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 ها در کشورهای عربی:تعاونی

 های موفقتاریخچه، قوانین و نمونه

  مقدمه

در کشورهای در حال توسعه، به ویژه در جهان عرب، 
های پررونقی وجود دارند که همواره در جریان فعالیت  تعاونی

خود، به سه ستون دولت، شهروندان و پویایی درونی متکی 
خواهی در چند دهه  اند. در این کشورها، به دنبال توسعه بوده

های  اخیر، شهرنشینی افزایش چشمگیری داشته و سازمان
مردم نهاد نیز، اغلب در شهرها و توسط شهرنشینان طبقه 

شوند. در این  اندازی و اداره می متوسط برای همشهریان راه
ها از معدود نهادهای مشترک میان شهر و روستا و  میان، تعاونی

 در ارتباط مستقیم با زندگی روزمره مردم هستند. 
های  های اخیر اهمیت جامعه مدنی، حمایت از آزادی در سال

های عربی  اساسی و ارتباط آنها با توسعه اقتصادی در دولت
نظران، جامعه مدنی  مورد توجه قرار گرفته است. به زعم صاحب

تواند در کنار دولت، بازار، دین و خانواده / قبیله به  عرب، می
آفرینی کند. بنابراین با اغماض از  عنوان رکن پنجم نقش

توان  ها را می های فرهنگی و ساختارهای حقوقی، تعاونی تفاوت
به عنوان بخشی از جامعه مدنی دانست. بر اساس آمار اتحادیه 

تعاونی وجود  03،333ها، در جهان عرب حدود  جهانی تعاونی
درصد(  95دارد. بزرگترین بخش، کشاورزی با سهمی معادل )

درصد(  95.5کنندگان با ) های مصرف است. پس از آن تعاونی
درصد( سهم  9.5قرار گرفته و در نهایت، بخش مسکن با )

 کند. فعالیت می
اما باید توجه داشت که احیاء جنبش تعاونی در جهان، در 
کشورهای عربی به اندازه دیگر نقاط جهان نبوده و اندک تغییر 

المللی بوده  صورت گرفته نیز با کمک همتایان یا نهادهای بین
ها با هدف جبران خال دولت در برخی  است. در اینجا، تعاونی

ها در ارائه خدمات اجتماعی و تسهیالت اقتصادی اهمیت  بخش
یابند. اما این روند در جهان عرب، تا جایی پیش رفته که  می

ها عمال به بازوی اجرایی دولت در رفع نیازهای عینی و  تعاونی
شوند. به طور مثال: در مصر و  روزمره مردم تبدیل می

ها بخشی از ساختار  کشورهای مشابهی چون کویت، تعاونی
ها  کند. به تدریج، تعاونی دولتی هستند و به اقتضاء آن عمل می

به لحاظ ساختاری نیز، دچار تغییر شده و اصول مبنایی آنها نیز 
ها به حامیان  شود. در این شرایط، وابستگی تعاونی نقض می

مالی و سهامداران بزرگ، اغلب موجب ممانعت از فعالیت 
شود. و در نهایت، مانند دیگر ساختارها مستعد  آزادانه آنها می

بازی،  فساد اداری هستند. مسائلی چون: خویشاوندگرایی، پارتی
دخالت سیاست در کلیه امور و ... منجر به فسادی روزافزون 

 شده است. 
رسد که در کشورهای عربی، در عملکرد  بنابراین، به نظر می

گانه آن 7ها، اثر کمرنگی از رسم تعاون ناظر بر اصول  تعاونی
های عربی به  شود. همچنین با وجود اشتیاق دولت دیده می

های مدنی به تبع  توسعه بخش تعاون، اما نارضایتی
های اقتصادی، تالطمات سیاسی و حتی جنگ مانعی  دشواری

شوند. در نهایت، باید گفت که ریشه داشتن امر  جدی تلقی می
تعاون در فرهنگ جوامع عربی و تاریخچه قابل توجه 

ها، بررسی اثرات آن را مهم جلوه داده و  آفرینی تعاونی نقش
زدایی در جهت رشد را ضرورتی انکارناپذیر  تالش برای مانع

 بخشد. می
 

 ( عراق9

 مقدمه
های متعدد اجتماعی،  ها جنگ و تجربه ناآرامی پس از سال

های مختلف از جمله بحران  عراق با مشکالت جدی در بخش
اقتصادی و ساختار ناهمگون و ناآرام اجتماعی روبرو است. 
ساختار اقتصادی در عراق، همچون دیگر همتایان عربی، کامال 
وابسته به نفت است، به طوریکه دو سوم تولید ناخالص داخلی 

 کند.  و تقریبا کل صادرات و درآمد مالی این کشور را تامین می
های مهم در تامین زندگی روزمره و  کشاورزی نیز از حوزه

الملل است. سهم این بخش در  تعیین جایگاه عراق در نظام بین
درصد افول  0.5درصد به  5نخستین دهه پس از اشغال، از 

درصد  79یافت، در حالیکه کشاورزی، شیوه تامین معاش حدود 
مردم عراق است. پیرو نزول بازده این بخش، با در نظر گرفتن 

توان  پیامدهایی چون افزایش مهاجرت روستاییان به شهرها، می
های سیاسی و  های اجتماعی، ناامنی انتظار تشدید بحران

تحکیم نابرابری به ویژه در جامعه شهری را داشت. این 
درصد بیکاری برای نیروی در معرض  93درحالیست که حدود 

درصد از جمعیت به سبد غذایی  53کار وجود دارد و حدود 
 بندی دولت وابسته هستند.  جیره

تاکنون، اقدامات متعددی برای بازسازی عراق چندپارچه و 
گذاری مستقل  المللی و سرمایه نابسامان، با تولیت نهادهای بین

کشورهایی چون ایاالت متحده آمریکا انجام شده است. یکی از 

از  «المللی بازسازی عراق صندوق بین»این اقدامات، تشکیل 
های متعدد  بود. البته این نهاد، پس از انجام پروژه 9337سال 

  المللی بسته شد. ملی و بین
المللی همچون: بانک جهانی، صندوق  های بین دیگر سازمان

های نقدی متعددی برای  المللی پول و .... نیز کمک بین
بازسازی عراق و به ویژه نظام کشاورزی این کشور اختصاص 

اند. الزم به ذکر است که برخی از کشورها همچون آمریکا،  داده
گذاری در عراق نمودند. به طور مثال:  مستقال اقدام به سرمایه

 5ای حدود  بخش کشاورزی در ایاالت متحده آمریکا با بودجه
هایی را در جهت ایجاد ثبات در جامعه عراق،  میلیارد دالر برنامه

سازی برای دولت  تقویت رشد اقتصادی و کشاورزی و ظرفیت
در سطوح محلی، استانی و ملی برای پاسخگویی به نیازهای 

های مورد توجه  گذاری کردند. یکی از بخش مردم عراق سرمایه
گذاری کشاورزی بوده است. در قالب  این برنامه جهت سرمایه

مورد با  88استان از  8های بازسازی استانی در  این برنامه تیم
  سازی کشاورزی در عراق مشغول فعالیت شدند. هدف تجاری

های مالی چه از  منتقدان بر این باورند که با وجود تمام کمک
المللی و چه از سوی دیگر کشورها،  های بین سوی سازمان

های متعدد سیاسی، اقتصادی و  عراق همچنان با بحران
هایی که یکی از  کند. بحران اجتماعی دست و پنجه نرم می

تواند احیاء امر تعاون و مدیریت  زای آن می های درون حل راه
ها باشد. با توجه به شرایط توصیف شده و اهمیت  تعاونی

کشاورزی هم به عنوان یک شغل رایج و هم به مثابه راهی 
های کشاورزی  برای تامین امنیت غذایی مردم، توجه به تعاونی
توان گفت که  در عراق، روزافزون بوده است. در نهایت می

تحوالت حوزه تعاون، در ابعاد قانونی و اجرایی همراه با 
تحوالت سیاسی و اقتصادی همچون: اصالحات ارضی و اشغال 

 از وقایع اثرگذار در این حوزه هستند.  9330سال 
 



2  

 

 91شماره  - 9911پاییز بولتن سیاستی تعاون

 ها تعاونی پیشینه قانونی
در عراق، به عنوان کشوری پیشگام، نخستین قانون تعاونی با 

 «های تعاونی انجمن»عنوان 
به تصویب  8599در سال 

رسید و اولین تعاونی 
کننده نیز در سال  مصرف
تأسیس شد. این  8507

ساختار باسابقه، تحوالت 
قانونی بسیاری را از سر 
گذرانده به ویژه در بخش 

)شماره  8577های  کشاورزی و مسکن قوانینی تعاونی در سال
( با هدف احیای 89)شماره  8559( و 89)شماره  8589(، 939

 بخش تعاون تصویب شدند. 
از اهمیت  8559( مصوب سال 89در این میان، قانون )شماره 

مورد  8555و  8551های  ای برخوردار است و دو بار در سال ویژه
بازبینی قرار گرفته است. این قانون ناظر بر تشکیل اتحادیه 
عمومی تعاون، صندوق تعاونی، دفاتر تعاون در هر استان، 

های تعاون مرکزی و یک مرکز  های تعاون، انجمن انجمن
ای تعاون تحت نظارت دپارتمان  آموزش و پرورش حرفه

ترین چارچوب حقوقی  حسابرسی مالی است و به عبارتی، اصلی
   حاکم بر بخش تعاون در عراق است.

