
 قطاع

 التعاونيات

يف لبنان 

ما دوره؟

ما م�ستقبله؟ 

ي
ن
ق

 ت
ر

ي
ر

ق
ت

املكتب االقليمي للدول العربية



 

 قطاع التعاونيات

يف لبنان 

ما دوره؟

ما م�ستقبله؟ 

منظمة العمل الدولية

املكتب االقليمي للدول العربية



 

3

حقوق الن�سر حمفوظة © ملنظمة العمل الدولية 2018

الطبعة االأوىل 2018

تتمتع من�سورات مكتب العمل الدويل بحماية حقوق املوؤلف مبوجب الربوتوكول رقم 2 املرفق باالتفاقية العاملية حلماية حقوق املوؤلف، على 

انه يجوز نقل مقاطع ق�سرية منها بدون اإذن، �سريطة اأن ي�سار ح�سب االأ�سول اإىل م�سدرها. واأي طلب للح�سول على اإذن باال�ستن�ساخ 

-CH ،اأو الرتجمة يجب اأن يوجه اإىل مكتب املطبوعات يف منظمة العمل الدولية )احلقوق واالأذونات/الرتاخي�ص(، مكتب العمل الدويل

Geneva 1211 22، �سوي�سرا، عرب الربيد الكرتوين: rights@ilo.org واملكتب يرحب بهذه الطلبات.

وفقًا  الوثيقة  ت�ستن�سخ هذه  ان  اال�ستن�ساخ  لدى منظمات حقوق  امل�سجلة  امل�ستخدمة  واملوؤ�س�سات وغريها من اجلهات  للمكتبات  ويجوز 

بلدكم.  اال�ستن�ساخ يف  ا�سماء منظمات حقوق  www.ifrro.org لالطالع على  زوروا موقع  الغر�ص.  لهذا  لها  املمنوحة  للرتاخي�ص 

العمل  – بريوت: منظمة  العربية.  للدول  االقليمي  املكتب  الدولية،  العمل  ما م�ستقبله؟ / منظمة  ما دوره؟  لبنان:  التعاونيات يف  قطاع 

2018 الدولية، 

)print( 9789226307339 ISBN

)web pdf( 9789226307346 ISBN

منظمة العمل الدولية/املكتب االإقليمي للدول العربية 

ال تنطوي الت�سميات امل�ستخدمة يف من�سورات مكتب العمل الدويل، التي تتفق مع تلك التي ت�ستخدمها االأمم املتحدة، وال العر�ص الوارد 

اأو  اإقليم،  اأو  اأو منطقة  بلد  الأي  القانوين  املركز  ب�سان  الدويل  العمل  راأي من جانب مكتب  اأي  التعبري عن  تت�سمنها، على  التي  للمادة 

اأو ب�سان تعيني حدودها.  ل�سلطات اأي منها، 

وم�سوؤولية االآراء املعرب عنها يف املواد اأو الدرا�سات اأو امل�ساهمات االأخرى التي حتمل توقيعا هي م�سوؤولية موؤلفيها وحدهم، وال ميثل الن�سر 

م�سادقة من جانب مكتب العمل الدويل على االآراء الواردة بها. 

واالإ�سارة اإىل اأ�سماء ال�سركات واملنتجات والعمليات التجارية ال تعني م�سادقة مكتب العمل الدويل عليها، كما اإن اإغفال ذكر �سركات 

ومنتجات اأو عمليات جتارية لي�ص عالمة على عدم اإقرارها.

العنوان: على  موقعنا  زيارة  خالل  من  الدويل  العمل  مكتب  عن  ال�سادرة  الرقمية  واملنتجات  املطبوعات  على  احل�سول   وميكن 

   . www.ilo.org/publns

 وللح�سول على مطبوعات مكتب منظمة العمل الدولية االإقليمي للدول العربية، االت�سال على العنوان التايل:

 www.ilo.org/arabstates



4

المحتويات
7 اخللفية� �1

7 التعاونيات: الفاعل االقت�سادي الرئي�سي يف جميع اأنحاء العامل    1.1

8 اأ�سئلة البحث   1.2

9 قطاع�التعاونيات�يف�لبنان� �2

9 1ملحة عامة عن القطاع   2.1

9 توزيع التعاونيات اجلغرايف   2.1.1

9 اخت�سا�سات التعاونيات   2.1.2

11 احلركة التعاونية   2.1.3

11 االإطار التنظيمي التعاوين   2.2

13 منهجية�البحث� �3

13 النهج   3.1

14 العّينة    3.2

15 نتائج�البحث� �4

15 الع�سوية   4.1

15 تاأييد املبداأ والع�سوية باالأرقام   4.1.1

16 القدرة على تو�سيع نطاق الع�سوية   4.1.2

18 ممار�سة االأع�ساء لل�ّسلطة الدميقراطية واالإ�ستقاللية واالإ�ستقالل   4.2

18 تاأييد املبداأ   4.2.1

19 القدرة على االإ�ستثمار   4.2.2

21 امل�ساركة االإقت�سادية لالأع�ساء   4.3

21 تاأييد املبداأ وحجم املبيعات   4.3.1

22 اإدماج التعاونية يف �سال�سل القيمة الغذائية والزراعية   4.3.2

24 قدرة التعاونيات على خلق فر�ص عمل   4.3.3

25 التعليم والتدريب واملعلومات    4.4

25 االإهتمام ب�سوؤون املجتمع   4.5

25 تاأييد املبادئ   4.5.1

25 العوامل التي توؤثر على تاأ�سي�ص التعاونية   4.5.2

28 اخلال�صة�والتو�صيات� �5

29 املراجع� �6

30 املرفق�ا�صتبيان�اإ�صتق�صائي� �7



5

الئحة�الّر�صوم�البيانّية

9 الر�سم 1: التوزيع اجلغرايف للتعاونيات امل�سجلة بح�سب املنطقة )2017( 

10 الر�سم 2: توزيع التعاونيات امل�سجلة بح�سب قطاعات االأن�سطة )2017( 

15 الر�سم 3 : متو�سط عدد اأع�ساء التعاونيات احلايل وعند تاأ�سي�سها 

16 الر�سم 4: توزيع اأع�ساء التعاونيات واملزارعني بح�سب الفئات العمرية  

19 الر�سم 5: التوزيع بح�سب نوع اإ�ستثمار التعاونية 

20 الر�سم 6: توزيع خمتلف اأنواع االإ�ستثمار يف املعدات 

21 الر�سم 7 : م�سدر ال�سناديق االإ�ستثمارية 

22 الر�سم 8 : قنوات بيع التعاونيات 

23 الر�سم 9: مواقع بيع التعاونيات  

26 لة بال�ّسعر على قرار املزارعني باإن�ساء تعاونيات  الر�سم 10: اأهمية العوامل ذات ال�سّ

27 الر�سم 11: تدّرج يف اأهمية العوامل التي توؤدي اإىل اإن�ساء التعاونيات بح�سب امل�ساركني  

الئحة�اجلداول

14 اجلدول 1: توزيع العينة بح�سب مناطق وقطاعات الن�ساط 

14 اجلدول 2: توزيع العينة التي �سملتها الدرا�سة بح�سب �سنة تاأ�سي�سها 

14 اجلدول 3: م�ستوى تعليم امل�ساركني  

16 اجلدول 4: تاأييد مبداأ الع�سوية  

17 اجلدول 5: نتائج اإرتداد املربعات ال�سغرى العادية التي تظهر قدرة التعاونيات على تو�سيع ع�سويتها 

19 اجلدول 6: تاأييد مبادئ املراقبة الدميقراطية للع�سوية واالإ�ستقالل الذاتي واالإ�ستقاللية 

21 اجلدول 7: تاأييد مبداأ امل�ساركة االإقت�سادية لالأع�ساء 

24 اجلدول 8: متو�سط عدد املوظفني بدوام كامل وجزئي بح�سب خمتلف اأنواع التعاونيات 

24 اجلدول 9: التوزيع بح�سب نوع جن�ص املوظفني وجن�سياتهم 

25 اجلدول 10: التعليم والتدريب واملعلومات - والتعاون بني مبادئ التعاونيات 

 25 اجلدول 11: تاأييد مبداأ االإهتمام ب�سوؤون املجتمع 



6

شكر وتقدير
اأ�سحاب  الأن�سطة  االقليمية  امل�ست�سارة  عويجان،  ملى  اإ�سراف  حتت  �سرور،  واإيلينا  �سعبان  جاد  حمادة،  كنج  من  كل  الدرا�سة  هذه  اأعد 

االأعمال يف مكتب منظمة العمل الدولية االقليمي للدول العربية. مت تلقي تعليقات قيمة وردود فعل اأثناء اإعداد الدرا�سة من  كل من ملى 

عويجان ومنري ب�ساط من جمعية ال�سناعيني اللبنانيني ونقابة ال�سناعات الغذائية اللبنانية وغ�سان منعم من االحتاد الوطني للتعاونيات 

اإىل امل�ساركني يف امل�ساورات الثالثية على امل�ستوى الوطني ب�ساأن  اأي�سًا  اللبنانية يف لبنان وماجدة م�سيك من وزارة الزراعة. وال�سكر 

�سافة اإىل رهام را�سد من منظمة العمل الدولية  م�سودة الدرا�سة التي ُعقدت يف بريوت يف متوز/يوليو وكانون االول/دي�سمرب 2017، باالإ

لدعمها يف ا�سدار هذه الدرا�سة. 
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الخلفية 1
ةيتعاونلات: ةيخاعل ةالقتصادي ةيرئلسي في جملع أنحاء ةيعايم  1.1

ُت�ساهم التعاونيات اإ�سهامًا كبريًا يف اإقت�ساد العديد من الدول. وتتيح ُنظم اإدارتها وقيمها التغلب على الّتحديات االإقت�سادّية ال�سغرية 

يف املناطق الريفية واحل�سرّية على حّد �سواء. يعترب وا�سعو ال�سيا�سات اأن التعاونيات هياكل اأ�سا�سّية قوية قادرة على خلق فر�ص عمل، 

والتخفيف من حّدة الفقر واحلّد من النزوح الريفي. كما و�ساهمت التعاونيات يف العديد من املجتمعات املحلّية بزيادة احلماية وال�سمان 

االإجتماعّيني، باالإ�سافة اإىل تعزيز ال�سبكات االإجتماعية )منظمة العمل الدولية، 2011(. وُتوّفر التعاونيات الزراعية ل�سغار ومتو�سطي 

القدرة  وتعزيز  االأ�سواق  اإىل  الو�سول  فر�ص  وحت�سني  واملوارد  االأ�سول  تقا�سم  منها  كبرية،  اإقت�سادية  فوائد  خا�ّص   ب�سكل  املزارعني 

التفاو�سية وبالتايل زيادة اأكرب يف عائدات االإنتاج )منظمة العمل الدولية، 2011(.

وُتعترب التعاونيات جهات فاعلة اقت�سادية رئي�سية يف جميع اأنحاء العامل، يف البلدان املتقدمة والنامية على ال�سواء. فعلى �سبيل املثال، 

توّفر التعاونيات يف فرن�سا اأكرث من مليون وظيفة ومُتثل 3.5 يف املائة من ال�ّسكان العاملني الن�سطني، ويف كينيا يك�سب 63 يف املائة من 

ال�سكان قوتهم من القطاع التعاوين؛ اأما يف ماليزيا والبارجواي واإ�سبانيا، ف 27 يف املائة و18  يف املائة و15 يف املائة من ال�سكان على 

 هم اأع�ساء يف التعاونيات. وتنعك�ص قدرة التعاونيات 
1

التوايل هم اأع�ساء يف التعاونيات، يف حني اأن 91 يف املائة من املزارعني يف اليابان

على خلق فر�ص العمل يف اأثرها االقت�سادي اأي�سًا؛ فتمثل مثاًل التعاونيات يف اإيطاليا 13 يف املائة من العمليات امل�سرفية و30 يف املائة 

من قطاع االإ�ستهالك والتوزيع و50 يف املائة من االأغذية الزراعية التي »�سنعت يف اإيطاليا«، ويبلغ جمموع مبيعاتها 127 بليون يورو و٧.٥ 

.2013
2

يف املائة من الناجت املحلي االإجمايل الوطني لعام 

مبادئ التعاونية 
المبدأ 1، العضوية االختيارية المفتوحة

التعاونيات منظمات اختيارية، ت�سمح بان�سمام جميع االأ�سخا�ص القادرين على و�سع اإمكانياتهم يف خدمة اجلمعية وقبول م�سوؤولّيات الع�سوية دون 

اأية تفرقة �سواء يف اجلن�ص - رجل اأو امراأة - اأو يف املركز االجتماعي اأو يف املعتقدات ال�سيا�سية والدينية.

المبدأ ٢، ممارسة األعضاء للّسلطة الديمقراطية
التعاونيات منظمات دميقراطية يديرها ويراقبها اأع�ساوؤها، وهم ي�ساركون بحيوية يف و�سع ال�سيا�سات واتخاذ القرارات. ولالأع�ساء حقوق مت�ساوية 

يف الت�سويت )كل ع�سو له �سوت واحد(.

المبدأ ٣، المشاركة االقتصادية لألعضاء
ي�سهم االأع�ساء بعدالة يف الرقابة الدميقراطية، ويف راأ�ص مال تعاونياتهم، ويعترب جانب من راأ�ص املال على االأقل ملكية تعاونية. ويتلقى االأع�ساء 

ا حمدودًا عن راأ�ص املال املُ�سهم مبوجب �سروط الع�سوية، ويخ�س�ص االأع�ساء فوائ�ص عن طريق تكوين احتياطات لالأغرا�ص االآتية: تنمية  تعوي�سً

جميعتهم التعاونية، ويكون جانب من هذه الفوائ�ص غري قابل للتق�سيم ويتنا�سب مع معامالتهم، ويدعم الن�ساطات االأخرى التي يوافق عليها االأع�ساء.

