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ملخ�ص ورقة �سيا�سات

ت�سخي�ص �أو�ساع �لتعاونيات �لزر�عية يف �ل�سفة �لغربية: حتديات وفر�ص – �أيار ٢٠١٤ 

خلفية

تقدم تقرير موجز لل�سيا�سات هذه ا�سرتاتيجيات ملمو�سة من اأجل حت�سني 

االأو�ساع ال�سعبة التي تواجه العمال يف االأرا�سي الفل�سطينية املحتلة عرب 

 الزراعية  يف ال�سفة 
١
ا�ستك�ساف كامل القدرات الكامنة ملن�ساآت التعاونيات

 اأجرته منظمة 
٢
الغربية. النتائج والتو�سيات يف الورقة جاءت نتيجة لتقييم 

العمل الدولية بالتن�سيق مع االإدارة العامة الفل�سطينية للتعاونيات يف وزارة 

العمل ووزارة الزراعة. مّت درا�سة موا�سفات ٢٣٠ تعاونية زراعية يف ال�سفة 

التعاونية  وظائفهم  يت�سمن  مبا  التنظيمية،  لقدراتهم  تقييم  مع  الغربية 

وم�ستوى  واملايل،  االإداري  االأداء  الزراعي،  بال�سوق  يتعلق  فيما  املختلفة 

م�ساركة االأع�ساء يف التعاونية. حتدد الورقة التحديات والفر�ص الرئي�سية 

واأخريا،  التعاونيات.  يف  الن�ساء  اأدوار  على  خا�ص  ب�سكل  وتركز  للتنمية 

تقرتح الورقة جمموعة من التو�سيات من اأجل تعزيز االأداء االإداري واملايل 

للتعاونيات، باالإ�سافة اإىل حتفيز م�ساركة االأع�ساء. 

اأ�سا�سي للموؤ�س�سات الوطنية، والعاملني يف  مت اإعداد ر هذه الورقة ب�سكل 

العقد االأخري  الذين وفروا خالل  املانحة،  التنمية وجمتمع اجلهات  جمال 

متويل تنموي كبري وهام اإىل التعاونيات. الهدف من ذلك هو توفري الن�سح 

واالإر�ساد حول اأف�سل الطرق لدعم تنمية املن�ساآت التعاونيات الزراعية وخلق 

فر�ص عمل الئقة للن�ساء والرجال يف االقت�ساد الريفي يف ال�سفة الغربية. 

عملية التقييم متت يف الفرتة بني متوز وكانون االأول من عام ٢٠١٣بالتعاون 

تقييم  مت  وقد  واالإقرا�ص.  للتوفري  التعاونيات  واحتاد  العمل  وزارة  مع 

التعاونيات امل�ستهدفة مقابل القيم واملبادئ التي متيز التعاونيات، با�ستخدام 

امل�سرتك  املتحدة  االأمم  برنامج  داخل  تطويرها   مت 
٣
للتعاونيات تقييم  اأداة 

االجتماعية وال�سيا�سية واالقت�سادية  حول امل�ساواة يف النوع االجتماعي – 

التنمية الزراعية والريفية،  التي تروج  التعاونيات  يف معناها االأو�سع تت�سمن  "التعاونيات الزراعية"   
 ١

باالإ�سافة اإىل فر�ص االقرتا�ص والتوفري. 

منظمة العمل الدولية ٢٠١٣ ، تقييم التعاونيات الزراعية يف ال�سفة الغربية (غري من�سورة). البيانات 
 ٢

التي جمعت والنتائج والتقارير لكل تعاونية �سلمت اإىل وزارة العمل يف �سهر كانون االأول عام٢٠١٣. 

واحتاد  العمل  وزارة  من  التعاونيات  مع  العاملني  من  خمتار  مر�سد   ٢٢ قبل  من  التقييم  اأجري   
٣

عملية  عرب  التعاونيات  اأداء  تقييم  لتطبيق  املر�سدين  تدريب  مت  وقد  واالإقرا�ص.  للتوفري  التعاونيات 

ت�ساركية و�سمولية. عملية جمع البيانات والتحليل ت�سمنت مقابالت �سبه معدة مع اأع�ساء جمال�ص اإدارة 

التعاونيات امل�ستهدفة؛ نقا�سات جمموعات مركزة مع ١٠ اإىل ١٥ ع�سو يف كل من التعاونيات امل�ستهدفة 

يف الدرا�سة؛ وور�سة عمل للتحقق من �سحة التقييم مب�ساركة اأع�ساء جمال�ص اإدارة التعاونيات وممثلي 

اجلمعية العمومية للتعاونيات من اأجل تقدمي وتاأكيد �سحة النتائج واال�ستنتاجات. مت تنظيم ور�ص العمل 

مع كل من التعاونيات امل�ستهدفة وقد ح�سر كافة اأع�ساء املجال�ص و٥-١٠ اأع�ساء من اجلمعية العمومية. 

. االأداة تفح�ص اأربعة جوانب من القدرات 
يف االأرا�سي الفل�سطينية املحتلة44

للتعاونيات: ١) احلكم والدافعية والطموح؛ ٢) برامج وخدمات  التنظيمية 

التعاونيات؛٣) موارد التعاونيات؛ و٤) اأنظمة وعمليات اإدارة التعاونيات. 

التعاونيات الزراعية يف ال�صفة الغربية: اخل�صائ�ص 

وقاعدة الع�صوية

                                                                                        

قيم التعاونيات

العدالة،  امل�ساواة،  الدميقراطية،  امل�سوؤولية،  حتمل  الذاتية،  امل�ساعدة 

يف  واالهتمام  االجتماعية  امل�سوؤولية  االنفتاح،  النزاهة،  الت�سامن، 

االآخرين. 

                                     منظمة العمل الدولية، تو�سية رقم ١٩٣

 الربنامج امل�سرتك قدم من قبل �ستة منظمات تابعة لالأمم املتحدة خالل الفرتة  ٢٠٠٩ - ٢٠١٣  كجزء 
٤

من �سندوق حتقيق االأهداف التنموية االألفية بدعم مايل من قبل احلكومة اال�سبانية. 

