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مقدمه

  پیشگفتار
 نزدیک به 6 ماه است که از آغاز فعالیت اندیشکده تعاون می گذرد. این نهاد علمی-تحقیقاتی تالش داشته تا 
بنیان های خود را بر اساس تجربیات موفق بین المللی قرار دهد و در این راستا توانسته در طول 6 ماه گذشته در زمینه 
تولید برخی محصوالت عمومی متداول و شناخته شده در اندیشکده های معتبر جهان عملکرد مثبتی داشته باشد. 
 Policy Brief تالش پژوهشگران جوان اندیشکده بر آن بوده تا اسناد سیاستی مخصوصی چون خالصه سیاستی
و بولتن  سیاســتی Policy Bulletin با توجه به مســائل پیش روی حوزه تعاون کشور در دستور کار قرار گیرد. در 
 بیش از 30 خالصه سیاستی توسط دپارتمان های مختلف اندیشکده تعاون تولید شده است 

ً
حال حاضر، مجموعا

که بیشتر ماهیت تجویزی و توصیه ای برای سیاستگذاران و مدیران این عرصه دارند. در کنار خالصه های سیاستی، 
15 بولتن سیاســتی نیز توسط دپارتمان های مختلف اندیشــکده تولید شده که با توجه به ماهیت بولتن ها، این آثار 
ویژگی ترویجی و کاربردی درون ســازمانی برای مدیران و سیاستگذاران دارد. اکنون، با توجه به تجربه کسب شده 
 ترویجی خود همچون 

ً
از مطالب قبلی منتشر شده، در گام نخست اعضای اندیشکده بر آن شدند تا مطالب عموما

بولتن های سیاســتی را در قالب فصلنامه ای جدید صورت بندی نمایند. بی شک این صورت بندی جدید در ابتدای 
امر ویژگی درون ســازمانی داشــته و در برنامه ای میان مدت هدف خود را به سمت و سوی فصلنامه ای کاربردی 
گاهی عموم مردم نسبت به حوزه تعاون تغییر خواهد داد؛ لذا انتشار عمومی آن در  برای مدیران میان رده و افزایش آ
دستور کار میان مدت اندیشکده تعاون قرار دارد. در واقع هدف نهایی از آغاز ارائه صورت جدید مطالب ترویجی 
اندیشکده این است که پس از تولید چند شماره آغازین، مقدمه تولید فصلنامه ای ترویجی و البته کاربردی در حوزه 
تعاون در کشــور فراهم گردد. بر همین اساس، فصلنامه حاضر تحت عنوان »فصلنامه مطالعات کاربردی تعاون« 
از سوی پژوهشگران اندیشــکده نامگذاری گردید تا مقدمات حرکت از مطالب صرف علمی-ترویجی به سمت 
مطالب پژوهشــی تر، اّما همراه با انطباق بیشتر با نیازهای کاربردی حوزه تعاون کشور، فراهم گردد. در این راستا، 

مطالب شماره نخست فصلنامه یا همان نسخه حاضر فصلنامه به چهار حوزه تقسیم می شوند: 
 عربی، و آفریقایی 

ً
دسته نخست آن بخشی از مطالبی است که درباره کشورهای مختلف حوزه خاورمیانه، عمدتا

نگاشــته شده است. کشورهایی چون عراق، لبنان، سوریه، فلســطین، اردن، مصر، مراکش و کنیا جزو کشورهایی 
بودند که هدف نگارش این دســته از مطالب قرار گرفتند. در این بین، کشــور کنیا به صورت مجزا و کشــورهای 
عربی مســلمان در متنی دیگر مورد مداقه قرار گرفته اند. نیاز مبرم کشــور برای استفاده از فضای حیاتی موجود در 
ســوریه، عراق، لبنان و فلسطین نه تنها کارویژه ای اقتصادی دارد، بلکن می تواند ماهیتی امنیتی و سیاسی نیز داشته 
باشــد. از این جهت مطالعه این مطلب برای همه سیاستمداران و تصمیم سازان کالن کشور توصیه می شود. دستۀ 
دوم متون مرتبط اســت با ورود تعاونی ها به عرصه  مســئولیت اجتماعی. مســئله مهاجرت، زباله گردی، کارگران 
موقــت خانگی، کودکان کار و کارویژه هــای اجتماعی تعاونی در امر مراقبت از زنان و کودکان جزو دســته دوم 
مطالب هســتند که از حیث نزدیکی شأن وجودی تعاونی و کارویژه اجتماعی اش موضوعی جالب توجه محسوب 
می گردنــد. همچنین توجه به کارکردهای اجتماعی تعاونی ها می توانــد توانایی ها و ظرفیت های موجود این حوزه 

2



مقدمه

در زمینه کاهش آســیب های اجتماعی و مســئله کنترل طرد اجتماعی را به ســایر بخش های وزارت تعاون، کار و 
 معطوف به مسائل اقتصادی 

ً
رفاه اجتماعی نمایان ســازد. در واقع اثر بخشــی تعاونی ها و کارویژه آن ها نباید صرفا

همچون ایجاد اشتغال و افزایش رشد اقتصادی باشد؛ بلکه ابعاد نظری دیگری نیز در ذیل مفهوم تعاون وجود دارد 
که به اندازه کافی بدان توجه نشده است. سومین نوع مطالب که در این شماره بدان پرداخته شده، مطالبی است که 
با موضوعات اقتصادی نگاشته شده اند. مسئله تعاونی های انرژی در یکی از این مطالب پر نغز و مفصل این شماره 
مورد بررســی قرار گرفته است. عالوه بر تعاونی های انرژی، بحث تأمین مالی خرد جمعی که یکی از دغدغه های 
فعلی مسئولین حوزه تعاون کشور است، در دستور کار این شماره از فصلنامه قرار گرفت. همچنین وجود انحرافات 
و تناقض های آمار در پایگاه های داده های رســمی کشور در حوزه تعاون مطلب دیگر بخش اقتصادی این فصلنامه 
اســت که بدان پرداخته شده است. چهارمین و آخرین دســته مطالب ما به کشور نیوزلند و جنبش تعاونی زنان در 
این کشور بازمی گردد. طبق گزارش برنامه توسعه سازمان ملل متحد در سال 2015، تعاونی ها 18 درصد از تولید 
ناخالص داخلی کشور نیوزلند را به خود اختصاص دادند؛ بیشترین میزان سهم تعاونی ها از تولید ناخالص داخلی 
در جهان. گروه ها پژوهشی مختلف اندیشکده نیز مدتی است کشور نیوزلند را به طور ویژه در دست بررسی خود 
قرار دادند. پیشتر و در بولتن شــماره 13 اندیشکده به فعالیت تعاونی برجسته فونترا Fonterra نیوزلند که یکی از 
بزرگترین شــرکت های لبنیاتی در جهان اســت پرداخته شده بود. اّما در این شــماره فصلنامه و در راستای بررسی 
جنبش تعاون در کشــور نیوزلند، دپارتمان اجتماعی اندیشکده تالش داشــته تا به جنبش زنان لبنی این کشور که 
ارتباط تنگاتنگی با تعاونی فونترا دارند، گوش چشمی داشته باشد؛ شاید که مقدمات توجه بیشتر به نهصت تعاونی 

در نیوزلند، در کشور ما نیز فراهم گردد. 
با وجود تالش صورت گرفته، بدیهی اســت که نخستین شــماره »فصلنامه مطالعات کاربردی تعاون« نیازمند 
یاری فرهیختگان و صاحب نظران است. بدین سان، اندیشکده تعاون فرصت را غنیمت شمرده و از صاحب نظران 
این عرصه درخواســت می کند تا مطالب خود را برای فصلنامه ما ارســال نمایند. مضــاف بر این، وجود ایرادات 
و پاره ای از مشــکالت نظری و عملی در متون موجود، اجتناب ناپذیر اســت. از این جهت، ارســال نقطه نظرات 
خوانندگان محترم فصلنامه می تواند ما را در مسیر ارتقای کیفی مطالب در دست انتشار و یا اصالح مطالب پیشین، 

یاری رساند. راه های ارتباطی ما عبارتند از: 

Cooptt.com@gmail.com

Cooptt@iran.ir

WWW.CoopTT.ir

معاونت علمی اندیشکده تعاون

تابستان 1399
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  تعاونی ها در کشورهای عربی: تاریخچه، قوانین و نمونه های موفق
    تهیه شده در کارگروه فرهنگی-اجتماعی

مقدمه
ــواره در  ــه هم ــد ک ــود دارن ــی وج ــای پررونق ــرب، تعاونی ه ــان ع ــژه در جه ــه وی ــعه، ب ــال توس ــورهای در ح در کش
جریــان فعالیــت خــود، بــه ســه ســتون دولــت، شــهروندان و پویایــی درونــی متکــی بوده انــد. در ایــن کشــورها، بــه 
دنبــال توســعه خواهی در چنــد دهــه اخیــر، شهرنشــینی افزایــش چشــمگیری داشــته و ســازمان های مــردم نهــاد نیــز، 
اغلــب در شــهرها و توســط شهرنشــینان طبقــه متوســط بــرای همشــهریان راه انــدازی و اداره می شــوند. در ایــن میــان، 
تعاونی هــا از معــدود نهادهــای مشــترک میــان شــهر و روســتا و در ارتبــاط مســتقیم بــا زندگــی روزمــره مــردم هســتند. 

ــا توســعه اقتصــادی در  در ســال های اخیــر اهمیــت جامعــه مدنــی، حمایــت از آزادی هــای اساســی و ارتبــاط آنهــا ب
ــار  ــد در کن ــه زعــم صاحبنظــران، جامعــه مدنــی عــرب، میتوان ــه اســت. ب دولت هــای عربــی مــورد توجــه قــرار گرفت
دولــت، بــازار، دیــن و خانــواده / قبیلــه بــه عنــوان "رکــن پنجــم" نقش آفرینــی کنــد. بنابرایــن بــا اغمــاض از تفاوت هــای 
فرهنگــی و ســاختارهای حقوقــی، تعاونی هــا را می تــوان بــه عنــوان بخشــی از جامعــه مدنــی دانســت. بــر اســاس آمــار 
اتحادیــه جهانــی تعاونی هــا1، در جهــان عــرب حــدود 30،000 تعاونــی وجــود دارد. بزرگتریــن بخــش، کشــاورزی 
بــا ســهمی معــادل )59 درصــد( اســت. پــس از آن تعاونی هــای مصرف کننــدگان بــا )29.9 درصــد( قــرار گرفتــه و 

در نهایــت، بخــش مســکن بــا )5.6 درصــد( ســهم فعالیــت می کنــد.

ــه انــدازه دیگــر نقــاط جهــان  امــا بایــد توجــه داشــت کــه احیــاء جنبــش تعاونــی در جهــان، در کشــورهای عربــی ب
ــا،  ــت. در اینج ــوده اس ــی ب ــای بین الملل ــا نهاده ــان ی ــک همتای ــا کم ــز ب ــه نی ــورت گرفت ــر ص ــدک تغیی ــوده و ان نب
ــه خدمــات اجتماعــی و تســهیالت اقتصــادی  ــت در برخــی بخش هــا در ارائ ــران خــال دول ــا هــدف جب تعاونی هــا ب
اهمیــت می یابنــد. امــا ایــن رونــد در جهــان عــرب، تــا جایــی پیــش رفتــه کــه تعاونی هــا عمــال بــه بــازوی اجرایــی 
ــال: در مصــر و کشــورهای مشــابهی  ــه طــور مث ــل می شــوند. ب ــی و روزمــره مــردم تبدی ــع نیازهــای عین دولــت در رف
چــون کویــت، تعاونی هــا بخشــی از ســاختار دولتــی هســتند و بــه اقتضــاء آن عمــل می کنــد. بــه تدریــج، تعاونی هــا 
بــه لحــاظ ســاختاری نیــز، دچــار تغییــر شــده و اصــول مبنایــی آنهــا نیــز نقــض می٬شــود. در ایــن شــرایط، وابســتگی 
ــود. و  ــا می ش ــه آنه ــت آزادان ــت از فعالی ــب ممانع ــب موج ــزرگ، اغل ــهامداران ب ــی و س ــان مال ــه حامی ــا ب تعاونی ه
ــازی،  ــاوندگرایی، پارتی ب ــون: خویش ــائلی چ ــتند. مس ــاد اداری هس ــتعد فس ــاختارها مس ــر س ــد دیگ ــت، مانن در نهای

دخالــت سیاســت در کلیــه امــور و ... منجــر بــه فســادی روزافــزون شــده اســت. 

1  International Cooperative Alliance (ICA)
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بخش اول
ــر کمرنگــی از رســم تعــاون ناظــر  ــی، در عملکــرد تعاونی هــا، اث ــه نظــر می رســد کــه در کشــورهای عرب بنابرایــن، ب
ــاون،  ــش تع ــعه بخ ــه توس ــی ب ــای عرب ــتیاق دولت ه ــود اش ــا وج ــن ب ــود. همچنی ــده می ش ــی آن دی ــول اساس ــر اص ب
امــا نارضایتی هــای مدنــی بــه تبــع دشــواریهای اقتصــادی، تالطمــات سیاســی و حتــی جنــگ مانعــی جــدی تلقــی 
ــه  ــل توج ــه قاب ــی و تاریخچ ــع عرب ــگ جوام ــاون در فرهن ــر تع ــتن ام ــه داش ــه ریش ــت ک ــد گف ــا بای ــوند. ام می ش
نقش آفرینــی تعاونی هــا، بررســی اثــرات آن را مهــم جلــوه داده و تــالش بــرای مانع زدایــی در جهــت رشــد را 

ضرورتــی انکارناپذیــر می بخشــد.

1( عراق

مقدمه

پــس از ســال ها جنــگ و تجربــه ناآرامی هــای متعــدد اجتماعــی، عــراق بــا مشــکالت جــدی در بخش هــای مختلــف 
ــراق،  ــادی در ع ــاختار اقتص ــت. س ــرو اس ــی روب ــاآرام اجتماع ــون و ن ــاختار ناهمگ ــادی و س ــران اقتص ــه بح از جمل
ــه نفــت اســت، بــه طوری کــه دو ســوم تولیــد ناخالــص داخلــی و  همچــون دیگــر همتایــان عربــی، کامــال وابســته ب

ــد.  ــا کل صــادرات و درآمــد مالــی ایــن کشــور را تامیــن می کن تقریب

کشــاورزی نیــز از حوزه هــای مهــم در تامیــن زندگــی روزمــره و تعییــن جایــگاه عــراق در نظــام بین الملــل اســت. ســهم 
ایــن بخــش در نخســتین دهــه پــس از اشــغال، از 9 درصــد بــه 3.6 درصــد افــول یافــت، در حالیکه کشــاورزی، شــیوه 
تامیــن معــاش حــدود 75 درصــد مــردم عــراق اســت. پیــرو نــزول بــازده ایــن بخــش، بــا در نظــر گرفتــن پیامدهایــی 
ــای  ــی، ناامنی ه ــای اجتماع ــدید بحران ه ــار تش ــوان انتظ ــهرها، می ت ــه ش ــتاییان ب ــرت روس ــش مهاج ــون افزای چ
سیاســی و تحکیــم نابرابــری بــه ویــژه در جامعــه شــهری را داشــت. ایــن درحالیســت کــه حــدود 50 درصــد بیــکاری 
بــرای نیــروی در معــرض کار وجــود دارد و حــدود 60 درصــد از جمعیــت بــه ســبد غذایــی جیره بنــدی دولــت وابســته 

هســتند. 

ــی و  ــای بین الملل ــت نهاده ــا تولی ــامان، ب ــه و نابس ــراق چندپارچ ــازی ع ــرای بازس ــددی ب ــات متع ــون، اقدام تاکن
ــات،  ــن اقدام ــی از ای ــت. یک ــده اس ــام ش ــکا انج ــده آمری ــاالت متح ــون ای ــورهایی چ ــتقل کش ــرمایه گذاری مس س
ــای  ــام پروژه ه ــس از انج ــاد، پ ــن نه ــه ای ــود. البت ــال 2007 ب ــراق« از س ــازی ع ــی بازس ــدوق بین الملل ــکیل »صن تش

ــد.   ــته ش ــی بس ــی و بین الملل ــدد مل متع

ــدی  ــای نق ــز کمک ه ــول و .... نی ــی پ ــدوق بین الملل ــی، صن ــک جهان ــون: بان ــی همچ ــازمان های بین الملل ــر س دیگ
متعــددی بــرای بازســازی عــراق و بــه ویــژه نظــام کشــاورزی ایــن کشــور اختصــاص داده انــد. الزم بــه ذکــر اســت کــه 
ــال: بخــش  ــه طــور مث ــد. ب ــه ســرمایه گذاری در عــراق نمودن ــدام ب ــکا، مســتقال اق برخــی از کشــورها همچــون آمری
ــات  ــاد ثب ــت ایج ــی را در جه ــارد دالر برنامه های ــدود 6 میلی ــه ای ح ــا بودج ــکا ب ــده آمری ــاالت متح ــاورزی در ای کش
ــرای دولــت در ســطوح محلــی، اســتانی  در جامعــه عــراق، تقویــت رشــد اقتصــادی و کشــاورزی و ظرفیت ســازی ب
ــن  ــد. یکــی از بخش هــای مــورد توجــه ای ــه نیازهــای مــردم عــراق ســرمایه گذاری کردن ــرای پاســخگویی ب ــی ب و مل
برنامــه جهــت ســرمایه گذاری کشــاورزی بــوده اســت. در قالــب ایــن برنامــه تیم هــای بازســازی اســتانی1 در 8 اســتان 

ــا هــدف تجاری ســازی کشــاورزی در عــراق مشــغول فعالیــت شــدند.  از 18 مــورد ب

1	 	Provincial	Reconstruction	Teams	(PRTs)
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ــه از  ــی و چ ــازمان های بین الملل ــوی س ــه از س ــی چ ــای مال ــام کمک ه ــود تم ــا وج ــه ب ــد ک ــن باورن ــر ای ــدان ب منتق
ســوی دیگــر کشــورها، عــراق همچنــان بــا بحران هــای متعــدد سیاســی، اقتصــادی و اجتماعــی دســت و پنجــه نــرم 
ــا  ــت تعاونی ه ــاون و مدیری ــر تع ــاء ام ــد احی ــزای آن می توان ــای درون ــی از راه حل ه ــه یک ــی ک ــد. بحران های می کن
باشــد. بــا توجــه بــه شــرایط توصیــف شــده و اهمیــت کشــاورزی هــم بــه عنــوان یــک شــغل رایــج و هــم بــه مثابــه 
ــوده اســت. در  ــزون ب ــه تعاونی هــای کشــاورزی در عــراق، روزاف ــی مــردم، توجــه ب ــن امنیــت غذای ــرای تامی راهــی ب
ــی و  ــوالت سیاس ــا تح ــراه ب ــی هم ــی و اجرای ــاد قانون ــاون، در ابع ــوزه تع ــوالت ح ــه تح ــت ک ــوان گف ــت می ت نهای

ــن حــوزه هســتند.  ــع اثرگــذار در ای اقتصــادی همچــون: اصالحــات ارضــی و اشــغال ســال 2003 از وقای

پیشینه قانونی تعاونی ها

در عــراق، بــه عنــوان کشــوری پیشــگام، نخســتین قانــون تعاونــی بــا عنــوان »انجمن هــای تعاونــی« در ســال 1922 بــه 
تصویــب رســید و اولیــن تعاونــی مصرف کننــده نیــز در ســال 1937 تأســیس شــد. ایــن ســاختار باســابقه، تحــوالت 
ــال های 1977  ــی در س ــن تعاون ــکن قوانی ــاورزی و مس ــش کش ــژه در بخ ــه وی ــده ب ــر گذران ــیاری را از س ــی بس قانون

)شــماره 202(، 1982 )شــماره 85( و 1992 )شــماره 15( بــا هــدف احیــای بخــش تعــاون تصویــب شــدند. 

در ایــن میــان، قانــون )شــماره 15( مصــوب ســال 1992 از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار اســت و دو بــار در ســال های 
1994 و 1999 مــورد بازبینــی قــرار گرفتــه اســت. ایــن قانــون ناظــر بــر تشــکیل اتحادیــه عمومــی تعــاون، صنــدوق 
ــوزش و  ــز آم ــک مرک ــزی و ی ــاون مرک ــای تع ــاون، انجمن ه ــای تع ــتان، انجمن ه ــر اس ــاون در ه ــر تع ــی، دفات تعاون
ــن چارچــوب  ــی، اصلی تری ــه عبارت ــی اســت و ب ــه ای تعــاون تحــت نظــارت دپارتمــان حسابرســی مال ــرورش حرف پ

حقوقــی حاکــم بــر بخــش تعــاون در عــراق اســت.  

بــه دنبــال اصالحــات ارضــی در ســال 1958، بــرای کســانی کــه زمیــن دریافــت کردنــد، عضویــت در تعاونی هــا در 
مناطــق روســتایی اجبــاری شــدند. در ایــن شــرایط، تعاونی هــا تحــت کنتــرل حــزب حاکــم عمــل درآمــده و عملکــرد 

آنهــا در تطابــق بــا ســاختار ســازمانی اجتماعــی و سیاســی وقــت تنظیــم شــده بــود. 
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اشــغال ســال 2003، نیــز نقطــه عطفــی در حیــات تعاونی هــا در عــراق اســت. پیــش از اشــغال ســال 2003 تعاونی هــا 
ــتقیم  ــده مس ــتایی نماین ــای روس ــی از تعاونی ه ــه برخ ــه طوریک ــد، ب ــل می کردن ــت عم ــاختار حاکمی ــا س ــق ب مطاب
دولــت در توزیــع کــود و دانه هــا محســوب می شــدند.  امــا پــس از اشــغال کــه دولــت حمایت هــای مــادی خــود را 
کاهــش داد، ایــن اقــدام دو پیامــد مهــم داشــت: 1. تعاونی هــا اغلــب از قالــب اولیــه خــود و چارچــوب اصــول تعاونــی 
ــق،  ــای موف ــد. 2. تعاونی ه ــل می کنن ــازار عم ــد ب ــه قواع ــی در حیط ــرکت های خصوص ــد ش ــده و همانن ــارج ش خ
آنهایــی هســتند کــه در قالــب نظــام بــازار عمــل کــرده و بــا مشــارکت در چرخــه ای از عرضــه و تقاضــا، نقــش توزیعــی 

خــود را در ارتبــاط بــا سیاســت های دولــت وقــت، بــه درســتی ایفــا کننــد. 

در کنــار ایــن تحــوالت سیاســی و اجتماعــی، نهادســازی در حــوزه تعــاون نیــز – هــر چنــد بــا تأخیــر- محقــق شــد، 
بطوری کــه »اتحادیــه عمومــی تعــاون در عــراق1« در ســال 1971 تأســیس شــد. پیــش از آن، »اداره تعــاون عمومــی« 
ــد  ــده ش ــال 1980 برچی ــن اداره کل در س ــت. ای ــرار می گرف ــی ق ــور اجتماع ــل وزارت کار و ام ــه ذی ــت ک ــود داش وج
و وظایــف آن نیــز بــه اتحادیــه واگــذار شــد. بــا وجــود آنکــه ایــن اتحادیــه خــود را از نظــر اداری و مالــی مســتقل از 
ــاله آن را  ــک س ــه ی ــرده و برنام ــارت ک ــر کار آن نظ ــت( ب ــت دول ــران )هیئ ــورای وزی ــا ش ــد، ام ــف می کن ــت تعری دول
کنتــرل می کنــد. ایــن اتحادیــه نهــاد باالدســتی تعاونی هــا محســوب شــده و کلیــه تصمیمــات آن بــا اجمــاع اعضــاء بــه 

ــزام آ ور اســت.  ــا ال ــرای همــه تعاونی ه ــود و اجــرای ب ــع عمومــی ســالیانه اتخــاذ می ش ــژه در مجم وی

ــطح  ــتان، در س ــز کردس ــه ج ــا، ب ــک از آنه ــر ی ــه ه ــی دارد ک ــتان ها نمایندگی های ــاون در اس ــی تع ــه عموم اتحادی
فرمانــداری عمــل می کننــد. از 348 تعاونــی ثبــت شــده، 232 مــورد وابســته بــه ایــن اتحادیه هــا بــه عنــوان 
ــر  ــی دیگ ــه 116 تعاون ــی ک ــد، در حال ــت دارن ــات موجودی ــکن و خدم ــده، مس ــده، تولیدکنن ــای مصرف کنن تعاونی ه
فعــال نیســتند. البتــه بایــد توجــه داشــت کــه بــه دلیــل آشــفتگی سیاســی در عــراق، دفتــر مرکــزی اتحادیــه عمومــی 

ــت.  ــه اس ــرار گرفت ــاران ق ــار و بمب ــدف انفج ــال های 1991 و 2003 ه ــار در س ــاون، دو ب تع

ساختار اتحادیه عمومی تعاون در آیین نامه داخلی:

پیش از ورود به تشریح ساختار اتحادیه باید دو اصطالح کلیدی را توضیح داد.