المبدأ ٤، اإلستقاللية واإلستقالل
تخ�سع التعاونيات ملراقبة اأع�سائها، ومن �سماتها االإ�ستقاللية والعون الذاتي.

المبدأ ٥، التعليم والتدريب والمعلومات
تتوىل التعاونيات تعليم وتدريب اأع�سائها، واملمثلني املنتخبني، واملديرين، واملوظفني لكي ي�سهموا بفاعلية يف تنمية تعاونياتهم.

المبدأ ٦، التعاون بين التعاونيات
 تخدم التعاونيات اأع�ساءها باأكرب قدر ممكن من الفعالية، باالإ�سافة اإىل تدعيم احلركة التعاونية وذلك عن طريق عمل هياكلها معًا على امل�ستويات 

املحلية واالإقليمية والدولية.

المبدأ ٧، اإلهتمام بالمجتمع المحلي
تعمل التعاونيات على التنمية املنا�سبة ملجتمعاتها من خالل ال�سيا�سات التي يوافق عليها االأع�ساء.

http://ica.coop/en/co-op-facts-and-stats .1 التحالف التعاوين الدويل. حقائق واإح�سائيات التعاونيات

)2013( Versani 2 كانت هذه الن�سبة 2.5 يف املائة يف اواخر الت�سعينات. اأنظر اإىل

http://ica.coop/en/co-op-facts-and-stats
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باأنها موؤ�س�سات جتارية ميلكها ويديرها اأع�ساوؤها. ووفقًا للّتحالف الّتعاوين الّدويل، تعمل 
 3

وُيّعرف الّتحالف التعاوين الدويل التعاونيات

الّربح  لي�ص  والّت�سامن(، وهدفها  والعدالة  وامل�ساواة  الّذاتية والدميقراطية  وامل�سوؤولّية  الذاتية  القيم )امل�ساعدة  اإت�ساقًا مع  التعاونيات 

اآخر، على  اأو مبعنى  اأعاله(،  الّن�ص  اإىل  الدولية )اأنظر  التعاونية  املبادئ  التعاونيات على قدرتها على تنفيذ  فقط. كما ويعتمد جناح 

قدرتها على تطبيق قيمها.

أسئلا ةيبحث 1.2
غار واملتو�سطني وعدم توافر  يواجه القطاع الّزراعي الّلبناين حتديات عّدة، مثل جتزئة االأرا�سي وارتفاع كلفة االإنتاج للمزارعني ال�سّ

التعاونيات  ُيعترب �سعف  ما  العاملي، غالبًا  ال�سعيد  التعاونيات على  النقي�ص من جناح  بعد احل�ساد. وعلى  كافية  ت�سهيالت وخدمات 

اأحد العوامل التي تعيق منو وتنمية قطاعي الزراعة والزراعة الغذائية. وعلى �سبيل املثال، ت�سري ا�سرتاتيجية وزارة الزراعة  اللبنانية 

اإىل:  )2016-2015( اللبنانية 

“يوؤّثر �سعف العمل التعاوين يف لبنان �سلبًا على القطاع الزراعي باالإجمال. وال توجد �سيا�سات وبرامج وطنية وحملية لتنمية 

العمل التعاوين، مّما يوؤدي اإىل �سعف دعم القطاع العام للّتعاونيات وللتاأمني �سد الكوارث الطبيعية على خمتلف امل�ستويات: 

الهيكلّية والتنظيمّية والت�سريعّية والتخطيط والّت�سغيل والّر�سد واملراقبة. وهناك عدد ملحوظ من التعاونيات الزراعية الغري 

االأع�ساء  عدد  انخفا�ص  عن  ف�ساًل  احلوافز(،  فقدان  )ب�سبب  بالتعاونيات  املزارعني  ت�سجيل  ن�سبة  يف  وانخفا�ص  نا�سطة، 

على  احل�سول  التعاونيات  ت�ستطيع  وال  التعاونية،  واخلدمات  االإر�ساد  مراكز  يف  نق�ص  هناك  ذلك،  اإىل  وباالإ�سافة  ال�سباب. 

”))27 �ص  الزراعة )2015،  )وزارة  ا�ستثمارية«  قرو�ص 

ويف �سوء هذه اخللفية والنجاح  الّن�سبي العاملي لنظم التعاونيات يف ا�ستدامة �سبل املعي�سة وفر�ص العمل والدخل يف املجتمعات الريفية، 

تن�ّص اأ�سئلة البحث على ما يلي:

ملاذا كانت قدرة احلركة التعاونية على العمل كدافع للتنمية والنمو يف قطاعي الزراعة والغذاء الزراعي حمدودة؟ 	 

ما هي التحديات واحلواجز التي ُتعيق منو التعاونيات وتو�ّسعها؟	 

 ما هي االإ�سالحات واالإجراءات الالزمة التي ت�سمح بنمو وجناح قطاع التعاونيات اللبناين؟	 

و�سيعالج هذا التقرير م�سائل البحث من خالل تقدمي ملحة عامة عن قطاع التعاونيات اللبنانية )الق�سم 2(. ثم يليه يف الق�سم 3 عر�ص 

ملنهجية البحث التي تتبع الفر�سية الّتالية: »يعتمد جناح التعاونيات على قدرتها على اأداء االأعمال التجارية والعمل ب�سكل اإ�ستباقي على 

تطبيق مبادئ احلركة التعاونية« باعتبارها نقطة اإنطالق لتطوير اأدوات البحث. اأما يف الق�سم 4، ف�سيتم عر�ص نتائج البحث بالتف�سيل، 

واأخرًيا يختتم الق�سم 5 باالإجابة على اأ�سئلة البحث وتقدمي تو�سيات ب�ساأن تغيري ال�سيا�سات واالإجراءات. 

 hhtps://ica.coop .3 اعتمد التحالف التعاوين الدويل التعاونيات البيان املنقح ب�ساأن الهوية التعاونية، والذي يت�سمن تعريف التعاونية وقيمة التعاونيات ومبادئ التعاونيات ال�سبع
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قطاع التعاونيات في لبنان ٢
1يمحا عاما عن ةيقااب 2.1
توزيع ةيتعاونلات ةيجغرةفي 2.1.1

ن�ساأت عام 1937 اأول تعاونية يف لبنان وهي التعاونية الزراعية يف العبادية. بلغ جمموع التعاونيات امل�ّسجلة يف البالد 45 يف عام 1971، 

وارتفع هذا العدد ليبلغ 1238 تعاونية يف العام 2017. تتوّزع هذه التعاونيات يف جميع اأنحاء لبنان وترّكز وجودها باالأخ�ّص يف اجلنوب 

7 يف املائة يف زحلة والبقاع الغربي، مع العلم  اأي  7( وينخف�ص وجودها ن�سبيًا يف البقاع،  والنبطية )3 يف املائة كما يظهر يف الر�سم 

اأنها مناطق ذات اإنتاج زراعي كثيف وحيث ت�سود املزارع الكربى واملتو�سطة احلجم. وبح�سب قانون التعاونيات، ال ميكن اإن�ساء اأكرث من 

تعاونية واحدة م�سابهة يف قرية ال يتجاوز عدد �سكانها ال 20000. ُيّقدر اأ�سحاب العمل اأن ما ُيقارب ثلث التعاونيات امل�سّجلة نا�سط واأ�سار 

اخلرباء اإىل اأنه يتم تاأ�سي�ص العديد من التعاونيات كو�سيلة للح�سول على االأموال واملعّدات من وزارة الزراعة واجلهات املانحة الدولية.

الر�صم�1:�التوزيع�اجلغرايف�للتعاونيات�امل�صجلة�بح�صب�املنطقة�)2017(
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امل�سدر: االإت�ساالت ال�سخ�سية املديرية العامة للتعاونيات

ةختصاصات ةيتعاونلات 2.1.2
وكما يظهر يف الر�سم 2، فاإن ن�سف التعاونيات امل�سّجلة )51 يف املائة( هي تعاونيات زراعية ويعمل حوايل ربعها )27 يف املائة( يف قطاع 

.
4

الغذاء الّزراعي ومن بينها 125 تعاونية ن�سوّية م�سجلة تعمل معظمها يف ت�سنيع املنتجات الغذائية التقليدية اللبنانية

يتم عادًة تنظيم التعاونيات الزراعية حول و�سائل ميكانيكية لالإنتاج وُترّكز على منح  قيمة لتوفري االإمدادات االأولية والدعم الت�سويقي 

والقليلة جدًا،  الناجحة -  للّطحن. ويف احلاالت  التعاونيات م�سانع  ُتدير  الزيتون،  الزيتون وزيت  اإنتاج  للمزارعني. ويف حالة  النهائي 

ت�ستخدم تعاونيات الفاكهة واخل�سار و�سائل الفرز والتعبئة والتغليف والتخزين البارد ملا بعد احل�ساد. على الرغم من ارتفاع اأعداد 

4 وت�سمل االأغذية اللبنانية التقليدية امل�سنعة: املنتجات اجلافة: فطائر القمح، الفريكه، القمح امل�سوي اململح، الك�سك، نواة ال�سنوبر، اأوراق الكرمة. تقطري: مياه النعناع،   زهر الربتقال، مياه الورد، مياه اإكليل اجلبل، مياه املرميية والزعرت. 

الفواكه املجففة. اإعداد الطعام: اخلر�سوف يف حملول ملحي، الفا�سوليا اخل�سراء، البامية يف �سل�سة الطماطم، امل�سقعة اجلاهزة لالأكل، الفا�سوليا اخل�سراء احلارة. االأع�ساب والتوابل: اليان�سون، الريحان، الزوفا، اأوراق الغار، �ساي التيزان 

اللبناين، النعناع،   اأوريغانو، اإكليل اجلبل، املرميية، ال�سماق، مزيج من الزعرت، الع�سل. مربيات. منتجات االألبان: لبنة املاعز، ك�سك اأخ�سر يف زيت الزيتون، �سانكلي�ص املاعز. دب�ص: كاروب، عنب، رمان. زيت الزيتون واإعداد الزيتون. خملالت. 

يحفظ. �سراب: امل�سم�ص، الربتقال املر، احلم�سيات، التوت، الورد. اخلل. الب�سكويت والكعك: ب�سكويت الكروب، ب�سكويت ال�سم�سم املالح، كعك الين�سون احللو، كعك الزعرت.
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التعاونيات لعن�سر  اإىل افتقاد  . ويعود ذلك جزئيًا 
5

اأع�ساء فيها املائة فقط من املزارعني امل�سجلني هم  الزراعية، ٥،٤ يف  التعاونيات 

اجلاذبية، كما واأن العديد منها ال يحرتم مبادئ الع�سوية املفتوحة. هنالك انطباع �سلبي �سائع بني املزارعني عن التعاونيات االأع�ساء 

)2012 بوالت(. ويعتقد اأغلبية االأع�ساء، ف�سال عن غري االأع�ساء، اأن التعاونيات هي قنوات للح�سول على م�ساهمات من احلكومات اأو 

اجلهات املانحة، ولي�ست موؤ�س�سات جتارية ميتلكها ويتحّكم بها االأع�ساء.

الر�صم�2:�توزيع�التعاونيات�امل�صجلة�بح�صب�قطاعات�االأن�صطة�)2017(
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امل�سدر : االإت�ساالت ال�سخ�سية املديرية العامة للتعاونيات

وتعمل تعاونيات جتهيز االأغذية مع هياكل التكنولوجيا واالإنتاج املتنّوعة؛ اإذ ميلك بع�سها تكنولوجيا اإنتاج �سغرية وحديثة بينما ميلك البع�ص 

االآخر مرافق اأ�سا�سية اأكرث. وقد تلقت اأغلبية وا�سحة من التعاونيات الن�سوية اأموااَل من املانحني الدوليني و/اأو من وزارة الزراعة. وترّكز 

الدعم على الهياكل االأ�سا�سية التعاونية وتوفري املعّدات، باالإ�سافة اإىل بناء القدرات والتدريب على تقنيات االإدارة واالإنتاج. وبالتايل متكنت 

التعاونيات من اإ�ستيفاء معايري اجلودة املطلوبة لكّل من االأ�سواق املحلية واأ�سواق الت�سدير، على الرغم من اأنها مل ُتعالج ب�سكل كامل حتدّيات 

الت�سويق واملبيعات. ويرى اخلرباء الذين متت مقابلتهم اأن القدرة على حت�سني االإنتاج وتو�سيعه ترتبط بقدرة التعاونيات على دخول اأ�سواق 

الت�سدير املتنوعة ف�سال عن قدرتها على اإقامة روابط مع ال�سركات ال�سناعية بو�سفها موّرًدا لل�سلع �سبه امل�سنعة.

الدواجن  اإىل  باالإ�سافة  االأ�سماك  وم�سايد  النحل  وتربية  واالألبان  احليوانية  املنتجات  منتجي  �سغار  جتمع  التي  التعاونيات  ومُتثل 

�سة يف جمع اإنتاج �سغار املنتجني، مبا  )حمدودة( حوايل 15 يف املائة من اإجمايل التعاونيات. وعادة ما تكون هذه التعاونيات متخ�سّ

يف ذلك االإنتاج املنزيل يف حالة تربية الدواجن وتربية النحل. وتوجد ق�س�ص جناح يف قطاع تربية النحل الفرعي، حيُث ا�ستطاع عدد 

حمدود من التعاونيات جمع عدد كبري من االأع�ساء )يرتاوح العدد بني 100 و300(. وتقدم هذه التعاونيات اأجهزة طرد مركزية قائمة 

على الر�سوم ال�ستخراج الع�سل، واحلّد من رطوبته، واإعادة تدوير ال�سمع، وتوزيع العالجات امل�سادة للفاروا، والدعم التقني. وقد جنحت 

ا يف تطوير عالمات جتارية للع�سل م�ستدامة وتناف�سية. بع�ص تعاونيات الع�سل اأي�سً

5 منظمة االأغذية والزراعة االإح�ساء الزراعي لوزارة الزراعة.  
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ةيحركا ةيتعاونلا 2.1.3
اإطار  ويف  والزراعية.  الريفية  التنمية  �سيا�سات  تطور  اإىل  باالإ�سافة  الدولة،  قدرة  يف  بالتطور  وثيقًا  اإرتباطًا  التعاونيات  تطور  يرتبط 

ديناميكية االإ�سالح ال�سهابي )اأوائل ال�ستينات( للحّد من الفقر يف الريف، تدعم الدولة اللبنانية اإىل حد كبري تطور التعاونيات - لي�ص 

بال�سرورة من حيث االأرقام، واإمنا من حيث حت�سني الكفاءات واالأثر املحتمل على �سبل العي�ص يف االأرياف. 