تعرف التعاونية على اأنها »جمعية م�ستقلة مكونة من اأع�ساء احتدوا طوعا للعمل �سويا من اأجل تلبية احتياجاتهم 

االقت�سادية واالجتماعية والثقافية امل�سرتكة وطموحاتهم عرب م�سروع اأو من�ساأة تدار ب�سكل جماعي ودميقراطي«

منظمة العمل الدولية، تو�سية ب�ساأن تعزيز التاعونيات، ٢٠٠٢ (رقم ١٩٣) 

مبادئ التعاونيات

املبداأ االأول: الع�سوية الطوعية واملفتوحة

املبداأ الثاين: ممار�سة االأع�ساء لل�سلطة الدميقراطة  

املبداأ الثالث: امل�ساركة االقت�سادية لالأع�ساء

املبداأ الرابع: اال�ستقاللية و االإ�ستقالل

املبداأ اخلام�ص:  التعليم والتدريب واملعلومات

املبداأ ال�ساد�ص: التعاون بني التعاونيات

املبداأ ال�سابع: االهتمام باملجتمع املحلي

                                       منظمة العمل الدولية، تو�سية رقم ١٩٣
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 للتعاونيات الزراعية تعمل يف 
٥
طبقا للتقييم، يوجد٢٣٠ من�ساأة/ موؤ�ّس�سة 

التعاونيات  معظم  تاأ�سي�ص  الغربية. مت  ال�سفة  ع�سر حمافظة يف  االإحدى 

خالل العقد االأخري بدعم مايل خارجي، واأقل من ثلث التعاونيات م�سجلة 

لدى وزارة العمل خالل االأعوام الثالثة االأخرية. غالبية من�ساآت التعاونيات 

الزراعية يف ال�سفة الغربية تعمل يف املحافظات ال�سمالية: جنني، طولكرم، 

الرئي�سي  امل�سدر  تعترب  الزراعة  حيث  وطوبا�ص  �سلفيت  قلقيلية،  نابل�ص، 

للمعي�سة. من ناحية جماالت تخ�س�ص التعاونيات، التقييم �سنف التعاونيات 

الزراعية يف ال�سفة الغربية على ال�سكل التايل (اأنظر �سكل رقم١): 

اأ�سا�سي مربي  • تعاونيات تربية املوا�صي: ٧٣ تعاونية التي تخدم ب�سكل 

املوا�سي عرب الت�سويق وتوفري العلف ومدخالت االإنتاج وخدمات اأخرى 

�سبيهة؛ 

تعاونيات اإنتاج املح�صول: ٦٧ تعاونية توفر الت�سويق وخدمات ال�سراء  •

اجلماعي اإىل االأع�ساء؛ 

تعاونيات اخلدمات الزراعية: ٥٨ تعاونية توفر ب�سكل اأ�سا�سي خدمات  •

وتت�سمن  االأع�ساء.  اإىل  الزراعي  والتطوير  االأغذية  وت�سنيع  الت�سويق 

واملياه  واالأ�سمدة  البذور  مثل  الزراعي)  لالإنتاج  املدخالت  تزويد  هذه 

االأع�ساء. عدد من  منتجات  وت�سويق  (وت�سنيع  االآالت  للري وخدمات 

اأع�سائها  اإىل  واالإقرا�ص  التوفري  اأي�سا خدمات  توفر  التعاونيات  هذه 

اللذين يعتمدون على هذه اخلدمة كم�سدر متويل للراأ�ص املال الت�سغيلي 

واال�ستثمارات؛ 

تعاونيات اإنتاج الزيتون وزيت الزيتون واملعا�صر:٢٢ تعاونية تنتج ب�سكل  •

اأ�سا�سي الزيتون وزيت الزيتون؛ 

تعاونيات التنمية الريفية والتوفري والإقرا�ص: ١٠ تعاونيات الأهداف  •

اإىل  واخلدمات  الزراعي  املعي�سي  امل�ستوى  حت�سني  اإىل  تهدف  عامة 

التجمعات الريفية، مبا يت�سمن فر�ص التوفري واالإقرا�ص. 

  التقييم ال يت�سمن التعاونيات يف قطاعي اخلدمات واالأ�سغال اليدوية. 
٥

تعاونيات تربية املوا�سي

تعاونيات اإنتاج املح�سول

تعاونيات اخلدمات الزراعية

تعاونيات اإنتاج الزيتون وزيت 

الزيتون واملعا�سر

تعاونيات التنمية الريفية 

والتوفري واإقرا�ص

%٤

% ٣٢

% ٢٩

% ٢٥

% ١٠

اأع�ساء التعاونيات  اأن جمموع  اأ�سارت التقديرات اإىل  خالل فرتة التقييم، 

اخلدمات  يف  مركزين  ع�سو   ٨٫٠٢٤ منهم  ع�سو،   ١٨٫٦٨٥ اإىل  و�سل 

 (١٣٨) الزراعية  اخلدمات  يف  العاملة  التعاونيات  وباملعدل،  الزراعية. 

والزيتون وزيت الزيتون واملعا�سر (١٤٠) حازت على اأكرب عدد من االأع�ساء 

لكل تعاونية. وكما هو م�سار اإليه يف جدول رقم، يوجد يف تعاونيات تربية 

الزيتون واملعا�سر ما بني٣٫٠٠٠  الزيتون وزيت  واإنتاج  املوا�سي واملحا�سيل 

التنمية  تعاونيات  يف  موجودة  االأدنى  الع�سوية  حني  يف  وع�سو   ٤٫٠٠٠ و 

الريفية والتوفري واالإقرا�ص مبجموع ٤١٩ ع�سو فقط. 
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ملخ�ص ورقة �سيا�سات

ت�سخي�ص �أو�ساع �لتعاونيات �لزر�عية يف �ل�سفة �لغربية: حتديات وفر�ص – �أيار ٢٠١٤ 

جدول رقم١: اأرقام رئي�صية

عدد التعاونيات عدد الأع�صاءقطاع التعاونيات 
معدل عدد الأع�صاء 

لكل تعاونية
عدد الن�صاء الأع�صاء (%)

٣٫٢٤٤٧٣٤٤تربية املوا�سي
٢٥٢

(%٨)

٣٫٩١٦٦٧٥٨اإنتاج املحا�سيل
٤١٧

(%١١)

٨٫٠٢٤٥٨١٣٨خدمات زراعية عامة
٤٦٤

(%٦)

٣٫٠٨٢٢٢١٤٠اإنتاج الزيتون وزيت الزيتون واملعا�سر
١٧٩

(%٦) 

٤١٩١٠٤٢التنمية الريفية والتوفري واالإقرا�ص
٧٩

(%١٩) 

١٨٫٦٨٥٢٣٠٨١املجموع
١٫٣٩١

(%٧) 

 ٧ يف املائة من اأع�ساء التعاونيات هم ن�ساء، مبا يعادل ١٫٤٠٠ ع�سو. وهنالك ٣٩ يف املائة من التعاونيات مكونة من الرجال فقط يف حني معظم التعاونيات ت�سم 

اأع�ساء من الرجال والن�ساء. عدد التعاونيات الزراعية امل�سجلة وامل�سكلة من الن�ساء فقط هو ١٢ وت�سم هذه التعاونيات ٣٤٥ع�سو؛ ن�سف هذه التعاونيات م�سجلة 

وتعمل يف املحافظات اجلنوبية من ال�سفة الغربية، وهناك فقط ت�سعة تعاونيات منها تعترب ن�سطة. ترتكز ع�سوية الن�ساء يف التعاونيات الزراعية يف جمال اإنتاج 

املحا�سيل واخلدمات الزراعية العامة، وب�سورة اأقل يف جمال تربية املوا�سي وت�سنيفات اأخرى. ومن ناحية تدين ن�سبة م�ساركة الن�ساء يف التعاونيات، فان االأ�سباب 

لذلك تت�سمن القيود على حرية احلركة والتنقل واالأجور املتدنية وامل�سوؤوليات االأ�سرية، باالإ�سافة اإىل النق�ص يف التدريب. 