1. دفتــر اتحادیــه در اســتان ها: یــک ســازمان مشــارکتی بــا شــخصیت حقوقــی و وجهــه قانونــی در ســطح اســتانداری 
ــن  ــد. ای ــد می کن ــود را رص ــه خ ــای منطق ــای تعاونی ه ــاون، فعالیت ه ــی تع ــه عموم ــا اتحادی ــاط ب ــه در ارتب ــت ک اس
ــه، برنامه ریــزی و پیگیــری، مدیریــت کنتــرل و اصــالح، اداری و فنــی  دفاتــر اســتانی شــامل بخش هایــی چــون: رایان

می شــود.

ــه طــور  ــی اســت، کــه ب ــا شــخصیت حقوقــی و وجهــه قانون ــی: یــک ســازمان مشــارکتی ب 2. جمعیت هــای تعاون
داوطلبانــه توســط گروهــی از اشــخاص حقیقــی مطابــق مقــررات باالدســتی شــکل می گیــرد. ایــن ســازمان بــا هــدف 

1  General Cooperative Union in Iraq (GCUI)

اطالعات تعاونی های عراق
تعاونی مسکن: در کل 29 مورد با 2.4 میلیون عضو هستند.

تعاونی خدمات: این تعداد 62 مورد است و تعداد اعضا آن بالغ بر 250،000 است.
تعاونی کارگری: 62 مورد شامل: صنعت نساجی ، گل سرخ ، سرامیک و نجاری است و حدود 35000 عضو دارد.

تعاونــی مصرف کننــدگان: در مجمــوع 186 تعاونــی مصرف کننــده اســت کــه از ایــن تعــداد 13 مــورد شــرکت های بازاریابــی 
کشــاورزی هســتند و  عضویــت آنهــا بیــش از 1.5 میلیــون نفــر اســت. 
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ــا اصــول تعاونــی عمــل  بهبــود وضعیــت اجتماعــی و اقتصــادی اعضــاء خــود از طریــق اقدامــات مشــترک مطابــق ب
می کنــد. 

ــر اســتانی اســت و هریــک  ــه عمومــی تعــاون در عــراق، متشــکل از 15 دفت ــه شــده، اتحادی ــر اســاس تعاریــف ارائ ب
ــکی و  ــرف، پزش ــد، مص ــکن، تولی ــون: مس ــی چ ــی در زمینه های ــت تعاون ــن جمعی ــکل از چندی ــز، متش ــا نی از این ه

کشــاورزی می باشــند.

همچنیــن ســاختار اداری ایــن اتحادیــه عبارتســت از بخش هایــی چــون: مدیریــت صنــدوق تعــاون، مدیریــت کنتــرل 
ــط  ــت رواب ــی، مدیری ــت طراح ــت اداری، مدیری ــی، مدیری ــور حقوق ــت ام ــی، مدیری ــور مال ــت ام ــالح، مدیری و اص

ــی.1 ــوزش تعاون ــازی و آم ــت آماده س ــات و مدیری ــی و تبلیغ عموم

1	 Green	Mada’in	Association	for	Agricultural	Development	(GMAAD)
2 United	States	Department	of	Agriculture	(USDA)

تعاونی مدائن سبز1

ــد.  ــاز ش ــکا آغ ــده آمری ــاالت متح ــت ای ــی دول ــی و مال ــای فن ــه کمک ه ــا ارائ ــا ب ــاء تعاونی ه ــال 2003، کار احی ــغال س ــس از اش پ
تــاش بــرای تشــکیل تعاونی هــا در ســال 2008 بــا حمایــت 47 انجمــن کشــاورزی شــروع شــد. حاصــل ایــن همــکاری بین المللــی، 
انجمــن توســعه مدائــن ســبز  بــه عنــوان یــک تعاونــی کشــاورزی غیــر دولتــی در عــراق اســت. ایــن تعاونــی بــا کمــک تیــم احیــاء 
اســتانی از وزارت کشــاورزی ایــاالت متحــده2 بــرای بازســازی بخــش کشــاورزی عــراق تأســیس شــده اســت . مدائــن ســبز دارای 4 

نمایندگــی در شــهر مدائــن در اســتان بغــداد اســت. 

بــرای راه انــدازی ایــن طــرح، بودجــه اولیــه 6 میلیــارد دالری توســط وزارت امــور خارجــه ایــاالت متحــده تأمیــن شــد. دو ســوم ایــن 
بودجــه هــم بــرای اعطــای اعتبــار بــه کشــاورزان از طریــق صنــدوق وام مــورد اســتفاده قــرار گرفــت. پوشــش عضویــت ایــن تشــکل 
شــامل: بیــش از 800 کشــاورز کوچــک، عمدتــًا از منطقــه مدائــن، مکانــی حاصلخیــز در شــرق بغــداد را در بــر می گیــرد.  مدائــن ســبز، 
عــاوه بــر اســتخدام راننــدگان و اجــاره تجهیــزات بــرای برداشــت گنــدم و جــو بــرای کشــاورزان، در خریــد کــود و بــذر هــم بــه آنهــا 
ــان و زنبــورداری  ــرورش ماکی ــی، در بخش هایــی چــون: پ ــز، پیــرو عضویــت در جمعیت هــای تعاون ــان عراقــی نی ــد. زن کمــک می کن

آمــوزش دیــده و بــه تدریــج مشــغول بــه کار می شــوند.
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2( اردن

مقدمه

ــادی  ــای اقتص ــن نظام ه ــی از کوچکتری ــوان یک ــه عن ــارد دالر، ب ــی 40میلی ــص داخل ــد ناخال ــا تولی ــال 2017، ب اردن در س
خاورمیانــه شــناخته شــد. ایــن کشــور همــواره بــا عــدم تکافــوی آب، نفــت و دیگــر منابــع طبیعــی مواجــه بــوده و همــواره بــا 

ــد.  ــرم می کن ــه ن ــت و پنج ــی دس ــای بین الملل ــه کمک ه ــتمر ب ــاز مس نی

در نخســتین دهــه 2000، ایــن کشــور اصالحــات اقتصــادی در زمینه هایــی چــون: گســترش تجــارت خارجی، خصوصی ســازی 
ــه  ــد را در فاصل ــاالنه 8 درص ــد س ــه رش ــط ب ــور متوس ــه ط ــورت داد و ب ــی را ص ــرمایه خارج ــذب س ــی و ج ــرکت های دولت ش
ســال های 2008 تــا 2004 رســید. امــا دیــری نپاییــد کــه رکــود اقتصــاد جهانــی و نابســامانی های منطقــه ای رونــد رشــد را بــه 
2.6 درصــد ســاالنه کاهــش داد و بــه کلیــه بخش هــای صادرات-محــور، ســاخت و ســاز و گردشــگری خســارات جــدی وارد 
نمــود. جنــگ ســوریه نیــز بــا اعــزام ســیلی از مهاجــران جنگــی، اردن را در مشــکل بــزرگ مدیریــت 650 هــزار پناه جــو مواجــه 

نمــود کــه حــدود 80 درصــد از آنهــا در مناطــق شــهری زندگــی می کننــد. 

 در جریــان تمــام ایــن فــراز و نشــیبها، تعــاون، بــا وجــود پتانســیل های بســیار، بخشــی همــواره بی اســتفاده تلقــی شــده اســت. 
بــر اســاس آمــار ارائــه شــده توســط بخــش تعاونــی اردن1، 1591 تعاونــی در ایــن کشــور بــه ثبــت رســیده اســت کــه دو ســوم 
آنهــا فعــال هســتند و دامنــه عضویــت آنهــا 142 هــزار نفــر را پوشــش می دهــد، کــه از ایــن تعــداد تنهــا 14 درصــد زن هســتند 

ــار اردن اســت.  ــون دین و ارزش کل دارایی هــای آنهــا 327 میلی

ــداز و  ــگری، پس ان ــل، گردش ــع متقاب ــوره، مناف ــوند: چندمنظ ــدی می ش ــرح طبقه بن ــن ش ــه ای ــته ب ــا در اردن در 11 دس تعاونی ه
وام، زنــان، کشــاورزی، مســکن، مصرف کننــده، حمــل و نقــل، فرهنگــی و تولیــدی. تعاونی هــای چنــد منظــوره رایج تریــن نــوع 
ــا 12  ــا 20 درصــد و مســکن ب ــه ترتیــب تعاونی هــای کشــاورزی ب ــا ســهمی معــادل 54 درصــدی از کل هســتند. ب در اردن، ب

درصــد، دومیــن و ســومین نــوه متــداول در اردن هســتند.

1  Jordan Cooperative Corporation (JCC)
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چارچوب قانونی تعاونی ها در اردن

ــت.  ــده اس ــب ش ــطین تصوی ــا در فلس ــون تعاونی ه ــری از قان ــا الهام گی ــال 1952 ب ــی در اردن در س ــون تعاون ــتین قان نخس
نهادســازی آن نیــز بــا تأســیس بخــش توســعه تعــاون1 نیــز در ســال 1952 آغــاز گردیــد. همچنیــن اتحادیــه مرکــزی تعاونــی اردن2 
نیــز در ســال 1959 توســط 247 انجمــن راه انــدازی شــد. ایــن فرآینــد در ادامــه، بــا تأســیس موسســه تعاونــی3 در ســال 1963 

و اتحادیــه حسابرســی تعاونــی4 در ســال 1964 اســتمرار یافــت.

ــا افولــی جــدی روبــرو  تعــداد مجمع هــای تعاونــی در ســال 1967 بــه 709 مــورد رســید. امــا پــس از جنــگ ژوئــن 1967 ب
شــد، چــرا کــه بیــش از نیمــی از ایــن تعاونی هــا در کرانــه باختــری رود اردن قــرار داشــتند امــا بــه لحــاظ ســازمانی زیــر مجموعــه 
ــا  ــار ام ــک آژانــس خودمخت ــت اردن ی ــری، دول ــن درگی ــوع ای ــرو وق ــی در اردن محســوب می شــدند. پی ــه مرکــزی تعاون اتحادی
شــبه دولتی، بــا عنــوان ســازمان تعــاون اردن5 ایجــاد کــرد، کــه حاصــل تجمیــع اتحادیــه مرکــزی تعاونــی اردن، موسســه تعاونــی 

و اتحادیــه حسابرســی بــود.

ــبتا  ــاختار نس ــئولیت ها در س ــا و مس ــه کارکرده ــرار دادن کلی ــا ق ــاون اردن را ب ــش تع ــت بخ ــال 1971 ماهی ــاون در س ــون تع  قان
مســتقل ســازمان تعــاون اردن، بــه عنــوان یــک کل تغییــر داد. امــا بایــد توجــه داشــت کــه بــا توجــه بــه اســتیالی دولــت با داشــتن 
اکثریــت قابــل توجهــی از کرســی های هیئــت مدیــره در ایــن ســازمان و تامیــن بودجــه کــه توســط بانــک تعــاون اردن6 انجــام 

گرفــت، کامــال دولتــی تعریــف شــد و در تطابــق بــا اقتضائــات آن عمــل نمــود.

ــی از تعاونی هــا در ســال 1995 ســازمان تعاونی هــا در وضعیتــی  ــا اعــالم ورشکســتگی بانــک تعــاون و توقــف حمایــت مال ب
نگــران کننــده قــرار گرفــت، تــا جایی کــه دولــت تصمیــم گرفــت ایــن ســازمان را نیــز منحــل نمایــد. ســاختار جدیــدی بــا عنــوان 
شــرکت تعاونــی اردن7 بــا وظیفــه نظــارت، ترویــج و تأســیس تعاونی هــا ایجــاد شــد. ماهیــت ایــن ســازمان، کامــال دولتــی بــوده 
و در پوشــش مالــی 100درصــد دولــت شــکل گرفتــه و بــه لحــاظ قانونــی هــم در تطابــق کامــل بــا قوانیــن جدیــد )شــماره 18 و 

شــماره 36( حــوزه تعــاون تعریــف شــد. 

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

1. قانــون تعــاون، شــماره 18 مصــوب 1997: اداره شــرکت های تعاونــی بــا مســئولیت نظــارت، ترویــج و ثبــت تعاونی هــا 
ــد.     ــن می کن را تعیی

2. منشور انجمن های تعاونی، شماره 36 مصوب 2016: ثبت نام و اداره تعاونی ها را تنظیم می کند. 

منتقــدان بــر ایــن باورنــد کــه چارچــوب قانونــی موجــود بــرای تعاونی هــای اردن فاقــد کارایــی الزم اســت، چــرا کــه اوال ایــن 
ــرادی  ــرورش اف ــرای آن، پ ــت اج ــه ضمان ــر آنک ــت. دیگ ــخص نیس ــی ان مش ــات اجرای ــیاری دارد و جزیی ــای بس ــون خاله قان

توانمنــد اســت کــه بتواننــد نقــش خــود را بــه عنــوان یــک تعاونگــر بــه درســتی ایفــا کننــد.

ــوص  ــی در خص ــچ اجماع ــه هی ــوند، بلک ــی نمی ش ــل اجرای ــور کام ــه ط ــن ب ــا قوانی ــه تنه ــه ن ــت ک ــی اس ــه در حال ــا هم اینه
ــود  ــاون وج ــوزه تع ــرای ح ــخصی ب ــع مش ــم، مرج ــی اردن ه ــون اساس ــدارد. در قان ــود ن ــز وج ــتری نی ــازی و قانون گس نهادس
نــدارد. تنهــا در مــاده 16.2 بــه اردنی هــا حــق تأســیس انجمن هــا را اعطــا می کنــد، مشــروط بــه اینکــه اهــداف آنهــا قانونمــدار 
ــوان حــق تأســیس  ــن اســاس، می ت ــر ای ــون اساســی نباشــد. ب ــا قان ــر ب ــز مغای ــا نی ــه آنه ــز باشــد و آیین نام و روش هــا صلح آمی

ــه رســمیت شــناخت.  ــی ب ــی قانون ــگ و بوی ــا رن ــز ب تعاونی هــا را نی

1	 	Cooperative	Development	Department	(CDD)
2  Jordan Central Cooperative Union (JCCU)
3	 	Cooperative	Institute
4	 	Cooperative	Auditing	Union
5	 	Jordan	Cooperative	Organization	(JCO)
6  Jordan Cooperative Bank (JCB)
7  Jordan Cooperative Corporation (JCC)
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1 Iraq	Al-Amir Women’s	Co-op
2 Noor	Al-Hussein	Foundation

بخش اول

تعاونی زنان االمیر عراق1

"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 هم می آمیزیم تا از طریق صنایع دستی صنایع دستی آینده ای روشن ایجاد کنیم."

ایــن تعاونــی بــا هــدف ایجــاد اســتقال مالــی بــرای زنــان عضــو و ارتقــاء اســتانداردهای زندگــی آنهــا از طریــق افزایــش درآمــد در 
ســال 1993 توســط بنیــاد نــور الحســین2 تأســیس شــد. در ایــن تعاونــی، زنــان و دختــران روســتاهای وادی الصیــر، بــرای یادگیــری گــرد 
هــم می آینــد و ابتــکارات جمعــی نیــز مــورد تشــویق قــرار می گیــرد. ایــن بنیــاد بــا اســتخدام 41 زن بــرای تولیــد در رشــته های کاغــذ 
ــاز کــرد. نورالحســین  ــی کار خــود را آغ ــواد غذای ــرآوری م ــردازش خــاک رس و ف ــد ســرامیک و پ دست ســاز، پارچــه دســتبافت، تولی
فرآینــد کار ایــن زنــان را نیــز بــا طراحــی محصــول، سرپرســتی امــور مالــی، کنتــرل کیفیــت و بازاریابــی دنبــال می کنــد. و اکنــون 150 
زن در منطقــه مذکــور، در فرصت هــای شــغلی و آموزشــی ایــن مجموعــه مشــغول هســتند. در واقــع زنــان می آموزنــد کــه چگونــه بــا 
بکارگیــری میــراث معنــوی خــود ناظــر بــر  آموزش هــای شــفاهی نســلی، کســب درآمــد کننــد و جنبهــای از توانمنــدی کــه اقتصــادی 

باشــد، بــرای ایشــان محقــق شــود.

ایــن تعاونــی در حــدود 20 کیلومتــری جنــوب غربــی مرکــز شــهر امــان، پایتخــت کشــور اردن واقــع شــده، و در یــک ســایت باســتان 
ــا  ــان ب ــد همزم ــا، تولی ــت. در اینج ــه اس ــرار گرفت ــد- ق ــر آل عب ــه قص ــرف ب ــاد -مش ــل از می ــال قب ــت 200 س ــا قدم ــی ب شناس
ــرای برگــزاری کارگاه هــا و کاس هــای  ــه کشــاورزان مرمــت شــده و ب ــه ســنتی متعلــق ب ــه طوری کــه 10 خان گردشــگری اســت، ب
آموزشــی بــا امــکان بازدیــد همزمــان مســافران مــورد بهرهبــرداری قــرار می گیــرد. در واقــع ایــن مجموعــه عــاوه بــر فعالیت هــای 

ــد. ــز می باش ــگران نی ــرای گردش ــه ای ب ــزاری نمایشــگاه ها اســت و مهمانخان ــدگان و برگ ــد کنن ــرای بازدی ــود، پذی ــره خ روزم
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ــا درآمــد متوســط رو بــه پاییــن اســت کــه بــرای تامیــن هزینه هــای خــود وابســته بــه منابــع متناقضــی چــون  مصــر کشــوری ب
ــد. ــی می کنن ــور زندگ ــن کش ــارج از ای ــه در خ ــت ک ــی اس ــای مصری های ــوئز و حواله ه ــال س ــای کان ــگری، درآمده گردش

تعاونی هــا در مصــر بــه عنــوان ســاختارهایی خودگــردان طبــق قوانیــن جنبــش تعاونــی در بریتانیــا شــکل  گرفتنــد. بــه اقدامــات 
پیشــگامانه عمــر لطفــی در تأســیس شــرکت تامیــن مالــی تعــاون و ایجــاد اولیــن تعاونی هــای کشــاورزی در ســال 1908 بــاز 
ــا زمــان انقــالب 1952 تنهــا ســه قانــون در حــوزه تعاونــی وجــود داشــت. ســومین مــورد کــه در ســال 1944 بــه  می گــردد. ت
تصویــب رســید، امــکان تشــکیل اتحادیه هــای تعاونــی و تأســیس شــورای عالــی تعاونــی را در ســطوح مرکــزی و اســتانی میســر 
نمــود. بدیــن ترتیــب بیــش از 300 هــزار عضــو در حــدود 2 هــزار تعاونــی ســازماندهی شــدند کــه از ایــن میــزان 80 درصــد 
تعاونی هــای کشــاورزی بودنــد. اکنــون، جنبــش تعاونــی در مصــر بــه جمعیتــی حــدود 25 میلیــون نفــر در 18 هــزار تعاونــی در 

انــواع مصــرف، کشــاورزی، صیــادی، مســکن و تولیــدی خدمــات ارائــه می دهــد.

تعاونی های مسکن

تعاونی هــای مســکن بــرای اولیــن بــار، در دهــه 1930 بــا هــدف تامیــن مســکن مناســب بــه افــراد شــکل گرفتنــد. تــا دهــه 1950 
ــد.  ــت می کردن ــی فعالی ــش خصوص ــای بخ ــا حمایت ه ــا ب ــن تعاونی ه ــد، ای ــرا درآم ــه اج ــاره1 ب ــان اج ــرل زم ــن کنت ــه قوانی ک
دولــت انقالبــی در ســال 1952، بــه طــور فوق العــاده بــه مســاله ســاخت مســکن بــرای اقشــار کم درآمــد پرداخــت. در ادامــه، 
ــرمایه گذاری  ــکن2 و س ــاختمان و مس ــی س ــره از اداره کل تعاون ــای کم به ــون: وام ه ــی چ ــا منابع ــد، ب ــن فرآین ــار ای ــن اعتب تامی
ــری3 در قاهــره 

َ
مش

َ
از پس اندازهــای شــخصی و خانوادگــی ممکــن شــد. در همیــن ســال نخســتین تعاونــی مســکن بــا نــام الش

تأســیس شــد. رونــد توســعه تعاونی هــای مســکن در دیگــر شــهرهای مصــر بــا 21 مــورد شــامل: 13 مــورد در قاهــره، 4 مــورد 
در جیــزه و مابقــی در شــرقیام تقاللیــا، پــورت ســعید و آســویت  تــا ســال بعــد ادامــه یافــت. 

ــژه در ســال 1981، تعاونی هــای  ــون وی ــه خــود را دارد. پیــش از تصویــب قان ــون مخصــوص ب ــی، قان ــوع تعاون در مصــر هــر ن
مســکن ذیــل قانــون تعاونــی مصرفــی فعالیــت می کردنــد. تــا اینکــه در ســال 1975 بــا تصویــب قانــون تعاونــی شــماره 109 
تشــکیالت مســتقل ایجــاد کردنــد. اقتصــاد تقویــت شــده در نیمــه دوم دهــه 1970 وضعیــت مســکن را تغییــر داد، بــه طوری کــه 
تــا دو دهــه بعــد بــا ورود ســازندگان خصوصــی، ســهم بخــش دولتــی و بــه تبــع آن تعاونــی از بــازار مســکن بســیار محــدود شــد. 

1	 	Time	Rent	Control	Laws
2	 	General	Building	and	Housing	Co-operative	Authority	(GAHBC)
3	 	Al	Shamshargy
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بــا ایــن حــال، دولــت بــه دلیــل افزایــش تعاونی هــا و عضویــت در آنهــا توانســت بــا اعطــای وام بــه حــدود 2000 در فاصلــه 
ســال های 1995- 1992 تعاونــی مســکن در مصــر کمــک کنــد. همچنیــن بــه دنبــال اعمــال اصالحــات اقتصــادی در 1996- 
ــه 500 میلیــون پونــد مصــری کاهــش یافــت و بطــور همزمــان نــرخ ســود بانکــی نیــز از  4  1995 وام هــای بخــش مســکن ب

درصــد بــه 6 درصــد افزایــش یافــت. ماحصــل ایــن سیاســت ها کاهــش تقاضــای مســکن از طریــق تعاونی هــا بــود. 

وضعیــت مســکن در مصــر بســیار متناقــض اســت. چــرا کــه حــدود 2 میلیــون واحــد خالــی وجــود دارد، در حالی کــه حــدود 
ــه بازپرداخــت وام خــود نیســتند. ایــن در حالیســت  ــاد ر ب ــر مــردم ق ــد و اکث ــر خــط فقــر زندگــی می کنن 40 درصــد مــردم زی
کــه بــا افزایــش جمعیــت شــهرها بــه ویــژه در قاهــره، گروه هــای تحصیل کــرده جدیــدی بــه طــور روزافزونــی خواســتار مســکن 

بهتــر هســتند و ایــن، تنهــا اجــاره بهــا را افزایــش می دهــد. 

در نهایــت می تــوان گفــت تعاونی هــای مســکن در مصــر بــا ســه مانــع اصلــی روبــرو هســتند: 1. قیمــت بســیار بــاالی زمیــن 
2. قیمــت بــاالی مصالــح ســاختمانی 3. وام هــا و تســهیالت مالــی محــدود.