، برای کسانی که زمین 8598به دنبال اصالحات ارضی در سال 
ها در مناطق روستایی اجباری  دریافت کردند، عضویت در تعاونی

ها تحت کنترل حزب حاکم عمل  شدند. در این شرایط، تعاونی
درآمده و عملکرد آنها در تطابق با ساختار سازمانی اجتماعی و 

 سیاسی وقت تنظیم شده بود. 
ها در عراق  ، نیز نقطه عطفی در حیات تعاونی9330اشغال سال 

ها مطابق با ساختار  تعاونی 9330است. پیش از اشغال سال 
های  کردند، به طوریکه برخی از تعاونی حاکمیت عمل می

ها محسوب  روستایی نماینده مستقیم دولت در توزیع کود و دانه
های مادی خود را  شدند.  اما پس از اشغال که دولت حمایت می

ها اغلب از  . تعاونی8کاهش داد، این اقدام دو پیامد مهم داشت: 
قالب اولیه خود و چارچوب اصول تعاونی خارج شده و همانند 

. 9کنند.  های خصوصی در حیطه قواعد بازار عمل می شرکت
های موفق، آنهایی هستند که در قالب نظام بازار عمل  تعاونی

ای از عرضه و تقاضا، نقش توزیعی  کرده و با مشارکت در چرخه
 های دولت وقت، به درستی ایفا کنند.  خود را در ارتباط با سیاست

در کنار این تحوالت سیاسی و اجتماعی، نهادسازی در حووزه 

اتحوادیوه «محقق شد، بطوریکه  -هر چند با تآخیر –تعاون نیز 

تأسیس شد. پیوش از  8578در سال   »عمومی تعاون در عراق

وجود داشت که ذیل وزارت کوار و  «اداره تعاون عمومی»آن، 
 8583گرفت. این اداره کول در سوال  امور اجتماعی قرار می

برچیده شد و وظایف آن نیز به اتحادیه واگذار شد. با وجود آنکه 
اتحادیه خود را از نظر اداری و مالی مستقل از دولت تعریف   این
کند، اما شورای وزیران )هیئت دولت( بر کار آن نظارت کرده  می

کند. این اتوحوادیوه نوهواد  و برنامه یک ساله آن را کنترل می
ها محسوب شده و کلیه تصمیمات آن با اجماع  باالدستی تعاونی

شود و اجرای  اعضاء به ویژه در مجمع عمومی سالیانه اتخاذ می
 آور است.  ها الزام برای همه تعاونی

هایی دارد که هور  ها نمایندگی اتحادیه عمومی تعاون در استان
کنند.  یک از آنها، به جز کردستان، در سطح فرمانداری عمل می

ها به  مورد وابسته به این اتحادیه 909تعاونی ثبت شده،  018از 
کننده، تولیدکننده، مسکن و خودموات  های مصرف عنوان تعاونی

تعاونی دیگر فعال نیسوتونود.  885موجودیت دارند، در حالی که 
البته باید توجه داشت که به دلیل آشفتگی سیاسی در عراق، دفتر 

و  8558هوای  مرکزی اتحادیه عمومی تعاون، دو بار در سوال

 .هدف انفجار و بمباران قرار گرفته است 9330

 نامه داخلی: ساختار اتحادیه عمومی تعاون در آیین
پیش از ورود به تشریح ساختار اتحادیه باید دو اصطالح کلیدی 

 را توضیح داد.

ی  ها: . دفتر اتحادیه در استان9 شارکت ن م زما سا یک 
با شخصیت حقوقی و وجهه قانونی در سطح استانداری است که 

های  های تعاونی در ارتباط با اتحادیه عمومی تعاون، فعالیت
هایی  کند. این دفاتر استانی شامل بخش منطقه خود را رصد می

ریزی و پیگیری، مدیریت کنترل و اصالح،  چون: رایانه، برنامه
 شود. اداری و فنی می

ا  های تعاونی: . جمعیت2 ی ب شارکت ن م زما سا یک 
شخصیت حقوقی و وجهه قانونی است، که به طور داوطلبانه 
توسط گروهی از اشخاص حقیقی مطابق مقررات باالدستی 

گیرد. این سازمان با هدف بهبود وضعیت اجتماعی و  شکل می
اقتصادی اعضاء خود از طریق اقدامات مشترک مطابق با اصول 

 کند.  تعاونی عمل می

بر اساس تعاریف ارائه شده، اتحادیه عمومی تعاون در عراق، 
دفتر استانی است و هریک از اینها نیز، متشکل از  89متشکل از 

هایی چون: مسکن، تولید،  چندین جمعیت تعاونی در زمینه
 باشند. مصرف، پزشکی و کشاورزی می

هایی  همچنین ساختار اداری این اتحادیه عبارتست از بخش
چون: مدیریت صندوق تعاون، مدیریت کنترل و اصالح، مدیریت 
امور مالی، مدیریت امور حقوقی، مدیریت اداری، مدیریت 

سازی  طراحی، مدیریت روابط عمومی و تبلیغات و مدیریت آماده
 و آموزش تعاونی.

 

 های عراق اطالعات تعاونی

میلیون عضو  9.1مورد با  95در کل  تعاونی مسکن:

 هستند.

د  تعاونی خدمات: دا ع ت ن  ی مورد است و تعداد اعضا آن  59ا
 است. 993،333بالغ بر 

مورد شامل: صنعت نساجی ، گل سرخ  59 تعاونی کارگری:
 عضو دارد. 09333، سرامیک و نجاری است و حدود 

جموع  کنندگان: تعاونی مصرف تعاونی  885در م

های  مورد شرکت 80کننده است که از این تعداد  مصرف
میلیون  8.9عضویت آنها بیش از  بازاریابی کشاورزی هستند و 

 نفر است. 

مرکز  دفتر استانی ردیف

 استان

 ها جمعیت

 جمعیت تعاونی 57 بغداد استان بغداد 9

 جمعیت تعاونی 19 موصل استان نینوا 2

 جمعیت تعاونی 81 بصره استان بصره 9

 جمعیت تعاونی 80 حله استان بابل 4

 جمعیت تعاونی 88 کوت استان واسط 5

 جمعیت تعاونی 88 رمادی استان انبار 1

 جمعیت تعاونی 5 نجف استان نجف 7

 جمعیت تعاونی 8 بعقوبه استان دیالی 8

 جمعیت تعاونی 7 کربال استان کربال 1

 جمعیت تعاونی 7 کرکوک استان کروک 91

 جمعیت تعاونی 5 عماره استان میسان 99

 جمعیت تعاونی 5 السماوه استان مثنی 92

 جمعیت تعاونی 9 الناصریه قار استان ذی 99

 جمعیت تعاونی 1 الدیوانیه استان قادسیه 94

 جمعیت تعاونی 1 تکریت الدین استان صالح 95

 تعاونی مدائن سبز

Green Mada'in Association for Agricultural Devel-

opment (GMAAD) 

های  ها با ارائه کمک ، کار احیاء تعاونی9330پس از اشغال سال 
فنی و مالی دولت ایاالت متحده آمریکا آغاز شد. تالش برای 

انجمن کشاورزی  17با حمایت  9338ها در سال  تشکیل تعاونی
المللی، انجمن توسعه مدائن  شروع شد. حاصل این همکاری بین

 .یک تعاونی کشاورزی غیر دولتی در عراق است به عنوان  سبز
این تعاونی با کمک تیم احیاء استانی از وزارت کشاورزی 

 United States Department ofایاالت متحده )

Agriculture (USDA) )  برای بازسازی بخش کشاورزی
نمایندگی در شهر  1عراق تأسیس شده است. مدائن سبز دارای 

 مدائن در استان بغداد است. 

میلیارد دالری توسط  5اندازی این طرح، بودجه اولیه  برای راه
وزارت امور خارجه ایاالت متحده تأمین شد. دو سوم این بودجه 
هم برای اعطای اعتبار به کشاورزان از طریق صندوق وام مورد 
استفاده قرار گرفت. پوشش عضویت این تشکل شامل: بیش از 

کشاورز کوچک، عمدتاً از منطقه مدائن، مکانی حاصلخیز  833
  گیرد. در شرق بغداد را در بر می

مدائن سبز، عالوه بر استخدام رانندگان و اجاره تجهیزات برای 
برداشت گندم و جو برای کشاورزان، در خرید کود و بذر هم به 

کند. زنان عراقی نیز، پیرو عضویت در  آنها کمک می
هایی چون: پرورش ماکیان و  های تعاونی، در بخش جمعیت

 شوند. زنبورداری آموزش دیده و به تدریج مشغول به کار می
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میلیارد دالر، به 13، با تولید ناخالص داخلی 9387اردن در سال 
های اقتصادی خاورمیانه شناخته  عنوان یکی از کوچکترین نظام

شد. این کشور همواره با عدم تکافوی آب، نفت و دیگر منوابوع 
هوای  طبیعی مواجه بوده و همواره با نیاز مستمور بوه کوموک

 کند.  المللی دست و پنجه نرم می بین
، این کشور اصالحات اقوتوصوادی در 9333در نخستین دهه 

سوازی  هایی چون: گسترش تجارت خارجوی، خصووصوی زمینه
های دولتی و جذب سرمایه خارجی را صورت داد و بوه  شرکت

هوای  درصد را در فاصولوه سوال 8طور متوسط به رشد ساالنه 
رسید. اما دیری نپایید که رکود اقتصاد جهانی و  9331تا  9338

درصود سواالنوه  9.5ای روند رشد را به  های منطقه نابسامانی
محور، ساختا و ساز و -های صادرات کاهش داد و به کلیه بخش

گردشگری خسارات جدی وارد نمود. جنگ سوریه نیز با اعوزام 
 593سیلی از مهاجران جنگی، اردن را در مشکل بزرگ مدیریت 

درصد از آنها در مناطوق  83هزار پناهجو مواجه نمود که حدود 
 کنند.  شهری زندگی می

های  ها، تعاون، با وجود پتانسیل در جریان تمام این فراز و نشیب 

استفاده تلقی شده است. بر اساس آمار  بسیار، بخشی همواره بی
 Jordan Cooperativeارائه شده توسط بخش تعاونی اردن)

Corporation (JCC)) ،8958  تعاونی در این کشور به ثبت
رسیده است که دو سوم آنها فعال هستند و دامنه عضویت آنهوا 

درصد  81دهد، که از این تعداد تنها  هزار نفر را پوشش می 819
میلیون دینار اردن  097های آنها  زن هستند و ارزش کل دارایی

 است. 
شوند:  بندی می دسته به این شرح طبقه 88ها در اردن در  تعاونی

انداز و وام، زنوان،  چند منظوره، منافع متقابل، گردشگری، پس
کننده، حمل و نقل، فورهونوگوی و  کشاورزی، مسکن، مصرف

ترین نووع در اردن، بوا  های چند منظوره رایج تولیدی. تعاونی
های  درصدی از کل هستند. به ترتیب تعاونی 91سهمی معادل 
درصد، دومین و سومین  89درصد و مسکن با  93کشاورزی با 

 نوه متداول در اردن هستند.