القيم، واملبادئ والأداء: اأربعة ت�صنيفات للتعاونيات

التقييم حدد اأربعة ت�سنيفات مميزة من التعاونيات الزراعية يف ال�سفة الغربية، وقد مت ت�سنيفها على اأ�سا�ص 

م�ستوى التعاونية يف: 

1) التقيد والعمل على اأ�سا�ص هدف تعاوين م�سرتك يجتمع كافة االأع�ساء حوله؛ 

الظروف االقت�سادية  2) متيزها مبادرة تعاونية تكون نا�سطةاقت�ساديا وت�ساهم ب�سكل فعال يف حت�سني 
لالأع�ساء؛ 

3) ممار�سة احلكم الر�سيد  يف احلكم واإعتماد املبادئ االإدارية الفعالة . 
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الت�سنيفات االأربعة وخ�سائ�سها الرئي�سية كما هو مبني اأدناه: 

اخل�صائ�ص الرئي�صية التي مت تقييمهات�صنيف التعاونية

الت�صنيف الأول: 

لكن  »ن�سطة«  اأنها  على  م�سنفة  تعاونيات 

الزراعي  التعاوين  الهدف  ينق�سهم  اأع�سائها 

امل�سرتك

عدد التعاونيات: ٤٧

الهدف التعاوين امل�صرتك: غري وا�سح، �سركات �سبه ا�ستثمارية تعمل حتت اإطار ت�سجيل التعاونيات، 

ت�سعى للربح، �سركات ا�ستثمارية يف عدة قطاعات فرعية زراعية وغري زراعية. 

لزراعة  (الدفيئات  مكثف  ب�سكل  الزراعة  يف  متخ�س�سة  مزارع  املوا�سي،  لرتبية  مزارع  الن�صاطات: 

اخل�سراوات والنباتات واالأع�ساب الطبية) وتربية االأ�سماك

الأداء الإداري واملايل: تدار من قبل اأفراد غري اأع�ساء يف التعاونيات اأو عدد قليل من االأع�ساء براتب 

اأو ح�سة من االأرباح حتت اإ�سراف جمل�ص اإدارة التعاونية. ال يوجد منافع متبادلة بني االأع�ساء.  

الت�صنيف الثاين:

تعاونيات يكون اأع�سائها من املزارعني ولديهم 

ينق�سهم  لكن  م�سرتك  تعاوين  وهدف  حافز 

تلبية  اجل  التعاونية من  املبادرة  اأو/و  امل�سروع 

احتياجات االأع�ساء. 

عدد التعاونيات: ٨٦

الهدف التعاوين امل�صرتك: يوجد لكن ينق�ص امل�سروع اأو/و املبادرة التعاونية من اأجل تلبية احتياجات 

االأع�ساء. غالبية االأع�ساء من املزارعني من ذوي التجارب غري الناجحة يف ال�سراء اجلماعي وخدمات 

الت�سويق، لكنهم متحم�سون مل�ساهدة تعاونياتهم تطور القدرات خلدمة االأع�ساء ب�سكل اأف�سل.  

الن�صاطات: ن�سطاء يف م�ساريع تطوير املجتمع املحلي وامل�ساريع االإن�سانية بتمويل من م�سادر خارجية. 

الزراعية  املدخالت  اإىل  للو�سول  االأع�ساء  لتح�سني ظروف  البداية  التعاونيات يف  هذه  تاأ�سي�ص  مت 

واالأ�سواق. لكن قام عدد كبري منها بتاأجري اأ�سولها الأنهم كانوا غري قادرين على ا�ستخدامها الأهداف 

حت�سني  �سبيل  يف  االأع�ساء  الحتياجات  ت�ستجيب  ال  م�ساريع  تدير  التعاونيات  هذه  بع�ص  تعاونية. 

اخلدمات الزراعية، ويف اأحيان اأخرى يناف�سون امل�ساريع التجارية لالأع�ساء. 

الأداء الإداري واملايل: فجوات يف القدرات التنظيمية، قيود على االأداء ب�سبب االإدراك املحدود ملبادئ 

التعاونية، نق�ص يف وجود قاعدة جتارية متينة ومتويل حمدود.  

الت�صنيف الثالث: 

نطاق  على  زراعية  خدمات  توفر  تعاونيات 

�سغري اإىل االأع�ساء مع منافع حمدودة

عدد التعاونيات: ٧٩

الهدف التعاوين امل�صرتك: يوجد لكن يف بع�ص االأحيان يكون غري واقعي وغري جمد من ناحية عملية. 

التعاونيات توفر خدمات زراعية على نطاق �سغري اإىل االأع�ساء لكن املنافع حمدودة.  

الأداء الإداري واملايل: نق�ص يف ممار�سات جتارية �سليمة على �سعيد املن�ساأة التعاونية، قدرة حمدودة 

لالأع�ساء الإدارة م�سروع جتاري اأو حتديث امل�سروع.  

الت�صنيف الرابع: 

اأ�سا�سية  زراعية  خدمات  توفر  تعاونيات 

و�سرورية اإىل االأع�ساء باأ�سلوب مايل م�ستدام

عدد التعاونيات: ١٨

الهدف التعاوين امل�صرتك: نعم ، التعاونيات يف هذا الت�سنيف لديهم م�ساريع تعاونية جمدية وحقيقية 

وتوفر اخلدمات الزراعية ال�سرورية اإىل االأع�ساء باأ�سلوب مايل م�ستدام.  

الن�صاطات: م�ساريع خدمات وت�سويق 

خطة  تقدم  االأع�ساء.  غالبية  وتخدم  كبرية  واأرباح  مبيعات  عائدات  تولد  واملايل:  الإداري  الأداء 

وقاعدة جتارية متينة مع وجود ممار�سات جيدة، لكن يحتاج االأع�ساء اأن يعملوا على حت�سني اأنظمة 

االإدارة (مثل تطوير االإجراءات الداخلية).  
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ملخ�ص ورقة �سيا�سات

ت�سخي�ص �أو�ساع �لتعاونيات �لزر�عية يف �ل�سفة �لغربية: حتديات وفر�ص – �أيار ٢٠١٤ 

التقييم مقابل قيم ومبادئ واأداء التعاونيات 

الهدف التعاوين امل�صرتك

اإن جناح اأية تعاونية يتطلب التعريف الوا�سح واالتفاق على هدف م�سرتك 

من قبل كافة االأع�ساء حيث يقرر االأع�ساء اأن يجمعوا املوارد �سويا من اأجل 

حتقيق هدف م�سرتك واحل�سول على منفعة م�سرتكة من خالل تاأ�سي�ص اأو 

االنخراط يف التعاونية. 

