســات غــر الربحيــة والفعاليــة
الحكوميــة امللمــوس
تتمثــل امليــزة املجتمعيــة األوىل التــي يمكــن أن تؤثــر عــى التنمية
االقتصاديــة يف املســتوى امللمــوس للفعاليــة الحكومية .ويجســد
مقيــاس البنــك الــدويل لفعاليــة الحكومــة تصــورات نوعيــة
الخدمــات العامــة وجــودة الخدمــة املدنيــة ودرجــة اســتقاللها
عــن الضغــوط السياســية وجــودة وضــع السياســات وتنفيذهــا
ومصداقيــة التــزام الحكومــة بهــذه السياســات .وكلمــا ارتفعت
الدرجــة املحــرزة دل ذلــك عــى ارتفــاع املســتوى امللمــوس
للفعاليــة الحكوميــة.
الشــكل رقــم ( )10أدنــاه يوضــح العالقــة بــن حجــم القطــاع
الثالــث ودرجــات مقيــاس للفعاليــة الحكوميــة يف  33دولــة .

 1انظر:
.510-481 ,1985 ,)3(91 ,Mark Granovetter “Economic Action and Social Structure: The Problem of Embeddedness,” American Journal of Sociology
 2يوجد منها هنا :التحليل االئتامين السيادي لستاندرد آند بورز
«»Sovereign +Rating + Methodology/4432051/20184/spratings.com/documents
وتحليل مؤرش مخاطر الرشوة التجارية العاملية «»traceinternational.org/trace-matrix
وتحليل خرائط السيطرة عىل املخاطر الدولية «»political-risk-terrorism-and-political-violence-maps/index.html-2018/aon.com
 3توفر وثائق مفصلة لشكل مؤرش الحوكمة العاملي وأدوات استكشاف البيانات والبيانات املصدرية األساسية يف  .govindicators.orgوتتوفر بيانات مؤرش الحوكمة العاملي
بواسطة دانييل كوفامن (معهد بروكينغز)  ،وآرت كراي (مجموعة أبحاث التنمية التابعة للبنك الدويل) وماسيمو ماسرتوز (معهد البنك الدويل) .يرجى اإلشارة إىل كوفامن
ودانييل وآرت كراي وماسيمو ماسرتوز (« .)2010مؤرشات الحوكمة العاملية :املنهجية والقضايا التحليلية» .ورقة عمل حول سياسة البنك الدويل رقم papers.ssrn.com/( 5430
papers.cfm/sol3؟.)1682130=abstract_id
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ويتضــح مــن بياناتــه وجــود عالقــة إيجابيــة ( )0.57= R2ممــا
يشــر إىل أنــه كلمــا زاد حجــم قطــاع املؤسســات غــر الربحيــة
ارتفعــت التصــورات عــن مالءمــة فعاليــة الحكومــة.
الشكل رقم ()10
مصادر عائدات املؤسسات غري الربحية يف خمسة بلدان

 5.2.2حجــم قطــاع املؤسســات غــر الربحيــة والصــورة
الذهنيــة لســيادة القانــون

يمثــل إرســاء حكــم القانــون عــى نطــاق واســع عامالً حاســما ً
للتقــدم االقتصــادي ،ويتضمــن املقيــاس الــذي وضعــه البنــك
الــدويل لحكــم القانــون تصــورات حــول مــدى ثقــة األفــراد يف
قواعــد املجتمــع وااللتــزام بهــا  ،وال ســيما جــودة إنفــاذ العقــود

وحقــوق امللكيــة والرشطــة واملحاكــم  ،إضافــة إىل احتمــال
الجريمــة والعنــف .ومــرة أخــرى فــإن القيــم العاليــة يف هــذا
املقيــاس تشــر إىل تصــورات طيبــة لحكــم القانــون يف بلــد مــا.
وهنــا أيضــا تشــر البيانــات إىل وجــود عالقــة إيجابيــة ذات داللة
إحصائيــة بــن حجــم قطــاع املؤسســات غــر الربحيــة يف بلــد
مــا وســيادة القانــون يف ذلــك البلــد (الشــكل رقــم «.)»11

35

الشكل رقم ()11
حجم قطاع املؤسسات غري الربحية وتصورات سيادة القانون ( 33دولة)