خمتلف  ل�سيطرة  منها  واحدة  كل  تخ�سع  و�سيا�سية  وثقافية  اإقليمية  تكّتالت  اإىل  اللبنانية  االأرا�سي  انق�سمت  االأهلية،  للحرب  ونتيجًة 

�سغرية. وجمتمعات  اأقاليم  من  تتاألف  ه�سة  تركيبة  يخلق  ما  املحليني،  والقادة  واالأحزاب  الدينية  الطوائف 

اأّثر الّتعاي�ص بني االأحزاب ال�سيا�سية اأي�سًا على  ومبا اأن الدولة اللبنانية املعا�سرة تفتقد اإىل �سيا�سات اإمنائية زراعية وريفية حمددة، 

تطّور التعاونيات. يف هذا ال�سياق، اأدت االأحزاب ال�سيا�سية ومبادرات اجلهات املانحة اإىل ظهور التعاونيات يف فرتة ما بعد احلرب.

عيد الوطني. ومع ذلك، اأظهرت التعاونيات يف العديد من احلاالت اأنها عن�سر فاعل  وقد اأعاق ذلك تطّور احلركة التعاونية على ال�سّ

يتعّلق  ما  يف  الريفية  التوعية  وبرامج  القدارات  بناء  اإن  الريفية.  املراأة  تعاونيات  حالة  يف  املثال  �سبيل  على  االإجتماعية،  التغرّيات  يف 

بدور التعاونيات التي ُتعنى بالن�ساء وال�سباب ميكن اأن يوؤدي اإىل دعم تطوير التعاونيات الفاعلة وامل�ستدامة والتي تقوم بدور املوؤ�س�سات 

الطوعية االإجتماعية. اعرب العديد من اأ�سحاب العمل عن احلاجة اإىل اإن�ساء برامج للتدريب قبل بدء عمل التعاونيات. من املفرت�ص اأن 

يوؤدي التدريب امل�سبق اإىل توّقع وتقلي�ص امل�ساكل يف امل�ستقبل. كما ي�سمن ذلك اإ�سطالع االأع�ساء على مبادئ احلركة التعاونية الرئي�سية 

�س�ص االإدارة التعاونية  قبل ال�سروع يف تاأ�سي�سها.
ُ
وعلى اأ

التعاونيات النسوية
تواجه التعاونيات الن�سوية �سعوبات يف �سمان اال�ستدامة - ال �سّيما يف ما يتعلق بالتوازن بني املنتجات املوردة والطلب يف ال�سوق. وقد لعبت دوًرا فعااًل 

يف الدعوة اإىل اإحداث تغيريات اجتماعية ريفية، مبا يف ذلك متكني املراأة اقت�سادًيا واحل�سول على املوارد املالية واالإنتاجية. وبعد حرب 2006، 

لعبت التعاونيات الن�سوية الريفية  دوًرا نا�سًطا يف جهود االإغاثة واإعادة التاأهيل كما �ساركت يف العديد من احلمالت العامة التي تنادي بحقوق املراأة 

ال�سيا�سية واالقت�سادية.

ومنذ بداية االأزمة ال�سورية يف عام 2011، اأدت التعاونيات الن�سوية  دوًرا رئي�سًيا يف بناء ال�سالم بني الالجئني واملجتمعات امل�سيفة يف املناطق الريفية 

من خالل تطوير املطابخ ال�سورية - اللبنانية املختلطة، وتدريب املجموعات الن�سائية ال�سورية على اإنتاج املنتجات املنزلية - مبا يف ذلك التدريب على 

�سالمة االأغذية، ودعم املاأكوالت ال�سورية.

ومع ذلك، فال تزال التعاونيات الن�سوية  تواجه حتديات قائمة على نوع اجلن�ص تتعلق مبحدودية التنقل. ووفًقا لقائد احلركة الن�سائية التعاونية، فال 

تزال املراأة غري قادرة على ا�ستك�ساف االأ�سواق واالجتماع والتفاو�ص مع العمالء واملوردين، اأو ت�سليم و/اأو �سراء الب�سائع.

ةإلطار ةيتاظلمي ةيتعاوني 2.2
�سدر القانون الذي يحكم القطاع التعاوين يف عام 1964 )مر�سوم رقم 17199(، ومّت تعديله الحقًا يف عام 1972، 1977 و1983. وي�سف 

خالل  من  الأع�سائها  واالقت�سادية  االجتماعية  الظروف  حت�سني  اإىل  تهدف  بل  للربح،  هادفة  غري  منظمات  باأنها  التعاونيات  القانون 

التعاون فيما بينها من اأجل حتقيق هدف م�سرتك. اأّدت التعديالت االأوىل يف عامي1972 و1977 اإىل تغيري ثالث مواد �سملت خ�سائ�ص 

اّلتعاونية ومعاينة اإدارة التعاونيات ملجل�ص االإدارة. وقد مت تعديل القانون مرة اأخرى يف عام 1983 مع اإدخال تغيريات على مادتني تتعلقان 

 وم�ساعدتها ور�سدها.
6

بزيادة ر�سد اأن�سطة التعاونيات من قبل املديرية العامة للتعاونيات امل�سوؤولة عن ت�سجيل جميع التعاونيات يف لبنان

ومبوجب القانون، ُتعفى التعاونيات من بع�ص ال�سرائب اأهّمها �سريبة االأرباح و�سريبتّي االإيجار والبناء يف البلدية ور�سوم التمويل على العقود 

وال�سرائب على العقارات اململوكة. وقد �سجعت هذه االإعفاءات التجار وكذلك م�سدري الفواكه واخل�سار على اإن�ساء وت�سجيل التعاونيات.

6 بح�سب القانون، يجب اأن تتاأّلف التعاونية من ع�سر اأ�سخا�ص على االأقل، وحتت اإدارة جمل�ص تنفيذي. تت�سّمن عملية الت�سجيل تقدمي التعاونية ا�ستئمارة اإىل اإدارة التعاونية. يجب عليها اأن ت�سمل اأ�سماء االأع�ساء واإم�سائهم واإ�سم التعاونية 

واأهدافها ونطاقها االإقليمي والقطاعي باالإ�سافة اإىل ملف اأع�سائها املوؤ�س�سني واأرقام وقيم اأ�سهمها. يجب على اإدارة التعاونية اأن تاأخذ القرار خالل مّدة اأق�ساها �سهرين بعد تقدمي اال�ستئمارة. عند املوافقة، يجتمع ر�سميًا 3/2 على االأقل من 

املوقعني على هذه اال�ستئمارة لتاأمني الدفع لالأ�سهم والت�سويت ملجل�ص االإدارة )3-7 اأع�ساء( وجلنة التدقيق )3 اأع�ساء(.  
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الدعم  التعاونيات ور�سدها وتقدمي  االإ�سراف على  اإىل  اإ�سافًة  الت�ساريح،  واإ�سدار  ت�سجيل  للتعاونيات  العامة� املديرية� والية� وت�سمل 

املايل لها ولنقاباتها. وي�سكل ذلك م�سدر توّتر ونزاع موؤ�س�سي مع وزارة الزراعة، فمنذ عام 2005 كانت هذه املهمة حتت اإ�سراف مبا�سر 

من مكتب الوزير. وتعاين املديرية من نق�ص يف املوارد الب�سرية واملالية. كما واأن حوايل 65 يف املائة من الوظائف �ساغرة. مّما اأّثر ب�سّدة 

على قدرة املديرية على تقدمي الدعم التقني على م�ستوى االإدارات االإقليمية. كما اأثر نق�ص املوارد املالية على قدرة املديرية على تاأمني 

املعدات، مبا يف ذلك معدات تكنولوجيا املعلومات وقاعدة البيانات املركزية.

الّلجنة مبوجب  ن�سئت 
ُ
اأ وقد  اإلزامّية.  واأن ع�سوّيته  كما  امل�سّجلة،  التعاونيات  التمثيلية جلميع  الهيئة  الّلبناين� الّتعاوين� االإحتاد� ُي�سّكل�

التعاونيات  الّلبناين دعم  الّتعاوين  االإحتاد  تفوي�ص  ي�سمل  املر�سوم،  لهذا  ووفقًا   ،1968 اآب/اأغ�سط�ص   28 بتاريخ   10659 رقم  املر�سوم 

وتن�سيق العالقة مع احلكومة  والتدريب وبناء القدرات. ال يزال االحّتاد نا�سًطا، لكنه يفتقر اإىل املوارد املالية لتطوير ا�سرتاتيجية وخطة 

للعمل وا�سعتي النطاق وذات تاأثري كبري.

االأع�ساء يف   - التعاونيات  اإىل  القرو�ص  لتنظيم �سرف  قانونيًا  مكّلف  وهو   1968 عام  التعاوين  لالإئتمان� الوطني� االإحتاد� اإن�ساء  متّ 

االإحتاد. ومع ذلك، يتم جتميد الع�سوية يف االحّتاد ب�سبب انخفا�ص �سعر االأ�سهم املطلوبة )ا�ستناًدا اإىل القانون القدمي والذي مل يتم 

1980(. يبلغ جمموع التعاونيات االأع�ساء يف االإحتاد الوطني  اأو ب�سبب انهيار الّلرية اللبنانية يف منت�سف ال  تعديله ب�سبب االنكما�ص 

لالإئتمان التعاوين 206، ال  تزال 93 منها قائمة و23 منها نا�سطة )بولر، 2012(. يبلغ جمموع االأموال النقدية التابعة الإحتاد الوطني 

اإقرا�سها اإىل التعاونيات. 6 مليار دوالر وميكن  لالإمتان التعاوين حوايل 
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منهجية البحث ٣
ةيابج 3.1

البيانات  جمع  مت  ميداين.  اإ�ستق�سائي  ا�ستبيان  خالل  من  االأولية  البيانات  جمع  على  القائمة  الكمية  منهجية  البحث  هذا  يف  اّتبعت 

خالل �سهر يوليو/متوز 2017 ا�ستنادًا على عّينة من التعاونيات يف جميع االأرا�سي اللبنانية. و�سمل امل�سح التعاونيات الزراعية والغذائية 

فقط.  الزراعية 

ينقســم هذا اإلســتبيان إلى ســبع أقسام هي:
تعريف امل�سح واملوافقة	 

ملحة عامة عن التعاونية: مبا يف ذلك معلومات عن االأع�ساء وطبيعة الن�ساط	 

التوظيف: مبا يف ذلك تفا�سيل عن املوظفني وتدريباتهم	 

تاأ�سي�ص التعاونية: اأ�سباب تاأ�سي�سها الّرئي�سية والّدعم الذي تلقته خالل مرحلة الّتاأ�سي�ص 	 

اال�ستثمار: مبا يف ذلك معلومات عن اال�ستثمار يف املعدات والتو�سع والتكنولوجيا	 

االأ�سول: اإدراج اأ�سول التعاونيات كافة مثل اآالت االإنتاج واملركبات	 

االإلتزام مببادئ التعاونية: يت�سمن هذا الق�سم بيانات حول كل مبداأ حيث اأعرب امل�سرتك عن مدى موافقته اأومعار�سته على كل بيان.	 

ا اإدراج منتجاتها وتقدمي �سور عنها بهدف دعم جهود منّظمة العمل الدولية لتطوير تطبيق  وباالإ�سافة اإىل ذلك، ُطلب من التعاونيات اأي�سً

الت�سويق االإلكرتوين.

ومت ت�سكيل فريق من امل�ّساحني من خمتلف املناطق اللبنانية اإ�سنادًا اإىل خربتهم يف جمع البيانات ومعرفتهم باملناطق التي يقيمون فيها. 

وارتكز تدريبهم على طرح اأ�سئلة االإ�ستطالع وا�ستخدام حا�سوب لوحي حيث مت حتميل االإ�ستبيان. وقد قاموا با�ستبيان جتريبي ملدة يومني 

الإختبار االأ�سئلة يف امليدان واالإ�سطالع على عملية امل�سح. 

عوبات الّرئي�سية خالل عملّية جمع البيانات اإذ اأن عدد كبري منها ُيعترب غري نا�سط.  وُيعترب اإنخفا�ص معّدل اإ�ستجابة التعاونيات اأحد ال�سّ

وبالتايل، �سملت نتائج امل�سح النهائية التعاونيات النا�سطة ب�سكل رئي�سي. وقد مت اإختيار التعاونيات ع�سوائيًا من قائمة مديرية التعاونيات. 

ال�سخ�سي  واالت�سال  املقابالت  وكذلك  املتاحة  املطبوعات  ا�ستعرا�ص  خالل  من  النوعية  اال�ستق�سائية  الدرا�سة  نتائج  تثليث  مت  وقد 

 4 للنتائج يف الق�سم  3.2؛ يليه عر�ص  مع اخلرباء واملمار�سني امليدانيني. ويف ما يلي خ�سائ�ص العينة بالتف�سيل، يف الق�سم الفرعي 

واملوا�سيع. الق�سايا  خمتلف  خالل  يوّجهنا  اأدريان«  »كتهديد  التعاونية  مبادئ  با�ستخدام 
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ةيعّلاا  3.2
تتكون العينة التي �سملها امل�سح من 147 تعاونية، وُت�سكل تعاونيات الزراعة والغذاء الزراعي 15 منها. تتوّزع التعاونيات على جميع املناطق 

والقطاعات الّنا�سطة كما يظهر يف اجلدول 1، ويعك�ص ذلك التوزيع الوطني وامل�سّحح عمليًا للتعاونيات غري النا�سطة.