التقييم ك�سف اأن ٥٩ يف املائة من التعاونيات الزراعية قيد الدرا�سة تاأ�س�ست 

يف البداية على اأ�سا�ص رغبة متبادلة وم�سرتكة من قبل كافة االأع�ساء للتعاون 

من اأجل مثل اأعلى م�سرتك. وبعد تاأ�سي�سها، ت�ساركت كثري من التعاونيات 

مب�ستوى معقول من الدافعية بني االأع�ساء للعمل �سويا. لكن، وبعد فرتة، 

الروؤية  نق�ص  ب�سبب  �سعيف  اأداء  منها  املائة  من ٨٥ يف  يقرب  ما  واجهت 

واملوارد والقيادة وب�سبب اخلطط التجارية غري الناجحة. وقد اأدى هذا اإىل 

فقدان الزخم والدافعية جتاه امل�ساعدة الذاتية. 

تو�صيحات 

ت�ساركت ٥٩% من التعاونيات بهدف تعاوين عند فرتة التاأ�سي�ص، لكن  •

والقيادة  واملوارد  الروؤية  غياب  ب�سبب  �سعيف  اأداء  واجهت  الغالبية 

واخلطط التجارية غري الناجحة. 

االأع�ساء  • اإجماع  تعك�ص  وا�سحة  بر�سالة  التعاونيات  من   %١٠ متتعت 

على اجلانب التجاري للتعاونية و�سبب وجود التعاونية. 

ت�سجل ٢٥% من التعاونيات ب�سكل اأ�سا�سي من اجل احل�سول على حرية  •

الو�سول اإىل م�ساعدات اإن�سانية من اجلهات املانحة.   

من جمموع التعاونيات قيد الدرا�سة، ٧ يف املائة منها فقط ا�ستطاعت اأن 

تعمل  التي  االإ�سرتاتيجية  واالأهداف  التنظيمية  روؤيتها  عن  بو�سوح  ت�سرح 

اأدائها. ١٠ يف املائة منها لديها ر�سالة  كدليل للتخطيط يف عملها وقيا�ص 

تعك�ص ب�سكل وا�سح اإجماع االأع�ساء على الهدف التجاري البحت للتعاونية 

ال  عامة  ر�سالة  التعاونيات  من  املائة  يف  لدى٤٠  يوجد  وجودها.  و�سبب 

املائة  ن�سبة ٤٣ يف  تو�سح  التعاونية يف حني مل  ب�سكل وا�سح عمل  تعك�ص 

من التعاونيات الزراعية يف ال�سفة الغربية ر�سالتها اأو اأ�سركت االأع�ساء يف 

نقا�سات حول هذا املو�سوع. 

يف  الزراعية  التعاونيات  من  ن�سبيا  عالية  ن�سبة  تاأ�سي�ص  مت  اخر،  مبعنى 

ال�سفة الغربية بدون اأن يكون لديها هدف م�سرتك عمل االأع�ساء املوؤ�س�سون 

على حتقيقه عرب التعاون. ويف حقيقة االأمر، بالن�سبة ملا ن�سبته٢٥ يف املائة 

اإىل  للو�سول  كاأ�سلوب  الغالب   ي�ستخدم يف  الت�سجيل  كان  التعاونيات،  من 

امل�ساعدات االإن�سانية من جهات خارجية ولي�ص انعكا�سا لقناعة االأع�ساء يف 

مبادئ امل�ساعدة الذاتية التعاونية. 

احرتام املبادئ والقيم التعاونية

التعاونيات تعتمد على قيم امل�ساعدة الذاتية وحتمل امل�سوؤولية والدميقراطية 

وامل�ساواة والعدالة والت�سامن. يوجد فقط ٢٥ تعاونية من جمموع التعاونيات 

قيد الدرا�سة والبالغ عددهم ٢٣٠ تعاونية ممن لديهم الوعي والقدرة الإظهار 

امل�سرتكة  اخل�سائ�ص  اأعاله.  املذكورة  ال�سبعة  باملبادئ  التزامهم  على  دليل 

بني هذه التعاونيات تت�سمن القيادة القوية واالأداء املايل اجليد ن�سبيا وهذا 

مرتبط اإىل حد كبري بالتعامالت مع االأع�ساء، وتوفري خدمات متخ�س�سة 

اإىل االأع�ساء. ومن جمموع بقية التعاونيات وعددها ٢٠٥ تعاونيات، هناك 

٨٧ تعاونية اأظهرت التزاما بخم�سة مبادئ، و٦٠ تعاونية اأبدت التزاما بثالثة 

مبادئ فيما اأبدت ٥٨ تعاونية التزاما مببداأ واحد فقط. املبادئ التي كانت 

اأكرث و�سوحا كانت ترتبط باحلكم الدميقراطي للع�سو والع�سوية الطوعية 

باملجتمع  املتعلقة  كانت  م�ساهدة  االأقل  املبادئ  حني  يف  للمعنيني  واملتاحة 

االقت�سادية  وامل�ساركة  باملعلومات  والت�سارك  والتدريب  والتثقيف  املحلي 

لالأع�ساء واالإدارة الذاتية واال�ستقاللية والتعاون بني التعاونيات. 

مبادرات ذات عالقة بالتعاونيات    

وقد اأظهر التقييم اأن ن�سبة ١٧ يف املائة من التعاونيات قيد الدرا�سة تقرتح 

مبادرات مرتبطة اإىل حد كبري باحتياجات االأع�ساء وت�ساهم ب�سكل مبا�سر 

اأال  االأو�سع  الت�سنيف  التعاونيات حتت  هذه  و�سع  وميكن  معي�ستهم.  جتاه 

وهو تعاونيات اخلدمات الزراعية التي توفر خمتلف اخلدمات اإىل االأع�ساء 

اعتمادا على احتياجاتهم. توفر عدد من هذه التعاونيات ر اأي�سا خدمات 

يعتمدون على هذه اخلدمة كم�سدر  اللذين  اأع�سائها  اإىل  واإقرا�ص  توفري 

يوجد  ال  اإما  التعاونيات  بقية  واال�ستثماري.  الت�سغيلي  راأ�سمال  لتمويل 

التي يف  اأو لديها مبادرات خدمات متوا�سعة جدا  تعاونية  لديها مبادرات 

اأو تلبي  غالب االأحيان ال ت�ساهم يف حت�سني الظروف املعي�سية الأع�سائها 

احتياجاتهم. ويف الواقع، ما يقارب من ن�سف تعاونيات اخلدمات ال تتما�سى 

مع الهدف الر�سالة اأو احلافز الذي على اأ�سا�سه مت ت�سجيل التعاونية. 
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فعالية التعاونيات: العائدات