تعاونی های کشاورزی

ــای  ــه تعاونی ه ــوم ب ــی موس ــه دولت ــی نیم ــازمان های تعاون ــت س ــال 1952، دول ــی س ــات ارض ــه اصالح ــرای برنام ــس از اج پ
اصالحــات کشــاورزی1 را ایجــاد کــرد. هــدف از ایــن اقــدام حمایــت از خــرده مالکانــی بــوده کــه پــس از ایــن جریــان، صاحــب 
زمیــن شــده بودنــد. در همــان ســال دولــت پروژه هــای مختلــف احیــاء زمیــن را آغــاز کــرد و نــوع جدیــدی از تعاونــی بــا عنــوان 

احیــای اراضــی و تعاونی هــای بازپس گیــری شــده2 را بــرای صاحبــان اراضــی جدیــد ایجــاد کــرد.

ــواع و  ــام ان ــه تم ــد، ک ــع گردی ــی وض ــد تعاون ــون جدی ــز، قان ــاد متمرک ــمت اقتص ــه س ــده ب ــری فزاین ــه جهت گی ــه ب ــا توج ب
ــاری  ــای اعتب ــوان تعاونی ه ــا عن ــومی را ب ــوع س ــت، ن ــد. دول ــم می کن ــد تنظی ــون واح ــک قان ــت ی ــی را تح ــای تعاون بخش ه
ــی  ــن جنبــش تعاون ــه ســرعت در ســال 1961 همــه روســتاهای مصــر گســترش یافــت. بنابرای کشــاورزی3 ایجــاد نمــود کــه ب

ــه داد.  ــود ادام ــات خ ــه حی ــت ب ــه دول ــه بدن ــته ب ــت داد و وابس ــودن را از دس ــاد ب ــردم نه ــتقالل و م ــش- اس ــش از پی -بی

در ســال 1976، تعاونی هــای کشــاورزی شــاهد ایجــاد نقطــه عطفــی از طریــق تأســیس بانــک اصلــی توســعه و اعتبــار کشــاورزی، 
بــه عنــوان بانکــی متعلــق بــه دولــت بــا شــعباتی در اســتانها )شــهرها و روســتاها( بودنــد. نقــش اصلــی ایــن بانــک، بــر عهــده گرفتــن 
ــه  ــا ب وظایــف ایــن تعاونی هــا و تامیــن بخــش قابــل توجهــی از دارایی هــای آن هــا اســت. در ســال 1980 قانــون شــماره 122 کــه ت
امــروز نیــز قابــل اجــرا اســت، تصویــب و ابــالغ شــد. در طــول برنامــه تعدیــل ســاختاری، حمایــت دولــت از تعاونی هــای کشــاورزی 

بــه شــدت کاهــش یافــت، امــا دولــت نقــش نظارتــی و کنترلــی خــود را همچنــان بــر تعاونی هــا حفــظ کــرد.

1	 	Agrarian	Reform	Cooperatives	(ARCs)
2	 	Land	Reclamation	and	Reclaimed	Land	Cooperatives	(LRRLCs)
3	 	Agricultural	Credit	Cooperatives	(ACCs)
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پیــرو اصالحــات سوسیالیســتی در مصــر، از ســال 1950 توســط جمــال عبدالناصــر عمــال امــکان کنتــرل بیشــتر کشــور فراهــم 
شــد. بــر ایــن اســاس، ســامانه ای متشــکل از تعاونی هــای مصرف کننــده شــکل گرفتنــد کــه در یــک ســازوکار منظــم و مــداوم، 
در قبــال خدمــات خــود بــرای اعضــاء، از دولــت یارانــه می گیرنــد. در ســال 2011، 6682 تعاونــی کشــاورزی وجــود داشــت 
ــا حــدود 1  ــد ماهــی، ب ــا بیــش از 92 شــرکت صی کــه در آن زمــان بیــش از 100 هــزار عضــو داشــته اســت. ایــن تعاونی هــا ب
میلیــون عضــو، 97 درصــد کل تولیــد ماهــی کشــور را انجــام می دهنــد. در همیــن زمــان، 3426 تعاونــی مصرف کننــده بــا 4 
میلیــون عضــو وجــود دارنــد و 482 مــورد تعاونــی تولیــدی نیــز بــا 4 میلیــون عضــو مشــغول فعالیــت هســتند. همچنیــن 2370 

تعاونــی مســکن هــم وجــود دارد کــه 2 و نیــم میلیــون عضــو مســتاجر دارد. 

ــوان متحــد »ســندیکاهای  ــه اهمیــت کشــاورزی در حاشــیه رود نیــل، تعاونی هــای کشــاورزی در مصــر تحــت عن ــا توجــه ب ب
کشــاورزی« در قــرن بیســتم آغــاز بــه کار کردنــد. کشــاورزان بــرای تســهیل دسترســی بــه نهاده هــای کشــاورزی، بهبــود تولیــد و 
کمــک بــه توســعه روســتایی گردهمایی هایــی تشــکیل می دهنــد. بــا توجــه بــه کارکــرد پاییــن تعاونی هــای مصــر، دولــت ایــن 
کشــور در ســال 2014 قانــون تعاونی هــا را اصــالح نمــوده و بدیــن ترتیــب آنهــا اجــازه تأســیس شــرکت های ســهامی و اجــرای 
ــادل  ــتر و تب ــاط بیش ــرای ارتب ــا ب ــت ت ــو خواس ــت از فائ ــون، دول ــن قان ــب ای ــس از تصوی ــد. پ ــدا کردن ــود را پی ــای پرس طرح ه

ــن کشــور میســر ســازد. ــرای ای ــی را ب ــن ایده هــا فرصت های ــن بهتری ــات و یافت تجربی

ــا  ــگام ب ــی هم ــار عرب ــان به ــب آن در جری ــی متعاق ــوالت سیاس ــترده و تح ــات گس ــوع اعتراض ــا وق ــری، ب ــای مص تعاونی ه
ــه  ــه وابســته ب ــات فناوران ــه امکان ــه لحــاظ تامیــن مالــی و هــم تهی ــد. چــرا کــه هــم ب ــه ورطــه ســقوط افتادن دولــت معــزول، ب
ــت های  ــاء سیاس ــه اقتض ــی ب ــد و حت ــکل گرفته ان ــی ش ــای دولت ــا یارانه ه ــا ب ــن تعاونی ه ــر ای ــارت دیگ ــه عب ــد. ب ــت بوده ان دول
ــت در اجــرای سیاســت های توزیعــی باشــند. ــا ناجــی دول ــد، ت دولت هــا و پــس از شکســت های اقتصــادی آن شــکل گرفته ان

4( مراکش

مقدمه

ــه دوره حاکمیــت فرانســوی های پروتســتان در ایــن کشــور بازمی گــردد. در آن  ــی در مراکــش ب آغــاز شــکل گیری جنبــش تعاون
زمــان شــهروندان اروپایــی انحصــار تأســیس تعاونی هــا را در قبــال محرومیــت افــراد بومــی بــرای خــود محفــوظ داشــتند. در 
فاصلــه ســال های 1938 – 1935 قانــون جدیــدی بــا عنــوان داهیــر1 تصویــب شــد کــه بــه موجــب آن، عضویــت در تعاونی هــا 
ــا بازســازی  ــون، نوســازی ی ــرای تمــام شــهروندان اعــم از اروپایــی و بومــی مجــاز شــناخته می شــد. هــدف اصلــی ایــن قان ب
ــکان  ــردن ام ــم ک ــق فراه ــج و دام از طری ــون، برن ــن زیت ــداری، روغ ــات، باغ ــالت، لبنی ــم از غ ــنتی اع ــی س ــای عموم بخش ه

ــار، بیمــه و بهره منــدی از ماشــین آالت در مزرعــه تعییــن شــد.  ــه اعتب دسترســی ب

1	 	Dahir
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ــت و  ــوز عمومــی نیســتند. چــرا کــه عضوی ــه در مراکــش محســوب می شــود، تعاونی هــا هن ــن برهــه کــه دوره رشــد اولی در ای
امتیــاز تأســیس آنهــا، تنهــا در اختیــار کشــاورزان و مالــکان بزرگــی از حاصل خیزتریــن مناطــق مراکــش بــوده اســت. افــرادی کــه 

در آن زمــان، بــه شــمار انــدک بودنــد و تــا ســال 1962، تنهــا 58 تعاونــی در مراکــش فعالیــت می کــرد. 

تعاونی هــا در ایــن کشــور، پــس از اســتقالل در ســال 1956 و بــه ویــژه در دهــه 1960 و 1970، دســتخوش اصالحــات قانونــی 
شــدند. دســتاورد مهــم در ایــن برهــه، تأســیس »دفتــر توســعه تعاونــی1« در 1962 اســت. ایــن اقــدام، دیگــر اصالحــات حقوقــی 
ــال اصالحــات ارضــی، در  ــه دنب ــه اجــرای گســترده اصالحــات ارضــی در ســال 1972 شــد. ب ــز ممکــن کــرد و منجــر ب را نی
اراضــی دولتــی یــا هــر زمینــی کــه در قیــد مالکیــت جمعــی بــود، تعاونی هایــی تأســیس شــدند. ایــن تعاونی هــای تــازه تأســیس 
اغلــب موسســاتی حقوقــی بــا هــدف تســهیل هماهنگــی بیــن اعضــاء تعاونــی و / یــا آژانس هــای توســعه کشــاورزی بودنــد کــه 
مســئول اجــرای سیاســت های ملــی از قبیــل: ســازماندهی توزیــع آب بــرای آبیــاری، دریافــت مالیــات، دریافــت هزینــه آب و 

تســویه بدهی هــای قابــل توجــه از اعضــاء بودنــد. 

 طبــق اعــالم ســازمان خواروبــار جهانــی2 در ســال 2018، در مراکــش 10 هــزار تعاونــی بــه ثبــت رســیده اســت. ایــن کشــور، در 
راســتای همــکاری بــا اتحادیــه بین المللــی تعــاون در طــرح دهــه تعاونی هــا3 بــا اعمــال اصالحاتــی در قانــون اساســی، زمینــه 
ــو  ــزار عض ــش از 600 ه ــا بی ــی ب ــزار تعاون ــش از 20 ه ــرای بی ــا، ب ــد تعاونی ه ــای جدی ــعه فعالیت ه ــکیل و توس ــرای تش را ب
فراهــم نموده انــد. در ایــن قانــون تعریــف روشــنی از تعاونی هــا ارائــه شــده و رونــد تأســیس یــک تعاونــی را بــه ویــژه در ســطوح 

محلــی و منطقــه ای تســهیل می کنــد و راهــی بــرای تحقــق حکمرانــی خــوب اســت. 

ــاغل  ــای "مش ــه معن ــمی ب ــتغال غیررس ــه اش ــوط ب ــش مرب ــاد مراک ــد اقتص ــول4، 44 درص ــی پ ــدوق بین الملل ــالم صن ــق اع طب
خــارج از کنتــرل دولــت و رصــد نظــام مالیاتــی" اســت. دولــت مراکــش درصــدد جــذب ایــن بخــش بــزرگ در اقتصــاد رســمی 
کشــور اســت. بــرای ایــن هــدف، یــک برنامه ریــزی آموزشــی بــرای کســب مهــارت اجــرا می شــود کــه افــراد واجــد آمــاده ورود 

بــه بــازار کار رســمی شــوند.

تحوالت قانونی تعاونی ها در مراکش

)Mourafaka( 1. برنامه مرافقه

مرافقــه، برنامــه اقتصادی-اجتماعــی دولــت مراکــش اســت کــه هــدف از آن حمایــت از تعاونی هــای تــازه ایجــاد شــده بــرای 
کمــک بــه آنهــا در جهــت توانمندســازی بــرای غلبــه بــر موانــع بــازار اســت. قــرار بــر ایــن بــود کــه ایــن برنامــه طــی مــدت 4 
ســال، بــرای 2000 تعاونــی تــا ســال 2015 در 3 مرحلــه اجــرا شــود. مرحلــه اول، بــه شناســایی تعاونی هــا بــا بررســی نقــاط 
ــای  ــه گروه ه ــدوزی ب ــوزش و مهارت ان ــرای آم ــب ب ــای منتخ ــران تعاونی ه ــپس مدی ــد. س ــاص می یاب ــوت اختص ــف و ق ضع
ــا  ــن تعاونی ه ــن ای ــد. همچنی ــت کنن ــات دریاف ــود اطالع ــی خ ــای تعاون ــا نیازه ــاط ب ــا در ارتب ــوند ت ــی می ش ــرح معرف ــن ط ای
ــد.   ــی و تجاری ســازی خدمــات مشــاوره ای دریافــت می کنن ــی چــون: مدیریــت، همــکاری فن ــه مــدت دو ســال در زمینه های ب

)Laitier( 2.برنامه الیتیر

در ســال 1975 دفتــر توســعه تعاونی هــا احیــاء گردیــد. اهــداف آن حمایــت از نقــش تعاونی هــای کوچــک و متوســط در ایجــاد 
خود-اشــتغالی، کمــک بــه مدیــران و اعضــاء آنهــا در بهبــود حاکمیــت و مدیریــت، ایجــاد امــکان مشــاوره حقوقــی و نظــارت 
بــر رعایــت قانــون تعــاون بــود. همزمــان در ایــن ســال برنامــه الیتیــر بــا اهدافــی نظیــر: توســعه محصــوالت زراعــی، علوفــه، 

1	 	Cooperative	Development	Office	(BDCO)
2 	Food	and	Agriculture	Organization	(FAO)
3	 	Co-operative	Decade
4	 	International	Monetary	Fund	(IMF)

16بخش اول



بهســازی ژنتیکــی گله هــای بــزرگ، تشــکیل ســازمان تخصصــی بــرای دامــداران، ســازماندهی زنجیــره ارزش و افزایــش تعــداد 
واحدهــای فــرآوری شــیر و بهبــود کنتــرل بهداشــتی طراحــی و اجــرا شــد. اهمیــت ایــن برنامــه از آن جهــت اســت کــه تشــکیل 
ــگاه  ــا وجــود ایــن تالش هــا، اســتیالی ن ــار در مراکــش ترغیــب میکــرد. امــا ب ــن ب ــرای اولی ــات را ب و توســعه تعاونی هــای لبنی
ــه توســعه ضعیــف آنهــا در ایــن برهــه زمانــی  ــه تعاونی هــا و عــدم وجــود حمایــت قانونــی کافــی منجــر ب ــه پاییــن ب ــاال ب از ب

گردیــد.

ــه عنــوان ؛گروهــی از افــراد کــه  در ســال 1984، قانــون جدیــدی در مــورد تعاونی هــا اعــالم شــد. در ایــن ســال، تعاونی هــا ب
بــا توافــق کنــار هــم جمــع می شــوند تــا کســب و کاری را آغــاز کننــد و محصــول تولیــد کننــد یــا خدمتــی را ارائــه دهنــد کــه 
ــن  ــد. ای ــق می کن ــا3 را تدقی ــا2 و تعاونی ه ــع1، انجمن ه ــف جوام ــون تعاری ــن قان ــد. ای ــف ش ــت؛ تعری ــا اس ــاز آنه ــخصا نی مش
قانــون، بــا لحــاظ نمــودن مزایــای مالــی ماننــد: معافیــت در مالیــات بــر ارزش افــزوده و مالیــات بــر فــروش )انحصــارا بــرای 
ــی و  ــای حقوق ــن حمایت ه ــر تامی ــالوه ب ــع، ع ــبتا جام ــون نس ــن قان ــد. ای ــج می ده ــوی را تروی ــت معن ــی مالکی ــاء( نوع اعض
ــه طــور  ــا ســال 1993 ب ــان را در ایــن کشــور تشــویق می کنــد. امــا ایــن قانــون نیــز ت ــان و جوان فنــی، تأســیس تعاونی هــای زن

اجــرا نشــد.

از آنجایــی کــه از اواخــر دهــه 1990 تعــداد تعاونی هــا در ایــن کشــور افزایــش چشــمگیری داشــت، دولــت و نهادهــای مســئول 
بــه فکــر تنظیــم قانونــی شــرایط تعاونی هــا افتادنــد. در ســال 2014 چارچــوب قانونــی جدیــدی بــرای ایجــاد و توســعه هــر چــه 

بیشــتر بنگاه هــای تعاونــی4 در مراکــش تصویــب شــد. 

ــای  ــی و برنامه ه ــوب قانون ــالدی، چارچ ــل 2000 می ــه 1990 و اوای ــر ده ــه در اواخ ــا اینک ــت ت ــه داش ــت ادام ــن وضعی ای
حمایتــی جدیــدی بــا تاکیــد بــر تجمیــع، زمینه هــای توســعه 12 تعاونــی را فراهــم نمــود. از ایــن زمــان بــه بعــد، فعالیت هــای 
کشــاورزی، از قالــب مجموعه هــای ســنتی خــارج شــده و در حیطــه تعاونی هــا تعریــف شــد. در ســال 2015 میــالدی بیــش 
ــر  ــد آرگان و 375 دیگ ــه تولی ــورد ب ــدود 300 م ــتند و ح ــل داش ــد عس ــه تولی ــاص ب ــه اختص ــدند ک ــت ش ــی ثب از 2000 تعاون

ــد. ــد می کردنن ــاورزی را تولی ــوالت کش محص

در ایــن ســاختار، تعاونی هــای لبنــی می تواننــد مســتقیما شــیر را – حــدود 30 درصــد در ســال 2016- از کشــاورزان دریافــت 
ــای  ــن، تعاونی ه ــد. بنابرای ــک کنن ــی کم ــالت ژنتیک ــا مداخ ــازده ب ــای پرب ــرورش دام ه ــه پ ــوارد ب ــی م ــی در برخ ــد و حت کنن
کشــاورزی5 نقــش اثرگــذاری در زنجیــره حفــظ ارزش لبنیــات ایفــا می کننــد. دارایــی ایــن بخــش حــدود 700 میلیــون تخمیــن 
ــا همتایــان خــود در بخــش  ــر و تنگاتنگــی ب ــد. امــا ایــن بخــش همــواره در رقابــت نابراب زده شــده و 20 هــزار عضــو نیــز دارن
ــای  ــی از تعاونی ه ــد. برخ ــاص می ده ــود اختص ــه خ ــی را ب ــارت مل ــد از تج ــا 2 درص ــت و تنه ــار اس ــت فش ــی، تح خصوص
کشــاورزی ســعی کرده انــد کــه فعالیت هــای خــود را متنــوع کننــد، امــا تنهــا 47 تعاونــی ســطوحی از فعالیــت اقتصــادی دارنــد.

1	 	Societies
2	 	Assocciations
3	 	Cooperatives
4	 	Cooperative	Enterprises
5	 	Cooperatives	Agricoles	Marrocaines  (CAM)
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تــا ســال 2000 حــدود 120 تعاونــی بــا کمتــر از 3 هــزار عضــو در حــوزه میــوه و ســبزیجات فعالیــت داشــتند، امــا بعــد از ســال 
2000 تقریبــا 100 تعاونــی بــه ایــن فهرســت افــزوده شــدند و ایــن نشــان از اعمــال حمایــت دولتــی دارد. همچنیــن تخمیــن 

شــده می شــود کــه 20 تــا 30 تعاونــی در ایــن زمینــه، فعالیــت خــود را تجــاری کــرده باشــند.

ــد. از 392  ــش یافته ان ــر افزای ــا 5 براب ــته، تقریب ــال گذش ــول 10 س ــز در ط ــه داران نی ــدگان دام و گل ــای پرورش دهن تعاونی ه
تعاونــی در ســال 2000 بــه حــدود 3400 مــورد در ســال 2015 رســیده اند. و ایــن در نتیجــه اجــرای برنامه هــای توســعه ملــی 
ممکــن شــده اســت. امــا بــازار ایــن محصــوالت دامــی، مشــخصا در زمینــه تولیــد گوشــت قرمــز بــه دلیــل عــدم هماهنگــی 
قیمــت کشــتارگاه ها بــا گلــه داران کوچکــی کــه خودشــان ذبــح می کننــد و وجــود بــازار غیــر رســمی فــروش گوشــت عمــال ایــن 

ســازوکار ضمانــت اجــرا نخواهــد داشــت.

در راســتای افزایــش تولیــد ملــی، تعاونی هــا در تولیــد و فــرآوری غــالت نیــز نقــش مهمــی دارنــد. پیــش از ابــالغ اصالحــات 
1995 و اجــرای کامــل آن در ســال 2003، 11 تعاونــی در مراکــش انحصــار تجــارت غــالت را در کشــور داشــتند و بــه عنــوان 

ــد. ــدگان و دولــت عمــل می کنن ــن تولیدکنن واســطه بی

ــه  ــد ک ــان می دهن ــی ها نش ــا، بررس ــبی آنه ــعه نس ــا و توس ــی تعاونی ه ــش کّم ــده و افزای ــام ش ــای انج ــام تالش ه ــود تم ــا وج ب
ایــن رویکــرد بــا مختصــات اقتصــاد حاضــر همخوانــی نــدارد. چــرا کــه ایــن برنامــه حمایــت کافــی از ظرفیت هــای انســانی 
را اعمــال نکــرده و مقتضیــات حیــات اجتماعــی مراکــش در آن از نظــر دور مانــده اســت. همچنیــن زاینــده یــک ســاختار اداری 
بســیار بــزرگ و پیچیــده ای شــده کــه از فقــدان کارایــی از رویه هــای مغشــوش ثبــت تعاونی هــا تــا دسترســی بــه عــدم دسترســی 

بــه تســهیالت فــروش خدمــات یــا کاالهــا رنــج می بــرد. 

پــس از اجــرای برنامــه مراکــش ســبز1 در ســال 2008، تعــداد تعاونی هایــی کــه بــا درختــان میــوه، محصــوالت واحــه ای، زیتــون 
و عســل ســروکار دارنــد، افزایــش چشــمگیری یافتنــد، بــه طوری کــه محصــوالت واحــه 89 درصــد، زیتــون 78 درصــد و عســل 
ــد در  ــج و قن ــده روغــن، برن ــد. تعاونی هــای تولیدکنن ــه خــود اختصــاص دادن 73 درصــد از ســهم تعاونی هــای کشــاورزی را ب
مراکــش بســیار انــدک هســتند، تــا جاییکــه ســهم آنهــا کمتــر از 1 درصــد از ارزش کل تولیــد کشــاورزی در مراکــش را نشــان 

می دهنــد. در زمینــه طیــور، از ســال 2011 افزایــش قابــل توجهــی داشــتند. 

1 Green Morocco Plan/ Plan Maroc Vert  (PMV)
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ساختار مدیریتی تعاونی ها در مراکش

5( تعاونی های لبنان

مقدمه

ــام  ــا ن ــال 1937 ب ــم در س ــی ه ــتین تعاون ــد، نخس ــب ش ــان تصوی ــال 1941 در لبن ــا در س ــه تعاونی ه ــوط ب ــون مرب ــن قان اولی
"تعاونــی کشــاورزی آبادیــه1" در ایــن کشــور تأســیس شــد. تعاونی هــا در اواخــر دهــه 1970 – 1960 بــه طــور مســتقیم تحــت 
ــا ایــن  ــد، امــا ب ــرار گرفتن ــر جنــگ داخلــی و اشــغال خارجــی، سیاســت های دولــت وقــت و شــرایط ســخت اقتصــادی ق تاثی

حــال ایــن رونــد ادامــه یافــت و تــا ســال 1971، 45 تعاونــی ثبــت شــدند.

ــه  ــوف ب ــیاری را معط ــه بس ــال 1960 توج ــهابی"3 در س ــات ش ــه "اصالح ــوم ب ــهاب2 موس ــؤاد ش ــداری ف ــوالت دوران زمام تح
ــا  ــا، تعاونی ه ــد. در اینج ــرا درآمدن ــه اج ــان ب ــر لبن ــاس در سراس ــزرگ مقی ــعه ب ــای توس ــن دوران طرح ه ــرد. در ای ــا ک تعاونی ه
ابــزار مهمــی تلقــی شــدند کــه هــم بــا افزایــش تعــداد و هــم بــا ارتقــاء کیفیــت عملکــرد، بــر معیشــت روســتایی اثربخــش بــوده 

و موجــب کاهــش فقــر خواهنــد شــد. 