اجلدول�1:�توزيع�العينة�بح�صب�مناطق�وقطاعات�الن�صاط�

قطاع النشاطالمنطقة

المجموعالتسويقAGRO-FOODاألسماكVEGETABLESالفواكهالزيتون 
27.2%0.7%15.6%1.4%2.7%4.1%2.7%البقاع ، بعلبك - الهرمل

14.3%0.7%6.8%- 4.1%2.0%0.7%عكار 

19.7%3.4%2.0%1.4%2.0%5.4%5.4%جبل لبنان 

26.5%3.4%10.9%0.7%- 0.7%10.9%جنوب لبنان  - النبطية 

12.2%- 1.4%0.7%- 2.0%8.2%�سمال لبنان 

100%8.2%36.7%4.1%8.8%14.3%27.9%املجموع  

ن�ساأت معظم التعاونيات التي مّتت مقابلتها بني 2000 و2009 )39.5 يف املائة من جمموعها(، مّما يعك�ص اإزدهار املوؤ�س�سات التعاونية 

يف جنوب لبنان عقب التحرير يف اأيار/مايو 2000.

اجلدول�2:�توزيع�العينة�التي��صملتها�الدرا�صة�بح�صب��صنة�تاأ�صي�صها�

سنة تأسيسها

٢٠1٠-٢٠1٧ ٢٠٠٠-٢٠٠٩ 1٩٩٠-1٩٨٠1٩٩٩-1٩٨٩ قبل 1٩٨٠
19.7%39.5%26.5%9.5% 4.8%ن�سبة التعاونيات 

مواصفات المشاركين

بلغت ن�سبة م�ساركة الرجال 83 يف املائة اأما الن�ساء 17 يف املائة. ُت�سكل الّن�ساء 72 يف املائة من اأع�ساء اأو مدراء تعاونيات الغذاء الزراعي، 

اأي تقود الن�ساء حوايل ثلث تعاونيات الغذاء الزراعي التي �سملتها الدرا�سة.

 هو امل�سرتك ويف حال غيابه، يحّل مكانه اأحد اأع�ساء جمل�ص االإدارة اأو اأحد اأع�ساء التعاونيات 
7

ويف 83 يف املائة من احلاالت، املدير 

)12 يف املائة و5 يف املائة من احلاالت على التوايل(. وكما ُيظهر اجلدول رقم 3 اأدناه، ح�سل 48.3 يف املائة من امل�ساركني على التعليم 

اجلامعي يف حني اأن 21.5 يف املائة منهم مل يتعّدى تعليمهم امل�ستوى االإبتدائي اأو املتو�سط.

اجلدول�3:�م�صتوى�تعليم�امل�صاركني

مستوى تعليم المشاركين  

الجامعيالثانويالمتوسطاإلبتدائي
48.3 %30.2 %19.5 %2.0 %ن�سبة امل�ساركني

7 مدير اأو رئي�ص جمل�ص االإدارة.
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نتائج البحث ٤
ةيعضويا 4.1
تأيلد ةيمبدأ وةيعضويا باألرقام 4.1.1

 فيها 4.5 يف املائة فقط. يبلغ متو�سط عدد االأع�ساء 
8

على الرغم من ارتفاع عدد التعاونيات الزراعية، يبلغ عدد املزارعني امل�ّسجلني 

اأع�ساء  3، يختلف عدد  الّر�سم رقم  23 ع�سًوا. وكما ُيظهر  التعاونيات حوايل  االأع�ساء يف  يبلغ عدد  بينما  40 ع�سًوا،  التعاونيني نحو 

من  عدد  واأدنى  اأكرب  واخل�سروات  الزيتون  زيت  قطاعي  يف  املتخ�س�سة  التعاونيات  وت�سم  التعاونّية  ن�ساطات  قطاع  بح�سب  التعاونية 

اأما التعاونيات املتخ�س�سة يف القطاعات الفرعية  53 ع�سًوا لتعاونيات الزيتون و24 ع�سًوا لتعاونيات اخل�سروات.  املزارعني، حوايل 

املتو�ّسط. اأع�ساء قريب من  االأخرى فت�سم عدد 

الر�صم�3:�متو�صط�عدد�اأع�صاء�التعاونيات�احلايل�وعند�تاأ�صي�صها
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مُيثل الرجال 81.5 يف املائة من اأع�ساء التعاونيات اأما الن�ساء فال ميثلن �سوى 18.5 يف املائة. ترتفع ن�سبة متثيل الن�ساء يف تعاونيات الغذاء 

الزراعي، مثاًل، يرتفع عدد الن�ساء امل�ساركات يف جمال ت�سنيع االأغذية لي�سل اإىل 25.3 يف املائة من اإجمايل االأع�ساء - ولكن تنخف�ص ن�سبة 

ع�سوية الن�ساء يف التعاونيات الزراعية وحدها اإىل 10.7 يف املائة االأمر الذي يعك�ص تدين م�ساركتها يف الن�ساطات الزراعية.

 اأما بالن�سبة 
9

ومع ذلك، يبقى عدد الن�ساء االأع�ساء يف التعاونيات الزراعية اأعلى بقليل من عدد املزارعات امل�سجالت اأي 8.6 يف املائة 

 4 الر�سم رقم  اإىل  االأربعني من عمرهم )اأنظر  الزراعية  التعاونيات  اأع�ساء  املائة من  60.5 يف  العمرية، فقد جتاوز  لفئات االأع�ساء 

اأدناه(. ُيظهر هذا الر�سم ازديادًا يف اأعمار املزارعني ومع ذلك، فال يزال اأدنى بكثري من ن�سبة املزارعني الذين جتاوزوا االأربعني من 

عمرهم )٧٦.٤ يف املائة(. يف الواقع، متلك التعاونيات القدرة على جذب االأع�ساء ال�سباب حيث تبلغ ن�سبة االأع�ساء املزارعني الذين مل 

يتجاوزوا الثالثني من عمرهم  10.2 يف املائة و29 يف املائة ملن هم يف الفئة العمرية ما بني ال 30 و40.

8 االإح�ساء الزراعي لوزارة الزراعة ومنظمة  االأغذية والزراعة  عام 2010. و�سعت وزارة الزراعة اإ�سرتاتيجية 2015-2019 كاأحد اأهدافها زيادة عدد املزارعني االأع�ساء يف التعاونيات لي�سل اإىل 7 يف املائة.

9 امل�سدر ال�سابق.
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الر�صم�4:�توزيع�اأع�صاء�التعاونيات�واملزارعني�بح�صب�الفئات�العمرية�
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امل�سدر: اأع�ساء التعاونيات: درا�سة اإ�ستق�سائية. جمموع املزارعني: االإح�ساء الزراعي لوزارة الزراعة ومنظمة االأغذية والزراعة عام 2010

وينبغي اأن ي�ستفيد الفاعلون يف قطاع الغذاء الزراعي من قدرة التعاونيات على جذب ال�سباب واملزارعات واملنتجني. وقد ُي�ساعد بناء 

هذه القدرات التعاونيات على لعب دورًا رئي�سًيا يف دعم دينامية جتديد القوى العاملة يف القطاعات الزراعية والغذاء الزراعي، وبالتايل 

قدرتها على اعتماد االبتكار وزيادة القدرة التناف�سية.

ةيقدرة على توسلع نااق ةيعضويا 4.1.2
اأن الع�سوية املفتوحة هي  72.8 يف املائة من امل�ساركني على  اللبنانية مبادئ الع�سوية املفتوحة، حيث وافق  التعاونيات  توؤيد  وعموًما، 

الطريقة االأن�سب للعمل )اأنظر اإىل اجلدول 4 اأدناه(. ويبقى مبداأ الع�سوية املفتوحة اأحد االأ�س�ص التي تقوم عليها املبادئ التعاونية وتعمل 

بوفقها باالإجماع. والواقع اأن 27.2 يف املائة من التعاونيات مل ُت�سجل اأي ع�سو جديد منذ تاأ�سي�سها، يف حني �سهدت 15.6 يف املائة من 

ا يف عدد اأع�سائها، اأي اأن 57.2 يف املائة فقط من التعاونيات كانت يف الواقع قادرة على تو�سيع قاعدة ع�سويتها. التعاونيات انخفا�سً

اجلدول�4:�تاأييد�مبداأ�الع�صوية

ال جوابغير موافقموافقمبدا العضوية

11٫٦٪٢٠٫٤٪٦٨٪تؤدي زيادة عدد أعضاء التعاونية إلى العمل بأكثر كفاءة
13.6%14.3%72.1%توؤدي زيادة اأع�ساء التعاونية اإىل زيادة القدرة التفاو�سية

15.6%11.6%72.8%الع�سوية املفتوحة هي الطريقة االأن�سب للعمل

تفتقد التعاونيات احلالية اإىل عن�سر اجلاذبية ويف العديد من احلاالت، يوؤثر التخلي عن مبداأ الع�سوية املفتوحة على قرارات املزارعني 

 .
10

ورغبتهم باالن�سمام اإىل هياكل التعاونية 

باالإ�سافة اإىل ذلك، ُتعترب ن�ساطات التعاونيات حمدودة جغرافًيا اإذ ال تتعدى حدود البلدية اأو القرية مما يوؤدي اإىل احلّد من قدرتها على 

الّتو�سع ومن الفر�ص املتاحة لها.

ومن اأجل تعميق فهمنا للعوامل التي توؤثر على قدرة التعاونيات على تو�سيع ع�سويتها، قمنا بتحليل االرتداد بوا�سطة منوذج املرّبعات ال�سغرى 

العادّية بهدف تقييم العالقة بني زيادة الع�سوية واملتغرّيات االأخرى. ويتحّدد منّو الع�سوية من حيث زيادة ن�سبة قاعدة الع�سوية منذ تاأ�سي�سها.

10 العودة اإىل ا�سرتاتيجيات وزارة الزراعة.
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املتغرّيات التو�سيحية للنموذج هي:

املتغرّيات املتعلقة براأ�ص املال الب�سري الّتعاوين:	 

نوع جن�ص امل�سرتك.	 

م�ستوى امل�سرتك التعليمي )ياأخذ املتغرّي الّثنائي القيمة 1 اإذا ح�سل امل�سرتك على التعليم اجلامعي والقيمة 0 خالفًا لذلك(.	 

املتغرّيات املتعلقة براأ�ص املال املادي الّتعاوين:	 

حجم املن�ساأة التعاونية.	 

متغري االإ�ستثمار يتاألف من متغرّي ثنائي ُيظهر اإذا ما ا�ستثمرت التعاونية يف معّدات اأم ال.	 

»عمر« الّتعاونية، مثال عدد ال�سنوات التي تلت تاأ�سي�سها .	 

�سيفت متغريات الّتحكم الوهمّية يف قطاع الّن�ساط  لُتظهر االآثار القطاعّية املحتملة التي من �ساأنها تف�سري قدرة التعاونية على تو�سيع 
ُ
اأ

نطاق ع�سويتها. 

غرى على النحو التايل: ميكن كتابة منوذج املربّعات ال�سّ

ٌتظهر نتائج حتليل اإرتداد املرّبعات ال�سغرى العادّية الواردة يف اجلدول 5 اأن معامل عمر التعاونية )0.٢٣٣( ُتعترب كبرية عند 5 يف املائة، 

يف حني اأن معامل متغريات راأ�ص املال الب�سري وم�ستوى تعليم املُ�سرتك )0.٢0٣( ونوع جن�ص امل�سرتك )-0.١٦0( ُتعترب كبرية عند 5 يف 

املائة و10 يف املائة على التوايل.

�11
اجلدول�5:�نتائج�اإرتداد�املربعات�ال�صغرى�العادية�التي�تظهر�قدرة�التعاونيات�على�تو�صيع�ع�صويتها

.SIGالمعاملالمتغيرات

٠٫٩٤٣ثابت
0.076-0.160*نوع جن�ص امل�سرتك

0.1970.019**التعلم - اجلامعة

0.0050.953حجم املن�ساآت التعاونية

0.0750.379االإ�ستثمار يف املعدات

0.2160.018***العمر

0.730-0.065قطاع - الزيتون

0.1260.402قطاع- الفواكه

0.444-0.101قطاع- اخل�سروات

0.0470.711قطاع- الغذاء الزراعي

0.891-0.028قطاع- الت�سويق

ال ترتبط قدرة التعاونيات على تو�سيع الع�سوية بحجم من�ساآتها اأو با�ستثماراتها االأخرية يف املعّدات. وعالوًة على ذلك، ال ُتعترب متغريات 

التحكم ذات اأهمية كربى اإذ اأنه ال يوجد �سلوك قطاعي حمّدد يوؤثر على قدرة التعاونيات على تو�سيع الع�سوية.

تعك�ص العالقة االإيجابية بني تو�سيع ع�سوية التعاونيات و«عمر« االّتعاونّية قدرتها على جذب اأع�ساء اإ�سافّيني كّلما طالت مّدة تاأ�سي�سها. 

ويتمّثل ذلك بوجه خا�ّص يف الّتعاونيات التي تاأ�ّس�ست بني 1990 و2000 اإذ اأنها تظهر اأعلى معدالت تو�سيع للع�سوية.

 R= 0.439 11
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وكان امل�سرتكون الذين مّتت مقابلتهم يف 95 يف املائة من احلاالت اإّما مدراء التعاونيات املبا�سرين اأو رئي�ص اأو اأحد اأع�ساء جمل�ص االإدارة 

كما ولديهم عالقة اإيجابية مبا�سرة بقدرة التعاونية على تو�سيع ع�سويتها. تتوافق هذه النتيجة مع تقرير بالت لعام 2010 ب�ساأن تاأثري 

“�سوء االإدارة و�سوء احلوكمة” على التعاونيات كما وُتعترب عاماًل يف احلّد من قدرتها على الّتو�سع والّنمو على نحٍو م�ستدام. ويف غياب 

الّدعم التقني املنا�سب وتدريب مدراء التعاونيات، من املرّجح اأن يدعم وُينّظم املدراء احلا�سلني على تعليم جامعي ر�سمي منّو قاعدة 

اأع�ساء التعاونيات و/اأو جناحها يف زيادة عدد اأع�سائها. 