 

 ها در اردن چارچوب قانونی تعاونی
گیری از  با الهام 8599نخستین قانون تعاونی در اردن در سال 

ها در فلسطین تصویب شده است. نهادسازی آن نیز  قانون تعاونی
 Cooperative Development)با تاسیس بخش توسعه تعاون 

Department (CDD))   آغواز گوردیود.  8599نیز در سوال
 Cooperative) همچنین اتوحوادیوه مورکوزی توعواونوی 

Development Department (CDD) )  اردن نیز در سوال
اندازی شد. این فرآیند در ادامه، با  انجمن راه 917توسط  8595

در سوال (  Cooperative Institute)تاسیس موسسه تعاونی 
 Cooperative Auditing)و اتحادیه حسابرسی تعاونی 8550

Union)  استمرار یافت. 8551در سال 

مورد رسید. اموا  735به  8557های تعاونی در سال  تعداد مجمع
با افولی جدی روبرو شد چرا که بیش  8557پس از جنگ ژوئن 

ها در کرانه باختری رود اردن قرار داشتند   از نیمی از این تعاونی
در   اما به لحاظ سازمانی زیر مجموعه اتحادیه مرکزی تعاونوی

شدند. پیرو وقوع این درگیری، دولوت اردن  اردن محسوب می
دولتی، با عنوان سازمان توعواون  یک آژانس خودمختار آما شبه

ایجواد (  Jordan Cooperative Organization (JCO)  اردن
کرد، که حاصل تجمیع اتحادیه مرکزی تعاونی اردن، موسوسوه 

 تعاونی و اتحادیه حسابرسی بود.
ماهیت بخش تعاون اردن را با قرار  8578قانون تعاون در سال  

ها در ساختار نسبتا مسوتوقول  گرفتن کلیه کارکردها و مسئولیت
سازمان تعاون اردن، به عنوان یک کل تغییر داد. اما باید توجوه 
داشت که با توجه به استیالی دولت با داشتن اکثریوت قوابول 

های هیئت مدیره در این سازمان و توامویون  توجهی از کرسی
 Jordan Cooperativeبودجه که توسط بانک تعاون اردن

Bank (JCB)  انجام گرفت، کامال دولتی تعریف شود و در
 تطابق با اقتضائات آن عمل نمود.

با اعالم ورشکستگی بانک تعاون و توقف حموایوت موالوی از 
هوا در وضوعویوتوی  سازمان تعواونوی 8559ها در سال  تعاونی
کننده قرار گرفت، تا جاییکه دولت تصمیم گورفوت ایون  نگران

سازمان را نیز منحل نماید. ساختار جدیدی با عنوان شورکوت 
ها ایجواد  تعاونی اردن با وظیفه نظارت، ترویج و تاسیس تعاونی

شد. ماهیت این سازمان، کامال دولتی بوده و در پوشش موالوی 
درصد دولت شکل گرفته و به لحاظ قانونی هم در تطوابوق 833

( حووزه توعواون 05و شماره  88کامل با قوانین جدید )شماره 
 تعریف شد. 

اکنون در اردن دو قانون اصلی وجود دارد که به شرح ذیل امور 
 کند: ها را تنظیم می مربوط به تعاونی

اداره  :9117مصوب  98قانون تعاون، شماره   .8

ها را  های تعاونی با مسئولیت نظارت، ترویج و ثبت تعاونی شرکت
  کند. تعیین می

مصوب  91های تعاونی، شماره  . منشور انجمن2

 کند. ها را تنظیم می ثبت نام و اداره تعاونی: 2191

منتقدان بر این باورند که چارچوب قانونی موجود برای 
های اردن فاقد کارایی الزم است، چرا که اوال این قانون  تعاونی

خالهای بسیاری دارد و جزییات اجرایی ان مشخص نیست. 
دیگر آنکه ضمانت اجرای آن، پرورش افرادی توانمند است که 

گر به درستی ایفا کنند. بتوانند نقش خود را به عنوان یک تعاون  

اینها همه در حالی است که نه تنها قوانین به طور کامل اجرایی 
شوند، بلکه هیچ اجماعی در خصوص نهادسازی و  نمی

گستری نیز وجود ندارد. در قانون اساسی اردن هم، مرجع  قانون
به  85.9مشخصی برای حوزه تعاون وجود ندارد. تنها در ماده 

کند، مشروط به اینکه  ها را اعطا می ها حق تاسیس انجمن اردنی

نامه آنها  آمیز باشد و آیین ها صلح مدار و روش اهداف آنها قانون
توان حق  نیز مغایر با قانون اساسی نباشد. بر این اساس، می

ها را نیز با رنگ و بویی قانونی به رسمیت  تاسیس تعاونی
 شناخت. 

  تعاونی زنان االمیر عراق

ما زنان تعاونی االمیر عراق هستیم ، جمعی از زنانی که از "
  !مرزهای جامعه خود فراتر می رویم

دست به دست یکدیگر، میراث اجداد خود را با جامعه حاضر در 
آمیزیم تا از طریق صنایع دستی صنایع دستی آینده ای  هم می

 ".روشن ایجاد کنیم

این تعاونی با هدف ایجاد استقالل مالی برای زنان عضو و 

ارتقاء استانداردهای زندگی آنها از طریق افزایش درآمد در سال 

توسط بنیاد نور الحسین تأسیس شد. در این تعاونی، زنان  8550

و دختران روستاهای وادی الصیر، برای یادگیری گرد هم 

گیرد. این  آیند و ابتکارات جمعی نیز مورد تشویق قرار می می

های کاغذ  زن برای تولید در رشته 18بنیاد با استخدام 

بافت، تولید سرامیک و پردازش خاک  ساز، پارچه دست دست

رس و فرآوری مواد غذایی کار خود را آغاز کرد. نورالحسین 

فرآیند کار این زنان را نیز با طراحی محصول، سرپرستی امور 

زن  893کند. و اکنون  مالی، کنترل کیفیت و بازاریابی دنبال می

های شغلی و آموزشی این مجموعه  در منطقه مذکور، در فرصت

آموزند که چگونه با بکارگیری  مشغول هستند. در واقع زنان می

های شفاهی نسلی، کسب  میراث معنوی خود ناظر بر آموزش

ای از توانمندی که اقتصادی باشد، برای  درآمد کنند و جنبه

 ایشان محقق شود.

کیلومتری جنوب غربی مرکز شهر امان، پایتخت  93در حدود 

کشور اردن واقع شده، و در یک سایت باستان شناسی با قدمت 

قرار گرفته  -مشرف به قصر آل عبد-سال قبل از میالد  933

است. در اینجا، تولید همزمان با گردشگری است، به طوریکه 

خانه سنتی متعلق به کشاورزان مرمت شده و برای برگزاری  83

های آموزشی با امکان بازدید همزمان  ها و کالس کارگاه

گیرد. در واقع این مجموعه  برداری قرار می مسافران مورد بهره

های روزمره خود، پذیرای بازدید کنندگان و  عالوه بر فعالیت

ای برای گردشگران نیز  ها است و مهمانخانه برگزاری نمایشگاه

 باشد. می
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مصر کشوری با درآمد متوسط رو به پایین است که برای تامین 
های خود وابسته به منابع متناقضی چوون گوردشوگوری،  هزینه

هایی اسوت کوه در  های مصری درآمدهای کانال سوئز و حواله
 کنند. خارج از این کشور زندگی می

ها به عنوان ساختارهایی خودگردان طبق قوانین بریتانیوا   تعاونی
گیری جنبش تعاونی در مصر شکل گرفتند. به اقوداموات  شکل

پیشگامانه عمر لطفی در تاسیس شرکت تامین مالی توعواون و 
گردد. تا  باز می 8538های کشاورزی در سال  ایجاد اولین تعاونی

تنها سه قانون در حوزه تعاونی وجود داشت.  8599زمان انقالب 
به تصویب رسید، امکان تشکیل  8511سومین مورد که در سال 

های تعاونی و تاسیس شورای عالی تعاونی را در سطووح  اتحادیه
هوزار  033مرکزی و استانی میسر نمود. بدین ترتیب بیش از 

دهی شدند که از این میزان  هزار تعاونی سازمان 9عضو در حدود 
های کشاورزی بودند. اکنون، جنبش تعاونی در  درصد تعاونی 83

هزار تعاونی در انواع  88میلیون نفر در  99مصر به جمعیتی حدود 
مصرف، کشاورزی، صیادی، مسکن و تولیدی خودموات ارائوه 

 دهد. می
 

 های مسکن تعاونی
با هدف تامین  8503های مسکن برای اولین بار، در دهه  تعاونی

که قوانیون  8593مسکن مناسب به افراد شکل گرفتند. تا دهه 
( بوه  Time Rent Control Laws) «کنترل زمان اجاره»

های بخش خصوصی فعالیت  ها با حمایت اجرا درآمد، این تعاونی
العواده بوه  ، به طور فوق8599در سال  کردند. دولت انقالبی می

درآمد پرداخت. در اداموه،  مساله ساخت مسکن برای اقشار کم
بهره از اداره  های کم تامین اعتبار این فرآیند، با منابعی چون: وام
 General)گوذاری کل تعاونی ساختمان و مسکن و سرموایوه

Building and Housing Co-operative Authority 

(GAHBC) اندازهای شخصی و خانوادگی ممکن شود.  از پس
در همین سال نخستین تعاونی مسکن با نام الشَمشَری در قاهره 

های مسکن در دیگر شهورهوای  تاسیس شد. روند توسعه تعاونی
مورد در جیوزه و  1مورد در قاهره،  80مورد شامل:  98مصر با 

مابقی در شرقیام تقاللیا، پورت سعید و آسویت  تا سال بعد ادامه 

 یافت. 

 
در مصر هر نوع تعاونی، قانون مخصوص به خود را دارد. پیش از 

های مسوکون ذیول  ، تعاونی8588تصویب قانون ویژه در سال 
با  8579کردند. تا اینکه در سال  قانون تعاونی مصرفی فعالیت می

تشکیالت مستقل ایجاد کردند.  835تصویب قانون تعاونی شماره 
وضعیت مسکون را  8573اقتصاد تقویت شده در نیمه دوم دهه 

تغییر داد، به طوریکه تا دو دهه بعد با ورود سازندگان خصوصی، 
سهم بخش دولتی و به تبع آن تعاونی از بازار مسکون بسویوار 

هوا و  محدود شد. با این حال، دولت به دلیل افزایش توعواونوی
در فاصله  9333عضویت در آنها توانست با اعطای وام به حدود 

تعاونی مسکن در مصر کموک کونود.  8559 -8559های  سال
 8559  -8555همچنین به دنبال اعمال اصالحات اقتصادی در 

میلیون ئوند مصری کاهش یافت  933های بخش مسکن به  وام
درصود  5درصد بوه  1و بطور همزمان نرخ سود بانکی نیز از  

ها کاهش تقاضای مسکن از  افزایش یافت. ماحصل این سیاست

 ها بود.  طریق تعاونی
 9وضعیت مسکن در مصر بسیار متناقض است. چرا که حودود 

درصد موردم  13میلیون واحد خالی وجود دارد، در حالیکه حدود 
کنند و اکثر مردم قاد ر به بازپرداخت وام  زیر خط فقر زندگی می

خود نیستند. این در حالیست که با افزایش جمعیت شهرها بوه 
کرده جدیدی به طور روزافزونی  های تحصیل ویژه در قاهره، گروه

خواستار مسکن بهتر هستند و این، تنها اجاره بها را افوزایوش 
 دهد.  می

های مسکن در مصر با سه مانوع  توان گفت تعاونی در نهایت می
. قیمت باالی 9. قیمت بسیار باالی زمین 8اصلی روبرو هستند: 

 ها و تسهیالت مالی محدود. . وام0مصالح ساختمانی 
 

 های کشاورزی تعاونی

، دولوت 8599برنامه اصالحات ارضوی سوال  پس از اجرای
های اصالحات  های تعاونی نیمه دولتی موسوم به تعاونی سازمان

 Agrarian Reform Cooperatives)کشوواورزی 

(ARCs)  را ایجاد کرد. هدف از این اقدام حموایوت از خورده
مالکانی بوده که پس از این جریان، صاحب زمین شده بودند. در 

های مختلف احیاء زمین را آغاز کورد و  همان سال دولت پروژه
هوای  نوع جدیدی از تعاونی با عنوان احیای اراضی و توعواونوی

 Land Reclamation andگوویووری شووده ) بووازپووس

Reclaimed Land (Cooperatives (LRRLCs)  را برای
 صاحیان اراضی جدید ایجاد کرد.