امــا وقــوع جنــگ داخلــی، سرنوشــت را بــه شــکل دیگــری رقــم زد. از ایــن بــه بعــد جامعــه لبنــان، بــه شــکل یــک پــازل درآمــد 
کــه پایــداری بــرای قــرار گرفتــن هــر تکــه در جــای مناســب آن، هیــچ گونــه تضمینــی نداشــته و هــر لحظــه امــکان فروپاشــی 

اجتماعــی و سیاســی و بــه تبــع آن اقتصــادی وجــود داشــت.

1	 	Abadiah		Farmer		cooperative
2	 	Fuad	Chehab
3	 	Chehabist	reforms
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پــس از جنــگ، احیــاء تعاونی هــا عمدتــا توســط احــزاب سیاســی آغــاز  شــد و حاصــل آن، وابســتگی مضاعــف ایــن تعاونی هــا 
ابتــدا بــه جریا ن هــای سیاســی و ســپس ســاختار دولــت بــوده اســت. از ســال 2000 بخــش تعــاون بــا حمایــت اهداکننــدگان 
محلــی و خارجــی، دوبــاره بــه عنــوان یــک بازیگــر اجتماعــی و اقتصــادی، ایــن بــار، بــا هــدف کســب اعتبــار و اعتمــاد بیشــتر 

در جوامــع لبنــان ظاهــر شــد. 

چندپارچگــی بــه ســبب تکثــر قومیتــی و مذهبــی همچنــان شــکاف فعالــی در ســپهر اجتماعــی و سیاســی لبنــان اســت. ایــن 
ــژه  ــه وی ــرای بدنه هــای مســتقل و نیمــه مســتقل ب ــرای توســعه ملــی، شــرایط کار را ب ــار بی برنامگــی دولــت ب وضعیــت، در کن
تعاونی هــا دشــوار نمــوده اســت. بایــد توجــه داشــت کــه در لبنــان همچــون دیگــر همتایــان عربــی، تکامــل و تحــوالت مربــوط 

بــه تعاونی هــا بــه تبــع تصمیمــات دولــت بــه ویــژه در سیاســتگذاری بــرای توســعه کشــاورزی و روســتایی رخ داده اســت. 

ــژه در  ــه وی ــی ب ــدی از تعاون ــکال جدی ــب اش ــر، در قال ــال های اخی ــان در س ــای لبن ــالش تعاونی ه ــوق، ت ــرایط ف ــود ش ــا وج ب
تولیــد غــذای ارگانیــک شــایان توجــه اســت. ایــن کشــور توانســته کــه بــا جلــب حمایــت گســترده از آژانس هــا و ســازمان های 

ــد.  ــش ده ــه را افزای ــای مربوط ــت تعاونی ه ــی فعالی بین الملل

وضعیت موجود تعاونی ها در لبنان

بنــا بــر اعــالم ســازمان بین المللــی کار، 1238 تعاونــی در ســال 2017 در لبنــان ثبــت نــام کردنــد در حالی کــه تنهــا یــک ســوم 
آنهــا فعــال هســتند. ایــن ســازمان در یــک پیمایــش بــه ایــن نتیجــه رســید کــه 60 درصــد از تعاونی هــای کشــاورزی از توضیــح 

گــردش مالــی خــود پرهیــز کــرده و 11 درصــد نیــز اعــالم کرده انــد کــه رســما غیــر فعــال هســتند. 

ــد، 34  ــن بررســی ها نشــان می دهــد کــه نیمــی از پاســخگویان، گــردش مالــی ســاالنه معــادل 10 هــزار دالر دارن در ادامــه ای
درصــد بیــن 10 تــا 100 هــزار دالر، 9 درصــد هــم از 100 هــزار تــا 1 میلیــون دالر بوده انــد و تنهــا 7 درصــد بیــش از 1 میلیــون 

ــته اند.  ــی داش ــردش مال دالر گ

ــاز بازارهــای عمــده فروشــی و خــرده فروشــی محلــی هســتند و تنهــا 43 درصــد از  ــه پوشــش نی ــادر ب ــن تعاونی هــا تنهــا ق ای
ــه خــارج از  ــز توانایــی صــادرات ب ــه  خــارج از منطقــه خــود هســتند و 8 درصــد نی ــه ارســال محصــوالت ب ــادر ب تعاونی هــا ق
ــه 30 درصــد، قضــاء 24 درصــد،  ــه نبتی ــان در منطق ــوب لبن ــی در جن ــد. بیشــتر تعاونی هــای کشــاورزی و غذای کشــور را دارن
ــده  ــت ش ــای ثب ــی از تعاونی ه ــدود نیم ــان ح ــد. در لبن ــرار گرفته ان ــد ق ــک 14 درص ــد و بعلب ــتانی 21 درص ــق کوهس مناط
ــری  ــورداری و ماهیگی ــات، زنب ــی، لبنی ــرآوری غذای ــد ف ــی مانن ــوالت غذای ــش محص ــد در بخ ــتند و 27 درص ــاورزی هس کش

ــه کار هســتند. مشــغول ب

ــا ایــن حــال، حــدود 125 تعاونــی  ــه هســتند. ب ــا 82 درصــد عضویــت مــردان، عمــال عرصــه ای مردان ــان، ب تعاونی هــا در لبن
ــد  ــا 55 درص ــد. تقریب ــت می کنن ــنتی فعالی ــی س ــوالت غذای ــد محص ــا در تولی ــتر آنه ــه بیش ــیده اند ک ــت رس ــه ثب ــم ب ــان ه زن

ــد.  ــرمایه گذاری کرده ان ــد س ــاوری جدی ــزات و فن ــته در تجهی ــال گذش ــه س ــا در س تعاونی ه
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منتقــدان بــر ایــن باورنــد کــه بــا وجــود تالش هــای انجــام شــده، پتانســیل تعــاون هنــوز بــه ویــژه در مناطــق روســتایی لبنــان بــه 
فعلیــت نرســیده و روســتاها مهجــور واقــع شــدهاند. حتــی ایــن شــرکت های تعاونــی در بطــن جامعــه شــهری هــم، بــه حاشــیه 

رانــده شــده و اغلــب بــه اصــول 7گانــه تعاونی هــا پایبنــد نیســتند. 

ــه طوریکــه  ــر می گــذارد. ب ــی اث ــر توســعه مل ــرو اســت کــه مســتقیما ب ــا چالش هــای بســیاری روب ــان، بخــش تعــاون ب در لبن
بــا وجــود پتانســیل تعاونی هــا در رفــع تبعیض هــا و نابرابری هــا، بــه دلیــل فقــدان دولــت رفــاه و عــدم حضــور روشــن قانونــی 

ــد. ــل می کنن ــر عم ــا کماث ــی ی ــا خنث ــان، تعاونی ه ــی در لبن ــای خصوص بنگاه ه

نابســامانی بروکراتیــک، یکــی دیگــر از مســائل تعاونی هــا در لبنــان اســت. در ســال 1973 وزارت مســکن و تعاونی هــا تأســیس 
شــد تــا تعاونی هــا ذیــل آن بــه فعالیــت بپردازنــد، امــا ایــن ســازمان در ســال 2000 بــه یــک بــاره ملغــی شــد و اکنــون بخــش 

تعــاون زیــر نظــر وزارت کشــاورزی هســتند. 

آسیب های انواع تعاونی ها

بخش اول

تعاونی های زنان در لبنان

تعاونی هــای زنــان در لبنــان، بــه تبــع نقش هــای جنســیتی متمرکــز بــر تولیــد محصــوالت غذایــی و اغذیــه ســنتی شــکل گرفته انــد. 
در ایــن تعاونی هــا، عــاوه بــر محدودیــت در نــوع فــرآورده، زنــان تصــور درســتی از عرضــه و تقاضــای بــازار تعاونی هــا ندارنــد. امــا 
ــد  ــات، مشــارکت در تعاونی هــا حــدی از توانمندســازی، هــر چن ــه امکان ــن ب ــا وجــود دسترســی پایی ــد از نظــر دور داشــت کــه ب نبای

محــدود بــه مهارت هــای جنســیتی را بــرای زنــان محقــق کــرده اســت. 

ــه طوریکــه پــس  ــا تحــوالت سیاســی اخیــر لبنــان ســعی در ایفــای نقــش خــود داشــته اند. ب ــان روســتایی همــگام ب تعاونی هــای زن
از جنــگ ســال 2006، نقــش مؤثــری در امــداد و توانبخشــی پناهجویــان داشــته اند. آنهــا در چنــد کمپیــن عمومــی در جهــت دفــاع از 
حقــوق برابــر سیاســی و اقتصــادی زنــان شــرکت کــرده و اعــام موضــع نموده انــد. همچنیــن پــس از ورود آوارگان جنگــی ســوری بــه 
ایــن کشــور، بــا برگــزاری کاس هــای آمــوزش داوطلبانــه در جهــت تولیــد محصــوالت خانگــی و برگــزاری چنــد رویــداد بــرای نمایــش 

و فــروش غذاهــای محلــی ســوری و فلســطینی، بــه اســتقال اقتصــادی همنوعــان خــود یــاری رســانده اند. 
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در تعاونی هــای کشــاورزی، کشــاورزان عالقــه ای بــه عضویــت در تعاونی هــا ندارنــد و تنهــا طــرف معاملــه بــا آنهــا هســتند. 
تــا جاییکــه تنهــا 4.5 درصــد از کشــاورزان عضــو یــک تعاونــی هســتند. عــدم عضویــت در تعاونی هــا، از ســویی کشــاورز را از 
قــرار گرفتــن در قیــد الزامــات تعاونــی آزاد می کنــد و از ســوی دیگــر، تعاونــی را بــه کانالــی بــرای دریافــت مســتقیم کمک هــای 

ــد. ــل می کن ــی تبدی دولت

ــه  ــدودی ب ــی مح ــا دسترس ــف، تنه ــای مختل ــتفاده از فناوری ه ــزوم اس ــود ل ــا وج ــی، ب ــواد غذای ــرآوری م ــای ف در تعاونی ه
ــد. ــی دارن ــن دسترس ــاس پایی ــم در مقی ــدی، آن ه ــای تولی فناوری ه

ــراد در  ــازمان ها و اف ــاری س ــا همی ــاورزی و ی ــای وزارت کش ــک هزینه ه ــه کم ــیاری ب ــتگی بس ــان، وابس ــای زن در تعاونی ه
ــود دارد. ــی وج ــطح بین الملل س

ــا وجــود حمایــت پایــدار از زیرســاختهای تعاونی هــا و محقــق شــدن برخــی از اســتانداردهای کیفــی  در انــواع تعاونی هــا، ب
در بازارهــای محلــی، همچنــان چالــش بازاریابــی و فــروش محصــول بــه قــوت خــود باقــی اســت.

در تعاونی هــای خــرد، در زمینه هایــی چــون: لبنیــات، زنبــورداری، ماهیگیــری و مرغــداری، در تجمیــع محصــوالت تولیــدی 
اعضــاء خــود بــا چالــش جــدی وجــود دارد. تــا جاییکــه تنهــا 100 تــا 300 مــورد از آنهــا توانســته اند، محصــوالت تولیــدی را 

زیــر چتــر مشــترک تعاونــی تجمیــع کننــد.

ساختار قانونی

قانــون فعلــی حاکــم بــر بخــش تعــاون در ســال 1964 بــه تصویــب رســید و ســه بــار در ســال های 1972، 1977 و 1983 مــورد 
بازبینــی و اصــالح قــرار گرفــت. نخســتین اصــالح در ایــن قانــون، مربــوط بــه ســه مــاده در خصــوص ویژگی هــای تعاونی هــا و 
نظــارت و اداره آنهــا در حیطــه اختیــارات هیئــت مدیــره بــود. ایــن قانــون در ســال 1983 بــا تغییــر در دو مــاده مربــوط بــه افزایــش 
ــر همــه تعاونی هــا  ــاری و نظــارت ب ــر فعالیت هــای تعاونی هــا توســط اداره کل تعاونی هــا کــه مســئولیت ثبــت، همی نظــارت ب
ــوردار  ــی برخ ــای خاص ــا از معافیت ه ــور، تعاونی ه ــون مذک ــب قان ــه موج ــد. ب ــالح ش ــار اص ــده دارد، دو ب ــر عه ــان را ب در لبن
هســتند کــه مهمتریــن آن مالیــات بــر ســود اســت. همچنیــن مالیــات بــر مــواردی چــون: اجــاره ملــک، ســاخت و ســاز شــهری، 

هزینــه مالــی قراردادهــا و امــالک و مســتغالت نیــز بــا معافیــت یــا کســری همــراه اســت. 

مهمترین نهادهای موجود در مورد تعاونی ها در لبنان به شرح ذیل است:

اداره کل تعاونی ها1

ایــن نهــاد، عــالوه بــر ثبــت نــام و صــدور مجــوز، نظــارت و پایــش، حمایــت مالــی از تعاونی هــا را برعهــده دارد. ایــن ســازمان 
درگیــری و تنــش بســیاری بــا وزارت کشــاورزی دارد، چراکــه از ســال 2005 عملکــرد آن مســتقیم تحــت نظــارت دفتــر وزیــر 
مربوطــه بــوده اســت. از مهمتریــن مشــکالت اداره کل تعاونی هــا، مضیقــه جــدی آن بــه لحــاظ منابــع مالــی و انســانی اســت، 
تــا جاییکــه حــدود 65 درصــد پســت های ســازمانی آن خالــی  و بــدون متصــدی اســت. بنابرایــن ایــن ســاختار فاقــد امکانــات 

الزم بــرای ارائــه پشــتیبانی های فنــی، منابــع مالــی، تجهیــزات فنــی و غیــره اســت. 

فدراسیون تعاون لبنان2

ــا  ــه تعاونی ه ــده کلی ــده و نماین ــیس ش ــخ 28 اوت 1968 تأس ــم 10659 در تاری ــاس حک ــر اس ــان ب ــاون لبن ــیون تع فدراس
محســوب می شــود. تعاونی هــا هــم بــرای کســب موجودیــت حقوقــی بایــد در آن عضــو باشــند. وظایــف ایــن نهــاد عبــارت از 
ارتقــاء تعاونی هــا، هماهنگــی روابــط بــا دولــت، آمــوزش و توانمندســازی اســت. ایــن مجموعــه هنــوز فعــال اســت، امــا فاقــد 

1	 	The	Directorate	General	of	Cooperatives
2	 	The	Lebanese	Federation	of	Cooperatives	(LFC)
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منابــع مالــی کافــی بــرای تدویــن اســتراتژی و برنامــه عملیاتــی در مقیــاس بــزرگ و تاثیرگــذار اســت. 

اتحادیه ملی تعاونی های اعتبار1

ایــن اتحادیــه در ســال 1968 ایجــاد شــده و بــه موجــب قانــون موظــف اســت و اعتبــار اختصــاص یافتــه بــه تعاونی هــا را تنظیــم 
نمایــد. امــا عضویــت در آن، بــه دلیــل ارزش انــدک ســهام آن، کــه تعمــدا بــرای کنتــرل تــورم ارزان نگــه داشــته شــده اســت، 
تقریبــا متوقــف شــده اســت. در مجمــوع 206 تعاونــی عضــو ایــن اتحادیــه بودنــد، از ایــن تعــداد 93 مــورد همچنــان عضویــت 

دارنــد و 23 مــورد هــم فعالیــت می کننــد.

ساختار اداری تعاونی ها

هیئت مدیره

ــد تعــداد اعضــاء  ــن ســازمان، بای ــر انجــام می شــود. ای ــر نظــر شــخص مدی ــره زی ــت مدی اداره تعاونی هــا توســط اعضــاء هیئ
ــرای تعاونی هــا مشــخص  ــا دیگــر مشــاغل را ب ــط ب ــراد و رواب ــارات، وظایــف، شــرایط کار، نحــوه انتخــاب اف تعاونی هــا، اختی

ــران تعییــن می شــود. ــا نظــر شــورای وزی ــره ب نمایــد. در ضمــن، هیئــت مدی

کمیته کنترل

ــم  ــزاری منظ ــون: برگ ــواردی چ ــارت در م ــه نظ ــود، وظیف ــم می ش ــران تنظی ــورای وزی ــرف ش ــه از ط ــه ا ی ک ــاس مصوب ــر اس ب
ــده دارد. ــر عه ــازماندهی را ب ــارات و س ــات، اختی جلس

مجمع عمومی

ایــن مجمــع متشــکل از اعضائــی اســت کــه ارزش حداقــل یــک ســهم از آنچــه را کــه در اختیــار دارنــد، پرداخــت کــرده و بــه 
موجــب آن حــق رای دارنــد. مجمــع عمومــی باالتریــن مقــام در جامعــه تعاونــی لبنــان اســت و هنگامــی کــه مــوردی را تصویــب 

ــت. ــی اس ــا الزام ــه تعاونی ه ــط از جمل ــای ذی رب ــه بخش ه ــرای هم ــرای آن ب ــد، اج می کن

6( فلسطین

مقدمه

جنبــش تعاونــی در فلســطین از دهــه 1920 فعــال اســت، در ایــن کشــور نخســتین تعاونــی در ســال 1924 تحــت حاکمیــت 
ــه بایــد توجــه داشــت کــه فرهنــگ تعــاون بســیار  ــا عنــوان "تعاونــی زارعــان تنباکــو3" تأســیس شــد. البت کــره2 ب انگلســتان در آ
ــوده  ــج ب ــور رای ــن کش ــواره در ای ــون هم ــول زیت ــت محص ــون برداش ــمی چ ــای موس ــا در رخداده ــیس تعاونی ه ــتر از تأس پیش

اســت. 

ــور  ــن کش ــد. در ای ــالغ ش ــی اب ــتورالعمل های اجرای ــب دس ــال 1933 در قال ــا از س ــه کار تعاونی ه ــاز ب ــم آغ ــطین حک در فلس
هــم در کرانــه باختــری رود اردن و هــم در نــوار غــزه، پایدارتریــن تعاونی هــا بــه ویــژه در مناطــق روســتایی وجــود داشــته اســت.

ــن  ــن باالدســتی و اشــغال ای ــر قوانی ــد دیگــر عرصه هــای اجتماعــی، همــواره تحــت تاثی ــت تعاونی هــا در فلســطین، مانن فعالی
ــون  ــا، در قان ــعه تعاونی ه ــویقی توس ــت های تش ــرای سیاس ــرو اج ــت. پی ــته اس ــرار داش ــتی ق ــم صهیونیس ــط رژی ــرزمین توس س

1	 	The	National	Union	for	Cooperative	Credit	(NUCC)
2  Acre
3	 	Tobacco	Farmers	Cooperative
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ــورد  ــه 487 م ــزه ب ــواز غ ــری و ن ــه باخت ــده در کران ــت ش ــی ثب ــرکت های تعاون ــداد ش ــای 1950 و 1960، تع 1933، در دهه ه
ــل 719  ــطینی ذی ــی فلس ــگ 1967، 418 تعاون ــتانه جن ــی اردن، در آس ــلط قانون ــگ و تس ــر جن ــت تاثی ــت. و تح ــش یاف افزای

ــد.  ــت می کردن ــده و فعالی ــت ش ــاهی اردن ثب ــی در پادش تعاون

ــر  ــم اشــغالگر صهیونیســتی مقــررات ســختگیرانه ای در حــوزه اشــتغال وضــع و اجــرا نمــود کــه ب ــس از جنــگ 1967، رژی پ
ــه  ــرا1 وارد عرص ــه آنه ــعه از جمل ــه توس ــی در زمین ــازمان های فعال ــد، س ــال بع ــت. 20 س ــتقیمی داش ــر مس ــز اث ــا نی تعاونی ه
تعــاون در فلســطین شــدند و تشــخیص دادنــد کــه بــرای نجــات حیــات اجتماعــی در فلســطین بایــد تعاونی هــا را توســعه داد 
کــه منبــع درآمــد هــم باشــند. ایــن مجموعــه در فاصلــه ســال های 1970 تــا 1990 حمایت هــای بســیاری از جملــه: تحویــل 
ــات، تأســیس مهــد کــودک،  ــرآوری لبنی ــزات ف ــون و تجهی ــه روغــن زیت ــری اراضــی زراعــی، تهی ــرای بازپس گی ماشــین آالت ب

ــد.  ــام داده ان ــطینی انج ــای فلس ــرای تعاونی ه ــر را ب ــوارد دیگ ــوراک دام و م ــای خ ــاخت کارخانه ه س

تعاونی هــا در فلســطین بــه دلیــل درگیــری مــداوم در جنــگ، خــواه ناخــواه درگیــر تنــش و ناآرامی هــای مــداوم سیاســی، از بــدو 
تأســیس هســتند. در ایــن بســتر، نخســتین تعاونی هــای اقتصــادی توســط کمیته هــای زنــان در انتفاضــه اول بــه عنــوان بخشــی 
ــی  ــی محل ــواد غذای ــد م ــدوزی و تولی ــون: گل ــته هایی چ ــر رش ــز ب ــا تمرک ــا ب ــن تعاونی ه ــدند. ای ــیس ش ــی تأس ــه مردم از جبه

توانســته اند اســتقالل زنــان را ارتقــاء داده، حــدی از توانمندســازی را بــرای آنهــا محقــق نمــوده اســت. 2

وضعیت فعلی تعاونی ها

ــرای جامعــه فلســطین، امــری دشــوار  اســتمرار شــرایط جنگــی در اراضــی اشــغالی، همــواره تأســیس و توســعه تعاونی هــا را ب
ــژه پــس از اســتقرار رژیــم صهیونیســتی، در ســال 1984، نابســامانی در اوضــاع سیاســی و  ــه وی امــا ضــروری کــرده اســت. ب

اقتصــادی بــرای فلســطین، تــا مــدت نامعلومــی ثبیــت شــد.

در فلســطین، تعاونی هــای کشــاورزی شــامل: زنبــورداری، دامــداری و آبیــاری، رایج تریــن نــوع هســتند. همچنیــن تعاونی هــای 
مســکن، خدمــات پس انــداز و اعتبــار، حمایــت از مصرف کننــدگان، بازتوزیــع بــرق و منابــع آب و غیــره نیــز مشــغول فعالیــت 

می باشــند.

1 Anera
2	 Bezaria Cooperative
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تعاونی بِزاریا2

ــتغال  ــرای 22 زن اش ــی 110 عضــو دارد، ب ــن تعاون ــد. ای ــاز ش ــرم آغ ــن و تولک ــوس، جنی ــا از 3 شــهر نابل ــی بِزاری شــکل گیری تعاون
ــد، در  ــت می کن ــزرگ فعالی ــک ســوپرمارکت ب ــب ی ــا کــه در قال ــواده شــده اســت. بِزاری ــدی 427 خان ایجــاد کــرده و موجــب بهره من
ســال 2018، حــدود 133 هــزار دالر ســودآوری داشــته اســت. ایــن تعاونــی ماننــد دیگــر همتایــان خــود، وظیفــه اصلــی خــود را ایجــاد 

اشــتغال دانســته و همــواره در حــال پرداخــت ســودها بــه اعضــاء خــود اســت. 
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یکــی از ابتــکارات فلســطینی ها، تأســیس تعاونــی »مصرف کننــدگان آب« بــا هــدف اطمینــان از بهره منــدی کلیــه خانواده هــای 
ــا  ــاد آنهــرا، ب ــل بنی ــی را حــدود 15 ســال قب ــن تعاون ــه و کارآمــد اســت. ای ــه طــور عادالن ــه شــده ب عضــو، از فاضــالب تصفی
ــق  ــع آب از طری ــه توزی ــود ک ــاد نم ــری رود اردن ایج ــه باخت ــع در کران ــا واق ــهر اریح ــاورز در ش ــواده کش ــارکت 900 خان مش

ــرد.  ــت می ک ــلطان را مدیری ــن الس ــمه عی ــد در چش ــی جدی ــاژ و لوله کش ــد پمپ ــتم جدی سیس

بر اساس اعالم وزارت کشاورزی فلسطین

- 2 درصــد از تعاونگــران جهــان در فلســطین زندگــی می کننــد و 10 درصــد خانوارهــای فلســطینی نیــز عضــو خانــواده جهانــی 
تعــاون هســتند.

- در فلســطین 610 تعاونــی وجــود دارد کــه 543 مــورد معــادل 88 درصــد در کرانــه باختــری هســتند و 76 مــورد هــم بــا ســهم 
12 درصــدی در نــوار غــزه فعالیــت می کننــد.