هناك ن�سبة ١٠ يف املائة من التعاونيات الزراعية فقط التي توفر خدمات 

عالية الفعالية والكفاءة اإىل االأع�ساء وت�ستطيع اأن تولد اأرباحا كبرية. ومن 

الإنتاج  تعاونيات  و�سبعة  الدواجن  ملربي  تعاونية  هناك  التعاونيات،  هذه 

الزيتون وزيت الزيتون واملعا�سر واأربعة تعاونيات خدمات التي تتعامل ب�سكل 

اإحدى ع�سر  ويوجد  االأع�ساء.  اإىل  الري  املياه وخدمات  اإدارة  اأ�سا�سي يف 

تعاونية للخدمات التي توفر خدمات ت�سنيع وتزويد املدخالت. وعلى اجلانب 

االآخر، اأكرث من ن�سف التعاونيات الزراعية يف ال�سفة الغربية تتحدث يف 

تقاريرها عن م�ستوى متدن من املبيعات ومعدل عائدات متدن اأي�سا. ويف 

 يف ال�سهر. اإن 
٦
بع�ص احلاالت، ي�سل معدل العائدات اإىل ٨٣٣ دينار اأردين

قابلة  من�ساآت غري  للخدمات  التعاونيات  من  املتدنية جتعل  العائدات  هذه 

لال�ستدامة بدون دعم خارجي وت�سبح غري فعالة ومفيدة لالأع�ساء واملجتمع 

املحلي. 

وب�سكل عام، مل ت�ستغل تعاونيات اخلدمات خا�سية وفورات احلجم ب�سبب 

هوؤالء  ينظر  حيث  التعاوين  العمل  بقيمة  االأع�ساء  قناعة  يف  معني  غياب 

االأع�ساء اإىل التعاونيات على اأنها و�سيلة للح�سول على م�ساعدات خارجية 

على اأ�سا�ص فردي بدل من النظر اإليها على اأنها اأ�سلوب لتمكينهم من العمل 

اإن غياب القناعة واالهتمام  مع االآخرين من اجل حتقيق منافع م�سرتكة. 

بنتائج التعاونية ينعك�ص ب�سكل وا�سح يف امل�ستويات العالية من ديون االأع�ساء 

ل�سالح خدمات التعاونيات االأمر الذي اأدى يف كثري من التعاونيات اإىل تعليق 

اأو تخفي�ص العمليات. اإ�سافة اإىل ذلك، ويف العديد من احلاالت مل تتمكن 

م�ستلزمات  تاأمني  يف  ف�سلت  اأو  االأع�ساء  منتج  كل  ت�سويق  من  التعاونيات 

مدخالت املزارع لالأع�ساء �سمن اأ�سعار تناف�سية كما هو وا�سح يف تعاونيات 

اإنتاج الزيتون وزيت الزيتون واملعا�سر.     

فعالية التعاونيات: الراأ�صمال والأ�صول

اإ�سافة اإىل ذلك، فان منو وتطور التعاونيات الزراعية مقيد ب�سبب امل�ستويات 

يف  الزراعية  للتعاونيات  الراأ�سمال  جممل  الراأ�سمال.  من  ن�سبيا  املتدنية 

ال�سفة الغربية ي�سل اإىل ما يقارب من ٣٫٣ مليون دينار اأردين اأي مبعدل 

غالبية  ع�سو.  لكل  اأردين  دينار  و١٧٧  تعاونية  لكل  اأردين  دينار   ١٤٫٠٠٠

التعاونيات الزراعية ٥٤ ن�سبة منهم تعمل براأ�سمال ي�سل اإىل ١٠٫٠٠٠دينار 

اأردين اأو اأقل فيما ن�سبة ٤٤ يف املائة من التعاونيات تعمل �سمن راأ�سمال 

ي�سل اإىل ما بني ١٠٫٠٠٠و ٣٠٫٠٠٠ دينار اأردين وهناك ن�سبة ١٢ يف املائة 

اأردين وهي غالبا تعاونيات  تعمل �سمن راأ�سمال يزيد عن ٣٠٫٠٠٠ دينار 

اإنتاج الزيتون وزيت الزيتون واملعا�سر. اإن هذه امل�ستويات املتدنية من راأ�ص 

املال ال ت�ساعد يف منو اأو تطور امل�سروع التجاري. 

الدينار االأردين يعادل ما يقرب من ١٫٤ دوالر اأمريكي. التعاونيات يف ال�سفة الغربية يجب اأن تتبع 
 ٦

والراأ�سمال  الع�سوية  ر�سوم  االأردين.  بالدينار  اأي�سا  تكتب  املالية  البيانات  االأردين؛  التعاونيات  قانون 

امل�سجل يكتب اأي�سا بالدينار االأردين. 

وهذا ينطبق اأي�سا على ت�سعة تعاونيات زراعية للن�ساء فقط التي تت�سمن 

ت�سنيع االأغذية واأ�سواق التعاونيات للم�ستهلك والدفيئات واإنتاج االأع�ساب 

التقليدية  اليدوية  واحلرف  والتطريز  ال�سابون  واإنتاج  والعطرية،  الطبية 

من  �سغرية  الغالب  يف  هي  املبادرات  هذه  اإن  املا�سية.  ت�سمني  وم�ساريع  

ناحية احلجم ومعظمها يولد اقل من ٢٠٫٠٠٠ دينار اأردين كعائدات �سنوية 

وبذلك يوفر م�ساهمة �سغرية نحو حت�سني الظروف االقت�سادية لالأع�ساء. 

تعقيدا  تزداد  الزراعية  التعاونيات  تواجه  التي  الراأ�سمال  على  القيود  اإن 

لالأ�سول  نتيجة  اال�ستثمارات  متويل  على  التعاونيات  قدرة  عدم  ب�سبب 

املحدودة. بالن�سبة الأكرث من ٤٣ يف املائة منها، القيمة الكلية لالأ�سول هي 

اقل من ٤٠٫٠٠٠ دينار اأردين. وتت�سمن هذه التعاونيات ما يقرب من ٥٠ 

تعاونية لديها قيمة اأ�سول اإجمالية ت�سل اإىل اقل من ٢٠٫٠٠٠ دينار اأردين. 

ما يقرب من ٢٤ يف املائة منها، حتديدا تعاونيات اإنتاج الزيتون وزيت الزيتون 

واملعا�سر، لديها اأ�سول تزيد عن ٨٠٫٠٠٠ دينار اأردين. 

وقد مت متويل معظم اأ�سول التعاونية عن طريق منح من م�سادر خارجية مع 

راأ�سمال مدفوع من قبل االأع�ساء يف التعاونيات الزراعية بن�سبة ٢٣ يف املائة 

فقط من القيمة االإجمالية من االأ�سول اململوكة للتعاونيات. 