گیری فزاینده به سمت اقتصاد متمرکز، قوانوون  با توجه به جهت
های تعاونی را  جدید تعاونی وضع گردید، که تمام انواع و بخش

کند. دولت، نوع سومی را بوا  تحت یک قانون واحد تنظیم می
 Agricultural Creditهای اعتباری کشاورزی  عنوان تعاونی

Cooperatives (ACCs)  ایجاد نمود که به سرعت در سال
همه روستاهای مصر گسترش یافت. بنابراین جونوبوش  8558
استقالل و مردم نهاد بودن را از دسوت  -بیش از پیش-تعاونی 

 داد و وابسته به بدنه دولت به حیات خود ادامه داد. 
های کشاورزی شاهد ایجاد نقطه عطفی از  ، تعاونی8575در سال 

طریق تاسیس بانک اصلی توسعه و اعتبار کشاورزی، به عنوان 
ها )شهرها و روستاها(  بانکی متعلق به دولت با شعباتی در استان

بودند. نقش اصلی این بانک، بر عهده گرفتن وظایف این 
های آنها است. در  ها و تامین بخش قابل توجهی از دارایی تعاونی
که تا به امروز نیز قابل اجرا است،  899قانون شماره  8583سال 

تصویب و ابالغ شد. در طول برنامه تعدیل ساختاری، حمایت 
های کشاورزی به شدت کاهش یافت، اما دولت  دولت از تعاونی

 ها حفظ کرد. نقش نظارتی و کنترلی خود را همچنان بر تعاونی

توسط جمال  8593از سال پیرو اصالحات سوسیالیستی در مصر، 
عبدالناصر عمال امکان کنترل بیشتر کشور فراهم شد. بر این 

کننده شکل گرفتند که در  های مصرف ای از تعاونی اساس، سامانه
یک سازوکار منظم و مداوم، در قبال خدمات خود برای اعضاء، از 

تعاونی کشاورزی  5589، 9388گیرند. در سال  دولت یارانه می
هزار عضو داشته است.  833وجود داشت که در آن زمان بیش از 

میلیون  8شرکت صید ماهی، با حدود  59ها با بیش از  این تعاونی
دهند. در  درصد کل تولید ماهی کشور را انجام می 57عضو، 

میلیون عضو وجود  1کننده با  تعاونی مصرف 0195همین زمان، 
میلیون عضو مشغول  1مورد تعاونی تولیدی نیز با  189دارند و 

تعاونی مسکن هم وجود دارد که  9073فعالیت هستند. همچنین 
 و نیم میلیون عضو مستاجر دارد.  9

های  با توجه به اهمیت کشاورزی در حاشیه رود نیل، تعاونی

 «سندیکاهای کشاورزی»کشاورزی در مصر تحت عنوان متحد 

در قرن بیستم آغاز به کار کردند. کشاورزان برای تسهیل 
های کشاورزی، بهبود تولید و کمک به توسعه  دسترسی به نهاده

دهند. با توجه به کارکرد  هایی تشکیل می روستایی گردهمایی
قانون  9381های مصر، دولت این کشور در سال  پایین تعاونی

ها را اصالح نموده و بدین ترتیب آنها اجازه تاسیس  تعاونی
های پرسود را پیدا کردند. پس  های سهامی و اجرای طرح شرکت

از تصویب این قانون، دولت از فائو خواست تا برای ارتباط بیشتر 
هایی را برای این  ها فرصت و تبادل تجربیات و یافتن بهترین ایده

 کشور میسر سازد.
های مصری، با وقوع اعتراضات گسترده و تحوالت  تعاونی

سیاسی متعاقب آن در جریان بهار عربی همگام با دولت معزول، 
به ورطه سقوط افتادند. چرا که هم به لحاظ تامین مالی و هم 

اند. به عبارت دیگر  تهیه امکانات فناورانه وابسته به دولت بوده
اند و حتی به اقتضاء  های دولتی شکل گرفته ها با یارانه این تعاونی

های اقتصادی آن شکل  ها و پس از شکست های دولت سیاست
 های توزیعی باشند. اند، تا ناجی دولت در اجرای سیاست گرفته
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 ( مراکش4

 مقدمه

گیری جنبش تعاونی در مراکش به دوره حواکومویوت  آغاز شکل
گردد. در آن زموان  های پروتستان در این کشور بازمی فرانسوی

ها را در قبال محرومیت  شهروندان اروپایی انحصار تاسیس تعاونی
 8508های  افراد بومی برای خود محفوظ داشتند. در فاصله سال

قانون جدیدی با عنوان داهیر تصویب شد که به موجب  8509 –
ها برای تمام شهروندان اعم از اروپایی و  آن، عضویت در تعاونی
شد. هدف اصلی این قانون، نوسازی یوا  بومی مجاز شناخته می

های عمومی سنتی اعم از غوالت، لوبونویوات،  بازسازی بخش
باغداری، روغن زیتون، برنج و دام از طریق فراهم کردن امکان 

مندی از ماشین آالت در مزرعوه  دسترسی به اعتبار، بیمه و بهره
 تعیین شد. 

شوود،  در این برهه که دوره رشد اولیه در مراکش محسوب موی
ها هنوز عمومی نیستند. چرا که عضویت و امتیاز تاسیس  تعاونی

آنها، تنها در اختیار کشاورزان و مالکان بزرگی از حاصلخیزترین 
مناطق مراکش بوده است. افرادی که در آن زمان، به شمار اندک 

 کرد.  تعاونی در مراکش فعالیت می 98، تنها 8559بودند و تا سال 
و به ویژه  8595ها در این کشور، پس از استقالل در سال  تعاونی

، دستخوش اصالحات قانوونوی شودنود. 8573و  8553در دهه 
در    “ دفتر توسعه توعواونوی ” دستاورد مهم در این برهه، تاسیس 

است. این اقدام، دیگر اصالحات حقوقی را نیز ممکن کرد  8559
شد. به  8579و منجر به اجرای گسترده اصالحات ارضی در سال 

دنبال اصالحات ارضی، در اراضی دولتی یا هر زمینی که در قید 
هوای  هایی تاسیس شدند. این تعاونی مالکیت جمعی بود، تعاونی

تازه تاسیس اغلب موسساتی حقوقی با هدف تسهیل هماهنگوی 
های توسعه کشاورزی بودند کوه  بین اعضاء تعاونی و / یا اژانس

های ملی از قبیل: سازماندهی توزیع آب  مسئول اجرای سیاست
برای آبیاری، دریافت مالیات، دریافت هزیونوه آب و تسوویوه 

 های قابل توجه از اعضاء بودند.  بدهی
، در مراکوش 9388طبق اعالم سازمان خواروبار جهانی در سال   

هزار تعاونی به ثبت رسیده است. این کشور، در راسوتوای  83
بوا   هوا المللی تعاون در طرح دهه تعاونی همکاری با اتحادیه بین

اعمال اصالحاتی در قانون اساسی، زمینه را برای تشوکویول و 
هزار تعاونی  93ها، برای بیش از  های جدید تعاونی توسعه فعالیت

اند. در این قانون تعریوف  هزار عضو فراهم نموده 533با بیش از 

ها ارائه شده و روند تاسیس یک تعاونی را بوه  روشنی از تعاونی
کند و راهی بورای  ای تسهیل می ویژه در سطوح محلی و منطقه

  تحقق حکمرانی خوب است.

درصد اقتصاد موراکوش  11المللی پول،  طبق اعالم صندوق بین

مشاغل خارج از کنتورل  »مربوط به اشتغال غیررسمی به معنای 

است. دولت مراکش درصدد جوذب  «دولت و رصد نظام مالیاتی
این بخش بزرگ در اقتصاد رسمی کشور است. برای این هدف، 

شود کوه  ریزی آموزشی برای کسب مهارت اجرا می یک برنامه
 افراد واجد آماده ورود به بازار کار رسمی شوند.

 

 ها در مراکش تحوالت قانونی تعاونی

 (Mourafaka. برنامه مرافقه )9
اجتماعی دولت مراکش است که هدف -مرافقه، برنامه اقتصادی
های تازه ایجاد شده برای کمک به آنهوا  از آن حمایت از تعاونی

در جهت توانمندسازی برای غلبه بر موانع بازار است. قرار بر این 
تعاونی تا سال  9333سال، برای  1بود که این برنامه طی مدت 

ها با  مرحله اجرا شود. مرحله اول، به شناسایی تعاونی 0در  9389
یابد. سپوس مودیوران  بررسی نقاط ضعف و قوت اختصاص می

هوای  اندوزی به گروه های منتخب برای آموزش و مهارت تعاونی
شوند تا در ارتباط با نیازهای تعاونوی خوود  این طرح معرفی می

ها به مدت دو سال  اطالعات دریافت کنند. همچنین این تعاونی
سوازی  هایی چون: مدیریت، همکاری فنی و توجواری در زمینه

 کنند.  ای دریافت می خدمات مشاوره
 

 (Laitierبرنامه الیتیر ). 9
ها در ساختار دفتر توسعه تعاون  دفتر توسعه تعاونی 8579در سال 

های کوچک و  احیاء گردید. اهداف آن حمایت از نقش تعاونی
اشتغالی، کمک به مدیران و اعضاء آنها در -متوسط در ایجاد خود

بهبود حاکمیت و مدیریت، ایجاد امکان مشاوره حقوقی و نظارت 
بر رعایت قانون تعاون بود. همزمان در این سال برنامه الیتیر با 
اهدافی نظیر: توسعه محصوالت زراعی، علوفه، بهسازی ژنتیکی 

های بزرگ، تشکیل سازمان تخصصی برای دامداران،  گله
دهی زنجیره ارزش و افزایش تعداد واحدهای فرآوری شیر  سازمان

 و بهبود کنترل بهداشتی طراحی و اجرا شد. 