اأّما نوع جن�ص امل�سرتك فعالقته �سلبية بقدرة التعاونية على النمو. وهذا يعني اأن التعاونيات الن�سوية ت�سهد انخفا�سًا يف عدد اأع�سائها 

 12

كما ويبلغ معدل زيادة الع�سوية يف هذه التعاونيات 0.3 يف املائة مقارنًة ب-١.٧ يف املائة لتعاونيات الذكور.

ميكن تف�سري هذه العالقة ال�سلبية جزئًيا من خالل العوامل التالية:

يبلغ معّدل عمر التعاونيات الن�سوية 11.1 عاًما، وهو اأقل مما هو عليه يف التعاونيات الذكورية اإذ يبلغ 20 عاًما. وبالتايل هنالك تفاوت 	 

بينهما من حيث التخطيط واإدارة تو�ّسع الع�سوية.

تواجه املراأة عقبات اإقت�سادية واإجتماعية عّدة ُتعرقل ان�سمامها اإىل التعاونيات باملقارنة مع الرجال .	 

يتطّلب اإن�ساء التعاونيات الن�سوية عموًما تخطيُطًا مف�سال وبذل املزيد من اجلهود جلذب االأع�ساء الن�ساء.	 

 لالإن�سمام كما اأن تكلفة الفر�سة البديلة 	 
13

ُت�سّكل تعاونيات ت�سنيع االأغذية اأغلبية التعاونيات الن�سوية وهي ال تتطلب اإ�ستثمار راأ�سمايل

للخروج من التعاونية اأقّل بكثري من ما هي عليه يف التعاونيات الزراعية حيث ُيعترب االإ�ستثمار يف الزراعة )واالأر�ص(، يف معظم احلاالت، 

�سرًطا ال غنى عنه من �سروط الع�سوّية. 

ُتظهر النتائج املذكورة اأعاله احلاجة لتح�سني اإدارة التعاونيات وبناء قدرات مدراء التعاونيات واأع�ساء جمل�ص االإدارة. ال تكفي معاجلة 

م�ساكل التعاونيات الن�سوية من خالل تدريب اأع�سائها فقط، بل اأي�سًا من خالل م�ساريع وتدابري ت�ساعد على احلّد من عدم امل�ساواة بني 

اجلن�سني واحل�سول على املوارد يف املناطق الريفية، ومتكني املراأة وت�سجيعها على امل�ساركة يف ن�ساطات مدّرة للدخل .

ممارسا ةألعضاء يلّسلاا ةيديمقرةطلا وةإلستقاليلا وةإلستقالل 4.2
تأيلد ةيمبدأ 4.2.1

يوؤيد اأغلبية امل�ساركني يف االإ�ستطالع ممار�سة االأع�ساء لل�ّسلطة الدميقراطية باالإ�سافة اإىل مبداأ االإ�ستقالل الذاتي واالإ�ستقاللية؛ ومع 

وت الواحد لل�سخ�ص الواحد باعتباره ي�سّكل م�سدر للقوة، يف حني توؤيد 74.8  ذلك توافق ن�سبة قليلة على الت�سويت القائم على مبداأ ال�سّ

يف املائة من التعاونيات البيان املتعّلق باملبداأ االآخر مقرانًة باأكرث من 90 يف املائة للبيانات االأخرى. وُيظهر اجلدول 6 اأدناه النتائج.

اإتفقت 95.9 يف املائة من التعاونيات اأن اإنتخابات االأع�ساء الّدورية ت�سمن احلوكمة الدميقراطية والفّعالة يف التعاونية. وبالفعل، مل 

 14

يتجّدد �سوى 16 يف املائة فقط من اأع�ساء التعاونيات خالل ال�سنوات الثالث املا�سية.

12 ُيعترب متو�سط معدالت تو�سع الع�سوية منخف�ص، حيث اأن ٤٢.٨ يف املائة من التعاونيات لديها منو �سلبي اأو �سفري يف تو�سيع الع�سوية. 

13 غالبا ما متنح اجلهات املانحة الدولية و/اأو املنظمات املحلية املعدات.

14 مالحظة جانبية. كما �ساعدت جهود الر�سد التي تبذلها مديرية التعاونيات يف اإقرار مبداأ االنتخاب املنتظم. وينبغي اإجراء املزيد من التقييم املتخ�س�ص واملحدد لتقييم الديناميكية الدميقراطية داخل التعاونية وما اإذا كانت انتخابات 

جمل�ص االإدارة الدميقراطية واملنتظمة هي ثمار امل�ساركة الفاعلة لالأع�ساء التعاونيني يف �سنع القرار اأو نتيجة اإنفاذ النظام من قبل مديرية التعاونيات. وي�سري التوا�سل ال�سخ�سي بني املوظفني الرئي�سيني يف مديرية التعاونيات اإىل اأن: جهل 

املبادئ التعاونية واملبادئ التوجيهية االأ�سا�سية للحوكمة قد يتحول اإىل �سعف يف املفهوم التعاوين، ال �سيما اأثناء عملية التاأ�سي�ص. واأدى ذلك اأي�سا اإىل ظهور تعاونيات يتحكم بها �سخ�ص واحد، اأو اإىل زرع بذور ال�سراعات يف امل�ستقبل بني 

االأع�ساء. وقد ت�سببت هذه ال�سراعات يف حاالت عدة يف حل اجلمعية التعاونية.
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جدول�6:�تاأييد�مبادئ�املراقبة�الدميقراطية�للع�صوية�واالإ�صتقالل�الذاتي�واالإ�صتقاللية

ال جوابغير موافقموافقمبادئ المراقبة الديمقراطية للعضوية واإلستقالل الذاتي واإلستقاللية
8.2%17.0%74.8%يعترب مبداأ ال�سوت الواحد لل�سخ�ص الواحد م�سدر قوة للتعاونية 

3.4%1.4%95.2%ت�ساهم االإجتماعات الدورية للجمعية العامة يف عمل التعاونية باأكرث كفاءة

2.0%2.0%95.9%ت�سمن االإجتماعات الدورية احلوكمة الدميقراطية والفعالة

2.0%5.4%92.5%تعاونيتي م�ستقّلة عن التاأثريات اخلارجية مبا فيها العائلة واالأحزاب ال�سيا�سية

3.4%2.7%93.9%تبقى التعاونيات التي تتلقى دعم املنظمات غري احلكومية واجلهات املانحة الدولية م�ستقلة

4.1%1.4%94.6%تبقى التعاونيات التي تتلقى دعم احلكومات م�ستقلة    

ترى الغالبية العظمى من التعاونيات اأن تلّقي االأموال من املوؤ�س�سات املانحة والعامة ال ُيقّلل من ا�ستقالليتها واإ�ستقاللها الذاتي. 

ورغم ذلك، يعترب العديد من العاملني يف امليدان واالخ�سائيني اأن االإعتماد على اجلهات املانحة ي�سّكل اأحد التحديات واملع�سالت التي 

لالإ�ستثمار  رئي�سيًا  م�سدرًا  الزراعة(  وزارة  متويالت  �سمنها  )من  املانحة  اجلهات  اأموال  ٌتعترب  جهة،  فمن  التعاونيات.  قطاع  تواجه 

والّذهنيات  مواردها اخلا�سة  التعاونيات على  اإعتماد  املانحة من  اأموال اجلهات  االإّتكال على  يقلل  اأخرى،  ومن جهة  التقني.  وللّدعم 

الّتجارية، مما يوؤثر �سلبًا على هذا القطاع، مثاًل خلق »تعاونيات مزّيفة«.

ةيقدرة على ةإلستثمار 4.2.2
وقد قامت حوايل 55.1 يف املائة من التعاونيات باالإ�ستثمار خالل ال�سنوات الثالث املا�سية. ويتمّثل اال�ستثمار يف التو�سع املادي  و/اأو 

اإعتماد تكنولوجيا جديدة وتطبيقها واالإ�ستثمار باملعّدات. وكما ُيظهر الّر�سم 5 اأدناه، كانت ح�سة االإ�ستثمار االأكرب يف املعدات )٦٤.٢ يف 

 ويف فئتني اأخرتني اأي�سًا، اأّما 35.8 يف املائة من 
15

املائة(. وا�ستثمر عدد حمدود من التعاونيات )3 فقط( يف التكنولوجيا االإبتكارية( 

التعاونيات التي �سملها امل�سح فا�ستثمرت يف التو�سع ويف املعّدات اجلديدة. 

اأ�سا�ّسا  املن�ساآت  اال�ستثمار يف  ويرتبط  كما  ال�سم�سّية.  الطاقة  وا�ستخدام  املحو�سبة  البيانات  باإدارة  التكنولوجيا  اال�ستثمار يف  ويرتبط 

بالتو�سع املادي، مثاًل بناء من�ساآت اإ�سافية واالإنتقال اإىل مبنى جديد اأو تو�سيع املن�ساأة. ويف ثلث احلاالت، اإرتبط التو�سع باإ�سافة وحدات 

التخزين والتعبئة، ويف حاالت قليلة ارتبط باإ�ست�سالح االأرا�سي الزراعية.

الر�صم�5:�التوزيع�بح�صب�نوع�اإ�صتثمار�التعاونية
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15 وي�سري اال�ستثمار يف التكنولوجيا يف �سياق الدرا�سة احلالية اإىل تنفيذ تكنولوجيا املعلومات واالت�ساالت االبتكارية واال�ستخدام املبتكر مل�سادر الطاقة املتجددة وتنفيذ تقنيات الري امل�سبق وتقنية االإنتاج امل�سبق مثل نظم التعري�سة. وهو ال 

ي�سري اإىل اإمكانية تنفيذ تقنيات جديدة ال�ستخال�ص الع�سل، اأو ح�سادات كهربائية ومق�سات تقليم، اأو ا�ستخدام معدات جديدة.
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ُيظهر الّر�سم 6 اأدناه توزيع خمتلف املعّدات التي ح�سلت عليها التعاونيات خالل ال�سنوات الثالث املا�سية. وكانت معظم هذه االإ�ستثمارت 

يف معّدات املطبخ ال�سناعّية )مثاًل معّدات حت�سري االأغذية الزراعية(، يليها االإ�ستثمار يف الزيتون و�سناعة زيت الزيتون )٣٢.٩ يف املائة(، 

و١٨.٧ يف املائة فقط يف الّن�ساطات املتعلقة بالزراعة مثل املعدات الثقيلة وغريها من اأدوات االإنتاج الزراعي الالزمة. كما وتتمثل ن�سبة كبرية 

من االإ�ستثمار )30.1 يف املائة( يف املعدات ال�سغرية مثل اآالت ح�سد الزيتون و/اأو مواد اإنتاج الع�سل مثل اأداة ا�ستخراج الع�سل.

ويعك�ص اال�ستثمار التعاوين يف املعدات اأنواع برامج دعم املانحني، وقد رّكزت معظم الربامج على دعم تعاونيات الغذاء الزراعي ف�ساًل 

عن قطاع زيت الزيتون. كما ازداد الدعم لقطاع الع�سل بني عامي 2014 و2017 مع تنفيذ برنامج الوكالة االأمريكية للتنمية الّدولية.

وبوجه عام، اإعتمدت حوايل ثلث اال�ستثمارات يف التعاونيات على التمويل الذاتي ويرتفع هذا العدد لي�سل اإىل 41 يف املائة عندما يتم 

 ويف 16 يف املائة من احلاالت، يتم االإ�ستثمار من خالل �سندوق الدعم التابع لوزارة الزراعة 
16

اال�ستثمار يف مرافق التعاونيات املادية(.

كما ويتم من خالل اجلهات املانحة الدولية يف ما يتجاوز ن�سف هذه احلاالت بقليل.

الر�صم�6:�توزيع�خمتلف�اأنواع�االإ�صتثمار�يف�املعدات
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خلق عجز التعاونيات عن االإ�ستثمار من �سندوقها اخلا�ص )و/اأو �سندوق االإئتمان( اعتمادًا على اجلهات املانحة، االأمر الذي يقو�ص 

. ويف غياب الّتمويل والدعم، مل تقم ن�سف التعاونيات تقريبًا باأي ا�ستثمار، مبا يف ذلك االإ�ستثمار يف 
17

ا�ستقاللها الذاتي وا�ستقالليتها 

اأدوات متويل حمّددة وموؤ�س�سات لدعم قدرة التعاونيات على  اإن�ساء  2014 و2017. ولي�ست هنالك حاجة لدعم  املعدات االأ�سا�سية بني 

االإ�ستثمار وحت�سني وزيادة االأن�سطة املدّرة للدخل.  اإن اإ�سالح واإعادة تاأ�سي�ص االحتاد الوطني لالإئتمان التعاوين - مبا يف ذلك حّل الكيان 

احلايل - ي�سّكالن خطوة باجتاه حت�سني التعاونية وح�سولها على التمويل. 

16 اأظهر التدقيق يف هذه املعلومات مع املمار�ص امليداين اأنه يف معظم احلاالت يتم التو�سع املادي للتعاونية من خالل �سراكة مع البلدية املحلية التي غالبا ما متنح االأر�ص.