القيمة االإجمالية للراأ�سمال للتعاونيات الزراعية للن�ساء فقط تقدر بقيمة 

، اأي مبعدل 
٧
٥١٫٠٠٠ دينار اأردين مبعدل ٤٫٦٣٦ دينار اأردين لكل تعاونية

١٤٧ دينار اأردين كراأ�سمال لكل امراأة ع�سو يف التعاونية. هذا امل�ستوى من 

راأ�ص املال يعترب غري كاف لنمو وتطور امل�ساريع التجارية، خا�سة بالنظر اإىل 

التعاونيات حيث  اململوكة من قبل هذه  امل�ستوى املتدين من قيمة االأ�سول 

تقدر يف اإطار ١٥٫٥٠٠ دينار اأردين، ممولة يف الغالب عرب منح من م�سادر 

خارجية.  

 ١١ من ١٢ تعاونية للن�ساء فقط قامت باإعداد تقاريرها املالية املدققة يف نف�ص فرتة التقييم، اأي بعد 
٧

ت�سعة اأ�سهر من العام املايل املن�سرم. للح�سول على هذا املعدل، يتم تق�سيم الراأ�سمال الكلي على ١١. 
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ملخ�ص ورقة �سيا�سات

ت�سخي�ص �أو�ساع �لتعاونيات �لزر�عية يف �ل�سفة �لغربية: حتديات وفر�ص – �أيار ٢٠١٤ 

فعالية التعاونيات: الإدارة والقيادة

قيد  الزراعية  التعاونيات  من  املائة  يف   ٩٠ من  يقارب  ما  لدى  يوجد  ال 

اأو �سيا�سات واإجراءات موحدة ف مبجال االإدارة اأو االإدارة  الدرا�سة اإدارة 

املالية اأو �سيا�سات التوريد اأو املوارد الب�سرية. بالكاد جتد لدى اأي من هذه 

التعاونيات نظام للتخطيط املنتظم اأو الرقابة اأو التقييم، با�ستثناء برنامج 

م�سك الدفاتر اليدوي االأ�سا�سي. ويف واقع االأمر، فان غالبية التعاونيات ال 

تتقيد باالأحكام االأ�سا�سية املن�سو�ص عليها يف قانون التعاونيات االأردين فيما 

يتعلق بالتخطيط املايل واالإدارة والرقابة. على �سبيل املثال، عدد قليل من 

التعاونيات تقوم باإعداد موازنات من اجل تنظيم عمليات االإنفاق، وعندما 

يتم ذلك، فانه ال يكون مترين اأو ممار�سة منتظمة بهدف الرقابة على االأداء 

تقوم  التعاونيات  من  قليل  ذلك، عدد  اإىل  اإ�سافة  الفعالة.  والرقابة  املايل 

باإعداد تقارير مالية ب�سكل منتظم، وما يقرب من ن�سف التعاونيات ال يوجد 

لديها بيانات مالية مدققة للعام املن�سرم بالرغم من مرور اأكرث من ت�سعة 

اأ�سهر منذ انتهاء العام املايل املن�سرم والذي تزامن مع فرتة التقييم. 

فيما يتعلق بالقيادة، من الوا�سح اأن الن�ساء لديهن متثيل حمدود حيث يوجد 

متثيل ن�سوي يف جمال�ص اإدارة ٢٤ يف املائة فقط من التعاونيات املختلطة. 

الن�ساء �سكلن ١١ يف املائة فقط من اأع�ساء جمال�ص االإدارة يف التعاونيات 

الزراعية. الفروقات يف التمثيل بني الرجال والن�ساء يف ع�سوية التعاونيات 

الزراعية تواجه م�ساعب اإ�سافية ب�سبب توجه الن�ساء لتبوء مواقع اقل تاأثريا 

يتم  احلاالت،  من  عدد  ويف  ال�سكرتري.  من�سب  مثل  االإدارة،  جمال�ص  يف 

جلب الن�ساء لت�سلم مواقع يف جمال�ص االإدارة لتعاونيات م�سيطر عليها من 

قبل اأع�ساء ذكور فقط من اجل اإر�ساء رغبات اجلهات املانحة يف ت�سكيل 

جمال�ص اإدارة متوازنة ن�سبيا من ناحية النوع االجتماعي. 

الإ�صالح القانوين للتعاونيات جاري العمل عليه

العام  يف  االأردين.  التعاونيات  لقانون  طبقا  ت�سري  الغربية  ال�سفة 

٢٠١٠، وبدعم من منظمة العمل الدولية، مت تطوير ت�سريع جديد مبا 

يتما�سى مع مبادئ تو�سية تعزيز التعاونيات، ٢٠٠٢ (رقم١٩٣) التي 

تنا�سر وتدافع عن تعزيز تعاونيات قوية وم�ستقلة و�سمولية ت�ستجيب 

الحتياجات اأع�سائها. وقد مت اإقرار القانون اجلديد من قبل جمل�ص 

الوزراء يف متوز ٢٠١٠ وقد مت حتويله اإىل مكتب الرئا�سة الفل�سطينية 

لالإقرار وما زال الو�سع على ما هو عليه حتى االآن. القانون يدعو اإىل 

اإقامة اإدارة جديدة و�سبه م�ستقلة لتطوير التعاونيات “الهيئة العامة 

لتنظيم التعاونيات” التي �سينقل اإليها مهام االإدارة العامة للتعاونيات 

يف وزارة العمل. 

(منظمة العمل الدولية ٢٠١٠اأ)

التعاونيات كو�صيلة خللق فر�ص عمل

ي�سل  الغربية  ال�سفة  الزراعية يف  التعاونيات  امل�سجلون يف  االأع�ساء  عدد 

اإىل ١٨٫٦٨٥ ع�سو فيما توظف نف�ص هذه التعاونيات ٢١١ عامل باأجر – 

م�ساهمة ب�سيطة يف عملية خلق فر�ص عمل. ال يوجد لدى غالبية التعاونيات 

الزراعية )٧٣يف املائة( طواقم عاملة باأجر فيما هناك ن�سبة ١٠ يف املائة منها 

ممن تبقي على ع�سو واحد يعمل باأجر، وهناك ن�سبة١٧ يف املائة توظف  

عاماًل واحداً اأو اأكرث. الت�سغيل يف التعاونيات الزراعية مركز ب�سكل اأ�سا�سي 

يف تعاونيات اخلدمات الزراعية العامة. امل�سغل االأكرب يف هذا املجال هي 

تعاونية مزارعي الدواجن يف رام اهلل التي توظف ٢٥ �سخ�ص. الرواتب التي 

تدفعها التعاونيات الزراعية غالبا ما تكون متدنية مما ي�سعب من عملية 

جذب االأفراد من ذوي املهارات الفنية واخلربات االإدارية ال�سرورية لنمو 

وتطوير التعاونية. وب�سكل عام، مل تكن التعاونيات املخ�س�سة للن�ساء فقط 

ناجحة يف حتقيق ر�سالتها من ناحية توفري فر�ص العمل للن�ساء حيث ت�سعة 

من هذه التعاونيات ال يوجد فيها اأي موظف اأو عامل وهناك ثالثة تعاونيات 

توظف ما جمموعه من ثمانية ن�ساء فقط – معظمهم على اأ�سا�ص مو�سمي. 
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التو�صيات

الت�سنيفات االأربعة الرئي�سية للتعاونيات الزراعية املعرفة يف ال�سفة الغربية توفر االأ�سا�ص والقاعدة ملجموعة من التو�سيات التالية: 

الت�صنيف الأول: التعاونيات امل�سنفة على اأنها “ن�سطة” لكن اأع�ساء هذه التعاونيات ينق�سهم هدف تعاوين زراعي 

ريفي م�سرتك. 