اهمیت این برنامه از آن جهت است که تشکیل و توسعه 
کرد.  های لبنیات را برای اولین بار در مراکش ترغیب می تعاونی

ها، استیالی نگاه از باال به پایین به  اما با وجود این تالش
ها و عدم وجود حمایت قانونی کافی منجر به توسعه  تعاونی

 ضعیف آنها در این برهه زمانی گردید.
ها اعالم شود. در  ، قانون جدیدی در مورد تعاونی8581در سال 

ها به عنوان گروهی از افراد که با توافق کونوار  این سال، تعاونی
کاری را آغاز کنند و محصول تولیود  و شوند تا کسب هم جمع می

کنند یا خدمتی را ارائه دهند که مشخصا نیاز آنها است، تعریوف 
ها را تدقیق  ها و تعاونی شد. در این قانون تعاریف جوامع، انجمن

کند. این قانون، با لحاظ نمودن مزایای مالی مانند: معافیت در  می
مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر فروش )انحصارا برای اعضاء( 

دهد. این قانون نسبتا جاموع،  نوعی مالکیت معنوی را ترویج می
هوای  های حقوقی و فنی، تاسیس تعاونی عالوه بر تامین حمایت

کند. اما این قانون نیز  زنان و جوانان را در این کشور تشویق می
 به طور اجرا نشد. 8550تا سال 

ها در این کشور  تعداد تعاونی 8553از آنجایی که از اواخر دهه 
افزایش چشمگیری داشت، دولت و نهادهای مسئول به فکر 

چارچوب  9381ها افتادند. در سال  تنظیم قانونی شرایط تعاونی
های  قانونی جدیدی برای ایجاد و توسعه هر چه بیشتر بنگاه

 تعاونی در مراکش تصویب شد. 
و اوایل  8553این وضعیت ادامه داشت تا اینکه در اواخر دهه 

های حمایتی جدیدی با  میالدی، چارچوب قانونی و برنامه 9333
تعاونی را فراهم نمود. از  89های توسعه  تاکید بر تجمیع، زمینه

های  های کشاورزی، از قالب مجموعه این زمان به بعد، فعالیت
 9389ها تعریف شد. در سال  سنتی خارج شده و در حیطه تعاونی

تعاونی ثبت شدند که اختصاص به تولید  9333میالدی بیش از 
دیگر  079مورد به تولید آرگان و  033عسل داشتند و حدود 

 کردنند. محصوالت کشاورزی را تولید می
 –توانند مستقیما شیر را  های لبنی می در این ساختار، تعاونی

از کشاورزان دریافت کنند و  -9385درصد در سال  03حدود 
های پربازده با مداخالت  حتی در برخی موارد به پرورش دام

های کشاورزی نقش  ژنتیکی کمک کنند. بنابراین، تعاونی
کنند. دارایی این  اثرگذاری در زنجیره حفظ ارزش لبنیات ایفا می

هزار عضو نیز  93میلیون تخمین زده شده و  733بخش حدود 
دارند. اما این بخش همواره در رقابت نابرابر و تنگاتنگی با 

 9همتایان خود در بخش خصوصی، تحت فشار است و تنها 
دهد. برخی از  درصد از تجارت ملی را به خود اختصاص می

های خود را متنوع  اند که فعالیت های کشاورزی سعی کرده تعاونی
  تعاونی سطوحی از فعالیت اقتصادی دارند. 17کنند، اما تنها 

هزار عضو در حوزه  0تعاونی با کمتر از  893حدود  9333تا سال 
تقوریوبوا  9333میوه و سبزیجات فعالیت داشتند، اما بعد از سال 

تعاونی به این فهرست افزوده شدند و این نشان از اعموال  833
 03تا  93شود که  حمایت دولتی دارد. همچنین تخمین شده می

 تعاونی در این زمینه، فعالیت خود را تجاری کرده باشند.
سال  83داران نیز در طول  دهندگان دام و گله های پرورش تعاونی

تعاونی در سوال  059اند. از  برابر افزایش یافته 9گذشته، تقریبا 
اند. و ایون در  رسیده 9389مورد در سال  0133به حدود  9333

های تویعه ملی ممکن شده است. اما بوازار  نتبجه اجرای برنامه
این محصوالت دامی، مشخصا در زمینه تولید گوشت قرمز بوه 

داران کوچکی کوه  ها با گله دلیل عدم هماهنگی قیمت کشتارگاه
کنند و وجود بازار غیر رسمی فروش گووشوت  خودشان ذبح می

 عمال این سازوکار ضمانت اجرا نخواهد داشت.
ها در تولید و فرآوری غالت  در راستای افزایش تولید ملی، تعاونی

و اجرای  8559نیز نقش مهمی دارند. پیش از ابالغ اصالحات 
تعاونی در مراکش انحصار تجارت  88، 9330کامل آن در سال 

غالت را در کشور داشتند و به عنوان واسطه بین تولیدکنندگان و 
 کنند. دولت عمل می
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ها و  های انجام شده و افزایش کمّی تعاونی با وجود تمام تالش
دهند که این رویکورد بوا  ها نشان می توسعه نسبی آنها، بررسی

مختصات اقتصاد حاضر همخوانی ندارد. چرا که ایون بورنواموه 
های انسانی را اعمال نکرده و مقتضیات  حمایت کافی از ظرفیت

حیات اجتماعی مراکش در آن از نظر دور مانده است. همچنیون 
ای شده کوه از  زاینده یک ساختار اداری بسیار بزرگ و پیچیده

ها تا دسترسی به  های مغشوش ثبت تعاونی فقدان کارایی از رویه
 برد.  عدم دسترسی به تسهیالت فروش خدمات یا کاالها رنج می

، توعوداد 9338پس از اجرای برنامه مراکش سبوز در سوال 
ای، زیتوون و  هایی که با درختان میوه، محصوالت واحه تعاونی

عسل سروکار دارند، افزایش چشمگیری یافتند، بوه طووریوکوه 
درصد  70درصد و عسل  78درصد، زیتون  85محصوالت واحه 

های کشاورزی را به خوود اخوتوصواص دادنود.  از سهم تعاونی
های تولیدکننده روغن، برنج و قند در مراکش بسیار اندک  تعاونی

درصد از ارزش کل تولید  8هستند، تا جاییکه سهم آنها کمتر از 
دهند. در زمینه طیور، از سوال  کشاورزی در مراکش را نشان می

افزایش قابل توجهی داشتند. 9388
 

 لبنان( 5      

 مقدمه

در لبنان تصویب  8518ها در سال  اولین قانون مربوط به تعاونی

تعاونی کشاورزی »با نام  8507شد، نخستین تعاونی هم در سال 

در ایون کشوور    ( Abadiah  Farmer  cooperative) «آبادیه
بوه طوور  8553  –  8573ها در اواخر دهه  تاسیس شد. تعاونی

هوای  مستقیم تحت تاثیر جنگ داخلی و اشغال خارجی، سیاست
دولت وقت و شرایط سخت اقتصادی قرار گرفتند، اما با این حال 

 تعاونی ثبت شدند. 19، 8578این روند ادامه یافت و تا سال 

اصوالحوات  »تحوالت دوران زمامداری فؤاد شهاب موسوم به 

توجه بسیاری  8553در سال   Chehabist reforms)) «شهابی
های توسعه بزرگ  ها کرد. در این دوران طرح را معطوف به تعاونی

ها ابزار  مقیاس در سراسر لبنان به اجرا درآمدند. در اینجا، تعاونی
مهمی تلقی شدند که هم با افزایش تعداد و هم با ارتقاء کیفیت 
عملکرد، بر معیشت روستایی اثربخش بوده و موجب کاهش فقر 

 خواهند شد. 
اما وقوع جنگ داخلی، سرنوشت را به شکل دیگری رقم زد. از 
این به بعد جامعه لبنان، به شکل یک پازل درآمد که پوایوداری 
برای قرار گرفتن هر تکه در جای مناسب آن، هیچ گونه تضمینی 
نداشته و هر لحظه امکان فروپاشی اجتماعی و سیاسی و به تبع 

 آن اقتصادی وجود داشت.
ها عمدتا توسط احزاب سیاسی آغاز  پس از جنگ، احیاء تعاونی

ها ابتدا به  شد و حاصل آن، وابستگی مضاعف این تعاونی 
های سیاسی و سپس ساختار دولت بوده است. از سال  جریان
بخش تعاون با حمایت اهداکنندگان محلی و خارجی،  9333

دوباره به عنوان یک بازیگر اجتماعی و اقتصادی، این بار، با 
 هدف کسب اعتبار و اعتماد بیشتر در جوامع لبنان ظاهر شد. 

چندپارچگی به سبب تکثر قومیتی و مذهبی همچنان شکاف 
فعالی در سپهر اجتماعی و سیاسی لبنان است. این وضعیت، در 

برنامگی دولت برای توسعه ملی، شرایط کار را برای  کنار بی
ها دشوار نموده  های مستقل و نیمه مستقل به ویژه تعاونی بدنه

است. باید توجه داشت که در لبنان همچون دیگر همتایان عربی، 
ها به تبع تصمیمات دولت به  تکامل و تحوالت مربوط به تعاونی

گذاری برای توسعه کشاورزی و روستایی رخ داده  ویژه در سیاست
 است. 

های اخیر،  های لبنان در سال با وجود شرایط فوق، تالش تعاونی
در قالب اشکال جدیدی از تعاونی به ویژه در تولید غذای 
ارگانیک شایان توجه است. این کشور توانسته که با جلب حمایت 

های  المللی فعالیت تعاونی های بین ها و سازمان گسترده از آژانس
 مربوطه را افزایش دهد. 