17 ومنذ نهاية احلرب االأهلية يف الت�سعينات، مت تاأ�سي�ص عدد كبري من التعاونيات بهدف تلّقي م�ساعدة حكومية اأو هبات وم�ساعدة من املنظمات الدولية. وعالوة على ذلك، تاأ�س�ست التعاونيات بغ�ص النظر عما اإذا كانت �ستنفذ م�سروعا حمددا 

اأم ال. وما يعزز ذلك هو اأن رخ�سة تاأ�سي�ص التعاونية ال تتطلب راأ�ص مال اأويل كبري. وبحكم القانون، فاإن احل�سة منخف�سة وت�سل اإىل 100 لرية لبنانية، ما اأدى اإىل م�ساكل تقنية من بينها التخطيط الطويل االأجل واال�سرتاتيجي، والت�سويق 

والرتويج، وال�سالمة وجودة املنتج الّتي تعترب معوقات كبرية يف التعاونيات حتول دون حتقيق اال�ستدامة االقت�سادية.
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الر�صم�7:�م�صدر�ال�صناديق�االإ�صتثمارية
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عالوًة على ذلك، ينبغي على موؤ�س�سات احلركة التعاونية وهيئات احلوكمة - باالإ�سافة اإىل اجلهات املانحة الدولية - امل�ساركة تدريجيًا 

بت�سجيع االإدارة الذاتية وامل�ستقلة يف التعاونيات عن طريق االإمتناع عن تقدمي االإعانات املالية. ويتعنّي على القطاع التعاوين اأن يتحول 

من قطاع يعتمد على املعونة لي�سبح قطاعًا اقت�سادًيا م�ستداًما يقوده القطاع اخلا�ص، مبا يتما�سى مع قيم ومبادئ احلركة التعاونية.

ةيمشاركا ةإلقتصاديا يألعضاء 4.3
تأيلد ةيمبدأ وحجم ةيمبلعات 4.3.1

تتفق التعاونيات مع العنا�سر االأ�سا�سية ملبادئ امل�ساركة االإقت�سادية لالأع�ساء، )اأنظر اجلدول 7(. ومع ذلك، عند مقارنة التاأييد الكامل 

للمبادئ االأخرى، ميكن ر�سد االإختالفات الدقيقة، اإذ مل يوافق حوايل 20 يف املائة من امل�ساركني على ربط اإيرادات االأع�ساء بحجم 

االأعمال والعمليات مع التعاونيات واإمنا براأ�ص املال امل�ستثمر يف البداية. تعك�ص هذه االإختالفات الدقيقة اإجتاه قطاع التعاونيات اللبناين 

 18

نحو الدعوة اإىل حترير الهيكلية التعاونية من خالل اإزالة القيود املفرو�سة على حق الت�سويت واحلّد االأق�سى من االأ�سهم.

اجلدول�7:�تاأييد�مبداأ�امل�صاركة�االإقت�صادية�لالأع�صاء�

ال جوابغير موافقموافقمبدأ المشاركة اإلقتصادية لألعضاء
6.8%19.7%73.5%ينبغي ربط دخل االأع�ساء بحجم العمل يف التعاونية عو�سًا عن ربطه براأ�ص املال امل�ستثمر اأ�سا�سًا

6.8%12.9%80.3%ينبغي اأن ي�سهم االأع�ساء بت�ساو يف راأ�ص مال التعاونية

رف�ست غالبية التعاونيات التي متت مقابلتها )59.2 يف املائة( الك�سف عن معّدل مبيعاتها، يف حني ذكرت 10.8 يف املائة منها اأنها مل 

تكن نا�سطة خالل العامني املا�سيني. وقّدم 40 يف املائة من امل�ساركني الباقني البيانات التالية: 

اأفاد 50 يف املائة اأن اإجمايل املبيعات ال�سنوية  اأقل اأو ي�ساوي 10000 دوالر اأمريكي.	 

اأفاد 34.1 يف املائة اأن اإجمايل املبيعات ال�سنوية اأعلى ويرتاوح بني 10000 و100000 دوالر اأمريكي.	 

اأفاد 9 يف املائة اأن اإجمايل املبيعات ال�سنوية اأعلى ويرتاوح بني 100000 و000000 1 دوالر اأمريكي.	 

اأفاد 6.9 يف املائة اأن اإجمايل املبيعات ال�سنوية اأعلى من 000000 1 دوالر اأمريكي.	 

18 مقابلة مع العاملني يف امليدان.
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ال ُتعترب نتائج اال�ستق�ساء دقيقة للغاية وموثوقة نظًرا الرتفاع معّدل عدم االإجابة، اإال اأنها ُتظهر اخل�سائ�ص الهاّمة واالإجّتاهات يف 

هذا القطاع:

اإن ن�سبة كبرية )ناق�سة التمثيل يف هذا العينة - العودة اإىل البند 2: املنهجّية( من التعاونيات غري نا�سطة وال تعمل ل�سالح فوائد 	 

اأع�سائها االإقت�سادية. فهي ت�سعى فقط للح�سول على الدعم املادي والتمويل - معظمها من الكيانات العامة.

ُتوّلد معظم التعاونيات دخاًل حمدودًا الأع�سائها.	 

هنالك تباين �سديد يف قطاع التعاونيات وفوارق عدة يف القدرة على توليد الدخل والعائدات لالأع�ساء.	 

إدماج ةيتعاونلا في سالسل ةيقلما ةيغذةئلا وةيزرةعلا 4.3.2
كما ُيظهر الر�سم 10 اأدناه، تعمل التعاونيات على التغلب على حتدّيات الت�سويق من خالل اإيالء االأولوية لتطوير قنوات البيع املبا�سر، 

ار التجزئة و/اأو اإىل امل�ستهلكني. تتم 75.9 يف املائة من مبيعات التعاونيات عمومًا من خالل قنوات البيع املبا�سر،  اإّما مبا�سرًة اإىل جُتّ

و25.6 يف املائة عن طريق و�سيط اأو �سوق اجلملة. وال تزال التعاونيات املتخ�س�سة يف اإنتاج الفواكه واخل�سروات ت�ستخدم ب�سكل كبري 

�سوق اجلملة الذي ُي�سّكل 25.6 يف املائة و28.6 يف املائة من مبيعاتها.

ومع ذلك، فلم ترّكز جهود التعاونيات يف تطوير قنوات الت�سويق املبا�سر للمبيعات على اإن�ساء روابط �سل�سلة القيمة مع ال�سناعة الزراعية. 

التعاقد من  يزال  ال  اإىل ذلك،  وباالإ�سافة  التعاونيات.  مبيعات  اإجمايل  املائة فقط من  3.7 يف  الزراعيني  ال�سناعيني  مبيعات  ومُتثل 

الباطن لكبار ال�سناعيني الزراعيني مع تعاونيات االأغذية الزراعية حمدوًدا، كما اأن مبيعات تعاونيات االأغذية الزراعية اإىل ال�سناعيني 

االآخرين تكاد ال تذكر وال متثل �سوى 2.4 يف املائة من جمموعها.

الر�صم�8:�قنوات�بيع�التعاونيات
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اإنتاج منتجات  املبا�سرة، من خالل دعم  البيع  قنوات  االعتماد على  التعاونيات على  املانحة  املّمولة من اجلهات  الربامج  اأي�سًا  ُت�سجع 

اإعداد االأغذية الزراعية التقليدية، والروابط بني التعاونيات واملتاجر الكربى.  االأغذية الزراعية ذات القيمة امل�سافة العالية، وتثمني 

ورغم اأن هذا االإ�سرتاتيجية حققت نتائج اإيجابية يف العديد من التعاونيات، ُي�سري اخلرباء والعاملني يف امليدان باأن االعتماد على قنوات 

الت�سويق له حدود واأن املناف�سة يف �سوق املنتجات ذات القيمة العالية والتقاليد املحلية تتزايد وبداأت ُتظهر عالمات على الت�سبع.

دد، ت�سّكل الروابط  وينبغي اأن تعمل التعاونيات على تنويع قنواتها الت�سويقية، وحت�سني وتعزيز قنوات البيع املبا�سر القائمة. ويف هذا ال�سّ

ناعيني الّزراعيني - مبا يف ذلك اتفاقات الزراعة التعاقدية - فر�سة لزيادة مبيعات التعاونيات وتوفري ال�سمانات  بني التعاونيات وال�سّ

من حيث كمية املنتج وجودته. وباالإ�سافة اإىل ذلك، فاإن التعاونيات هي كيانات جتارية قانونية فيها عقود اإلزامّية وق�سرّية. وميكن عقد 

درة اإىل اأ�سواق متنوعة عن طريق  اتفاقات مماثلة توؤثر اإيجابًا على كال الطرفني يف ما بني التعاونيات واملُ�سّدرين، وال �سيما تلك امل�سّ

الدخول اإىل اأ�سواق عالية القيمة مثل اأ�سواق االحتاد االأوروبي واأمريكا ال�سمالية.
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موقع المبيعات وتوســيع نطاق التعاونية

وغالبًا ما تقت�سر الروابط التعاونية يف ال�سوق على هياكل ال�سوق االإقليمية القريبة، اأي �سوق اجلملة، اأو من خالل املبيعات االإقليمية 

42.9 يف املائة فقط. اإنتاجها خارج حميطها  املبا�سرة. وتبلغ ن�سبة التعاونيات القادرة على بيع 

الر�صم�9:�مواقع�بيع�التعاونيات�
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 التي ت�ستفيد من ميزة 
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ال تتمّكن �سوى 7.5 يف املائة من ت�سدير منتجاتها، وترتفع هذه الن�سبة اإىل 25 يف املائة لتعاونيات الفواكه

لبنان الن�سبّية يف اإنتاج الفواكه. وقد متكنت تعاونيات الفواكه من الو�سول اإىل اأ�سواق الت�سدير بف�سل اال�ستثمارات التي يدعمها املانحون 

التعاونيون يف مرافق التخزين البارد والتخزين والتعبئة املتكاملة. ومن جهة اأخرى، مل تتمكن اأي من تعاونيات اخل�سروات التي �سملها 

امل�سح من الو�سول اإىل اأ�سواق ال�سادرات.  وميكن تف�سري ذلك جزئيا باأن لبنان ال ميلك ميزة ن�سبية حمددة عندما يتعلق االأمر بت�سدير 

اخل�سراوات با�ستثناء البطاطا. وجتد التعاونيات �سعوبة يف العمل يف قطاع البطاطا الفرعي اإذ اأنه ال يزال ُيحتكر اإىل حّد كبري يف مراحل 

التعاون اخلليجي(.  اإىل دول جمل�ص  الت�سدير  بعد احل�ساد وجتارة  ما  والنهائية )يف مرحلة  واملدخالت(  )البذور  االإبتدائية  االإنتاج 

، ولكنها حتى االآن مل حتقق اأي 
21

تهدف الربامج املدعومة من املانحني اإىل دعم تعاونيات عّكار يف ت�سدير البطاطا اإىل االإحتاد االأوروبي

نتيجة اإيجابية.

اإن اإمكانية و�سول تعاونيات الغذاء الزراعي اإىل �سوق الت�سدير حمدودة، اإذ مل تتمكن �سوى 3.6 يف املائة من هذه التعاونيات من ت�سدير 

منتجاتها. وعلى الرغم من اإرتفاع الطلب على اإعداد االأغذية اللبنانية يف اخلليج وكذلك يف االأ�سواق االأوروبية واأمريكا ال�سمالية، اإاّل اأن 

قدرة تعاونيات الغذاء الزراعي الت�سديرية حمدودة، ويعود ذلك اإىل عوامل عدة منها:

التعاونيات  اأغلبية اجلهات املانحة تف�سل  اأن  اأ�سواق الت�سدير، ومل حت�سل �سوى على دعم حمدود من اجلهات املانحة الدولية لبناء القدرات يف هذا ال�سدد. والواقع  اإىل  التعاونيات املتخ�س�سة بالت�سويق الو�سول  19 وال ت�ستطيع معظم 

املحا�سيل. يف  املتخ�س�سة 

20 16.5 يف املائة من تعاونيات م�سايد االأ�سماك قادرة على الو�سول اإىل االأ�سواق. وينبغي تخ�سي�ص هذه القيمة اإذ اأن العينة التعاونية مل�سائد ال�سمك حمدودة. ومع ذلك، يقت�سر ت�سدير االأ�سماك يف لبنان على اأ�سماك النهر )الرتويت( 

من منطقة العا�سي، وال ي�سّدر لبنان اأ�سماك البحر )الطلب املحلي اأعلى بكثري من العر�ص(.

21 وت�سمح االتفاقية التجارية بني االحتاد االأوروبي ولبنان باإعفاء احل�س�ص التعريفة للبطاطا. كما يتم ح�سادها يف وقت ي�سبق االإنتاج االأوروبي، وبالّتايل ت�ستفيد البطاطا يف عكار من فرتة 10 اأيام اإىل ا�سبوعني ت�ستورد خاللها االأ�سواق 

االأوروبية. وال ي�ستفيد منتجو البقاع من ذلك اإذ اأن احل�ساد يتم يف الوقت نف�سه مع اأوروبا.
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حجم االإنتاج املنخف�ص والعجز عن تزويد امل�ستورد بالكميات الالزمة على نحو منتظم.	 

االإفتقار اإىل ال�سالمة الغذائية واإىل مراقبة نوعية االأغذية و�سهادة حتليل املخاطر ونقاط التحكم احلرجة يف اإنتاج التعاونيات.	 

الطلب املرتفع - وامل�ستدام حتى االآن - حمليًا على امل�ستح�سرات الغذائية اللبنانية التقليدية.	 

ومع ذلك، هنالك اإمكانية لدعم وت�سجيع االإ�ستثمار يف هياكل اإنتاج تعاونيات الغذاء الزراعي، والتي باإمكانها اال�ستفادة من زيادة فر�ص 

ت�سدير املنتجات الغذائية اللبنانية.

قدرة ةيتعاونلات على خلق فرص عمل 4.3.3
ال توظف حوايل 70 يف املائة من التعاونيات موظفني بدوام كامل، وال توّظف ن�سبة مماثلة )76 يف املائة( موظفني بدوام جزئي. وُي�سّلط ذلك 

ال�سوء على عدم جتان�ص القطاع، اإذ اأن الن�ساط االإقت�سادي ملعظم التعاونيات حمدود وجزء �سغري ن�سبًيا منه م�ستدام وقادر على املناف�سة.  