 5.2.3حجــم املؤسســات غــر الربحيــة واالســتقرار
الســيايس املحســوس

يســتعرض مــؤرش االســتقرار الســيايس للبنــك الــدويل التصورات
حــول احتماليــة زعزعــة اســتقرار الحكومــة أو اإلطاحــة بهــا
بوســائل غــر دســتورية أو عنيفــة  ،بمــا يف ذلــك العنــف ذي
الدوافــع السياســية واإلرهــاب .وتــدل القيــم العاليــة يف هــذا
املــؤرش عــى وجــود تصــورات إيجابيــة لالســتقرار الســيايس يف
أي بلــد .ويرتبــط هــذا املقيــاس ً
أيضــا بشــكل إيجابــي بحجــم
قطــاع املؤسســات غــر الربحيــة  ،ممــا يشــر إىل أن القطــاع
الثالــث القــوي يمنــح الثقــة بــأن بلــدًا مــا يتمتــع بدرجــة
كبــرة مــن االســتقرار الســيايس (الشــكل رقــم «.)»12
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الشكل رقم ()12
حجم قطاع املؤسسات غري الربحية وتصورات االستقرار السيايس ( 33دولة)

 5.2.4حجــم املؤسســات غــر الربحيــة والصــورة الذهنيــة
للســيطرة عــى الفســاد
يرســم مقيــاس البنــك الــدويل ملكافحــة الفســاد التصــورات عــن
مــدى ممارســة الســلطة العامــة لتحقيــق مكاســب خاصــة،
بمــا يف ذلــك أشــكال الفســاد الصغــرة والكبــرة ،وكذلــك
«اختطــاف» الدولــة مــن جانــب النخــب واملصالــح الخاصــة.
وتنظــر العديــد مــن أنظمــة التصنيــف إىل الفســاد عــى أنــه
عنــر مدمــر لبيئــة العمــل الداعمــة.
ويتضــح مــن هــذه البيانــات املتاحــة أن وجــود قطــاع ثالــث
كبــر يســاعد عــى خلــق صــورة ذهنيــة إيجابيــة عــن نجــاح
أي بلــد يف الســيطرة عــى الفســاد  ،وبالتــايل توفــر بيئــة مواتيــة
ملمارســة العمــل التجــاري (الشــكل رقــم «.)»13
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الشكل رقم ()13
حجم قطاع املؤسسات غري الربحية وتصورات السيطرة عىل الفساد ( 33دولة)
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6.خاتمة :اآلثار المترتبة على
المملكة العربية السعودية