 ها در لبنان وضعیت موجود تعاونی

 9387تعاونی در سال  8908المللی کار،  بنا بر اعالم سازمان بین
در لبنان ثبت نام کردند در حالیکه تنها یک سوم آنها فعال 

 53هستند. این سازمان در یک پیمایش به این نتیجه رسید که 
های کشاورزی از توضیح گردش مالی خود پرهیز  درصد از تعاونی

 اند که رسما غیر فعال هستند.  درصد نیز اعالم کرده 88کرده و 
گویان،  دهد که نیمی از پاسخ ها نشان می در ادامه این بررسی

 83درصد بین  01هزار دالر دارند،  83گردش مالی ساالنه معادل 
میلیون دالر  8هزار تا  833درصد هم از  5هزار دالر،  833تا 

میلیون دالر گردش مالی  8درصد بیش از  7اند و تنها  بوده
 اند.  داشته

ها تنها قادر به پوشش نیاز بازارهای عمده فروشی و  این تعاونی
ها قادر به  درصد از تعاونی 10خرده فروشی محلی هستند و تنها 

درصد نیز  8ارسال محصوالت به  خارج از منطقه خود هستند و 
های  توانایی صادرات به خارج از کشور را دارند. بیشتر تعاونی

درصد،  03کشاورزی و غذایی در جنوب لبنان در منطقه نبتیه 
درصد  81درصد و بعلبک  98درصد، مناطق کوهستانی  91قضاء 

های ثبت شده  اند. در لبنان حدود نیمی از تعاونی قرار گرفته
درصد در بخش محصوالت غذایی ماندد  97کشاورزی هستند و 

فرآوری غذایی، لبنیات، زنبورداری و ماهیگیری مشغول به کار 
 هستند.
ای  درصد عضویت مردان، عمال عرصه 89ها در لبنان، با  تعاونی

تعاونی زنان هم به ثبت  899مردانه هستند. با این حال، حدود 
اند که بیشتر آنها در تولید محصوالت غذایی سنتی فعالیت  رسیده

ها در سه سال گذشته در  درصد تعاونی 99کنند. تقریبا  می
 اند.  گذاری کرده تجهیزات و فناوری جدید سرمایه

های انجام شده، پتانسیل  منتقدان بر این باورند که با وجود تالش
تعاون هنوز به ویژه در مناطق روستایی لبنان به فعلیت نرسیده و 

های تعاونی در  اند. حتی این شرکت روستاها مهجور واقع شده

بطن جامعه شهری هم، به حاشیه رانده شده و اغلب به اصول 
 ها پایبند نیستند.  گانه تعاونی7

های بسیاری روبرو است که  در لبنان، بخش تعاون با چالش
گذارد. به طوریکه با وجود پتانسیل  مستقیما بر توسعه ملی اثر می

ها، به دلیل فقدان دولت  ها و نابرابری ها در رفع تبعیض تعاونی
های خصوصی در لبنان،  رفاه و عدم حضور روشن قانونی بنگاه

 کنند. اثر عمل می ها خنثی یا کم تعاونی

ها در لبنان  نابسامانی بروکراتیک، یکی دیگر از مسائل تعاونی
ها تاسیس شد تا  وزارت مسکن و تعاونی 8570است. در سال 

ها ذیل آن به فعالیت بپردازند، اما این سازمان در سال  تعاونی
به یک باره ملغی شد و اکنون بخش تعاون زیر نظر وزارت  9333

 کشاورزی هستند. 

 ها های انواع تعاونی آسیب

 ن عالقههای کشاورزی،  در تعاونی شاورزا ه  ک ای ب

ها ندارند و تنها طرف معامله با آنها هستند.  عضویت در تعاونی
درصد از کشاورزان عضو یک تعاونی  1.9تا جاییکه تنها 

ها، از سویی کشاورز را از قرار  هستند. عدم عضویت در تعاونی
کند و از سوی دیگر،  گرفتن در قید الزامات تعاونی آزاد می

های دولتی  تعاونی را به کانالی برای دریافت مستقیم کمک
 کند. تبدیل می

 م های فرآوری مواد غذایی در تعاونی زو ا وجود ل ، ب

های مختلف، تنها دسترسی محدودی به  استفاده از فناوری
 های تولیدی، آن هم در مقیاس پایین دسترسی دارند. فناوری

 ه های زنان در تعاونی اری ب سی ستگی ب ، واب

ها و  های وزارت کشاورزی و یا همیاری سازمان هزینه کمک
 المللی وجود دارد. افراد در سطح بین

 ز  ها، در انواع تعاونی ر ا دا ی ا پ ت  ا وجود حمای ب
ها و محقق شدن برخی از استانداردهای  های تعاونی زیرساخت

کیفی در بازارهای محلی، همچنان چالش بازاریابی و فروش 
 محصول به قوت خود باقی است.

 های زنان در لبنان تعاونی
های جنسیتی متمرکز بر  های زنان در لبنان، به تبع نقش تعاونی

اند. در این  تولید محصوالت غذایی و اغذیه سنتی شکل گرفته
ها، عالوه بر محدودیت در نوع فرآورده، زنان تصور  تعاونی

ها ندارند. اما نباید از  درستی از عرضه و تقاضای بازار تعاونی
نظر دور داشت که با وجود دسترسی پایین به امکانات، 

ها حدی از تواتمندسازی، هر چند محدود به  مشارکت در تعاونی
 های جنسیتی را برای زنان محقق کرده است.  مهارت
های زنان روستایی همگام با تحوالت سیاسی اخیر لبنان  تعاونی

اند. به طوریکه پس از جنگ  سعی در ایفای نقش خود داشته
، نقش مؤثری در امداد و توانبخشی پناهجویان 9335سال 
اند. آنها در چند کمپین عمومی در جهت دفاع از حقوق  داشته

برابر سیاسی و اقتصادی زنان شرکت کرده و اعالم موضع 
اند. همچنین پس از ورود آوارگان جنگی سوری به این  نموده

های آموزش داوطلبانه در جهت تولید  کشور، با برگزاری کالس
محصوالت خانگی و برگزاری چند رویداد برای نمایش و 
فروش غذاهای محلی سوری و فلسطینی، به استقالل اقتصادی 

 اند.  همنوعان خود یاری رسانده
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 ت ها، در انواع تعاونی یوو ا وجود حما ز   ب ر ا دا یوو ا پوو

ها و محقق شدن برخی از استانداردهای  های تعاونی زیرساخت
کیفی در بازارهای محلی، همچنان چالش بازاریابی و فروش 

 محصول به قوت خود باقی است.

 زمینه های خرد، در تعاونی ت،  در  ن: لبنوویووا ی چو های
داری، در تجمیع موحوصووالت  زنبورداری، ماهیگیری و مرغ

تولیدی اعضاء خود با چالش جدی وجود دارد. تا جاییکه تنها 
اند، محصوالت تولیدی را زیر  مورد از آنها توانسته 033تا  833

 چتر مشترک تعاونی تجمیع کنند.
 

 ساختار قانونی

بوه تصوویوب  8551قانون فعلی حاکم بر بخش تعاون در سال 
مورد بازبینی  8580و  8577، 8579های  رسید و سه بار در سال

و اصالح قرار گرفت. نخستین اصالح در این قانون، مربوط بوه 
ها و نظارت و اداره آنهوا  های تعاونی سه ماده در خصوص ویژگی

با  8580در حیطه اختیارات هیئت مدیره بود. این قانون در سال 
هوای  تغییر در دو ماده مربوط به افزایش نظارت بور فوعوالویوت

ها که مسئولیت ثبت، همیاری و  ها توسط اداره کل تعاونی تعاونی
ها در لبنان را بر عهده دارد، دو بار اصالح  نظارت بر همه تعاونی

های خواصوی  ها از معافیت شد. به موجب قانون مذکور، تعاونی
ترین آن مالیات بر سود است. همچنین  برخوردار هستند که مهم

مالیات بر مواردی چون: اجاره ملک، ساخت و ساز شهری، هزینه 
مالی قراردادها و امالک و مستغالت نیز با معافیت یوا کسوری 

 همراه است. 
  ها در لبنان بوه شورح ترین نهادهای موجود در مورد تعاونی مهم

 ذیل است:
 

 ها اداره کل تعاونی
The Directorate General of Cooperatives)) 

این نهاد، عالوه بر ثبت نام و صدور مجوز، نظارت و پوایوش، 
ها را برعهده دارد. این سازمان درگیری و  حمایت مالی از تعاونی

 9339تنش بسیاری با وزارت کشاورزی دارد، چراکه از سوال 
عملکرد آن مستقیم تحت نظارت دفتر وزیر مربوطه بوده است. از 

ها، مضیقه جدی آن به لحاظ  ترین مشکالت اداره کل تعاونی مهم
های  درصد پست 59منابع مالی و انسانی است، تا جاییکه حدود 

سازمانی آن خالی  و بدون متصدی است. بنابراین این ساخوتوار 
های فنی، منابع موالوی،  فاقد امکانات الزم برای ارائه پشتیبانی

 تجهیزات فنی و غیره است. 
 

 فدراسیون تعاون لبنان
(The Lebanese Federation of Cooperatives (LFC) 

اوت  98در تاریخ  83595فدراسیون تعاون لبنان بر اساس حکم 
شود.  ها محسوب می تاسیس شده و نماینده کلیه تعاونی 8558
ها هم برای کسب موجودیت حقوقی باید در آن عضو  تعاونی

ها، هماهنگی  باشند. وظایف این نهاد عبارت از ارتقاء تعاونی
روابط با دولت، آموزش و توانمندسازی است. این مجموعه هنوز 
فعال است، اما فاقد منابع مالی کافی برای تدوین استراتژی و 

 برنامه عملیاتی در مقیاس بزرگ و تاثیرگذار است.

 های اعتبار: اتحادیه ملی تعاونی
ایجاد شده و به موجب قانون موظف  8558این اتحادیه در سال 

ها را تنظیم نماید. اما  است و اعتبار اختصاص یافته به تعاونی
عضویت در آن، به دلیل ارزش اندک سهام آن، که تعمدا برای 

کنترل تورم ارزان نگه داشته شده است، تقریبا متوقف شده است. 
 50تعاونی عضو این اتحادیه بودند، از این تعداد  935در مجموع 

 کنند. مورد هم فعالیت می 90مورد همچنان عضویت دارند و 

 ها ساختار اداری تعاونی

 

 هیئت مدیره
ها توسط اعضاء هیئت مدیره زیر نظر شخص مدیر  اداره تعاونی

ها، اختیارات،  شود. این سازمان، باید تعداد اعضاء تعاونی انجام می
وظایف، شرایط کار، نحوه انتخاب افراد و روابط با دیگر مشاغل 

ها مشخص نماید. در ضمن، هیئت مدیره با نظر  را برای تعاونی
 شود. شورای وزیران تعیین می

 

 کمیته کنترل
شود،  ای که از طرف شورای وزیران تنظیم می بر اساس مصوبه

وظیفه نظارت در مواردی چون: برگزاری منظم جلسات، اختیارات 
 و سازماندهی را بر عهده دارد.