ينق�سهم  لكن  تعاوين م�سرتك  لديهم حافز  الذين  املزارعني  من  اأع�ساء  فيها  يوجد  تعاونيات  الثاين:  الت�صنيف 

التفكري يف م�سروع تعاوين و/اأو مبادرة ت�ستجيب الحتياجات االأع�ساء. 

الت�صنيف الثالث: تعاونيات توفر خدمات زراعية على نطاق �سغري اإىل االأع�ساء مع منافع حمدودة. 

الت�صنيف الرابع: تعاونيات توفر خدمات زراعية �سرورية اإىل االأع�ساء با�سلوب مايل م�ستدام.  

التو�صية للت�صنيف الأول والثاين حتديدا:

م�صروع  اأو  حكومية  غري  اأو  خريية  كمن�صاأة  اإما  الت�صجيل  اإعادة   √
جتاري خا�ص: 

يتوجب على االإدارة العامة للتعاونيات يف وزارة العمل اأن ت�سجع التعاونيات 

يف هذين الت�سنيفني اأن يعيدوا الت�سجيل اإما كمن�ساآت خريية اأو منظمات 

غري حكومية، اأو كم�ساريع جتارية خا�سة مبا يتما�سى مع العمل الذين 

والثاين  االأول  الت�سنيف  يف  التعاونيات  احلايل.  الوقت  يف  به  يقومون 

التي ميكنها اأن تقدم نف�سها كم�سروع جتاري، على اأ�سا�ص تقييم مف�سل 

م�ساعدتها  يجب  الزراعية  التعاونيات  غري  من  االأع�ساء،  الحتياجات 

على تطوير م�سروعها التجاري التعاوين واإعادة الت�سجيل طبقا لطبيعة 

امل�سروع التعاوين اجلديد. ولهذه احلاالت حتديدا، التو�سيات للت�سنيف 

الثالث والرابع تنطبق عليها اأي�سا. 

وحالت  والرابع  الثالث  للت�صنيف  التو�صية 

خمتارة اأخرى:

�صليمة عرب  فنية من اجل تطوير خطط جتارية  م�صاعدة  توفري   √
عملية ت�صاركية: 

هدف  اأ�سا�ص  على  االأ�سا�ص  يف  اأقيمت  التي  التعاونيات  لهذه  بالن�سبة 

تقوم  اأن  ين�سح  اأع�سائها،  احتياجات  تلبية  تنجح يف  لكنها مل  م�سرتك 

اآخر يف  اأي طرف موؤهل  االإدارة العامة للتعاونيات يف وزارة العمل (اأو 

املجال) اأن توفر م�ساعدة فنية. الدعم يجب اأن يهدف الإ�سراك التعاونيات 

يف عملية ت�ساركية للتخطيط للم�سروع التجاري االأمر الذي �سي�ساعد يف 

وهذا  امل�سروع.  واأهداف  وروؤيتهم  ر�سالتهم  عن  التعبري  واإعادة  تو�سيح 

وتطوير  ال�سوق  اإىل  الو�سول  وت�سهيل  القيمة  �سل�سلة  حتليل  يتطلب 

القدرات االإدارية للتعاونية من اأجل تعزيز الفعالية واالأداء االقت�سادي. 

باالإ�سافة اإىل ذلك، هناك حاجة لت�سجيع وخلق الوعي حول مبادئ وقيم 

التعاونيات وحتفيز امل�ساركة الن�سطة لالأع�ساء. 



10

ملخ�ص ورقة �سيا�سات

ت�سخي�ص �أو�ساع �لتعاونيات �لزر�عية يف �ل�سفة �لغربية: حتديات وفر�ص – �أيار ٢٠١٤ 

تو�صيات عامة 

√ منا�صرة ودعم تبني قانون التعاونيات املوحد: 
مت اإقرار م�سودة القانون اجلديد من قبل جمل�ص الوزراء ومت حتويله اإىل 

مكتب الرئي�ص الفل�سطيني حيث ينتظر املوافقة واالإقرار منذ عام٢٠١٠. 

اإنهاء  على  املوحد  التعاونيات  قانون  �سيعمل  القانون،  تفعيل  وعند 

“الهيكلية املزدوجة” للتعاونيات يف ال�سفة الغربية وغزة؛ ال�سفة الغربية 
حاليا تتقيد بالقانون االأردين يف حني غزة تتبع القانون امل�سري. الو�سع 

احلايل غري الوا�سح يحتاج اإىل اإرادة �سيا�سية وجهود منا�سرة متوا�سلة 

من اجل فر�ص وتنفيذ قانون التعاونيات املوحد.   

والإجراءات  ال�صيا�صات  تطوير  اجل  للتعاونيات من  توفري حوافز   √
الإدارية واملالية: 

يتوجب على االإدارة العامة للتعاونيات اأن ت�سجع التعاونيات على تطوير 

�سيا�ساتها واإجراءاتها االإدارية واملالية، مبا يت�سمن تطوير اآليات وا�سحة 

ملراقبة االأداء والتخطيط ال�سليم للم�سروع وتطوير املوارد الب�سرية. يجب 

اأن تلعب االإدارة العامة دورا رئي�سيا يف هذه العملية. وجود اأنظمة اإدارة 

وحكم اأكرث تنظيما وهيكلية داخل التعاونيات �سي�سجع يف نهاية املطاف 

اإليها  ي�سار  (التي  الهام�سية  البقاء  بن�ساطات  غالبا  ي�سمى  “ما  حتويل 

قانونيا  حممي  عمل  اإىل  الر�سمي)  غري  باالقت�ساد  االأحيان  بع�ص  يف 

ومتكامل ب�سكل كلي داخل احلياة االقت�سادية الرئي�سية” (منظمة العمل 

وجهات  الدولية  العمل  منظمة  على  يجب  رقم١٩٣).  تو�سية  الدولية، 

توفري  يف  ت�ستمر  اأن  اأخرى  فنية  وهيئات  التفكري  نف�ص  حتمل  مانحة 

�سمان  اجل  من  وتدريب  حوافز  خالل  من  العامة  االإدارة  اإىل  الدعم 

اأنظمة حكم اأف�سل يف التعاونيات. 