- حــدود 283 تعاونــی کشــاورزی وجــود دارنــد کــه 263 مــورد در کرانــه باختــری هســتند و 20 نمونــه هــم در نــوار غــزه فعــال 
. هستند

- ارزش دارایی هــای تعاونی هــا – بجــز دارایی هــای اعضــاء- حــدود 137 میلیــون دالر تخمیــن زده می شــود کــه ســهم 
ــت. ــد اس ــدود 18 درص ــاورزی در آن ح ــای کش تعاونی ه

- 81 درصد تعاونی های موجود در زمینه کشاورزی و مسکن فعالیت دارند. 

ــن هولدینگ هــا حــدود  ــی اداره می شــوند. ارزش محصــوالت ای ــه شــیوه تعاون - 23 درصــد هولدینگ هــای کشــاورزی هــم ب
223 میلیــون دالر بــرآورد می شــود کــه ســهمی 28 درصــدی از کل محصــوالت کشــاورزی را بــه خــود اختصــاص می دهــد. 

تقریبــا 19 هــزار کارگــر )22 درصــد از کارگــران بخــش کشــاورزی( در ایــن هولدینگ هــا مشــغول بــه کار هســتند.

- 7 درصد اعضاء تعاونی ها زن هستند )جمعا 1400 نفر( و 39 درصد نیز مرد هستند.

- اغلب تعاونی ها اعضائی از هر دو جنس دارند، اما 12 تعاونی، با 345 عضو مختص زنان هستند.

- زنــان 49.2 درصــد از کل جمعیــت فلســطین را تشــکیل می دهنــد، در حالی کــه ســهم آنهــا از بــازار کار تنهــا 19.4 درصــد 
. د بو

چارچوب قانونی تعاونی ها در حاکمیت ملی فلسطین1

ــا  ــد. ام ــا می باش ــر تعاونی ه ــارت ب ــت و نظ ــئولیت ثب ــه مس ــت ک ــمی اس ــاد رس ــک نه ــا2 در وزارت کار3 ی اداره کل تعاونی ه
مســاله اصلــی، دوگانگــی قانونــی در تعاونی هــای فلســطین اســت. در واقــع، قانــون تعاونــی اردن بــه شــماره 17 مصــوب ســال 
ــماره 1  ــماره 50 از 1933 و ش ــامل: ش ــر ش ــن مص ــزه، قوانی ــوار غ ــه در ن ــود، در حالی ک ــرا می ش ــری اج ــه باخت 1956 در کران
ــرای  ــون جدیــدی را ب ــا همــکاری ســازمان بین المللــی کار، قان ــار عمــل هســتند. ســرانجام اداره کل تعاونی هــا ب از 1934 معی
ــد.  ــته باش ــت داش ــطین مطابق ــی فلس ــش تعاون ــعه در جنب ــای توس ــا و چالش ه ــا آرمان ه ــه ب ــد ک ــب کردن ــا تصوی تعاونی ه

پیشــنویس ایــن قانــون در ژوئــن ســال 2010 بــرای تصویــب بــه دفتــر رییــس جمهــور ارســال شــد. 

ــون:  ــی چ ــا وظایف ــتقل ب ــه مس ــاختار نیم ــک س ــا"4 آن را ی ــم تعاونی ه ــی تنظی ــیون عموم ــکیل "کمیس ــس، تش ــن پیش نوی در ای
ــد از:  ــداف آن عبارتن ــده دارد. اه ــر عه ــارت را ب ــهیلگری و نظ ــی، تس ــزی، هماهنگ برنامه ری

- وضع سیاست ها و برنامه های ساالنه، میان مدت و بلندمدت برای بخش تعاون

- هماهنگی و همکاری با سازمان ها و نهادهای دولتی و غیر دولتی  

1	 	Palestinian	National	Authority	(PNA)
2	 	General	Directorate	of	Cooperative
3	 	Ministry	of	Labour (MoL)	
4	 	General	Commission	for	Regulating	Cooperatives	(GCRC)
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مسائل تعاونی ها

• در فلسطین تعداد اعضاء در هر تعاونی اندک است و تعاونی ها محدود به سطح خانواده ها هستند. 	

• ــاغل 	 ــا و مش ــا از خیریه ه ــاختار آنه ــت و س ــوع فعالی ــن ن ــرز بی ــه م ــرا ک ــته اند، چ ــر داش ــاختاری متغی ــواره س ــا هم تعاونی ه

ــت.  ــن نیس ــده اند، روش ــت ش ــی ثب ــوان تعاون ــه عن ــر دو ب ــه ه ــی ک خصوص

• ــون 	 ــت قان ــت حاکمی ــزه تح ــوار غ ــا در ن ــه تعاونی ه ــرا ک ــت، چ ــا اس ــالل در اداره تعاونی ه ــه اخت ــر ب ــی، منج ــی قانون دوگانگ

مصــر و کرانــه باختــری در چارچــوب قانــون کشــور اردن در دو فضــای متفــاوت از قوانیــن مختلفــی تبعیــت می کننــد، بــر ایــن 

اســاس، وحــدت رویــه ای وجــود نــدارد و قانــون موجــود هــم الــزام آور نیســت. 

• بــا توجــه بــه رابطــه ضعیــف دولــت و تعاونی هــا، آنهــا بــرای حفــظ موجودیــت خــود، ناگزیــر از وابســتگی مــداوم و شــدید 	
ــی هســتند. ــان خصوصــی و بین الملل ــه حامی ب

26بخش اول



7( سوریه

مقدمه

بنــا بــه اعــالم ســازمان بین المللــی کار در ســال 2016 بیــش از 65 میلیــون نفــر بــه دلیــل خشــونت، درگیــری و نقــض حقــوق 
ــناخته  ــده ش ــت ش ــوی ثب ــوان پناهج ــه عن ــر ب ــون نف ــش از 21 میلی ــداد بی ــن تع ــد و از ای ــن کرده ان ــرک وط ــار ت ــه اجب ــر ب بش
ــا  ــه، تعاونی ه ــای اولی ــن نیازه ــرورت تامی ــوز و ض ــی خانمان س ــش جنگ ــدن آت ــعله ور ش ــس از ش ــز پ ــوریه نی ــوند. در س می ش
در مبــدا، بــه طــور محــدود در بــازه آتش بــس ســعی در امدادرســانی دارنــد و در کشــورهای مقصــد نیــز بــرای ســوری هایی کــه 
حــاال بــا عناوینــی چــون آواره و پناهجــو خوانــده می شــدند، مامنــی بــرای کســب درآمــد و امــرار معــاش محســوب می شــوند. 

یکــی از کشــورهای مقصــد بــرای پناهجویــان ســوری، ترکیــه اســت. اقتصــاد ایــن کشــور پــس از جنــگ ســوریه، پذیــرای خیــل 
ــر  ــتانبول و ازمی ــون اس ــی چ ــهرهای بزرگ ــرقی و ش ــوب ش ــتان های جن ــب در اس ــه اغل ــد ک ــوری ش ــان س ــی از پناهجوی عظیم

ســاکن هســتند. 

ــان فشــار زیــادی وارد کنــد، لــذا  ــه اقتصــاد کشــور میزب ــان از اهــم مــواردی اســت کــه می توانــد ب تامیــن غــذا بــرای پناهجوی
اغلــب ســوریها اشــتغال بــه کشــاورزی و مشــاغل خــرد مرتبــط بــا آن دارنــد. البتــه بایــد توجــه داشــت کــه اغلــب ایــن مشــاغل 
ــازار کار محلــی، موجــب نارضایتــی  ــه محدودیــت ب ــا توجــه ب ــد و ب ــز و نامنظمــی را دارن فصلــی هســتند و دســتمزدهای ناچی
ســاکنین بومــی و بــروز تنشــها و ناآرامی هــای اجتماعــی نیــز خواهنــد شــد. در ایــن شــرایط ایجــاد یــک کســب و کار مســتقل و 
نیمــه مســتقل همچــون تعاونی هــا می توانــد کمــک شــایان توجهــی بــه زندگــی روزمــره مهاجــران کــرده و بــار معــاش مهاجــران 

ــد.  ــان اندکــی ســبک تر نمای ــرای اقتصــاد جامعــه میزب را ب
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ــران  ــد از مهاج ــا 5 درص ــرت81، تنه ــی مهاج ــازمان بین الملل ــالم س ــق اع ــت. طب ــوری، اردن اس ــان س ــر پناهجوی ــد دیگ مقص
ســوری قصــد بازگشــت بــه کشــور خــود را دارنــد و مابقــی اظهــار کرده انــد کــه در اردن بــه زندگــی خــود ادامــه خواهنــد داد. در 
ایــن شــرایط، ضــروری اســت کــه بــرای حمایــت از پناهجویــان و کاســتن از بــار تکفــل آنهــا بــر اقتصــاد اردن، فرصت هــای کار 

ــر تعاونی هــا فراهــم شــوند.  جمعــی نظی

بــرای پناهنــدگان ســوری در اردن، گزینه هایــی محــدود بــه 5 دســته شــامل: کشــاورزی، ســاخت و ســاز، تولیــد )عمــده فروشــی، 
خــرده فروشــی(، کار خانگــی و مهمان نــوازی و فــرآوری مــواد غذایــی بــرای اشــتغال وجــود دارد. در میــان ایــن 5 مــورد نیــز، 
تنهــا دو بخــش کشــاورزی و ســاختمان اجــازه کار در جایــگاه غیــر کارفرمــا را می دهنــد. ایــن وضعیــت بــرای زنــان دشــوارتر 
ــرای 4 درصــد مجــوز کار  ــون تنهــا ب ــان مهاجــر، تاکن ــع فرهنگــی در خصــوص کار زن ــر موان ــود، چــرا کــه عــالوه ب خواهــد ب
صــادر شــده اســت. موانــع قانونــی هــم وجــود دارنــد، بــه طــور مثــال بــر اســاس قانــون فعلــی تعاونی هــا در اردن، تأســیس یــک 
تعاونــی، نیازمنــد حضــور حداقــل 15 عضــو بــا ملیــت اردنــی بــه عنــوان هیئــت مؤســس اســت. ایــن سیاســت، خــود مانعــی 

ــده می شــود.   ــد نظــر در آن دی ــان ســوری اســت و ضــرورت تجدی ــی پناهجوی ــرای نقش آفرین ب

ــتغال و از  ــای اش ــودن فرصت ه ــم نم ــا فراه ــویی ب ــد از س ــا میتوان ــعه تعاونی ه ــیس و توس ــد، تأس ــه ش ــه گفت ــه آنچ ــه ب ــا توج ب
ســوی دیگــر بــا تــدارک کاالهــای مــورد نیــاز بــه جامعــه در جامعــه مقصــد مهاجریــن ســوری کمــک شــایان توجهــی نمایــد. 

1	 Turna
2	 Food	and	Agriculture	Organization	(FAO)
3	 Promoting	self-reliant	livelihoods	of	Syrian	refugee	and	Turkish	host	communities	through	entrepreneur-
ship	in	food	and	agriculture
4	 Izmir
5	 Sanliurfa
6 Mardin
7	 Stuffed	Mussels
8	 United	Nations	High	Commissioner	for	Refugees (UNHCR)

بخش اول

تعاونی تورنا1، مرکزی برای صلح و امید 

 ســازمان خواروبــار جهانــی2 بــا حمایــت مالــی کشــور ژاپــن طرحــی را بــا عنــوان "ارتقــاء معیشــت پناهجویــان ســوری و جوامــع میزبــان 
در ترکیــه از طریــق کارآفرینــی در غــذا و کشــاورزی"3 در اســتان های ازمیــر4، شــانلی اورفــه5 و ماردیــن6 ترکیــه اجــرا نمــود. در ایــن 
طــرح کــه در قالــب تعاونــی تورنــا اجــرا می شــود، 20 زن ســوری و تــرک بــه تولیــد صــدف شــکم پر7 بــه عنــوان یــک غــذای محبــوب 

ــد. ــه می پردازن در ترکی

ــروش  ــرد و ف ــا مشــتریانی را جــذب ک ــتوران ها و خرده فروش ه ــی از رس ــای محل ــج در بازاره ــه تدری ــی ب ــن تعاون ــال 2019 ای  در س
محصــوالت خــود را آغــاز نمــود. بــه تدریــج تــا ســال 2020 بــازار خــود را گســترش داد، تــا جایی کــه در فوریــه ســال جــاری توانســت 

در هفتــه 500 کیلوگــرم صــدف شــکم پر بفروشــد. 
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وضعیت کنونی1 تعاونی ها در سوریه

ــای  ــترش فعالیت ه ــال گس ــوریه در ح ــمال س ــای ش ــی، تعاونی ه ــدد اجتماع ــای متع ــگ و ناآرامی ه ــه جن ــود تجرب ــا وج ب
ــن نیازهــای مــردم  ــی2 نقــش مهمــی در تامی ــه جوامــع تعاون ــن تعاونی هــا تحــت نظــارت و مدیریــت اتحادی خــود هســتند. ای
ــی  ــش تعاون ــا جنب ــه ب ــی ک ــی همکاری های ــه ط ــن منطق ــتند. در ای ــوداگران هس ــطه ها و س ــتفاده واس ــوء اس ــری از س و جلوگی
انگلســتان، تحــت عنــوان »خواهــر تعاونــی3« صــورت گرفتــه، 7 درصــد از اقتصــاد ایــن منطقــه بــه شــیوه تعاونــی اداره می شــود 

ــان دارد. ــه زن ــاص ب ــز اختص ــا نی ــد از تعاونی ه و 3 درص

در منطقــه شــمال ســوریه و در ناحیــه روژآوا، بــه دلیــل تنــش بــا دولــت مرکــزی و کشــور ترکیــه، بــه اقتصــاد خودکفــا و تأســیس 
ــت  ــی جه ــه، تعاونی های ــن منطق ــا در ای ــادی کرده ــاز اقتص ــی و نی ــه های فرهنگ ــر ریش ــه ب ــا تکی ــد. ب ــا روی آورده ان تعاونی ه
اشــتغال زایی بــرای مــردم ایجــاد شــدند. در ایــن میــان، تعاونی هایــی هســتند کــه تنهــا اختصــاص بــه زنــان داشــته و بــا هــدف 
توانمندســازی ســعی در ایجــاد اســتقالل اقتصــادی بــرای آنهــا دارنــد. تعاونــی ســیلر4 یــک نمونــه موفــق در ایــن زمینــه اســت. 

کمیته هــای متعــددی در ایــن منطقــه وجــود دارنــد کــه ذیــل اتحادیــه در تالشــند تــا امــر تعــاون را گســترش دهنــد:

- کمیته کشاورزی که نیازهای کشاورزان را تامین می کند.

- کمیتــه صنعتــی کــه درصــدد تامیــن بــرق بــرای مناطقــی هســتند کــه فاقــد بــرق و بــه آن تجهیــزات کارخانــه ای، نانوایــی، 
داروخانــه و ... می باشــند. 

ــه  ــت ارزان تهی ــا قیم ــن را ب ــیمان و آه ــود، س ــی، ک ــوالت غذای ــی، محص ــای بین الملل ــک نهاده ــا کم ــی ب ــه بازرگان - کمیت
ــد.  ــو دارن ــزار عض ــش از 6 ه ــد و بی می کنن

- کمیته دامداری که مرغداری برای طیور و اصطبل برای گاو و گوسفندان می سازند.

تــالش اتحادیــه تعاونی هــا در منطقــه شــمال ســوریه در ایــن اســت کــه بتــوان رفــاه عمومــی را بــه ویــژه در مناطــق آزاد شــده از 
اشــغال نیروهــای داعــش بــا تأســیس تعاونی هــا فراهــم آورد.

تاکنــون 142 تعاونــی در شــمال ســوریه تأســیس شــده و مشــغول فعالیــت هســتند. تنهــا در الجزیــره5 در اســتان َحَســکه بیــش از 
87 تعاونــی فعــال وجــود دارد. در َعفریــن 21 مــورد و در کوبانــی نیــز 34 مــورد فعالیــت دارنــد کــه 600 خانــواده را بهره منــد 

ســاخته اند. 

1   با توجه به استمرار شرایط فوقالعاده جنگی در سوریه، گزارش وضعیت موجود آنها، محدود به مناطقی است که اطاعات مقطعی از آنها وجود دارد.
2	 	Union	of	Cooperative	Societies
3	 	Sister	Co-operative
4	 	Şilêr
5	 	Jazira
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تاریخچه تعاونی ها در سوریه

نخســتین تعاونی هــا در ســوریه، در بســتر ســبک زندگــی کوچــروی و در قالــب اراضــی اشــتراکی عشــایر بــرای اســکان، دامــداری 
و کشــاورزی فصلــی ایجــاد شــدند. مالکیــت ایــن زمین هــا کــه هیمــا1 نامیــده می شــوند، بــه صــورت توافقــی و عرفــی تعییــن 

شــده و مبنایــی بــرای تشــکل یافتــن ســاختار عشــایر کوچــرو در ســوریه و اردن بــوده اســت. 

اولیــن تعاونــی "هیمــا" در ســوریه در نزدیکــی وادی العزیــب2 آغــاز بــکار کــرد. در ایــن برهــه یعنــی از ســال 1963 کــه حــزب 
ــردان  ــه دولتم ــورد توج ــا م ــعه تعاونی ه ــیس و توس ــتی آن، تأس ــت های سوسیالیس ــرو سیاس ــت، پی ــور نشس ــند ام ــر مس ــث ب بع

قــرار گرفــت. 

ــه  ــل ده ــا از اوای ــای هیم ــتین تعاونی ه ــی، نخس ــاص اراض ــی اختص ــوص چگونگ ــترده در خص ــی گس ــات میدان ــرو مطالع پی
1960، ذیــل دســتورالعمل های اتحادیــه تعاونــی دهقانــی3 فعالیــت خــود را آغــاز کردنــد. در ایــن سیســتم، هــر تعاونــی یــک 
ــی  ــل و چانه زن ــان قبای ــری می ــاء، میانجی گ ــف اعض ــن وظای ــه تعیی ــل ب ــس4 در قبای ــابه مجل ــا مش ــه دقیق ــره دارد ک ــت مدی هیئ
بــرای دریافــت تســهیالت می پــردازد. تعاونی هــای هیمــا در واقــع مدیــران اراضــی هســتند و وظایفــی از قبیــل: تعییــن مالکیــت 
ــه  ــی ب ــرت فصل ــرای مهاج ــزی ب ــات دام و برنامه ری ــات، مالی ــه حیوان ــرانه تغذی ــا، س ــداد دام ه ــت تع ــن محدودی ــا، تعیی گله ه

ــد.  ــام می دهن ــوریه را انج ــرب س غ

ــن  ــود. ای ــیس نم ــود را تأس ــی خ ــی هیمای ــتان تعاون ــر اس ــت در ه ــت وق ــا، دول ــه ای هیم ــای قبیل ــت تعاونی ه ــال موفقی ــه دنب ب
ــعه  ــان و توس ــد گیاه ــت رش ــرای تقوی ــین، ب ــل صحرانش ــود در قبای ــان خ ــا همتای ــاط ب ــوریه، در ارتب ــر س ــا در سراس تعاونی ه
تولیــد فرآورده هــای دامــی بــا اســتفاده از تکنیک هــا و ابتــکارات دانــش روزآمــد کشــاورزی فعالیــت می کننــد. بــر ایــن اســاس، 
تعاونی هــای هیمــا فصــل مشــترک قبایــل بادیه نشــین و دولــت مرکــزی بودنــد کــه از ســویی راهــی بــرای رســاندن صــدای مــردم 
روســتایی و عشــایر بــه دولــت بــود و از ســوی دیگــر، بــا ایجــاد کانــال ارتباطــی جهــت کنتــرل عشــایر، ابــزاری کارآمــد بــرای 

ــد.  ــوب می ش ــزی محس ــت مرک ــرای دول ــی ب ــوع  قبیله گرای ــری از وق جلوگی
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  ظرفیت عظیم تعاون در قطب شرق قاره افریقا: کنیا
   تهیه شده در دپارتمان اقتصادی

مقدمه

ــا برخــورداری از مســاحت بالــغ بــر 582 هــزار  ــا در شــرق قــاره افریقــا و در حاشــیه اقیانــوس هنــد واقــع شــده اســت و ب کنی
ــی، جمعیــت  ــر داده هــای بانــک جهان ــا ب ــرار دارد؛ بن ــی فهرســت 50 کشــور اول وســیع جهــان ق ــع در رده انتهای ــر مرب کیلومت
ــعه  ــزارش وزارت توس ــتناد گ ــه اس ــزان ب ــن می ــه از ای ــت. ک ــوده اس ــر ب ــون نف ــه 53 میلی ــب ب ــال 2019، قری ــور در س ــن کش ای
تعــاون و بازاریابــی ایــن کشــور در ســال 2008، حــدود 63 درصــد بــه طــور مســتقیم یــا غیرمســتقیم در بنگاه هــای اقتصــادی 
ــور در  ــن کش ــای ای ــمگیر تعاونی ه ــت چش ــه موفقی ــه ب ــا توج ــز ب ــاس و نی ــن اس ــر همی ــته اند؛ ب ــارکت داش ــور مش تعاون مح
توســعه شــاخص های اقتصــادی- اجتماعــی و کاهــش فقــر و ســطح نابرابری هــا بــا توجــه بــه مقالــه اخیــر اتحادیــه بین المللــی 
ــت گذاران  ــط سیاس ــا توس ــری راهکاره ــتای بکارگی ــه آن در راس ــزا ب ــی مج ــاص بولتن ــا و اختص ــی کنی ــه و بررس ــاون، مطالع تع
عرصــه تعــاون کشــور در دســتور کار اندیشــکده قــرار گرفــت؛ در ادامــه اهــم نتایــج حاصــل از مطالعــات انجــام شــده، آمــده 

اســت:

وجه تسمیه کشور کنیا

ــا نــام کنیــا مشــابهت دارد. ایــن نــام بــه  نــام کنیــا از کوهــی در کنیــا بــه نــام ِکَرپــف1 گرفتــه شــده کــه در گویشــهای محلــی ب
صــورت رســمی از ســال1920 توســط انگلســتان بــر ایــن کشــور نهــاده شــده اســت؛ پــس از اســتقالل رســمی ایــن ســرزمین 
در 12 دســامبر ســال 1963 بــه رهبــری جومــو کنیاتــا2 )رهبــر اســتقالل( و قرابــت تلفــظ نــام کنیــا بــا نــام او، عنــوان کنیــا3 بــر 

ایــن ســرزمین تثبیــت گردیــد. 

1  krapf
2  Jomo	Kenyatta
3  Kenya
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شمای کلی اقتصاد کنیا

تولیــد ناخالــص داخلــی کنیــا بنــا بــر داده هــای بانــک جهانــی در ســال 2019، قریــب بــه 96 میلیــارد دالر بــوده اســت؛ ایــن 
ــرداری توســط  ــران به دلیــل برخــورداری از ســواحل مناســب و بهره ب ــر اســاس گزارشــات ســازمان توســعه تجــارت ای کشــور ب
کشــورها علی الخصــوص کشــورهای اروپایــی جهــت صــادرات نفــت و دیگــر کاالهــا، بــه عنــوان دروازه و قطــب1 شــرق افریقــا 
معرفــی و دســتیابی بــه بــازار آن بــه معنــای دســتیابی بــه بــازار کشــورهای همســایه از جملــه اوگانــدا، روانــدا، برونــدی، ســودان 

جنوبــی و جنــوب اتیوپــی معرفــی شــده اســت.