باالإعتبار  خذت 
ُ
اأ واإذا   

22

جزئي. بدوام  و1.6  كامل  بدوام  التعاونيات  موظفي  من   1.4 يقارب  ما  يعمل  اأدناه،   8 اجلدول  ُيظهر  وكما 

التعاونيات التي توظف العاملني، يبلغ معدل املوظفني بدوام كامل وجزئي 4.7 و6.4 موظف لكل تعاونية على التوايل. اإن معّدل املوظفني 

بدوام كامل يف تعاونيات الفواكه هو االأعلى، مع متو�ّسط 9.0 موّظف لكل تعاونية - ُتف�ّسر هذه الزيادة بالعّمال الذين يتعنّي عليهم تنفيذ 

عمليات التخزين البارد ومبراكز التخزين التي ُت�سكل االإ�ستثمار الرئي�سي للتعاونيات املتخ�س�سة باإنتاج الفواكه. وباملثل، ت�سم تعاونيات 

اخل�سروات اأعلى معّدل موظفني بدوام جزئي، 31.2 موظف لكل تعاونية، وُيف�سر ذلك بطبيعة العمل املكّثف الإنتاج اخل�سروات خا�سًة 

يف ال�سوب الزراعية. 

اجلدول�8:�متو�صط�عدد�املوظفني�بدوام�كامل�وجزئي�بح�صب�خمتلف�اأنواع�التعاونيات

التسويقالغذاء الزراعيمصائد األسماكالخضراواتالفواكهالزيتونالمجموع
1.41.22.70.82.01.01.7موظف بدوام كامل

1.61.61.27.80.20.80.2موظف بدوام جزئي 

4.74.09.02.76.73.35.7موظف بدوام كامل معّدل

6.46.44.831.20.83.20.8 موظفني بدوام جزئي معّدل

وُيظهر اجلدول 9 توزيع املوظفني التعاونيني بح�سب نوع اجلن�ص واجلن�سية. وعمومًا، ُت�سكل الن�ساء ربع املوظفني التعاونيني. وترتفع هذه 

الن�سبة اإىل ما يقرب الثلث يف تعاونيات الفواكه واخل�سار، حيث يتم تعيني الن�ساء كموظفات بدوام جزئي ويف معظم احلاالت يح�سلن 

على اأجور اأقل منها عند الّذكور.

اجلدول�9:�توزيع�املوظفني�بح�صب�نوع�اجلن�س�واجلن�صية�

التسويقالغذاء الزراعيمصائد األسماكالخضراواتالفواكهالزيتونالجموع
78.9%72.2%90.5%66.3%66.7%82.1%74.2%املوظفني الذكور 

21.1%27.8%9.5%33.7%33.3%17.9%25.8%املوظفات االإناث 

47.4%83.3%26.2%43.0%69.2%82.1%64.5%املوظفني اللبنانيني

52.6%22.2%73.8%57.0%30.8%17.9%35.5%املوظفني ال�سوريني 

حوايل ثلث املوظفني هم من ال�سوريني. ومع ذلك، ال تزال قدرة التعاونيات على ا�ستيعاب اليد العاملة ال�سورية، مبا فيها العّمال الالجئني، 

حمدودة اإذ اأن العمليات واالأعمال التجارية حمدودة اأي�سًا.

22 يتعاقد املزارعون مع عمال مو�سميني الإجراء ممار�سات زراعية كثيفة العمالة، مثل التع�سيب، والبذر، واحل�ساد ولكن ال يتم اعتربهم »عمال بدوام جزئي«
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وهذا ي�سّلط ال�سوء كذلك على �سرورة اإ�سالح هيكلية القطاع التعاوين والتغيريات ال�سلوكية لالنتقال من قطاع يعتمد على املعونة اإىل 

قطاع م�ستدام واإقت�سادي يخلق فر�ص عمل.

ةيتعللم وةيتدريب وةيمعلومات  4.4
توؤّيد التعاونيات باالإجمال دورها يف توفري التعليم والتدريب واملعلومات الأع�سائها وعاّمة النا�ص �سمن مبادئ التعاونيات )الرجوع اإىل 

تزال  وال  الوالية.  لهذه  اخل�سوع  على  القدرة  اإىل  االآن  حتى  تفتقر   - العظمى  باأغلبيتها   - اللبنانية  التعاونيات  اأن  غري   .)10 اجلدول 

واملعلومات. والتدريب  للتعليم  الّدوليني  املانحني  برامج  وكذلك  املحّلي  التنظيم  على  تعتمد  الّتعاونيات 

قدرات  بناء  عن  عو�سًا  املحّلي  املجتمع  منّظمات  خالل  من  القدرات  وبناء  الّتدريب  برامج  توفري  املانحون  ل  ُيف�سّ ذلك،  على  وعالوًة 

املانحني. على  التعاونيات  اعتماد  من  ذلك  زاد  وقد  مبا�سر.  ب�سكل  ومنظماتها  التعاونيات 

ينبغي اأن ترّكز الربامج املُقبلة على بناء قدرات التعاونيات واملنظمات التي متثلها من خالل التدريب املبا�سر ونظم تبادل املعلومات، ما يقّلل 

من االإعتماد على املانحني ويوؤّثر اإيجابًا على قدرتهم على جذب اأع�ساء جدد والتخطيط واإدارة تو�ّسعهم على نحو م�ستدام. ُي�سجع هذا النهج 

اأي�سًا على التعاون بني التعاونيات، الذي يوؤدي بدوره اإىل موؤثرات خارجية اإيجابية من ناحية روابط �سال�سل القيمة االأفقية والراأ�سية. 

اجلدول�10:�التعليم�والتدريب�واملعلومات�-�والتعاون�بني�مبادئ�التعاونيات�

ال جوابغير موافقموافقالتعليم والتدريب والمعلومات - و - التعاون بين تأييد مبادئ التعاونيات 
6.1%4.1%89.8%توفر التعاونيات التعليم والتدريب الأع�سائها

3.4%-96.6%يبغي اأن ت�ساهم التدريبات يف تطوير التعاونية على نحو فعال

2.0%-98.0%ينبغي اأن ُيعلم االأع�ساء ال�سكان بطبيعة وفوائد التعاونيات 

11.6%7.5%81.0%تعترب ع�سويتي يف االإحتاد الوطني واالإقليمي للتعاونيات مفيدة لعملي يف التعاونية

4.8%0.0%95.2%التعاون بني التعاونيات مهم ومفيد 

6.8%3.4%89.8%التعاون الدويل بني التعاونيات مهم بالن�سبة اإىل تعاونيتي

ةإلهتمام بشؤوق ةيمجتمع 4.5
تأيلد ةيمبادئ 4.5.1

توؤيد اأكرث من 90 يف املائة من التعاونيات مبادئ دعم التنمية املجتمعية واأنه ال ميكن ت�سجيل التعاونيات التي ال تعمل ل�سالح املجتمع. غالًبا ما 

يتّم اعتبار التعاونيات منظمات جمتمعية عو�سًا عن موؤ�س�سات جتارية خا�سة »تهتم ب�سوؤون املجتمع«، و�ستتم مناق�سة ذلك يف الق�سم التايل. 

اجلدول�11:�تاأييد�مبداأ�االإهتمام�ب�صوؤون�املجتمع

ال جوابغير موافقموافقمبدأ اإلهتمام بشؤون المجتمع
3.4%6.1%90.5%ال ينبغي ت�سجيل التعاونية التي ال تعمل ل�سالح املجتمع

5.4%2.7%91.8%تدعم تعاونيتي بفعالية التنمية املجتمعية يف منطقتي

ةيعوةمل ةيتي تؤثر على تأسلس ةيتعاونلا 4.5.2
ُطلب من التعاونيات تقييم اأهمّية ال�ّسعر )مبا يف ذلك املبيعات وعوامل االإنتاج التي توؤثر على االأ�سعار( يف  �سنع القرار الذي يوؤدي اإىل 

 والقدرة التفاو�سية تعترب ذات اأهمية بالن�سبة اإىل 84.4 يف املائة 
23

تاأ�سي�سها. وكما ُتظهر نتائج الّر�سم 11، فاإن امل�سائل املتعلقة بالت�سويق 

و76.2 يف املائة من امل�ساركني على التوايل. كما ووجد 76 يف املائة منهم اأن النظر يف االإعفاء ال�سريبي مهّم اأي�سًا.

23 تدعم هذا النتيجة العديد من الدرا�سات والتقارير امليدانية حيث يتم اإعتبار الت�سويق اأحد العوائق الرئي�سية التي يواجهها املزارعون. وتن�ساأ حتديات الت�سويق عن عاملني رئي�سيني: ارتفاع كلفة االإنتاج وتدين م�ستواه ونق�ص خدمات ما بعد 

احل�ساد املتاحة ل�سغار ومتو�سطي املزارعني.
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لة�بال�ّصعر�على�قرار�املزارعني�باإن�صاء�تعاونيات� الر�صم�10:�اأهمية�العوامل�ذات�ال�صّ

 º¡e kGóL º¡e ô«Z º¡e ô«Z  kGóL º¡e

»Ñjô°†dG AÉØYE’G »a ô¶ædG

¢VhÉØàdG ≈∏Y IQó≤dG ≈dEG ø«YQGõªdG ó≤àØj

IóY äÉÑ∏≤àd á°VôY QÉ©°SC’G

∫É q©a ƒëf ≈∏Y ≥jƒ°ùàdG ºàj ºd

kGóL á°†Øîæe QÉ©°SC’G ٪٢^٢٥- ٪٩^١٢- ٪٩^٢٥ ٪٢^٢٥

٪٨^٤٪-٤^٥ ٪٧^٥١ ٪٧^٣٢

٪٤^٥٪-٩^١٢- ٪٨^٤٠ ٪٠^٣٤

٪٨^٦٪-٩^١٠- ٪١^٤٠ ٪١^٣٦

٪٧^١٩- ٪٢^١٠- ٪١^٣٦ ٪٩^٢٩

٪٠^٤- ٪٢٠- ٪٠ ٪٢٠ ٪٤٠ ٪٦٠ ٪٨٠ ٪١٠٠

وعالوة على ذلك، ُطلب من التعاونيات اإدراج عوامل اإ�سافية وجدت اأّنها حمّركات هامة لقرارها بتاأ�سي�ص التعاونية. وقد �سّلط امل�ساركون 

 .)12 بالر�سم  اأقل )كما يظهر  واإن كان بدرجة  التفاو�سية  القدرة  اإىل حت�سني  االأ�سواق، باالإ�سافة  اإىل  الت�سويق والو�سول  وء على  ال�سّ

وباالإ�سافة اإىل الت�سديد على هذه العوامل، ذكر امل�ساركون جمموعة من العوامل االأخرى تعك�ص فهمهم  لدور التعاونيات داخل جمتمعهم .

وكان تقدمي الدعم للمزارعني/املنتجني ثاين اأكرث العوامل املذكورة. وغالبًا ما كانت عبارات ونقا�سات امل�ساركني يف هذا ال�سدد عبارًة 

عن بيانات مبهمة حول احلاجة اإىل دعم »املزارعني« واعتبار التعاونية هيئة »تعمل ل�سالح املزارعني« عو�سًا عن هيئة ميلكها املزارعون. 

ويعك�ص هذا النوع من اخلطاب املفهوم القائم اأن التعاونية  لي�ست جهة فاعلة يف العمل اخلا�ص واإمنا جهة فاعلة اإجتماعية ُتعنى بدعم 

املزارعني متامًا مثل املنظمات املجتمعية اأو الهيئات لعامة. واأ�سار بع�ص امل�ساركني الذين متت مقابلتهم اإىل اجتاه قادة التعاونيات نحو 

تبّني خطابات اجلهات العامة واملانحة لتربير احل�سول على االأموال. وتدعو الت�سريحات املبا�سرة القليلة اإىل حت�سني دخل االأع�ساء 

وتعزيز راأ�ص املال املادي الزراعي )ا�ست�سالح االأرا�سي والّري واقتناء االآالت الزراعية الثقيلة(.

ومّتت االإ�سارة بدرجة كبرية اإىل املجتمعات املحلية ومتكني املراأة على اأنها عوامل توؤثر على اإن�ساء التعاونيات. وتعك�ص هذه الت�سريحات 

فهم النا�سطني الريفيني املحليني وقادة التعاونية الآثار االأعمال التعاونية االإيجابية، وجلهودهم واهتمامهم مبجتمعهم؛ والتي تت�سمن يف 

ال�سياق اللبناين وباالإ�سافة اإىل متكني املراأة، البيانات التالية كما ذكرها امل�ساركني:

دعم املزارعني للبقاء يف منازلهم الريفية وعدم بيع اأرا�سيهم.	 

دعم املزارعني للتغلب على اأثر احلرب والنزوح )جبل لبنان(.	 

دعم التنمية املحلية بعد التحرير )من االحتالل االإ�سرائيلي يف جنوب لبنان(.	 

احلد من النزوح الريفي.	 

حت�سني البنية التحتية يف القرية. 	 

دعم �سحايا احلرب واالألغام )جنوب لبنان(.	 
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الر�صم�11:�تدّرج�اأهمية�العوامل�التي�توؤدي�اإىل�اإن�صاء�التعاونيات�بح�صب�امل�صاركني�
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ُتعترب التعاونيات اأحد اأ�سكال املمار�سة االإمنائية الريفية املحلية، وغالبًا ما تتمكن من اإعادة توزيع املوارد وال�سلطة ال�سيا�سية، حتى ولو كان 

 24

ذلك على نطاٍق �سغري، على االأطراف االأقل نفوذًا عن طريق تغيري احلياة اليومية والعادات والتقاليد االجتماعية يف املناطق الريفية. 

ومع ذلك، ال ينبغي اأن ي�سبح دور التعاونيات يف دعم املجتمعات الريفية هو املهمة الرئي�سية للمنظمة والتي تتمّثل واليتها االأ�سا�سية يف 

العمل مبثابة موؤ�س�سة جتارية خا�سة هدفها حتقيق االأرباح مع اإحرتام جمموعة القيم واملبادئ.