√ تقييد التمويل عرب مبداأ املنح: 
يجب دمج الدعم الفني مع تقييم االحتياجات املالية للتعاونيات. الدعم 

جتارية  م�ساريع  اأ�سا�ص  على  فقط  يوفر  اأن  يجب  املنح  عرب  والتمويل 

عليها  املن�سو�ص  اخلطة  بتنفيذ  االلتزام  على  دليل  وبوجود  وا�سحة 

للم�سروع. التمويل الكامل عرب املنح لتطوير امل�سروع التجاري للتعاونية 

داخل  التعاونية  وثقافة  الذاتية  امل�ساعدة  مبادئ  تعزيز  يف  ي�ساهم  ال 

التعاونيات. على العك�ص من ذلك، فان ذلك رمبا يهدد بتحويل التعاونيات 

اإىل كيانات غري فاعلة عند ا�ستهالك و�سرف املنحة االأولية كما تبني 

جتنب  يجب  ولذلك  الغربية،  ال�سفة  يف  التعاونيات  من  عدد  يف  ذلك 

ذلك. وبدال من ذلك، يو�سى اأن يكون التمويل لدعم ت�سجيع وتعزيز قيم 

اأ�سول  اأو ل�سالح  ومبادئ التعاونيات ودعم التدريب يف املجال االإداري 

تعاونية  من�ساأة  اإىل  التعاونية  على حتويل  ذلك  �سيعمل  حيث  التعاونية 

ن�سطة واأ�سيلة. 

√ التن�صيق والتعاون بني اجلهات املانحة: 
يجب تعزيز التن�سيق بني اجلهات املانحة واالأطراف املعنية االأخرى من 

اجل ا�ستغالل القدرات الكامنة يف عملية التاآزر ما بني خمتلف العمليات 

توجيه  يف�سل  التعاونيات.  وقيم  لروحية  ت�سويه  اأي  وجتنب  واالأن�سطة 

ت�سكيل  من  بدل  القائمة  التعاونيات  نحو  املانحة  اجلهات  من  الدعم 

وتاأ�سي�ص تعاونيات جديدة. 

√ اإجراء تقييم اإ�صايف للتعاونيات غري الزراعية: 
يجب تكرار املنهجية امل�ستخدمة لتقييم التعاونيات الزراعية يف ال�سفة 

الغربية لت�سمل كافة التعاونيات املوجودة يف االأرا�سي الفل�سطينية املحتلة، 

مبا فيها غزة. وقد مت بناء القدرات لتكرار هذا التقييم داخل االإدارة 

للتعاونيات  تقييم  اإجراء  املفيد  من  �سيكون  ولذلك،  للتعاونيات.  العامة 

من  واخلدمات  اليدوية  تعاونيات احلرف  فيها  الزراعية مبجملها، مبا 

اجل تقييم مدى تقيدها مببادئ وقيم التعاونيات ومن اجل ا�ستك�ساف 

كامل قدراتها الكامنة. يجب توفري املوارد من اجل دعم االإدارة العامة يف 

�سبيل اإجراء هذا التقييم. 
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√ توثيق املمار�صات اجليدة: 
يجب اأن تعمل االإدارة العامة للتعاونيات بالتعاون مع التعاونيات وممثليهم، 

التعاونيات  توثيق جناحات  على  �سويا  الدويل  واملجتمع  النقابات،  مثل 

التي تتبع املمار�سات اجليدة. يجب الت�سارك مع تعاونيات اأخرى من اجل 

توليد وت�سجيع الدافعية جتاه امل�ساعدة الذاتية واالإ�سالح التنظيمي يف 

�سفوف التعاونيات االأقل فعالية. 

النوع  يف  امل�صاواة  تعزيز  اجل  من  التعاونيات  يف  الن�صاء  دعم   √
الجتماعي: 

يجب حتديد وتعريف فر�ص الن�ساء يف القطاع الزراعي من اجل تعزيز 

م�ساركتهن  وتعزيز  بالن�ساء  اخلا�سة  التعاونية  امل�ساريع  ا�ستمرار  قابلية 

وع�سويتهن يف التعاونيات. يجب دعم التعاونيات الن�سوية القائمة فنيا، 

الن�سوية  التعاونيات  اإىل  اإن الدعم املوجه  و�سمن جمال حمدود ماليا. 

�سيعزز االأداء املايل للتعاونيات وهذا �سي�سجع م�ساركة اكرب للن�ساء. من 

ال�سروري بناء قدرات املراأة الريفية يف االأمور االأ�سا�سية املتعلقة باالإدارة 

التعاونية وامل�ساريع من اجل تعزيز االأداء والع�سوية. وعلى املدى البعيد، 

من  ابعد  هو  ملا  وال�سري  التقدم  على  الن�ساء  قدرات  من  ذلك  �سيزيد 

اأدوارهن التقليدية واالندماج يف تعاونيات خمتلطة. وب�سكل عام، يتوجب 

على التعاونيات اأن تبذل جمهود من اجل الو�سول اإىل الن�ساء وامل�ساعدة 

هناك  االإدارة.  جمال�ص  عن  وكممثالت  كع�سوات  م�ساركتهن  زيادة  يف 

املتمثل  االأو�سع  بالهدف  التدريب  ا�سرتاتيجيات  لربط  و�سرورة  حاجة 

بتحقيق امل�ساواة يف النوع االجتماعي من خالل التعامل مع ق�سايا مثل 

العمل غري مدفوع االأجر، وم�سوؤوليات االأ�سرة امل�سرتكة، وتوفري الرعاية 

(منظمة  املعرفة  يف  والت�سارك  االجتماعي  وال�سمان  االأمومة  وحماية 

العمل الدولية، ٢٠١٠ ب).   

√ زيادة فر�ص العمل يف التعاونيات: 
 ، احلجم  واملتو�سطة  ال�سغرية  املوؤ�س�سات  اإىل  اإ�سافة  التعاونيات، 

العمل  (موؤمتر  عامليا  عمل  فر�ص  وتوليد  خللق  االأهم  امل�سدر  تعترب 

القدرات خللق فر�ص عمل  الغربية،  ال�سفة  الدويل،٢٠٠٧). ويف حالة 

تعتمد على قدرة التعاونيات الزراعية لتحديث اإدارتها وحكمها وقدراتها 

يف التعامل مع امل�ساريع التجارية. يتوجب على التعاونيات اأن تتحول اإىل 

جاذب لل�سباب الذين ميكنهم اأن ي�ساهموا من خالل اأفكارهم االإبداعية 

والتكنولوجية واالجتماعية. مهارات ال�سباب املتعارف عليها، مثل معرفة 

يف  ت�ساعد  اأن  ميكن  م�سروع،  اأو  الكرتونية  �سفحة  ت�سميم  اأو  اللغات 

تنويع وحتديث ن�ساطات التعاونيات، ولذلك، يتوجب على التعاونيات اأن 

ت�ستقطب ال�سباب.  
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