ــب  ــه اغل ــوده ک ــوه ب ــیاه و قه ــای س ــوص چ ــاورزی علی الخص ــش کش ــر بخ ــی ب ــا مبتن ــی کنی ــاد مل ــه اقتص ــن پای اصلی تری
ــژه ای در  ــهم وی ــت س ــگری و توریس ــاورزی، گردش ــس از کش ــت؛ پ ــته اس ــدان وابس ــز ب ــور نی ــن کش ــِی ای ــای صنعت فعالیت ه

ــته اند. ــا داش ــرای کنی ــی ب درآمدزای

تجارت خارجی کنیا

بــر اســاس داده هــای مرکــز تجــارت بین الملــل2 بــه نقــل از گزارشــات ســازمان توســعه تجــارت ایــران، میــزان صــادرات کنیــا در 
ســال 2019، 6 و میــزان واردات آن 17 میلیــارد دالر بــوده اســت؛ مهمتریــن اقــالم صادراتــی کنیــا بــه سراســر جهــان بــه ترتیــب 
ــکا،  ــورهای امری ــه کش  ب

ً
ــا ــون دالر( غالب ــوه )198 میلی ــون دالر( و قه ــون دالر(، گل رز )488 میلی ــیاه ) 1099 میلی ــای س چ

ــون دالر(،  ــی ) 3323 میلی ــوخت های معدن ــب س ــان بهترتی ــر جه ــا از سراس ــی کنی ــالم واردات ــن اق ــدا و مهمتری ــد و اوگان هلن
ــای  ــات آن؛ ضبط کننده ه ــی و قطع ــزات برق ــین آالت و تجهی ــون دالر( و ماش ــی ) 1641 میلی ــایل مکانیک ــین آالت و وس ماش

 از کشــورهای چیــن، هنــد و ژاپــن بــوده اســت.    
ً
صــدا و تولیدکننــدگان صــدا و تلویزیــون )1267 میلیــون دالر( عمدتــا

تعاون و تحقق اهداف سند چشم انداز2030 کنیا

ــا کــه بــه صــورت کلــی دارای ســه رکــن اساســِی اقتصــادی، اجتماعــی و سیاســی می باشــد،  بــر اســاس ســند چشــم انداز کنی
ــرای  ــی را ب ــی باالی ــطح زندگ ــه س ــت ک ــط اس ــد متوس ــوردار از درآم ــی و برخ ــد، صنعت ــوری جدی ــال2030 کش ــا در س کنی

ــود فراهــم مــی آ ورد. ــهروندان خ ش

ــه موقعیــت اجتماعــی در زندگــی، قومیــت و مالحظــات دیگــر بسترســاز گــردآوری  تعاونی هــا از آنجــا کــه صرفنظــر از هرگون
ــت های  ــترش سیاس ــاز گس ــجم و زمینه س ــه منس ــکل گیری جامع ــم ش ــی از ارکان مه ــوند، یک ــوب می ش ــم محس ــراد دور ه اف
ــاخصی  ــز و ش ــگاه متمای ــان از جای ــل اداره دموکراتیکش ــد؛ و به دلی ــده و می آین ــمار آم ــه ش ــاز ب ــا از دیرب ــادی کنی ــای اقتص بق

ــند.                                                                             ــوردار می باش برخ

جنبش تعاون در کنیا

جنبــش تعــاون باالفاصلــه پــس از اســتقالل رســمی کنیــا )ســال 1963( و بــا هــدف ایجــاد رشــد اقتصــادی پایــدار و فقرزدایــی 
ــاون  ــش تع ــر جنب ــال حاض ــت؛ در ح ــه اس ــکل گرفت ــور ش ــتغال زایی در آن کش ــی و اش ــت غذای ــروت، امنی ــاد ث ــن ایج ضم
ــای  ــه تعاونی ه ــتر در زمین ــا بیش ــا در کنی ــرار دارد؛ تعاونی ه ــه 7 ق ــل در رتب ــطح بینالمل ــه 1 و در س ــا، رتب ــاره افریق ــا در ق کنی
خدماتــی )مســئول تهیــه، بازاریابــی، پرداخــت وام، فــروش کاالهــای مصرف کننــده و تحصیــالت اعضــا( و پــس از آن در زمینــه 
ــن در  ــد. ای ــازمان یافته ان ــی( س ــعه مل ــه توس ــک ب ــدرن و کم ــاوری م ــتفاده از فن ــج اس ــدف تروی ــا ه ــدی )ب ــای تولی تعاونی ه
ــه  ــتیابی ب ــتای دس ــان در راس ــور مدیریتش ــای روز به منظ ــا از فناوری ه ــِی کنی ــای خدمات ــری تعاونی ه ــه بهره گی ــت ک ــی اس حال
ــال 2007،  ــول در س ــی پ ــدوق بین الملل ــت؛ صن ــروری اس ــری ض ــا ام ــازی تعاونی ه ــر شبکه س ــادی نظی ــریعتر اقتص ــد س رش
ــن امــر را ضعــف در مدیریــت، شــفافیت محــدود در تعاونی هــا و نقــاط ضعــف زیرســاختی  ــر ســر راه ای ــن چالــش ب مهمتری

بیــان نمــوده اســت. 

1  Hub
2  International	Trade	Center
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جنبش تعاون در کنیا در چهار طبقه قابل تفکیک است:

1. اتحادیــه تعاونــی کنیــا1: ایــن اتحادیــه راس تعاونی هــا در کنیــا به شــمار مــی رود؛ ایــن مهــم در 22 دســامبر ســال 2009 
در کنیــا مــورد پذیــرش واقــع شــده اســت.  

ــامل  ــی ش ــات تخصص ــود خدم ــه خ ــرکت های تابع ــه ش ــازمانها ب ــن س ــوم2: ای ــل س ــِی نس ــی - مل ــازمان های تعاون 2. س
ــه  ــاء ب ــت ارتق ــی در جه ــادی و اجتماع ــریکان اقتص ــا ش ــال ب ــاط فع ــعه ارتب ــی کاال، توس ــکن، بازاریاب ــداری، مس ــه، بانک بیم
ســطوح بین المللــی را پیشــنهاد می دهنــد؛ در حــال حاضــر 10 ســازمان از ایــن قســم در کنیــا وجــود دارد کــه در ادامــه مــورد 

اشــاره قــرار خواهــد گرفــت:

1.2. بانــک تعاونــی کنیــا بــا مســئولیت محــدود3؛ ایــن بانــک در ژوئــن 1956 بــه عنــوان یــک جامعــه تعاونــی ثبــت شــده 
اســت.

2.2. صادرکننــدگان قهــوه تعاونــی کنیــا بــا مســئولیت محــدود4؛ ایــن مجموعــه در ســال 2008 توســط کشــاورزان فعــال 
در عرصــه قهــوه و در مقیــاس کوچــک جهــت توانمندســازی و دسترســی آنهــا بــه منظــور حضــور در بازارهــای صادراتــی شــکل 

گرفتــه اســت.

ــده  ــیس ش ــی تأس ــود کارای ــدف بهب ــا ه ــز ب ــن مرک ــدود5؛ ای ــئولیت مح ــا مس ــی ب ــعه تعاون ــات و توس ــز اطالع 3.2. مرک
اســت.

ــال 1978  ــه س ــرکت ب ــن ش ــه ای ــکل گیری اولی ــاس ش ــدود6؛ اس ــئولیت مح ــا مس ــا ب ــی کنی ــه تعاون ــرکت بیم 4.2. ش
ــطح  ــه در س ــرکت های بیم ــن ش ــی از بزرگتری ــوان یک ــه عن ــه ب ــق بیم ــرمایه و ح ــر س ــر از نظ ــال حاض ــردد و در ح برمی گ

مــی رود.  به شــمار  بین الملــل 

ــر  ــابقه قدیمی ت ــد دارای س ــر چن ــا ه ــن تعاونی ه ــدود7؛ ای ــئولیت مح ــا مس ــا ب ــد کنی ــی جدی ــای لبنیات 5.2. تعاونی ه
هســتند ولیکــن بــه صــورت دقیــق در 25 ژوئــن ســال 2003 ثبــت شــده اند و در شــرق آفریقــا برخــوردار از یکــی از بزرگتریــن 
ــا  ــن تعاونی ه ــاری ای ــد تج ــتند. رون ــیر هس ــوالت ش ــی و محص ــی، بازاریاب ــع غذای ــر صنای ــتمل ب ــات مش ــت لبنی ــبکه صنع ش
ــرای  ــهامداران، ب ــادی س ــع اقتص ــتای مناف ــد و در راس ــل میگیرن ــاورزان تحوی ــام را از کش ــیر خ ــه ش ــت ک ــورت هس ــن ص بدی

ــانند. ــروش می رس ــه ف ــا را ب ــی و آنه ــف، بازاریاب ــوالت مختل محص

1  Cooperative Alliance	of	Kenya (CAK) Ltd
2	 	Tertiary	National	Co-operative	Organizations	(NACOs)	Ltd
3	 	Co-operative	Bank	of	Kenya	Ltd
4	 	Kenya	Co-operative	Coffee	Exporters	(KCCE)	Ltd
5	 	Co-operative	Development	and	Information	Centre (CODIC)	Ltd
6	 	Co-operative	Insurance	Company	of	Kenya	(CIC)	Ltd
7	 	New	Kenya	Co-operative	Creameries	(KCC)	Ltd
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6.2. انجمــن تعاونــی صاحبیــن مزرعــه کنیــا1؛ ایــن انجمــن در ســال 1937 بــه عنــوان یــک انجمــن تعاونــی ملــی بــرای 
ــه تعاونی هــای قهــوه ثبــت شــده اســت.  جوامــع اولی

ــا مســئولیت محــدود2؛ مســئولیت ایــن انجمــن، حمایــت از ســپرده ها  ــا ب 7.2. انجمــن تعاونــی پس انــداز و اعتبــار کنی
ــه موفقیــت اســت. مهمتریــن اهــداف اصلــی آنهــا  ــا چالشــها در راســتای دســتیابی ب ــا در مواجهــه ب ــار کنی و تعاونی هــای اعتب

عبارتنــد از:

- ارتقاء سازمان و توسعه سپرده های تعاونی و انجمن های اعتبارِی رشدپذیر؛

- انتشــار اطالعــات بــا تمرکــز بــر جوامــع اعتبــاری و پس اندازهــا و هماهنــگ کــردن روش هــای عملیاتــی آنهــا و تمریــن کــردن 
بــه منظــور حفــظ یکنواختــی اساســی؛

- آموزش و پرورش، تعلیم اعضا، مقامات و کارمندان جوامع اعتباری و سپرده ها؛

ــت  ــتم مدیری ــک سیس ــودن ی ــم  نم ــطه فراه ــه واس ــپرده ها ب ــاری و س ــع اعتب ــی جوام ــت داخل ــود مدیری ــه بهب ــک ب - کم
استانداردشــده.

عملیــات انجمــن تعاونی هــای پس انــداز و اعتبــار کنیــا توســط هیــات مدیــره ای 15 نفــره، منتخــب از اعضــای جوامــع اعتبــاری 
و ســپرده ها مدیریــت می شــود؛ الزم بــه ذکــر اســت دفتــر مرکــزی ایــن ســازمان در نایروبــی قــرار دارد. 

ــده و  ــت ش ــال 1998 ثب ــن در س ــن انجم ــا3: ای ــتایی کنی ــارِی روس ــداز و اعتب ــای پس ان ــع تعاونی ه ــن جوام 8.2. انجم
چتــر حمایتــی ملــی بــرای ســپرده ها و تعاونی هــای اعتبــاری روســتایی بــه شــمار مــی رود؛ اعضــای انجمــن متشــکل از جوامــع 

تعاونــی عمدتــا در مناطــق روســتایی اســت کــه:

- منبع اصلی درآمد آنها به واسطه فعالیت های روستایی نظیر کشاورزی است؛

- درصد بیشتر اعضا در مناطق روستایی زندگی می کنند؛

- اعضا عمدتا از موسسات و بنگاه هایی که در مناطق روستایی نظیر کارخانجات مستقر هستند، تأمین می شوند.

ــاء  ــه ارتق ــک ب ــا، کم ــتایی کنی ــاری روس ــداز و اعتب ــای پس ان ــع تعاونی ه ــن جوام ــدت انجم ــدف بلندم ــه ه ــم رفت روی ه
اســتاندارد زندگــی در مناطــق روســتایی کنیــا از طریــق جنبــش تعاونــی روســتایی مؤثــر، کارآمــد و مناســب بــا ظرفیــت ارائــه 

ــت.  ــه اس ــه صرف ــرون ب ــترس و مق ــل دس ــی قاب ــات مال خدم

9.2. انجمــن تعاونــی مســکن ملــی بــا مســئولیت محــدود4؛ ایــن انجمــن در ســال 1979 به منظــور تعدیل مســائل ســرپناه 
از طریــق مــدل تعاونــی بــه واســطه فراهــم نمــودن خدمــت مالــی و فنــی ثبــت شــده اســت؛ شــکل گیری انجمــن در راســتای 
ــود. جنبــش  ــن درآمــدی ب ــان گروه هــای پایی ــه و شایســته در می ــه صرف ــرای مســکن مقــرون ب ــاد تقاضــا ب ــه حجــم زی پاســخ ب
تعــاون بــر اســاس چشــم انداز ســال2030 کنیــا متعهــد اســت کــه 25% تقاضــای مســکن ســاالنه کنیــا را فراهــم کنــد. تأمیــن 
ــن و زیرســاخت می دهــد و  ــه زمی ــه تعاونی هــا اجــازه دسترســی ب ــی ب ــت و خدمــات فن ــه همــراه حمای ــی خــرد مســکن ب مال
ســاخت و ســاز باکیفیــت را تضمیــن می کنــد. ایــن انجمــن همچنیــن بــا اســتفاده از آمــوزش در عرصه هــای مدیریــت مالــی و 

ــد. ــتیبانی می کن ــو پش ــای عض ــی از تعاونی ه حکمران

1	 	Kenya	Planters	Co-operative	Union	(KPCU)
2	 	Kenya	Union	of	Savings	and	Credit	Co-operative (KUSCCO)	Ltd
3	 	Kenya	Rural	SACCO	Societies	Union	(KERUSSU)	Ltd
4	 	National	Co-operative	Housing	Union	(NACHU)	Ltd
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ــی  ــی مل ــازمان تعاون ــک س ــع ی ــا در واق ــن هلدینگ ه ــدود1؛ ای ــئولیت مح ــا مس ــی ب ــاط تعاون ــای ارتب 10.2. هلدینگ ه
ــی در  ــش خصوص ــا بخ ــارکت ب ــا، مش ــن هلندینگ ه ــی ای ــت اصل ــده اند؛ فعالی ــت ش ــارس 2010 ثب ــه در 8 م ــتند ک هس
عرصه هــای فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات به منظــور حداکثرســازی بــازده بــه اعضــا و اطمینــان دادِن دسترســی بــه اطالعــات 
از طریــق تهیــه و تــدارک محصــوالت مقــرون بــه صرفــه و خدمــات در نتیجــه ارتقــاء رفــاه اقتصــادی اجتماعــی اســت. فنــاوری 
اطالعــات و ارتباطــات، عنصــری حیاتــی بــرای توســعه کشــور اســت و هلدینگ هــای ارتبــاط تعاونــی بــا مســئولیت محــدود در 

جهــت فراهــم نمــودن بهتریــن محصــوالت فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات بــه صــورت اســتراتژیک فعالیــت می کننــد.

 از جوامــع تعاونــی 
ً
3. تعاونی هــای ثانویه2)انجمن هــای تعاونــی ناحیه/بخــش(: عضوگیــری ایــن تعاونی هــا صرفــا

ــه انتخــاب می شــوند، مدیریــت می شــوند؛ اســاس شــکل گیری  ــه اجرایــی کــه از تعاونی هــای اولی ــه اســت و توســط کمیت اولی
ــت.  ــوده اس ــادی ب ــاخص اقتص ــش ش ــه، افزای ــای ثانوی تعاونی ه

ــه3: اعضــای ایــن تعاونی هــا به واســطه شــاخصی مشــترک نظیــر مــکان در جهــت صرفه هــای اقتصــادی  4. تعاونی هــای اولی
ــد.   ــا تــک - محصــول به شــمار می رون ــن تعاونی هــا شــرکت های تــک - منظــوره ی دور هــم جمــع شــده اند و اغلــب ای

قانون تعاون کنیا

قانــون جوامــع تعــاون )اصالحیــه( 2004 در حــال حاضــر قانــون پایــه کنیــا و هدایتگــر شــکل گیری و مدیریــت تعاونی هــا در 
آن کشــور بــه حســاب می آیــد؛ در ایــن قانــون بــرای دولــت وظایــف زیــر مقــرر گردیــده اســت: 

• تدوین سیاست و چارچوب قانونی برای توسعه تعاونی ها؛	
• بهبود رشد و توسعه تعاونی ها با استفاده از ارائه خدمات الزم در زمینه عملکرد، پیشرفت و انحالل آنها؛	
• توسعه مشارکت تعاونی ها از طریق فرآیندهای مشورتی که بر سیاست، قانون و مقررات متمرکز است.	

ــق  ــوده و در راســتای کاهــش نظــارت دقی ــون ســال 1997 ب ــه قان ــه( 2004، در واقــع اصالحی ــون جوامــع تعــاون )اصالحی قان
دولــت بــر تعاونی هــا و افزایــش اســتقالل تعاونی هــا تدویــن گردیــده اســت؛ و در واقــع از نــو نقــش دولــت را در جنبــش تعــاون 
از طریــق اداره کمیســیوناری بــرای جنبــش تعــاون به واســطه افزایــش اختیــارات آن همچــون بازرســی و ارائــه خدمــات توســعه 

ــد. ــم می کن ــی تنظی فن

ــای  ــق کمیته ه ــود را از طری ــای خ ــور تعاونی ه ــئولیت اداره ام ــار مس ــا اختی ــای تعاونی ه ــه اعض ــه ب ــون 1997 اولی قان
مدیریتــی منتخــب مــی داد؛ تصویــب ایــن قانــون در حالــی بــود کــه تعاونی هــا آن زمــان بــرای ایــن مقــدار اســتقالل و آزادی 
ــن  ــد و همی ــاز گردی ــوءمدیریت هایی را زمینه س ــکار و س ــادهای آش ــذا فس ــتند فل ــی نداش ــی مکف ــود آمادگ ــت خ در مدیری

ــود.   ــم نم ــه آن را فراه ــات اصالحی ــر موجب ام

1	 Cooperative	Communication	Holdings	Ltd (CCHL)	
2	 Secondary	Co-operatives
3	 Primary	Co-operatives
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اجرای سیاست های توسعه تعاوِن کنیا

سیاســت های توســعه تعــاون کنیــا، گســترش فضــای اقتصــادی بــرای رشــد پایــدار تعــاون ضمــن ســاخت تعاونی هــای مســتقل، 
خودکنتــرل و بــه لحــاظ تجــاری دوام پذیــر تعریــف می شــود.   تمرکــز اصلــی ایــن سیاســت ها بازنگــری بــر ســاختار، تقویــت 
ــه  ــا چالش هــای موجــود در زمین ــد ب ــه نهادهــای اقتصــادی فعــال و پرجنــب و جــوش اســت کــه می توان ــل تعاونی هــا ب و تبدی

خلــق ثــروت، ایجــاد اشــتغال و کاهــش فقــر مقابلــه کنــد.

در سیاســت های توســعه تعــاون کنیــا، نقــش دولــت بجــای کنترل کننــده توســعه تعــاون، تنظیم کننــده و تســهیل کننده اســتقالل 
ــت  ــت جه ــمی دول ــس رس ــا آژان ــی کنی ــاون و بازاریاب ــعه تع ــر وزارت توس ــال حاض ــت؛ در ح ــده اس ــف ش ــا تعری تعاونی ه
هماهنگــی توســعه تعــاون در ایــن کشــور محســوب می شــود؛ برخــی وظایــف اصلــی ایــن وزارتخانــه در ادامــه بیــان گردیــده 

اســت:

• ثبت و انحالل کلیه شرکت های تعاونی که تحت قانون ثبت شده اند؛	
• تدوین سیاست تعاون؛	
• حمایت از توسعه یک محیط مساعد برای رشد تعاون؛	
• انجام سؤاالت، تحقیقات و بازرسی ها.	

ــت  ــت تقوی ــد در جه ــزار قدرتمن ــک اب ــوان ی ــه عن ــات ب ــات و ارتباط ــاوری اطالع ــتا فن ــن راس ــازد در همی ــان می س خاطرنش
بهــره وری و توانمندســازی تعاونی هــا، توســط دولــت کنیــا در قالــب ایجــاد مرکــز داده هــا، شــبکه دیجیتــال، دولــت الکترونیــک 

و پــارک فنــاوری چندرســانه ای مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت. 

اثرگذارترین تعاونی های کنیا

ــاخه  ــریعترین زیرش ــوان س ــه به عن ــتند ک ــا هس ــا در کنی ــن تعاونی ه ــه مهمتری ــا از جمل ــار1 کنی ــداز و اعتب ــای پس ان تعاونی ه
ــوب  ــا محس ــاره افریق ــا در ق ــن تعاونی ه ــا اثرگذارتری ــن تعاونی ه ــوند؛ ای ــناخته می ش ــل ش ــطح بین المل ــد در س ــال رش در ح
ــت  ــت های پرداخ ــطه سیاس ــا 2015 به واس ــاله 2005 ت ــازه دهس ــاون، در ب ــی تع ــه بین الملل ــتناد اتحادی ــر اس ــوند و بناب می ش

ــد. ــل کرده ان ــق عم ــیار موف ــر بس ــش فق وام در کاه

در ادامه برخی اهم این تعاونی ها مورد اشاره قرار گرفته است:

1. تعاونی پس انداز و اعتبار موآلیمو2

ــا بــه شــمار مــی رود و عمــده اعضــای آن را معلمــان کنیایــی تشــکیل  ایــن تعاونــی، بزرگتریــن تعاونــی پس انــداز و اعتبــار کنی
می دهنــد؛ تأســیس اولیــه ســاختمان ایــن تعاونــی در ســال 1984 انجــام و در ســال 2016 ضمــن انتقــال بــه ســاختمان جدیــد، 
ــر  ــعبه در سراس ــر دارای 18 ش ــال حاض ــی در ح ــن تعاون ــت؛ ای ــه اس ــورت پذیرفت ــوان آن ص ــه عن ــز ب ــی" نی ــدن " مل اضافه ش

ــوان شــده اســت.   ــه خدمــات رفاهــی و مالــی، هــدف ایــن تعاونی هــا عن کنیاســت؛ افزایــش ســطح دسترســی اجتمــاع ب

1	 	Savings	&	Credit	Cooperatives (SACCOS)
2	 	Mwalimu
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2. تعاونی پس انداز و اعتبار استیما1

این تعاونی در سال 1974 و با هدف ارتقاء سطح رفاه اجتماعی اعضای خود، تأسیس شده است.

3. تعاونی پس انداز و اعتبار یوِنْیِتس2

اعضــای ایــن تعاونــی، افــراد و ســرمایه گذاران بــر کســب و کارهــای کوچــک را شــامل می شــود؛ و بــه آنهــا خدمــات مالــی در 
ــه می کنــد.  حــد متوســط ارائ

4. تعاونی پس انداز و اعتبار ملل

ــا 131  ــدا ب ــا )در ابت ــل در کنی ــازمان مل ــدان س ــه کارمن ــداری ب ــات بانک ــه خدم ــدف ارائ ــا ه ــال 1975، ب ــی در س ــن تعاون ای
ــت.  ــده اس ــیس گردی ــد( تأس کارمن

تعاونی های کنیا و ویروس کرونا

 آن را منتشــر کــرده، عملکــرد تعاونی هــا در امــر مبــارزه بــا فقــر و نابرابری هــا 
ً
اتحادیــه بین المللــی تعــاون در مقالــه ای کــه اخیــرا

را در دوره شــیوع کرونــا موفــق ندانســته و ضمــن اشــاره بــه افزایــش فقــر، نابرابــری و بیــکاری به دلیــل تأثیــر ســوء آن بــر مشــاغل 
ــاخص های  ــود ش ــا در بهب ــان تعاونی ه ــذاری همچن ــدگاری و اثرگ ــت مان ــی در جه ــن راهکارهای ــر یافت ــردم، ب ــت م و معیش
اجتماعــی – اقتصــادی ضمــن بازســازی و طراحــی مجــدد تعاونــی هــای اولیــه )بازســازی جنبــش تعــاون( حتــی در ایــن دوره 
ــن کشــور  ــا، تعــداد فقــرا در ای ــه اســتناد سرشــماری نفــوس و مســکن ســال 2019 کنی ــه ب ــن مقال ــد داشــته اســت؛ در ای کی تأ
حــدود 19.5 میلیــون نفــر اعــالم شــده کــه حجــم عظیــم آنهــا )بالــغ بــر70 درصــد( در مناطــق روســتایی ســاکن بوده انــد. 
بــر اســاس نتایــج حاصــل از بررســی یکپارچــه خانوارهــای کنیا3مــورد اشــاره در ایــن مقالــه، ویــروس کرونــا موجــب تشــدید 
ــر آن کشــور را شــامل می شــوند، شــده اســت.  ــت فقی ــوار کــه 30.2 درصــد جمعی ــان سرپرســت خان ــژه زن ــه وی ــرا ب ــر فق فق
ــا افزایــش چشــمگیری  ــا شــیوع کرون ــر، ب ــر طــی ســال های اخی ــه تغی ــری درآمــدی علی رغــم هیچگون ــن ســطح نابراب همچنی

داشــته اســت. 