 

 مجمع عمومی
این مجمع متشکل از اعضائی است که ارزش حداقل یک سهم 
از آنچه را که در اختیار دارند، پرداخت کرده و به موجب آن حق 
رای دارند. مجمع عمومی باالترین مقام در جامعه تعاونی لبنان 

کند، اجرای آن برای  است و هنگامی که موردی را تصویب می
 ها الزامی است. های ذیربط از جمله تعاونی همه بخش

 ( فلسطین1

 مقدمه
فعال اسوت، در ایون  8593جنبش تعاونی در فلسطین از دهه 

تحت حاکمیت انگلستان در  8591کشور نخستین تعاونی در سال 

تاسیس شد. البته بوایود «تعاونی زارعان تنباکو»آکِره با عنوان 
هوا  توجه داشت که فرهنگ تعاون بسیار پیشتر از تاسیس تعاونی

در رخدادهای موسمی چون برداشت محصول زیتون همواره در 
 این کشور رایج بوده است. 

در قالب  8500ها از سال  در فلسطین حکم آغاز به کار تعاونی
های اجرایی ابالغ شد. در این کشور هم در کرانه  دستورالعمل

ها به ویژه  باختری رود اردن و هم در نوار غزه، پایدارترین تعاونی
 در مناطق روستایی وجود داشته است.

های اجتماعی،  ها در فلسطین، مانند دیگر عرصه فعالیت تعاونی
همواره تحت تاثیر قوانین باالدستی و اشغال این سرزمین توسط 

های  رژیم صهیونیستی قرار داشته است. پیرو اجرای سیاست
و  8593های  ، در دهه8500ها، در قانون  تشویقی توسعه تعاونی

های تعاونی ثبت شده در کرانه باختری و  ، تعداد شرکت8553
مورد افزایش یافت. و تحت تاثیر جنگ و تسلط  187نواز غزه به 

تعاونی فلسطینی ذیل  188، 8557قانونی اردن، در آستانه جنگ 
 کردند.  تعاونی در پادشاهی اردن ثبت شده و فعالیت می 785

، رژیم اشغالگر صهیونیستی مقررات 8557پس از جنگ 
ها  ای در حوزه اشتغال وضع و اجرا نمود که بر تعاونی گیرانه سخت

های فعالی در  سال بعد، سازمان 93نیز اثر مستقیمی داشت. 
زمینه توسعه آنها را وارد عرصه تعاون در فلسطین نموده و 
تشخیص دادند که برای نجات حیات اجتماعی در فلسطین باید 

ها را توسعه داد که منبع درآمد هم باشند. این مجموعه در  تعاونی
های بسیاری از جمله:  حمایت 8553تا  8573های  فاصله سال

گیری اراضی زراعی، تهیه روغن  آالت برای بازپس تحویل ماشین
زیتون و تجهیزات فرآوری لبنیات، تأسیس مهد کودک، ساخت 

های  های خوراک دام و موارد دیگر را برای تعاونی کارخانه
 اند.  فلسطینی انجام داده

تاثیر ها در فلسطین به دلیل درگیری در جنگ، تحت تعاونی
اند. در این بستر، نخستین ناآرامی سیاسی، از بدو تاسیس بوده

های اقتصادی توسط کمیته زنان در انتفاضه اول به عنوان  تعاونی
بخشی از جبهه مردمی تاسیس شدند. اینها با تمرکز بر 

تولید مواد غذایی محلی استقالل   هایی چون: گلدوزی و رشته
 زنان را ارتقاء داده و حدی از توانمندسازی را  محقق نموده اند. 
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 ها وضعیت فعلی تعاونی
استمرار شرایط جنگی در اراضی اشغالی، همواره تاسیس و توسعه 

ها را برای جامعه فلسطین، امری دشوار اما ضروری کرده  تعاونی
، 8581است. به ویژه پس از استقرار رژیم صهیونیستی، در سال 

نابسامانی در اوضاع سیاسی و اقتصادی برای فلسطین، تا مودت 
 نامعلومی ثبیت شد.

های کشاورزی شامل: زنبورداری، دامداری و  تعاونی در فلسطین،
هوای مسوکون،  ترین نوع هستند. همچنین تعاونی آبیاری، رایج
کنندگان، بازتووزیوع  انداز و اعتبار، حمایت از مصرف خدمات پس

 باشند. برق و منابع آب و غیره نیز مشغول فعالیت می
  کنندگان آب مصرف ها، تاسیس تعاونی  یکی از ابتکارات فلسطینی
هوای عضوو، از  مندی کلیه خوانوواده با هدف اطمینان از بهره

فاضالب تصفیه شده به طور عادالنه و کارآمد است. این تعاونی 
خانواده کشاورز  533را، با مشارکت  سال قبل بنیاد آنه 89را حدود 

در شهر اریحا واقع در کرانه باختری رود اردن ایجاد نموود کوه 
کشی جودیود در  توزیع آب از طریق سیستم جدید پمپاژ و لوله

 کرد. چشمه عین السلطان را مدیریت می

 بر اساس اعالم وزارت کشاورزی فلسطین

 9 کنند و  گران جهان در فلسطین زندگی می درصد از تعاون
درصد خانوارهای فلسطینی نیز عضو خانواده جهانی تعاون  83

 هستند.

  88مورد معادل  910تعاونی وجود دارد که  583در فلسطین 
 89مورد هم با سهوم  75درصد در کرانه باختری هستند و 

 کنند. درصدی در نوار غزه فعالیت می

  موورد در  950تعاونی کشاورزی وجود دارند که  980حدود
نمونه هم در نووار غوزه فوعوال  93کرانه باختری هستند و 

 هستند.

 حدود  -های اعضاء بجز دارایی –ها  های تعاونی ارزش دارایی
هوای  شود که سهم تعاونوی میلیون دالر تخمین زده می 807

 درصد است. 88کشاورزی در آن حدود 

 88 های موجود در زمینه کشاورزی و مسوکون  درصد تعاونی
 فعالیت دارند. 

 90 های کشاورزی هم به شیوه تعاونی اداره  درصد هولدینگ
 990هوا حودود  شوند. ارزش محصوالت این هولدینوگ می

درصدی از کول  98شود که سهمی  میلیون دالر برآورد می
 85دهد. تقریبا  محصوالت کشاورزی را به خود اختصاص می

درصد از کارگران بخش کشاورزی( در ایون  99هزار کارگر )

 ها مشغول به کار هستند. هولدینگ

 7 05نفر( و  8133ها زن هستند )جمعا  درصد اعضاء تعاونی 
 درصد نیز مرد هستند.

 تعاونی،  89ها اعضائی از هر دو جنس دارند، اما  اغلب تعاونی
 عضو مختص زنان هستند. 019با 

  دهند،  درصد از کل جمعیت فلسطین را تشکیل می 15.9زنان
 درصد بود. 85.1در حالیکه سهم آنها از بازار کار تنها 

 ها در حاکمیت ملی فلسطینچارچوب قانونی تعاونی

ها در وزارت کار یک نهاد رسموی اسوت کوه  اداره کل تعاونی
ها است. اما مسالوه اصولوی،  مسئولیت ثبت و نظرات بر تعاونی

های فلسطین است. در واقع، قوانوون  دوگانگی قانونی در تعاونی
در کرانه باختوری  8595مصوب سال  87تعاونی اردن به شماره 

شود، در حالیکه در نوار غزه، قوانین مصر شامل: شمواره  اجرا می
 معیار عمل هستند. 8501از  8و شماره  8500از  93

المللی کوار،  ها با همکاری سازمان بین سرانجام اداره کل تعاونی
ها و  ها تصویب کردند که با آرمان قانون جدیدی را برای تعاونی

های توسعه در جنبش تعاونی فلسطین مطابقوت داشوتوه  چالش
برای تصویب به  9383نویس این قانون در ژوئن سال  باشد. پیش

 دفتر رییس جمهور ارسال شد. 
ها آن  نویس، تشکیل کمیسیون عمومی تنظیم تعاونی در این پیش

ریوزی،  را یک ساختار نیمه مستقل با وظایفی چوون: بورنواموه

گری و نظارت را بر عهده دارد. اهوداف آن  هماهنگی، تسهیل

 عبارتند از: 

 مدت و بلندمودت  های ساالنه، میان ها و برنامه وضع سیاست

 برای بخش تعاون

  هماهنگی و همکاری با سازمانها و نهادهای دولتی و غویور

 دولتی 

 ها مسائل تعاونی

 ها  در فلسطین تعداد اعضاء در هر تعاونی اندک است و تعاونی

 ها هستند. محدود به سطح خانواده

 اند، چرا که مرز بین  ها همواره ساختاری متغیر داشته تعاونی

ها و مشاغل خصوصی که  نوع فعالیت و ساختار آنها از خیریه

 اند، روشن نیست.  هر دو به عنوان تعاونی ثبت شده

 ها است، چرا  دوگانگی قانونی، منجر به اختالل در اداره تعاونی

ها در نوار غزه تحت حاکمیت قانون مصر و کرانه  که تعاونی

باختری در چارچوب قانون کشور اردن در دو فضای متفاوت 

کنند، بر این اساس، وحدت  از قوانین مختلفی تبعیت می

 آور نیست.  ای وجود ندارد و قانون موجود هم الزام رویه

 ها، آنها برای حفظ  با توجه به رابطه ضعیف دولت و تعاونی

موجودیت خود، ناگزیر از وابستگی مداوم و شدید به حامیان 

 المللی هستند. خصوصی و بین

 

 ( سوریه7

 مقدمه

 59بیش از  9385المللی کار در سال  بنا به اعالم سازمان بین
میلیون نفر به دلیل خشونت، درگیری و نقض حقوق بشر به اجبار 

میلیون نفر به  98بیش از   اند و از این تعداد ترک وطن کرده
شوند. در سوریه نیز پس از  عنوان پناهجوی ثبت شده شناخته می

سوز و ضرورت تامین نیازهای  ور شدن آتش جنگی خانمان شعله
بس سعی در  ها در مبدا، به طور محدود در بازه آتش اولیه، تعاونی

هایی که  امدادرسانی دارند و در کشورهای مقصد نیز برای سوری
شدند، مامنی  حاال با عناوینی چون آواره و پناهجو خوانده می

 شوند.  برای کسب درآمد و امرار معاش محسوب می
یکی از کشورهای مقصد برای پناهجویان سوری، ترکیه است. 
اقتصاد این کشور پس از جنگ سوریه، پذیرای خیل عظیمی از 

های جنوب شرقی و  پناهجویان سوری شد که اغلب در استان
 شهرهای بزرگی چون استانبول و ازمیر ساکن هستند. 