)2014( Hamade et al 24 العودة اإىل
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الخالصة والتوصيات ٥
لنقلة نوعية من االعتماد على التمويل إلى أعمال مستدامة

تظهر البحوث اأنه لي�ص باإمكان احلركة التعاونية اأن تكون مبثابة دافع للتطّور والنمو يف قطاع الزراعة واالأغذية الزراعية. وال ت�سمح اأربعة 

عوامل دقيقة للتعاونيات بلعب هذا الدور:

اأواًل،�احلاجة�اإىل�حت�صني�اإجنذاب�املزارعني�ال�صعيف�للتعاونيات،�خا�صًة�املزارعني�ال�صباب�والن�صاء، من ال�سروري بناء هذه القدرة 

وبالتايل  الزراعية  واالأغذية  الزراعة  العاملة يف قطاع  القوى  ديناميكّية جتديد  اأ�سا�سًيا يف دعم  دوًرا  بلعب  للتعاونيات  املجال  الإف�ساح 

قدرتها على تبّني االإبتكار وزيادة املناف�سة. كما اأظهرت البحوث اأّن التعاونيات التي تت�سّمن مدراء واأع�ساء جمل�ص اإدارة متعّلمني وذوي 

خربة، ميكن اأن ت�سهد منو وتو�ّسع بدرجة اأكرب. كما يجب ايالء اإهتمام خا�ص بالتعاونيات الن�سوّية اأي�سَا، لي�ص فقط من خالل التدريب 

وبناء القدرات، بل اأي�سًا من خالل امل�ساريع واالإجراءات التي ت�ساعد يف احلّد من عدم امل�ساوات بني اجلن�سني واحل�سول على املوارد يف 

املناطق الريفّية، باالإ�سافة اإىل ت�سجيع ومتكني املراأة للم�ساركة يف االأن�سطة املدّرة الدخل.

ثانياً،�مل�تندمج�التعاونيات�يف��صال�صل�قيم�الزراعة�واالأغذية�الزراعية. �سجعت الربامج املمولة من اجلهات املانحة التعاونيات على 

االأغذية  اإعداد  وتثمني  عالية،  م�سافة  قيمة  ذات  زراعية  غذائية  منتجات  اإنتاج  دعم  خالل  من  املبا�سرة،  البيع  قنوات  على  االعتماد 

الزراعية التقليدية، والروابط بني التعاونيات وحمالت ال�سوبرماركت. وعلى الرغم من اأن هذه اال�سرتاتيجية حّققت نتائج اإيجابية ن�سبية 

للعديد من التعاونيات، فاإن االعتماد على مثل هذه القنوات الت�سويقية له حدوده، وتزداد تناف�سية �سوق املنتجات التقليدية والتجارية ذات 

القيمة العالية وبداأت تظهر عالمات على الت�سبع.

ثالثاً،�االعتماد�على�التمويل�وامل�صاعدة�العامة�هو�عقبة�اأمام�تنمية�القطاع�امل�صتدامة. تفاقم هذا االإعتماد بفعل غياب حركة تعاونية 

واإ�ستعدادها يف  التعاونية  بقدرة  اإنخفا�سًا جذريًا  امل�ساعدات  االعتماد على  واأحدث  كما  امل�سرتكة.  واالأفعال  ونق�ص احلوارات  موّحدة 

العام  اإىل احل�سول على الدعم  التي تهدف فقط  التعاونيات الغري نا�سطة والوهمية  اأعداد  اأي�سا بت�ساعف  االإنتاجية. و�سمح  االأ�سول 

القائم على ال�سيا�سة. ويف هذا ال�سدد، ينبغي اأن ت�سارك موؤ�س�سات احلركة التعاونية وهيئة احلوكمة – باالإ�سافة اإىل اجلهات املانحة الدولية 

- تدريجًيا يف عملية ت�سجيع التعاونيات امل�ستقلة من خالل االمتناع عن تقدمي منح مالية غري متطابقة. ينبغي اأن يتحول القطاع التعاوين من 

قطاع يعتمد على املعونة لي�سبح قطاعًا اقت�سادًيا م�ستداًما يقوده القطاع اخلا�ص، مبا يتما�سى مع قيم ومبادئ احلركة التعاونية.

رابعاً،�اإطار�تنظيمّي�قدمي: هناك حاجة لتحديث االإطار القانوين والتنظيمي احلايل، والذي غالبًا ما يعترب اأحد العوائق الرئي�سية لهذا 

القطاع. وينبغي اأن يت�سمن االإ�سالح القانوين تعديل للتعريف الوا�سح لدور االإدارة العامة للتعاونية وخف�ص اجراءت الر�سد والت�سجيل 

الر�سمية. كما وينبغي اأي�سًا ال�سروع يف اإ�سالح جلنة االأمم املتحدة للتعاونيات اأو اإن�ساء م�سرف خا�ص بالتعاونيات.

وينبغي لل�سيا�سات العامة امل�ستقبلية، باالإ�سافة اإىل تدخالت الوكاالت الدولية، اأن تعالج هذه العوامل يف نهج متكامل، ف�ساًل عن مراجعة 

متعمقة لالإطار القانوين والتنظيمي القدمي، من اأجل دعم التحول النموذجي يف القطاع بدًءا باالإعتماد على املعونة وو�سواًل اإىل االأعمال 

التجارية امل�ستدامة.
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المرفق استبيان إستقصائي ٧
مسح لتعاونيات الغذاء الزراعي والتعاونيات الزراعية في لبنان - يوليو/تموز ٢٠1٧

القسم ٠ : تعريف المسح
.6 .5 .4 .3 .2 .1 ا�سم امل�ّساح

العام ال�ّسهر اليوم  التاريخ

.4 .3 .2 .1 املكان

القسم 1 الموافقة
اأنا جزء من فريق مكلف من منظمة العمل الدولية الإجراء درا�سة كمية عن التعاونيات يف لبنان. هل اأنتم على اإ�ستعداد لالإجابة على بع�ص االأ�سئلة املتعلقة بخ�سائ�ص التعاونية الرئي�سية 

واأ�سباب اإن�ساءها؟

كالنعم هل اأنتم على اإ�ستعداد للم�ساركة بهذا امل�سح؟1.1

القسم ٢ : مواصفات  التعاونّية
كالنعم اإ�سم التعاونية2.1

العنوان2.2

رقم الهاتف2.3

3. م�سائد االأ�سماك2. الت�سويق1. الزيتونقطاع الن�ساط2.4

6. جتهيز املنتجات الزراعية5. اخل�سروات4. الفواكه

اإ�سم امل�سرتك2.5

4. غريها، حتديد ____3. ع�سو2. ع�سو يف املجل�ص1. املدير2.6

2. ذكر1. اأنثىنوع جن�ص امل�سرتك2.7

5. دكتوراه4. جامعي3. ثانوي2. متو�سط1. اإبتدائي اأو اأقل م�ستوى امل�سرتك التعليمي2.8

العام:عام تاأ�سي�ص التعاونية2.9

عدد االأع�ساء يف وقت التاأ�سي�ص2.10

عدد االأع�ساء احلايل2.11

كم عدد االأع�ساء احلاليني من االإناث؟2.12

كم عدد االأع�ساء احلاليني من االإناث؟2.13

توزيع�االأع�صاء�بح�صب�العمر

االأع�ساء حتت �سن ال 2.1430

االأع�ساء بني  �سن 30 و-2.1540

االأع�ساء فوق �سن ال 2.1640

متى كانت اآخر مرة اأجريت انتخابات جمل�ص االإدارة؟2.17

متو�سط   معدل املبيعات ال�سنوي يف العامني املا�سيني2.18

اأين�يتم�بيع�منتجاتكم؟

النعميف املدينة  2.19

النعميف الكازا2.20

النعميف جميع اأنحاء البالد2.21

النعمعامليًا )ن�سدر(2.22

كيف�يتم�توزيع�منتجاتكم؟
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القسم ٢ : مواصفات  التعاونّية
___ % مبا�سرًة اإىل جتار التجزئة2.23

___ %  عن طريق و�سيط2.24

املنتج الزراعي2.25

يبع مبا�سر2.26

% 100

القسم ٣: التوظيف
___عدد املوظفني بدوام كامل  3.1

___عدد املوظفني بدوام جزئي   3.2

___عدد املوظفني املو�سميني   3.3

___كم من موظفيكم هم من الذكور؟3.4

___كم من موظفيكم هم من االإناث؟ 3.5

___كم من موظفيكم هم لبنانيني؟3.6

___كم من موظفيكم هم �سوريني3.7

القسم ٤: التأسيس 

يرجى اإلشارة إلى درجة أهمية العوامل التالية في تأسيس تعاونيتكم
مهمة جدًامهمة ال جوابغري مهمة جدًا  غري مهمة على االإطالق

12345االأ�سعار منخف�سة جدًا 4.1

12345مل تنجز خدمات الت�سويق ب�سكل فعال4.2

12345كانت االأ�سعار عر�سة لتقلبات عدة  4.3

4.412345

12345النظر يف االإعفاء ال�سريبي  4.5

غريها، الرجاء ذكر 2 بحد اأق�سى

4.6.112345

4.7.212345

هناك عدة مصادر متاحة لتقديم المعلومات أو االستشارات لألفراد الذين ينظرون في تشكيل تعاونيات، 
الرجاء اإلشارة إلى درجة أهمية كل من المصادر المدرجة أدناه بالنسبة لتعاونيتكم

مهمة جدًامهمة ال جوابغري مهمة جدًا  غري مهمة على االإطالق

12345املديرية التعاونية4.8

12345وزارة الزراعة، دائرة اخلدمات االإر�سادية4.9

12345االحتاد الوطني للتعاونيات4.10

12345اخلدمات االإر�سادية اخلا�سة4.11

12345االإحتاد االأوروبي4.12

12345التعاونية االإيطالية4.13

12345الوكالة االأمريكية للتنمية الدولية4.14

12345برنامج االأمم املتحدة االإمنائي4.15

12345املنظمات الدولية االأخرى4.16
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القسم ٤: التأسيس 

يرجى اإلشارة إلى درجة أهمية العوامل التالية في تأسيس تعاونيتكم
٤.١٧12345 كاريتا�ص4.17

12345موؤ�س�سة رونيه معو�ص 4.18

12345موؤ�س�سة ال�سفدي4.19

12345جهاد البنا4.20

12345املنظمات املحلية االأخرى4.21

0. كال1. نعمهل اأجريتم درا�سة اجلدوى عند تاأ�سي�ص التعاونية؟ 4.22

القسم ٥: اإلستثمار 
2. كال1. نعمهل ا�ستثمرمت مبعدات جديدة؟5.1

اإذا كان اجلواب نعم، من اأين ح�سلتم على التمويل؟5.2
1. دعم منظمة غري 

حكومية-جهة مانحة
2. االإئتمان 

3. دعم  الوزارة

اإذا كان اجلواب نعم، الرجاء تقدمي تفا�سيل عن املعدات اجلديدة 5.3

2. كال1. نعم٥.٤ هل اأ�سثمرمت بتو�سع التعاونية املادي؟5.4

٥.٥ اإذا كان اجلواب نعم، من اأين ح�سلتم على التمويل؟ 5.5
1. دعم منظمة غري 

حكومية-جهة مانحة
2. االإئتمان

3 - دعم 

الوزارة

٥.٦  اإذا كان اجلواب نعم، الرجاء تقدمي تفا�سيل عن التو�سع املادي 5.6

2. كال1. نعم٥.٧ هل اإ�ستثمرم بتكنولوجيا جديدة؟   5.7

٥.٨ اإذا كان اجلواب نعم، من اأين ح�سلتم على التمويل؟5.8
1. دعم منظمة غري 

حكومية - جهة مانحة
3. دعم الوزارة2. االإئتمان

اإذا كان اجلواب نعم، الرجاء تقدمي تفا�سيل عن التكنولوجية اجلديدة 5.9

ما�مدى�اأهمية�اأنواع�اال�صتثمار�التالية�الأعمالكم�التجارية؟�الرجاء�ت�صنيفها�من��1اإلى��5

مهمة جدًامهمة ال جوابغري مهمة جدًا  غري مهمة على االإطالق

12345االإ�ستثمار يف املعدات5.10

12345االإ�ستثمار يف التو�سع املادي5.11

12345االإ�ستثمار يف التكنولوجيا اجلديدة5.12

القسم ٦: األصول
_ مرتًا مربعًاكم يبلغ حجم من�ساأتكم؟6.1

الرجاء توفير بعض المعلومات عن أصول تعونيتكم 
 �سنة �سرائهاثمن �سرائهااإ�سم املعدات

 1. اأموال اخلا�سة

2. منحة 3 اإئتمان 

اإذا كان منحة اأو 

اإئتمان، من من؟ 

املعدات اخلا�سة باالإنتاج

 ال�سنة$ __ __6.2

 ال�سنة$ __ __6.3

 ال�سنة$ __ __6.4

 ال�سنة$ __ __6.5

 ال�سنة$ __ __6.6
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القسم ٦: األصول
املركبات )جرار/�سيارة/�ساحنة( 

 ال�سنة$ __ __6.7

 ال�سنة$ __ __6.8

 ال�سنة$ __ __6.9

 ال�سنة$ __ __6.10

 ال�سنة$ __ __6.11

القسم ٨ : قائمة بالمنتجات

تعمل منظمة العمل الدولية على تطوير تطبيق عبر اإلنترنت لتسويق المنتجات التعاونية، إذا كنتم ترغبون في إعطائنا قائمة بالمنتجات 
الخاصة بكم وكذلك التقاط صورة لعينة من منتجاتكم.

2. ___1. ___قائمة باملنتجات     8.1

___ .3___ .4___ .5

___ .6___ .7___ .8

كال نعم�سورة8.2
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