سبقه ارتباط میان دو کشور ایران و کنیا

روابــط ایــران و کنیــا از بــدو شــکل گیری )دهــه1350( بیشــتر جنبــه اقتصــادی داشــته و ســفارت ایــران نخســتین بــار در ســال 
ــر  ــا یکدیگ ــی ب ــور مدت ــالمی دو کش ــالب اس ــروزی انق ــد از پی ــت. بع ــده اس ــیس ش ــا تأس ــت کنی ــی، پایتخ 1351 در نایروب
ــه ویــژه روابــط فرهنگــی میــان دو  ــر توســعه روابــط ب کیــد ب ارتباطــی نداشــتند و روابــط آنهــا مجــددا از ســال 1361 ضمــن تأ

1	 	Stima
2	 	Unaitas
3	 	Kenya	Integrated	Household	Survey	(KIHBS)
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کشــور بازســرگیری شــده اســت. 

هــر چنــد تاکنــون شــش اجــالس کمیســیون مشــترک میــان ایــران و کنیــا برگــزار شــده کــه ســبقه اولیــن ســاِل تشــکیل آن بــه ســال 
ــردد  ــاورزی، برمی گ ــاد کش ــری وزارت جه ــا تصدی گ ــال 1393 ب ــه س ــن آن ب ــی و آخری ــری وزارت بازرگان ــا تصدی گ 1375 ب
ــه نظــر می رســد میــزان روابــط دو کشــور در  ــا علی الخصــوص در حــوزه تعــاون ب ــا توجــه بــه ظرفیت هــای عظیــم کنی لیکــن ب
ســطح اقتصــادی در ســطح بهینــه و حداکثــری نیســت؛ عواملــی همچــون عــدم وجــود ارتبــاط بانکــی مســتقیم بــا کشــورهای 
ــز عــدم وجــود مشــوق ها و تســهیالت تجــاری و بانکــی  ــادالت تجــاری و اقتصــادی و نی ــه دلیــل حجــم پاییــن مب افریقایــی ب

کافــی بــرای هدایــت صادرکننــدگان و صاحبــان صنایــع بــه بازارهــای افریقایــی را می تــوان از عمــده دالیــل آن برشــمرد. 

ــر  ــا و تأثی ــرق افریق ــواحل ش ــار در س ــی تب ــیرازی و بلوچ ــان ش ــاله ایرانی ــور چندصدس ــم حض ــز علی رغ ــی نی ــطح فرهنگ در س
ــن  ــا، لیک ــواحلی آنه ــان س ــی در زب ــاد فارس ــیار زی ــوص ورود واژگان بس ــور علی الخص ــن کش ــگ ای ــر فرهن ــان ب ــتقیم آن مس
ــت  ــی در جه ــای اصول ــدم برنامه ریزی ه ــی و ع ــادالت آموزش ــعه مب ــر توس ــر نظی ــای مؤث ــر فعالیت ه ــز ب ــدم تمرک ــل ع به دلی
تحقــق مفــاد یادداشــت تفاهم نامه هــای فرهنگــی میــان دو کشــور و تمرکــز صــرف بــر فعالیت هــا و شــیوه های تبلیغــی غیرمؤثــر 

ــت.  ــوده اس ــده ا ی نب ــت و تعیین کنن ــرات مثب دارای اث
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- توجــه سیاســتگذاران عرصــه تعــاون کشــور بــه ظرفیت هــای تعــاون منطقــه شــرق افریقــا بــه ویــژه کنیــا در راســتای امــر توســعه و 
پیشــرفت اقتصــادی - اجتماعــی

- بهره گیری بخش تعاون کشور از راه حلهای فناورانه به منظور حداقل سازی هزینه ها و افزایش درآمدزایی  

- توجه و توانمندسازی تعاونی های کشور در راستای تولید ثروت، افزایش خوداتکایی و ایفای نقش اثرگذار در مقاطع حساس 
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بخش دوم

  تعاونی ها و مهاجرت: تعاونی ها چه نقشی در مدیریت مهاجران و پناهجویان دارند؟
    تهیه شده در کارگروه فرهنگی-اجتماعی

مقدمه
ــزرگ و  ــای ب ــرای جابجایی ه ــی ب ــم فعال ــواره مکانیس ــان، هم ــت در جه ــی جمعی ــل پویای ــی از عوام ــوان یک ــه عن ــرت ب مهاج
ــوان  ــه عن ــورها ب ــش کش ــن نق ــی در تعیی ــهم بزرگ ــل س ــن عام ــود. ای ــف می ش ــی تعری ــک و تدریج ــم کوچ ــی ه ــریع و گاه س
مهاجــر فرســت و یــا مهاجرپذیــر دارد و همانگونــه کــه پیــرو تحــوالت جهانــی درجاتــی از شــدت و ضعــف را تجربــه می کنــد، 

ــد.  ــی باش ــوالت جهان ــا تح ــود، منش ــد خ می توان

طبــق اعــالم ســازمان بین المللــی کار، در ســال گذشــته، 232 میلیــون نفــر در سراســر مهاجــرت کرده انــد، از ایــن میــان 207 
 میلیــون نفــر بــاالی 18 ســال ســن داشــته اند. در ایــن گــروه 150 میلیون نفــر  بــرای یافتــن کار مهاجــرت کرده انــد و مهاجر-کارگر
ــونت  ــال خش ــی، اعم ــت جان ــدم امنی ــون ع ــی چ ــه دالیل ــا ب ــر بن ــون نف ــش از 65 میلی ــن بی ــوند. همچنی ــده می ش  خوان
ــده ــوان پناهن ــه عن ــا ب ــر از آنه ــون نف ــش از 21 میلی ــه بی ــده اند، ک ــرت ش ــه مهاج ــور ب ــود مجب ــه خ ــوق اولی ــض حق  و نق

 یا پناهجو ثبت شده اند و 10 میلیون نفر نیز بدون تابعیت هستند.

نوســانات سیاســی، ناآرامی هــای اجتماعــی و بعضــا جنگ هــای داخلــی و بین المللــی میــل بــه مهاجــرت را تقویــت می کنــد. 
تحــوالت بین المللــی بــه ویــژه در کشــورهای در حــال توســعه بــه ویــژه در خاورمیانــه بــه ســمتی پیــش رفتــه کــه آمــار مهاجریــن 
اجبــاری در ســال 2018 بــه حــدود 71 میلیــون نفــر رســیده اســت. در ایــن شــرایط، انســجام اجتماعــی بــه شــدت آســیب پذیر 

شــده و بــا اســتمرار حــس ناامنــی امــر تعــاون و همیــاری در جامعــه در معــرض فروپاشــی قــرار می دهــد. 

ــه  ــا دهه هــای متمــادی ب ــا مــدت نامعلومــی، گاهــی ت ــده ممکــن اســت ت ــوان مهاجــر، چــه پناهن ــا عن ــد، چــه ب شــرایط جدی
طــول انجامــد، امــا آنچــه بایــد ســامان پیــدا کنــد، بازیابــی نظــم اجتماعــی روزمــره اســت. در واقــع مهاجریــن بعــد از تضمیــن 
بقــا، مترصــد فراهــم کــردن شــرایطی هســتند، کــه بتوانــد زندگــی روزمــره خــود را از ســر بگیــرد. او کــه یــک غریبــه در جامعــه 

ــدارد.  ــرای اشــتغال و تشــکیل زندگــی پیشــرو ن ــادی ب ــان محســوب می شــود، گزینه هــای زی میزب

بــر ایــن اســاس، مدیریــت مهاجریــن بــا اولویت هایــی چــون: اســکان، اشــتغال و ادغــام اجتماعــی در صــدر اهــداف کشــورهای 
ــدان  ــه چن ــای ن ــی و حمایت ه ــدود دولت ــای مح ــر کمک ه ــالوه ب ــن ع ــاماندهی مهاجری ــرد. در س ــرار می گی ــر ق مهاجرپذی
ــی  ــپس خدمات ده ــتغال و س ــرای اش ــدا ب ــرای ابت ــی ب ــه خوب ــد گزین ــای می توانن ــی، تعاونی ه ــازمان های بین الملل ــدار س پای
بــه مهاجــران باشــند. در ایــن یادداشــت برآنیــم تــا بــه بررســی نقــش تعاونی هــا در مدیریــت و ســاماندهی مهاجریــن بپردازیــم.

توصیه 151 سازمان بین المللی کار 

در ایــن توصیــه، ســازمان بین المللــی کار بــه اهمیــت فراهــم شــدن فرصت هــای برابــر و بــه رســمیت شــناختن 
حقــوق مهاجریــن اشــاره کــرده و بــه ظرفیــت قابــل توجــه تعاونی هــا در ایجــاد اشــتغال بــه عنــوان راهــی بــرای 
ادغــام اجتماعــی کارگــران مهاجــر تاکیــد می کنــد. ایــن توصیــه ذیــل عنــوان برابــری فرصــت، از لــزوم اعطــاء 

ــد.  ــای کار می گوی ــن جوی ــرای مهاجری ــا ب ــت در تعاونی ه حــق عضوی
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ــت  ــا فعالی ــف تعاونی ه ــواع مختل ــغلی در ان ــت ش ــون فرص ــن در 100 میلی ــره زمی ــاط ک ــی نق ــر از اقص ــارد نف ــون 1 میلی اکن
ــن  ــد در ای ــورهای مقص ــز در کش ــان نی ــن و پناهجوی ــی، مهاجری ــطح بین الملل ــرت در س ــزون مهاج ــد روزاف ــا رون ــد. ب می کنن

ــوند.  ــف می ش ــواده تعری خان

ــه،  ــواع تعاونی هــا اعــم از مســکن، مالــی، تجــارت منصفان ــر اســاس تجربیــات موجــود جهانــی، مهاجریــن می تواننــد در ان ب
تولیــدی، کارگــری و خدمــات عضــو شــده و یــا تعاونــی مختــص خــود را بــرای تامیــن نیازهــای خــود تأســیس کننــد. در ایــن 
ــی،  ــی، بازاریاب ــی، تســهیالت مال ــی، مشــاوره حقوق ــی، نیازهــای اساســی، خدمــات مراقبت ــی چــون: کاریاب تعاونی هــا خدمات

ــود. ــه می ش ــرورش ارائ ــوزش و پ ــتی، آم ــای معیش حمایت ه

در اینجــا تعاونی هــای جامعــه میزبــان بــه آوارگان پنــاه داده و بــه عنــوان کارگــر آنهــا را اســتخدام می کننــد. در مقابــل مهاجــران 
ــان، اغلــب  ــا جامعــه میزب ــرای خــود ی ــن خدمــات ب ــی تامی ــق شــرکت های تعاون ــرای ایجــاد تعاونی هــای خــود از طری ــز ب نی
ــداوم  ــای م ــا و پیگیری ه ــه تالش ه ــران در نتیج ــن مهاج ــی ای ــد. گاه ــدام می کنن ــی اق ــازمان بین الملل ــک س ــت ی ــا حمای ب

ــد.  ــدا می کنن ــز پی ــدا خــود را نی ــه مب ــی راه بازگشــت ب نهادهــای جهان

نقــش مهــم دیگــر تعاونی هــا بــه عنــوان نهادهایــی کــه دانــش عملــی ارزشــمندی دارنــد، کمــک بــه همسان ســازی فــرد تــازه وارد 
ــازی  ــب شبکه س ــی در قال ــای اجتماع ــاد ظرفیت ه ــا ایج ــد ب ــا می توانن ــر تعاونی ه ــارت دیگ ــه عب ــت. ب ــد اس ــه مقص ــه جامع ب
و تقویــت تعامــالت جامعــه میزبــان بــا مهاجرهــا بــرای پذیــرش اجتماعــی آن هــا و کاهــش مخاطــرات انســانی چــون: نــزاع، 

ــان و کــودکان زمینه ســاز صلــح باشــند. ــه همــراه توانمندســازی زن ــواع خشــونت ها ب درگیــری و ان
ــردم و  ــان م ــطه گری می ــا واس ــوده و ب ــر ب ــد موث ــز می توانن ــدا نی ــی در مب ــد، تعاون ــا در مقص ــم تعاونی ه ــش مه ــر نق ــالوه ب ع
دولــت بــه ویــژه در زمینــه خدمات رســانی و توزیــع اقــالم مــورد نیــاز می تواننــد شــرایط مبــدا را نیــز بهبــود بخشــیده و احتمــاال 
امــکان بازگشــت مهاجــران بــه ویــژه بــرای کســانی کــه بــه دلیــل جنــگ و ناآرامــی رفته انــد را بهبــود بخشــند. نمونــه بــارز ایــن 
ــی و  ــال مردم ــا اقب ــین ب ــمالی و کردنش ــق ش ــژه در مناط ــه وی ــا ب ــت. تعاونی ه ــوریه اس ــور س ــا در کش ــه تعاونی ه ــاله تجرب مس
ــوی  ــد. از س ــردم دارن ــه م ــای اولی ــن نیازه ــگ و تامی ــارات جن ــران خس ــعی در جب ــی س ــازمان های بین الملل ــی س ــتوانه مال پش
دیگــر در کشــورهای مقصــد نیــز ماننــد: ترکیــه و اردن، همانطــور کــه گفتــه شــد، تعاونی هــا در اشــتغال آفرینی و تامیــن معــاش 

ــد. ــک کرده ان ــران کم ــه مهاج ب

البتــه بایــد توجــه داشــت کــه تاکنــون، تعاونی هــا پتانســیل نامحــدودی ندارنــد و در ارتبــاط بــا مهاجــرت نیــز هنــوز از حداکثــر 
ظرفیــت آنهــا اســتفاده نشــده اســت. چــرا کــه در ایــن راه بــا موانــع متعــددی از جملــه عــدم اعتمــاد جامعــه میزبــان و بــه ویــژه 
مهاجــران، عــدم دسترســی بــه منابــع پایــدار مالــی بــرای خدمات رســانی بــه مهاجــران و دشــواری ایجــاد هماهنگــی و ارتبــاط 

بــا نهادهــای مدنــی و دولــت در ســطح ملــی و نهادهــای جهانــی در ســطح بین المللــی مواجــه هســتند.
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نوآوری های تعاونی ها در رابطه با مهاجرین:
ــه  ــد. ب ــان و مهارت هــای شــغلی می پردازن ــل: آمــوزش زب ــه خدمــات دیگــری از قبی ــه ارائ ــن ب ــا مهاجری تعاونی هــا در رابطــه ب
ــرای گردشــگری شــهری  ــای کار آموزش هــای الزم را ب ــه مهاجریــن جوی ــا شــرکت تعاونــی گردشــگری ب ــال در ایتالی ــوان مث عن
ــمت  ــولیداری1 در س ــی س ــون: ویاگ ــی چ ــر تعاونی های ــر نظ ــی زی ــس از مدت ــد پ ــا می توانن ــب، آنه ــن ترتی ــت. بدی داده اس

ــه فعالیــت بپردازنــد.   راهنمــای تــور2 ب

انگلســتان نمونــه خــالق دیگــری اســت. در ایــن کشــور، برنامه هــای آموزشــی ویــژه ای در شــرکت های تعاونــی کشــاورزی بــرای 
کارگــران فصلــی مــزارع برگــزار می شــود. آمــوزش زبــان انگلیســی و تــالش بــرای ادغــام هــر چــه بیشــتر آنهــا در جامعــه مقصــد 
از اهــم اقداماتــی اســت کــه بــرای کارگــران مهاجــر در تعاونی هــا انجــام می شــود، تــا بتواننــد سرپرســت بــا مدیــر خــط تولیــد 

 . ند شو

در برخــی مــوارد نیــز کــه مهاجــر بــه کشــور خــود بازگشــته، امــکان تأســیس تعاونــی بــا ســاختار مشــابه نیــز فراهــم شــده اســت. 
ــه  ــکل گرفت ــد ش ــه در مقص ــدازی ک ــا و پس ان ــده در تعاونی ه ــل ش ــه حاص ــه تجرب ــکاء ب ــا ات ــد، ب ــه بازمی گردن ــی ک مهاجرین
ــان  ــت زن ــا اکثری ــود بازگشــته اند، ب ــه موطــن خ ــه ب ــی از کارگــران مهاجــر ســابق ک ــزی گروه ــال در اندون ــه طــور مث اســت. ب
ــار بــرای دیگــر کارگــران مهاجــر و خانواده هــای آنهــا در قالــب آمــوزش  ــه تشــکیل یــک تعاونــی پس انــدازی و اعتب تعاونگــر ب
ــد. ایــن تعاونی هــا اغلــب متشــکل از کارگرانــی هســتند کــه  ــدازی اســتارت آپ ها اقــدام نموده ان مدیریــت کســب و کار و راه ان
نمی تواننــد بــه خدمــات بانک هــای متعــارف دسترســی داشــته باشــند. ایــن طــرح موفــق شــد از ســال 2009 تاکنــون ســرمایه 

13 هــزار دالری توانســت بــا 29 عضــو و 100 خانــواده پوشــش دهــد. 

همچنیــن در کانــادا، حلقه هــای مهاجــران اغلــب تعاونی هایــی را در زمینه هایــی چــون خدمــات نظافــت، حمل ونقــل، 
ــد.  ــیس می کنن ــه تأس ــیقی و البس ــژه موس ــه وی ــر ب ــات، هن ــوزش، تحقیق ــتوران، آم رس

انواع تعاونی های مهاجرین و پناهجویان
1. تعاونی های میزبان

تعاونی هایی که در کشور مقصد فعالیت داشته اند و پس از ورود پناهجویان به آنها نیز خدمات می دهند.

ــوادآموزی،  ــکن، کار، س ــون مس ــی چ ــه در زمینه های ــود دارد، ک ــا وج ــمال ایتالی ــو در ش ــهر برگام ــی3 در ش ــرکت تعاون ــک ش ی
ــز  ــو را در 220 مرک ــزار پناهج ــال 2015، 18 ه ــی در س ــن تعاون ــد. ای ــت می کن ــران فعالی ــرش مهاج ــرورش و پذی ــوزش و پ آم

ــرار داد.  ــرش ق ــورد پذی ــی م ــکن اختصاص ــی4 و 170 مس خوش امدگوی

1	 	Viaggi	Solidari
2	 	Tour	leader
3	 	Ruah
4	 	Welcome		centres
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2. اقدامات اجرایی بین المللی
ــر  ــز درگی ــا را نی ــرت، تعاونی ه ــه مهاج ــرا در زمین ــت اج ــه جه ــی ک ــازمان های بین الملل ــه س ــوط ب ــای مرب ــی از برنامه ه برخ

می کننــد.

ــای  ــان کمک ه ــه پناهجوی ــی ب ــالم خوراک ــد اق ــا خری ــده ب ــای تولیدکنن ــق تعاونی ه ــور از طری ــذا در 20 کش ــی غ ــه جهان برنام
ــن  ــت ای ــان ســاکن شــدند و جمعی ــه عــکار در شــمال لبن ــر پناهجــوی ســوری در منطق ــد. 200 هــزار نف ــه می کن ــی ارائ غذای
منطقــه فقرنشــین را دو برابــر کرده انــد. امــا بــا فراهــم کــردن فرصت هــای اشــتغال توســط تعاونی هــا بــا حمایــت ســازمان های 
بین المللــی از جملــه ســازمان بین المللــی کار و برنامــه عمــران ملــل متحــد1 بــرای حــدود 1/4 از مــردم منطقــه اعــم از لبنانــی و 
پناهجویــان ســوری امــکان امــرار معــاش از طریــق کشــاورزی فراهــم شــد. همچنیــن تأســیس یــک تعاونــی بــا عنــوان خانه ســبز 
ــت  ــز توانس ــی نی ــن تعاون ــت. ای ــاورزی می پرداخ ــمند کش ــای ارزش ــی دانه ه ــت و فروش ــرورش، مراقب ــه پ ــه ب ــد ک ــت ش حمای

بــرای 200 کشــاورزی لبنانــی و پناهجــوی ســوری اشــتغال ایجــاد کنــد.

دیگــر نمونه هــا عبارتنــد از: 1. کمیســاریای عالــی پناهنــدگان2 بــه زنــان پناهنــده در توســعه تعاونی هــای صنایــع دســتی ماننــد 
ــژه  ــای وی ــاد تعاونی ه ــه ایج ــدا ب ــای اوگان ــز در اردوگاه ه ــارک نی ــدگان دانم ــی پناهن ــورای عال ــد. 2. ش ــک می کن ــش کم مراک
مهاجریــن کمــک مالــی کــرده اســت. 3. شــرکت تعاونــی صنایــع دســتی پناهنــدگان قلندیــه3 در کرانــه باختــری رود اردن اســت 
کــه زنــان فلســطینی را بــا آمــوزش در زمینه هایــی چــون حســابداری و اشــتغال در صنایــع دســتی، میوه هــای خشــک، خیاطــی و 

لحــاف دوزی مشــغول فعالیــت کــرده اســت. همچنیــن یــک مهــد کــودک و پرورشــگاه نیــز تأســیس کــرده اســت.

2-1- تعاونی های ویژه پناهجویان
ــد  ــت چن ــزاران بهداش ــی کارگ ــده اند. تعاون ــاد ش ــدگان ایج ــای پناهن ــاز اقامتگاه ه ــن نی ــدف تامی ــا ه ــط ب ــه فق ــی ک تعاونی های
فرهنگــی4 یــک تعاونــی  کارگــری در کانــادا اســت کــه در ســال 1998 بــا 75 عضــو کارگــر کــه ســابقا مهاجــر یــا پناهنــده بودنــد، 
تشــکیل شــد. ایــن تعاونــی ســاالنه بــه 2 هــزار خانــواده مهاجــر و پناهنــده کمــک می کنــد تــا بتواننــد از خدمــات مربــوط بــه 
آمــوزش مــادران، مراقبــت از نــوزاد، نگهــداری از فرزنــدان دارای معلولیــت، ارتقــاء ســالمت و بهداشــت روان و ... بهــره ببرنــد. 

2-2- تعاونی های حمایت از بازگشت

تعاونی هــا در بازگشــت پناهنــدگان بــه مبــدأ خــود نیــز نقــش دارنــد. در بســیاری از کشــورها از جملــه: بوســنی و هرزه گویــن، 
تیمــور شــرقی، الســالوادور، گوآتمــاال، لبنــان، جمهــوری مقدونیــه، یوگوســالوی ســابق، موزامبیــک، روآنــدا، ســریالنکا و نپــال 
ــی در جهــت تســهیل  ــن شــرایط، تعاونی هــا اقدامات ــد. در ای تعاونی هــا در بازســازی پــس از جنــگ نقــش مهمــی ایفــا کرده ان
بازگشــت اقلیت هــا و رزمنــدگان، بازســازی مشــاغل و خانه هــا، برقــراری آشــتی و تســهیل برقــراری روابــط اجتماعــی گســیخته 
ــه از  ــت ک ــریالنکا5 اس ــی کار در س ــازمان بین الملل ــازی س ــروژه توانمندس ــارز آن پ ــه ب ــد. نمون ــام داده ان ــگ انج ــه جن در نتیج

طریــق توســعه اقتصــادی بــا حمایــت از تعاونی هــا بــه قربانیــان جنــگ داخلــی کمــک کــرده اســت. 