تواند به  تامین غذا برای پناهجویان از اهم مواردی است که می
ها  اقتصاد کشور میزبان فشار زیادی وارد کند، لذا اغلب سوری

اشتغال به کشاورزی و مشاغل خرد مرتبط با آن دارند. البته باید 
توجه داشت که اغلب این مشاغل فصلی هستند و دستمزدهای 
 ناچیز و نامنظمی را دارند و با توجه به محدودیت بازار کار محلی،

های  ها و ناآرامی موجب نارضایتی ساکنین بومی و بروز تنش 
 اجتماعی نیز خواهند شد. 

 تعاونی بِزاریا 

شهر نابلوس، جنین و تولکرم آغاز  0گیری تعاونی بِزاریا از  شکل
 883شد. این تعاونی 

 99عضو دارد، برای 
زن اشتغال ایجاد کرده 

مندی  و موجب بهره
خانواده شده  197

 است. 
کند، در  بِزاریا که در قالب یک سوپرمارکت بزرگ فعالیت می

هزار دالر سودآوری داشته است. این  133، حدود 9388سال 
تعاونی مانند دیگر همتایان خود، وظیفه اصلی خود را ایجاد 
اشتغال دانسته و همواره در حال پرداخت سودها به اعضاء خود 

 است. 
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در این شرایط ایجاد یک کسب و کار مستقل و نیمه مستقل 
تواند کمک شایان توجهی به زندگی  ها می همچون تعاونی

روزمره مهاجران کرده و بار معاش مهاجران را برای اقتصاد 
 تر نماید.  جامعه میزبان اندکی سبک

مقصد دیگر پناهجویان سوری، اردن است. طبق اعالم سازمان 
درصد از مهاجران سوری قصد  9المللی مهاجرت، تنها  بین

اند که در  بازگشت به کشور خود را دارند و مابقی اظهار کرده
اردن به زندگی خود ادامه خواهند داد. در این شرایط، ضروری 
است که برای حمایت از پناهجویان و کاستن از بار تکفل آنها بر 

 ها فراهم شوند.  های کار جمعی نظیر تعاونی اقتصاد اردن، فرصت
دسته  9هایی محدود به  برای پناهندگان سوری در اردن، گزینه

شامل: کشاورزی، ساخت و ساز، تولید )عمده فروشی، خرده 
نوازی و فرآوری مواد غذایی برای  فروشی(، کار خانگی و مهمان

مورد نیز، تنها دو بخش  9اشتغال وجود دارد. در میان این 
کشاورزی و ساختمان اجازه کار در جایگاه غیر کارفرما را 

تر خواهد بود، چرا که  دهند. این وضعیت برای زنان دشوار می
عالوه بر موانع فرهنگی در خصوص کار زنان مهاجر، تاکنون تنها 

موانع قانونی هم وجود  درصد مجوز کار صادر شده است. 1برای 
ها در اردن،  دارند، به طور مثال بر اساس قانون فعلی تعاونی

عضو با ملیت  89تاسیس یک تعاونی، نیازمند حضور حداقل 
اردنی به عنوان هیئت مؤسس است. این سیاست، خود مانعی 

جویان سوری است و ضرورت تجدید نظر  آفرینی پناه برای نقش
 شود.   در آن دیده می

تواند از  ها می با توجه به آنچه گفته شد، تاسیس و توسعه تعاونی
های اشتغال و از سوی دیگر با  سویی با فراهم نمودن فرصت

تدارک کاالهای مورد نیاز به جامعه در جامعه مقصد مهاجرین 

 سوری کمک شایان توجهی نماید. 
 

 ها در سوریه وضعیت کنونی تعاونی

های  های متعدد اجتماعی، تعاونی با وجود تجربه جنگ و ناآرامی
های خود هستونود. ایون  شمال سوریه در حال گسترش فعالیت

ها تحت نظارت و مدیریت اتحادیه جوامع تعاونی نوقوش  تعاونی
مهمی در تامین نیازهای مردم و جلوگیری از سووء اسوتوفواده 

هایوی  ها و سوداگران هستند. در این منطقه طی همکاری واسطه
  “ خواهر توعواونوی ” که با جنبش تعاونی انگلستان، تحت عنوان 

درصد از اقتصاد این منطقه به شیوه تعاونی اداره  7صورت گرفته، 
 ها نیز اختصاص به زنان دارد. درصد از تعاونی 0شود و  می

ای را در جریان جنگ تجربه  مردم این منطقه که خفقان گسترده
های اقتصادی سالوم،  اند، اکنون در تالشند تا با ایجاد بنگاه کرده

داری را تغییر  ذهنیت منفی موجود نسبت به کار جمعی و سرمایه
 دهند. 

در منطقه شمال سوریه و در ناحیه روژآوا، به دلیل تنش با دولت 
هوا  مرکزی و کشور ترکیه، به اقتصاد خودکفا و تاسیس تعواونوی

های فرهنگی و نیاز اقوتوصوادی  اند. با تکیه بر ریشه روی آورده

زایی برای مردم  هایی جهت اشتغال کردها در این منطقه، تعاونی
هایی هستند که تنها اختصاص  ایجاد شدند. در این میان، تعاونی

به زنان داشته و با هدف توانمندسازی سعی در ایجاد استوقوالل 
اقتصادی برای آنها دارند. تعاونی سیلر یک نمونه موفق در ایون 

های متعددی در این منطقه وجود دارند کوه  زمینه است. کمیته
 ذیل اتحادیه در تالشند تا امر تعاون را گسترش دهند:

 ن  کمیته کشاورزی اموویوو ت را  ن  شاورزا ازهای ک که نی

 کند. می

 اطقووی  کمیته صنعتی رای من رق ب ن ب امی ت دد  که درص
ای، نانووایوی،  هستند که فاقد برق و به آن تجهیزات کارخانه

 باشند.  داروخانه و ... می

 ن کمیته بازرگانی هادهای بیوو ا کمک ن الووموولوولووی،  ب

محصوالت غذایی، کود، سیمان و آهن را با قیمت ارزان تهیه 
 هزار عضو دارند.  5کنند و بیش از  می

 صطبوول  دامداری  کمیته رای طیور و ا ری ب دا رغ که م
 سازند. برای گاو و گوسفندان می

ها در منطقه شمال سوریه در این است که  تالش اتحادیه تعاونی
بتوان رفاه عمومی را به ویژه در مناطق آزاد شده از اشغال 

 ها فراهم آورد. نیروهای داعش با تاسیس تعاونی
تعاونی در شمال سوریه تاسیس شده و مشغول  819  تاکنون

 87بیش از فعالیت هستند. تنها در الجزیره در استان حَسَکه 
 01مورد و در کوبانی نیز  98تعاونی فعال وجود دارد. در عَفرین 

 اند. مند ساخته خانواده را بهره 533مورد فعالیت دارند که 

 

 ها در سوریه تاریخچه تعاونی
روی و  ها در سوریه، در بستر سبک زندگی کوچ نخستین تعاونی

در قالب اراضی اشتراکی عشایر برای اسکان، دامداری و 
)ها که هیما  کشاورزی فصلی ایجاد شدند. مالکیت این زمین

Hima )شوند، به صورت توافقی و عرفی تعیین شده و  نامیده می
مبنایی برای تشکل یافتن ساختار عشایر کوچرو در سوریه و اردن 

 بوده است. 
اولین تعاونی هیما ثبت شده در سوریه در نزدیکی وادی العزیب 

که حزب بعث بر  8550آغاز بکار کرد. در این برهه یعنی از سال 
های سوسیالیستی آن، تاسیس و  مسند امور نشست، پیرو سیاست

 ها مورد توجه دولتمردان قرار گرفت.  توسعه تعاونی
پیرو مطالعات میدانی گسترده در خصوص چگونگی اختصاص 

، ذیل 8553های هیما از اوایل دهه  اراضی، نخستین تعاونی
های اتحادیه تعاونی دهقانی فعالیت خود را آغاز  دستورالعمل

کردند. در این سیستم، هر تعاونی یک هیئت مدیره دارد که دقیقا 
مشابه مجلس در قبایل به تعیین وظایف اعضاء، میانجیگری 

پردازد.  زنی برای دریافت تسهیالت می میان قبایل و چانه
های هیما در واقع مدیران اراضی هستند و وظایفی از  تعاونی

ها، سرانه  ها، تعیین محدودیت تعداد دام قبیل: تعیین مالکیت گله
ریزی برای مهاجرت فصلی به  تغذیه حیوانات، مالیات دام و برنامه

 دهند.  غرب سوریه را انجام می
ای هیما، دولت وقت در هر  های قبیله به دنبال موفقیت تعاونی

ها در  استان تعاونی هیمایی خود را تاسیس نمود. این تعاونی
سراسر سوریه، در ارتباط با همتایان خود در قبایل صحرانشین، 

های دامی با  برای تقویت رشد گیاهان و توسعه تولید فرآورده
ها و ابتکارات دانش روزآمد کشاورزی فعالیت  استفاده از تکنیک

های هیما فصل مشترک قبایل  کنند. بر این اساس، تعاونی می
نشین و دولت مرکزی بودند که از سویی راهی برای رساندن  بادیه

صدای مردم روستایی و عشایر به دولت بود و از سوی دیگر، با 
ایجاد کانال ارتباطی جهت کنترل عشایر، ابزاری کارآمد برای 

گرایی برای دولت مرکزی محسوب  جلوگیری از وقوع  قبیله
 شد.  می

 

 تورنا، مرکزی برای صلح و امید  تعاونی: 1باکس 
با حمایت مالی کشور ژاپن طرحی را با سازمان خواروبار جهانی   

جویان سوری و جوامع میوزبوان در  ارتقاء معیشت پناه ” عنوان 
هوای  در استان   “ ترکیه از طریق کارآفرینی در غذا و کشاورزی

ازمیر، شانلی اورفه و ماردین ترکیه اجرا نمود. در این طرح که 
زن سوری و ترک بوه  93شود،  در قالب تعاونی تورنا اجرا می

پر به عنوان یک غذای محبوب در تورکویوه  تولید صدف شکم
 پردازند. می
این تعاونی به تدریج در بازارهای محولوی از  9385در سال  

ها مشتریانی را جذب کرد و فوروش  فروش ها و خرده رستوران
بازار خود  9393محصوالت خود را آغاز نمود. به تدریج تا سال 

را گسترش داد، تا جاییکه در فوریه سال جاری توانست در هفته 
 پر بفروشد.  کیلوگرم صدف شکم 933
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