تنبثــق مــن هــذا النقــاش حــول طبيعــة وحجــم وتأثــر القطــاع
الثالــث مجموعــة مــن التداعيــات الهامــة للمهتمــن بالتنميــة
املســتقبلية للمملكــة العربيــة الســعودية ،وخاصــة:
أوالً :لــم يعــد القطــاع الثالــث ومكوناتــه مجــرد مجموعــة غــر
متبلــورة مــن املؤسســات والســلوكيات التــي يصعــب تناولهــا يف
بيانــات تجريبيــة ملموســة ،فقــد تمــت صياغــة تصــور معرتف
بــه دوليــا ً لهــذا القطــاع وتــم فحصــه واختبــاره واعتمــاده
بعــد توافــق جميــع اآلراء وتحــت التوجيــه الفنــي لشــعبة
اإلحصــاءات باألمــم املتحــدة وبمســاعدة املكتــب اإلحصائــي
للجماعــات األوروبيــة والــوكاالت اإلحصائيــة يف جميــع أنحــاء
العالــم .وتــم توضيــح هــذا التصــور للقطــاع الثالــث يف وثيقــة
األمــم املتحــدة لعــام  2018بعنــوان «كتيــب الحســاب الســاتيل
للمؤسســات غــر الربحيــة واملؤسســات ذات الصلــة والعمــل
التطوعــي» املتــاح عــى املوقــع التــايل:
_unstats.un.org/unsd/nationalaccount/docs/UN_TSE
HB_FNL_web.pdf
ثاني ـاً :لــم يتــم وضــع تصــور لهــذا القطــاع فحســب  ،بــل تــم
ً
أيضــا تحديــد مجموعــة صارمــة مــن البيانــات اإلحصائيــة التي
يمكــن مــن خاللهــا قيــاس معاملــه بطريقــة تســمح بإجــراء
املقارنــات املنتظمــة بــن البلــدان وبــن القطاعــات املختلفــة
العاملــة يف نفــس املجــاالت داخــل البلــدان .لقــد بــدأت البلــدان
يف جميــع أنحــاء العالــم يف صياغــة «حســابات القطــاع الثالــث
الســاتلية « التــي يدعــو إليهــا الكتيــب الجديــد للقطــاع ،كمــا
بــدأت بالفعــل مناقشــات حــول هــذا التنفيــذ بــن الســلطات
اإلحصائيــة باململكــة العربيــة الســعودية وخــراء يف مركــز
جونــز هوبكنــز لدراســات املجتمــع املدنــي .و يمكــن أن يســاعد
مجتمــع األعمــال واالقتصــاد الســعودي بشــكل فعــال يف تنفيــذ
هــذا الكتيــب يف اململكــة العربيــة الســعودية بمــا يتمــاىش مــع
املمارســات الدوليــة يف هــذا الشــأن ،وســوف تســاهم البيانــات
الناتجــة مــن هــذا الحــراك يف تيســر تتبــع تطــور هــذا القطــاع
عــى مســتوى اململكــة وتصــور نطاقــه ومحيطــه عىل املســتوى
الــدويل أيضــا.
ثالثــاً :بــرز القطــاع الثالــث ككيــان اقتصــادي كبــر يف
البلــدان يف جميــع أنحــاء العالــم ،وأصبــح مصــدرا ً رئيســا ً يف
توفــر فــرص العمــل لــكل مــن العمــل مدفــوع األجــر والعمــل
التطوعــي ،ويقــوم بحشــد مــوارد مجتمعيــة هائلــة  ،ويســهم
بقــوة يف تحســن نوعيــة حيــاة املواطنــن مــن خــال الخدمــات
املبــارشة التــي يقدمهــا .وهنــاك العديــد مــن البلــدان التــي

وجــدت أنــه مــن املفيــد االعتمــاد عــى مؤسســات هــذا القطــاع
لتقديــم الخدمــات اإلنســانية عــى النطــاق البــري وبالتــايل
تعزيــز فعاليــة الخدمــات التــي غالبــا ً مــا تقــوم الحكومــات
بتمويلهــا .ويمكــن للمملكــة العربيــة الســعودية أن تأخــذ هــذه
التجربــة الدوليــة الواســعة يف االعتبــار مــن أجــل تعزيــز قــدرات
هــذا القطــاع لديهــا.
وأخــراً :إىل جانــب الخدمــات املبــارشة التــي تقدمها مؤسســات
وأنشــطة القطــاع الثالــث ،فــإن هــذا القطــاع يســاهم أيضــا يف
التنميــة االقتصاديــة بطــرق غــر مبــارشة عديــدة مــن خــال
تعزيــز ســيادة القانــون ،وتشــجيع التحســينات يف الفعاليــة
الحكوميــة  ،واملســاعدة يف الحــد مــن الفســاد  ،وتعزيــز الظروف
املواتيــة بشــكل عــام لتحقيــق التنميــة االقتصاديــة املســتدامة.
و تعــزز هــذه العالقــات االعتقــاد بــأن االرتبــاط بــن قــوة
القطــاع الثالــث ومســتوى التنميــة االقتصاديــة هــو «حلقــة
فاضلــة» ،يعــزز كل عنــر منهــا اآلخــر .وهــذا يدعــو إىل دعــم
هــذا القطــاع مــن قبــل املهتمــن بتعزيــز التنميــة االقتصاديــة
واالجتماعيــة الشــاملة لهــذا البلــد.
****
نأمــل أن تعمــق املــادة التــي تــم تناولهــا هنــا فهــم هــذا
القطــاع الــذي ظــل مهم ـاً ومُســاء فهمــه منــذ فــرة طويلــة
ً
أساســا لتشــكيل
عــى الصعيديــن الوطنــي والعاملــي ،وأن توفــر
موقــف تجــاه هــذه املجموعــة مــن املؤسســات واألنشــطة
الفرديــة التــي تخــدم مصالــح الدولــة ومجتمــع األعمــال
والقطــاع الثالــث نفســه وشــعب اململكــة العربيــة الســعودية.
وهــذا هــو الهــدف األســاس عــى كل حــال.
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