2-3- تعاونی های پس انداز و اعتبار6: 
ــل و  ــد نق ــی مانن ــور مال ــه در ام ــه صرف ــرون ب ــات مق ــود خدم ــاء خ ــادی اعض ــت اقتص ــظ امنی ــت حف ــا در جه ــن تعاونی ه ای
انتقــال پــول و حواله هــای مالــی بــه کشــورهای مبــدا ارائــه می دهنــد. ایــن ســرمایه ها میتوانــد پشــتوانه مالــی ارزشــمندی بــرای 
پوشــش گســترده 80 تــا 90 درصــدی تامیــن مایحتــاج اساســی ماننــد غــذا، پوشــاک، ســرپناه، بهداشــت و آمــوزش را فراهــم 

1	 	United	Nations	Development	Programme (UNDP)
2	 	United	Nations	High	Commissioner	for	Refugees	(UNHCR)
3	 	Kalandia	Refugee	Camp	Women’s	Handicraft	Cooperative	
4	 	Multicultural	Health	Brokers	Cooperative
5	 	Local	Empowerment	through	Economic	Development	(LEED)	Project
6	 	Savings	and	credit	cooperatives	(SACCOs)
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ــک  ــکیل ی ــا تش ــب ب ــن ترتی ــود. بدی ــتاده می ش ــتایی فرس ــق روس ــه مناط ــا ب ــن حواله ه ــد ای ــا 40 درص ــدود 30 ت ــد. در ح کنن
شــبکه مالــی تعاونــی می تــوان امــکان دسترســی بــه پس انــداز، اعتبــار و بیمــه را در ســطح محلــی فراهــم نمــود و فرصت هــای 

رشــد را فراهــم نمــود.

ــاورزی،  ــوالت کش ــد محص ــوره ای در تولی ــد منظ ــی چن ــورو1، تعاون ــام سوروس ــا ن ــن، ب ــای فیلیپی ــن تعاونی ه ــی از بزرگتری یک
بازاریابــی، خدمــات و خرده فروشــی اســت. در ایــن ســاختار، کارگــران مهاجــر فیلیپینــی می تواننــد پس انــداز و ســرمایه گذاری 
ــد و  ــدار در مناطــق روســتایی پشــتیبانی کنن ــروری و گردشــگری پای ــه خــود از فعالیت هــای کشــاورزی، آبزی پ ــه نوب ــد و ب کنن

بــه توســعه محلــی نیــز کمــک نماینــد. 

ــی  ــات مال ــل: خدم ــا از قبی ــط تعاونی ه ــده توس ــه ش ــات ارائ ــترده ای از خدم ــف گس ــد از طی ــز می توانن ــر نی ــران مهاج کارگ
متناســب بــا نیازهــای خــود اســتفاده کننــد. بــه عنــوان مثــال: یــک تعاونــی بیمــه2در جمهــوری الســالوادور  اخیــرا یــک بیمــه 
بــرای مهاجــران راه انــدازی کــرده کــه هزینه هــای بازگشــت و حواله هــای یــک ســاله آنهــا را در صــورت مــرگ پوشــش می دهــد. 

در ایــاالت متحــده آمریــکا چندیــن تعاونــی کارگــری خانگــی3 کــه اکثــر اعضــاء آن را زنانــی از جنــوب و مرکــز آمریــکا تشــکیل 
ــتخدام  ــای اس ــه آژانس ه ــران ب ــتگی کارگ ــه وابس ــه طوری ک ــد. ب ــه می دهن ــتخدام ارائ ــغلی و اس ــق ش ــات تطبی ــد، خدم می دهن

ــد، را کاهــش می دهــد.  ــی از مهاجــر کارگــر بگیرن ــردازش باالی خصوصــی را کــه ممکــن اســت هزینه هــای پ

مهاجرت برای کار: جنسیت و تعاونی ها
ــان،  ــف زن ــت مضاع ــیتی و محرومی ــای جنس ــودن تبعیض ه ــن نم ــا روش ــرت، ب ــیت در مهاج ــر جنس ــودن متغی ــاظ نم لح
ــال داده هــای مهاجــرت، در طــول 30  ــه گــزارش پورت ــه مهاجــرت ایجــاد کنــد. ب ــه لحــاظ کیفــی ب ــد نــگاه دقیقتــری ب می توان
ســال گذشــته، ســهم زنــان از مهاجــرت بین المللــی میــان 40 تــا 45 درصــد بــوده اســت. عــالوه بــر ســهم نســبتا ثابــت، دالیــل 
مهاجــرت زنــان نیــز یکســان بــوده و کمــاکان محــدود بــه تحصیــل و بیــش از آن جســتجوی کار بــه ویــژه بــرای زنــان سرپرســت 

خانــوار بــوده اســت. 

ــد، پــس  ــان تشــکیل می دهن ــق اعــالم ســازمان بین المللــی کار، در ســال 2019 بیــش از 41 درصــد کارگــران مهاجــر را زن طب
تــالش بــرای تامیــن معــاش بــرای زنــان اهمیــت بســیاری دارد. در ایــن گــروه، اغلــب زنــان بــه ویــژه در کشــورهای آســیای شــرقی 
بــه عنــوان کارگــر خانگــی4 بــرای ارائــه خدماتــی چــون: پرســتاری کــودکان، مراقبــت از ســالمندان، انجــام کارهــای خانــه اعــم از 

آشــپزی و نظافــت، رانندگــی و ... راهــی دیگــر کشــورهای در حــال توســعه از جملــه حاشــیه جنــوب خلیــج فــارس می شــوند.

بــا اســتمرار رونــد مهاجرفرســتی، پیامدهایــی چــون: قاچــاق انســان، بهره کشــی در مقصــد، اعمــال خشــونت علیــه کارگــران، 
انــواع سوءاســتفاده های جســمی و جنســی را متعــدد بــه دنبــال داشــته اســت. پیــرو وقــوع ایــن رخدادهــای ضــد بشــری، در کنــار 
ــان مهاجــر کارگــر فیلیپینــی در ســال 2002  ــا مدیریــت زن ــان ب ــی دامای ســازمان های مردم نهــاد و نهادهــای بین المللــی، تعاون

در نیویــورک تأســیس گردیــد.

1	 	Sorosoro	Ibaba	Development	Cooperative	(SIDC)
2	 	Seguros	Futuro cooperative	insurance
3	 	Si	Se	Puede!,	Amigos	and	Mujeres	Unidas
4	 	Domestic	worker
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دامایــان ماموریــت خــود را تقویــت قــدرت کارگــران کمدســتمزد در جهــت اســتیفای حقــوق خــود در زمینه هایــی چــون: کار، 
بهداشــت، جنســیت و مهاجــرت اعــالم می کنــد. ایــن نهــاد بخــش دیگــر تمرکــز خــود را متوجــه اهدافــی چــون از بیــن بــردن 
ــه  ــه اســتانداردهای کار عادالن ــن مطالب ــان و ســرقت دســتمزد و همچنی ــرداری کارفرمای ــا کالهب ــارزه ب ــروری کار، مب قاچــاق نی

بــرای دســتیابی بــه عدالــت اقتصــادی و اجتماعــی اســت.

تعاونــی دامایــان کــه از ســال 2002 تأســیس شــده، بزرگتریــن تعاونــی متعلــق بــه کارگــران مهاجــر اســت. یکــی از خدمــات 
ــن  ــون: تامی ــی چ ــب برنامه های ــروی کار در قال ــاق نی ــدگان قاچ ــت از بازمان ــد، حمای ــه می ده ــه ارئ ــن مجموع ــه ای ــی ک مهم

ــت.  ــا اس ــاء خانواده ه ــغل و احی ــن ش ــی، یافت ــی و حقوق ــات اجتماع ــه خدم ــی ب ــی، دسترس ــک مال ــراری، کم ــکن اضط مس

ایــن تعاونــی تاکنــون توانســته بیــش از 850 هــزار دالر دســتمزد پرداخــت نشــده را بــه کارگــران بازگردانــد و بــرای 29 بازمانــده 
قاچــاق انســان، امــکان حمایــت ویــژه از مهاجــرت تــا انتقــال خانواده هــا بــه ایــاالت متحــده را فراهــم کــرده اســت. تــا امــروز، 
ــل  ــان منتق ــزد قربانی ــده ن ــاالت متح ــه ای ــز ب ــر نی ــد و 11 همس ــته اند و 38 فرزن ــود بازگش ــواده خ ــوش خان ــه آغ ــده ب 20 بازمان

شــده اند. 
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  تعاونی ها و کودکان کار
    تهیه شده در کارگروه فرهنگی-اجتماعی

مقدمه
ــا اســتمرار ایــن رونــد، گویــی یــک   پیــرو توســعه نامتــوازن در سراســر جهــان، کشــورها بهره مندی هــای نابرابــری داشــته اند. ب
ــدی  تقســیم کار بین المللــی شــکل گرفــت کــه در آن، کشــورهای جهــان در ســه گــروه: مرکــز، پیرامــون و نیمه پیرامــون گروه بن
 شــدند. بدیــن ترتیــب نابرابــری و فقــر در نظــام بین الملــل و در داخــل کشــورها بــه عنــوان همــراه همیشــگی توســعه پذیرفتــه شــد. 
ــی  ــری اســت، کــه کار دشــوار و کم دســتمزدی را در ســاعات طوالن ــروی کار بیشــتر و ارزانت ــد نی ــن بســتر، توســعه نیازمن در ای
انجــام دهــد. مناســب ترین گزینــه زنــان و کــودکان هســتند کــه در تلــه ای از فقــر، اســکان در مناطــق توســعه نیافتــه، پــرورش بــا 

فرهنــگ فقیرانــه، نیــاز روزافــزون بــه کار روز مــزد و اســتمرار فقــر زندگــی می کننــد. 

بنابرایــن اقتصــاد غیــر رســمی بــا دســتمزدی ناچیــز، نیــروی کار بزرگــی از زنــان و کــودکان را جــذب بــازار کاری می کنــد کــه بــه 
فقــر و نابرابــری آنهــا دامــن می زنــد. بــازار کار غیررســمی بــه عنــوان میــدان اصلــی اســتثمار زنــان و کــودکان، در تمــام قاره هــای 

جهــان وجــود دارد و بــر اســاس قوانیــن، ســطح توســعه و فرهنــگ، در هــر کشــور چهــره متفاوتــی دارد. 

ــازار غیررســمی اشــتغال بیشــتر از مــردان اســت،  ــان از فعالیــت در ب ــه اعــالم ســازمان بین المللــی کار، همــراه ســهم زن ــا ب بن
بــه طوریکــه زنــان در آمریــکای التیــن 54 درصــد، آســیای جنوبــی 83 درصــد، و جنــوب صحــرای آفریقــا 74 درصــد مشــغول 

انجــام کارهــای ســخت و کــم درآمــد هســتند.

پایــه دیگــر اســتمرار بــازار غیــر رســمی کار، کار کــودکان اســت. طبــق گزارشــات موجــود، یبشــترین تعــداد کــودکان کار در قــاره 
آسیا-اقیانوســیه گــزارش شــده و رونــد رو بــه رشــد و نگران کنندهــای در جنــوب صحــرای آفریقــا اســت کــه نشــان می دهــد از 

هــر 5 کــودک، 1 نفــر کــودک کار اســت.

ــروش  ــد و ف ــی خری ــر خانگ ــوان کارگ ــه عن ــی ب ــبکه های تن فروش ــران در ش ــوس آرام، دخت ــیا و اقیان ــرقی آس ــوب ش در جن
ــا  ــوند. در آفریق ــا می ش ــی کارخانه ه ــود، راه ــواده خ ــی خان ــال بده ــا در قب ــتمزد ی ــرای کار کم دس ــم ب ــیاری ه ــوند و  بس می ش
والدیــن فرزنــدان خــود را اغلــب در ازاء خریــد دام می فروشــند. ایــن کــودکان یــا در مــزارع و معــادن بــه کار گرفتــه شــده و یــا 

کودک کار کیست؟

بــه فــرد زیــر 18 ســالی گفتــه می شــود کــه مجبــور بــه فعالیــت در شــغلی اســت کــه از توانایــی و کرامــت وی کاســته و بــرای رشــد 
جســمی و روحــی او مضــر باشــد. بــه زعــم ســازمان بین المللــی کار، در شــدیدترین انــواع، کار کــودکان شــامل: بردگــی، جــدا شــدن 
از خانــواده، رهــا کــردن کــودک، هــر نــوع کار اجبــاری، قاچــاق، روســپیگری، بکارگیــری در امــور نظامــی و ... اســت. تمــام اینهــا در 

شــرایطی اتفــاق می افتــد کــه فــرد در تعریــف کــودک اســت و تــا ســن اشــتغال فاصلــه بســیاری دارد. 
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همچــون همتایــان آســیایی خــود، کارگــر خانگــی میشــوند. در آمریــکای شــمالی و آمریــکای التیــن نیــز کــودکان قربانــی فحشــا 
ــوند.  ــان می ش ــاق انس ــا قاچ ــدر و ی ــواد مخ ــای م ــی بانده ــاق قربان ــی قاچ ــه جهان ــوند و در چرخ می ش

در ســال 2000، بــا 245 میلیــون کــودک کار زنــگ خطــر بــرای دنیــا بــه صــدا درآمــد. ایــن آغــاز یــک حرکــت جمعــی میــان 
نهادهــای جهانــی، دولت هــا، جامعــه مدنــی و تعاونی هــا بــرای اقــدام در جهــت کاهــش کــودکان کار بــود. ایــن عــزم جــدی 
تــا ســال 2012، بــا وجــود وقــوع بحــران مالــی 2009 – 2008 هــم ادامــه یافــت و کاهــش قابــل توجــه 30 درصــدی کــودکان 

کار بــه 168 میلیــون را رقــم زد.

امــا ایــن پایــان ماجــرا نبــود و هنــوز هــم 11 درصــد از کــودکان در جهــان بــه کارهایــی اشــتغال دارنــد، کــه دشــوار بــوده و بــرای 
ســالمتی آنهــا مضــر اســت. 98 میلیــون کــودک در بخــش کشــاورزی، 54 میلیــون در بخــش خدمــات و 12 میلیــون نفــر نیــز 

در بخــش صنعــت فعــال هســتند. 

تعــداد کــودکان شــاغل در مشــاغل خطرنــاک نیــز در فاصلــه ســال های 2000 الــی 2012، از 171 میلیــون بــه 85 میلیــون نفــر  
)حــدود نیمــی از کــودکان کار( رســیده اســت. ایــن کاهــش بــرای پســران 25 درصــد و بــرای دختــران حــدود 40 درصــد بــوده 

اســت. 

73 میلیــون کــودک کار، کمتــر از 10 ســال ســن دارنــد. بیشــترین میــزان نیــز مربــوط بــه جنــوب صحــرای آفریقــا اســت در مــزارع 
ــرش و  ــت، ســیگار، ف ــوان کارگــر  در کارخانه هــای کبری ــه عن ــون هــم ب ــد. 20 میلی ــت می کنن ــه فعالی ــو و پنب کشــاورزی کاکائ

ــد.  ــازی کار می کنن ــباب ب اس

بــر اســاس آنچــه گذشــت، بــا وجــود دســتاوردهای قابــل توجــه، هنــوز هــم شــرایط زندگــی بــرای کــودکان ناگــوار اســت. بــه 
ــودکان  ــاله کار ک ــت مس ــود. اهمی ــن نمی ش ــز تامی ــا نی ــه آنه ــای اولی ــه نیازه ــد، بلک ــت ندارن ــاس امنی ــا احس ــه تنه ــه ن طوریک
ــر رســمی کار شــده اند و  ــازار غی ــی بیشــتر می شــود کــه توجــه داشــته باشــیم کــه امــروزه هــم مــادران بیشــتری جــذب ب زمان
ــت  ــد فعالی ــازار بای ــن ب ــک در همی ــده نزدی ــا در آین ــودکان آنه ــم ک ــد و ه ــروم مانده ان ــه مح ــای اولی ــا از مراقبت ه ــدان آنه فرزن

اقتصــادی داشــته باشــند. 

ــام  ــا انج ــون تعاونی ه ــتقلی همچ ــه مس ــتقل و نیم ــی مس ــازمان های میانج ــوی س ــات از س ــن اقدام ــرایط، موثرتری ــن ش در ای
ــدود  ــود، از مع ــیس و اداره می ش ــران تأس ــود کارگ ــط خ ــمی توس ــر رس ــاد غی ــه در اقتص ــی ک ــژه تعاونی های ــه وی ــود. ب می ش
ــا حکومــت محلــی و نهادهــای مدنــی  ــاط ب ــان و کــودکان اســت. تعاونی هــا می تواننــد در ارتب راه حل هــای تامیــن نیازهــای زن
ــزی  ــخص برنامه ری ــه مش ــای از آن منطق ــات زمین ه ــا و اطالع ــنجی نیازه ــس از اولویت س ــر پ ــورد نظ ــدف م ــه ه در جامع
ــره  ــی روزم ــود زندگ ــا در بهب ــش تعاونی ه ــی نق ــه بررس ــی ب ــات جهان ــه تجربی ــی ب ــا نگاه ــا ب ــم ت ــتار برآنی ــن نوش ــد. در ای کنن

ــم.  ــر رســمی کار بپردازی ــازار غی ــان در ب کــودکان و زن

تعاونی ها چه راه حل هایی برای مبارزه با پدیده کار کودکان دارند؟ 
- بهبود وضعیت اقتصادی اعضاء 

گاهی بخشی در میان اعضاء - بسیج جامعه و آ
- ایجاد فرصت های مناسب کار با برنامه های جامع آموزشی

- ایجاد امکان مذاکره اعضاء با مقامات مسئول در سطوح محلی و ملی
- همکاری با شهروندان، گروه ها و مقامات محلی در ریشه کن کردن کار کودکان

- راهنمایی و رهبری جامعه در برنامه ریزی و ارائه خدمات بهداشتی، آموزشی و سایر خدمات اجتماعی
- نظارت مستمر بر فعالیت های تامین کنندگان به منع به کارگیری کودکان )به ویژه شرکت های بزرگ تعاونی(
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چه عواملی در موفقیت تعاونی ها در اقتصاد غیر رسمی موثر هستند؟
1. اعمال پشتیبانی فنی از ایده های اولیه تعاونی

2. ارائه مراقبت و آموزش به کودکان در بستر بازار غیر رسمی کار

3. ضرورت تامین بودجه چند منبعی از اعضاء، دولت و سازمان های مردم نهاد

4. انگیزه بخشی به کارگران عضو در ترکیبی از رفع نیازها به همراه مشارکت در مدیریت

انواع تعاونی چگونه به از بین بردن کار کودکان کمک می کنند؟

1. تعاونی های کشاورزی

تعاونی هــا نقــش مهمــی در تولیــد محصــوالت کشــاورزی در جهــان بــه ویــژه در آســیا، آمریــکای التیــن و آفریقــا دارنــد. بــه 
ــازار عرصــه می شــود. شــرکت های  ــه ب ــق تعاونی هــا ب ــد محصــوالت کشــاورزی از طری طوری کــه بیــش از 50 درصــد از تولی
تعاونــی در بــازار بســیاری از  محصــوالت از جملــه پشــم، گوشــت گاو، شــیر، شــکر، برنــج، قهــوه، کاکائــو و پنبــه تســلط کامــل 

دارنــد. در ایــن بــازار 70 درصــد نیــروی کار را کــودکان را تشــکیل می دهنــد.

از درخت تا جعبه شکالت

ــورت  ــه ص ــود را ب ــو خ ــدات کاکائ ــد از تولی ــدود 60 ال 65 درص ــرار دارد و ح ــوی ق ــرقی بولی ــمال ش ــیبو1 در ش ــی الس  تعاون
ــه فعالیــت  ــز ب ــرآوری مــواد خــام را نی ــا هــدف افزایــش محصــوالت خــود، بخــش ف ــی ب ــد می کــرد. ایــن تعاون ارگانیــک تولی
ــو خانگــی،  ــد کــره و روغــن کاکائ ــرآوری شــده مانن ــا تولیــد محصــوالت ف ــی توانســت ب ــه نمــود. در نتیجــه تعاون خــود اضاف

ــه دیگــر کشــورها را نیــز آغــاز کنــد.  تجــارت ب

ایــن تعاونــی بــا تبعیــت از تجــارت عادالنــه، تنظیــم قراردادهــای بلندمــدت، دسترســی بــه ارز و کنتــرل قیمــت محصــوالت و از 

همــه مهمتــر اجــرای قانــون منــع کار بــرای کــودکان موفقیــت چشــمگیری در بــازار پیــدا کــرده اســت. 

2. تعاونی های مصرف
ــا از  ــن کااله ــد. ای ــده دارن ــش توزیع کنن ــع نق ــرده و در واق ــم ک ــود فراه ــاء خ ــرای اعض ــا را ب ــرف، کااله ــای مص تعاونی ه
ــه  ــا ک ــن تعاونی ه ــد. ای ــه می دهن ــازه را ارائ ــییع جن ــفر و تش ــون س ــی چ ــا خدمات ــی ت ــی موادغذای ــده فروش ــی و عم خرده فروش
ــا اســتفاده از  در چرخــه ای از خریــد محصــوالت اولیــه، فــرآوری و توزیــع محصــوالت نهایــی فعالیــت می کننــد، می تواننــد ب

نفــوذ اقتصــادی خــود در زنجیــره تامیــن کاالهــا مــورد نیــاز الــزام بــه منــع بکارگیــری کــودکان را لحــاظ نمــوده و اجــرا کننــد.

1  El Ceibo cooperative

اصل  9 اعالمیه  جهاني  حقوق  کودک 
 کــودک  بایــد در برابــر هــر گونــه  غفلــت ، ظلــم ، شــقاوت  و اســتثمار حمایــت  شــود. کــودک  نبایــد بــه  هــر شــکلي  وســیله  
مبادلــه  قــرار گیــرد. کــودک  نبایــد قبــل  از رســیدن  بــه  حداقــل  ســن  مناســب  بــه  اســتخدام  درآیــد و نبایــد بــه  هیــچ  وجــه  
ــا باعــث   ــوزش  وي  لطمــه  زده  و ی ــا آم ــه  ســامت  ی ــه  ب ــي  داده  شــود ک ــا اجــازه  اســتخدام  کــودک  در کارهای ــکان  و ی ام

اختــال  رشــد بدنــي ، فکــري  و یــا اخاقــي  وي  گــردد.
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تجربه انگلستان
گــروه تعاونــی )CWS( انگلســتان در طیــف وســیعی متشــکل از خرده فــروش مــواد غذایــی تــا امــور بانکــی و مالــی اســت و 
بــه عنــوان بزرگتریــن تعاونــی مصــرف در جهــان مطــرح می شــود. فعالیــت اصلــی ایــن تعاونــی فــروش مــواد غذایــی از طریــق 

بیــش از 3 هــزار فروشــگاه عنــوان شــده اســت. 

ایــن گــروه قوانیــن ســختگیرانه ای در حــوزه کار کــودکان و جوانــان تنظیــم نمــوده و در زنجیــره تامین کننــده خــود اجــرا می کنــد. 
طبــق ایــن قوانیــن تامین کننــدگان تحــت هیــچ شــرایطی نبایــد از کار کــودکان اســتفاده کننــد و بــه کارگیــری جوانــان و کــودکان 
بــه کارهــای ســخت کامــال ممنــوع اســت. گــروه تعاونــی )CWS( در اجــرای مقــررات بــه گونــه ای عمــل می کنــد کــه امــکان 
ــازات  ــف را مج ــتد و متخل ــز می ایس ــف نی ــرای ضعی ــل اج ــا در مقاب ــود، ام ــم ش ــدگان فراه ــرای تامین کنن ــن ب ــا قوانی ــق ب تطاب
می کنــد. ایــن قوانیــن در کشــورهایی کــه شــرکت های تامین کننــده در آنهــا قــرار دارنــد، بــه صــورت یــک کتابچــه چــاپ شــده 

اســت. 

3. تعاونی های کارگری
تعاونــی کارگــری شــکل دیگــری از تعاونــی اســت کــه توســط کارمنــدان یــک مجموعــه شــغلی تأســیس و اداره می شــود. ایــن 
ــد.  ــم می کنن ــران فراه ــرای کارگ ــت را ب ــتغال و مالکی ــت اش ــوند و فرص ــال می ش ــاد فع ــای اقتص ــام بخش ه ــا در تم تعاونی ه
ــل،  ــل و نق ــرکت های حم ــتوران ها، ش ــرآوری، رس ــرکت های ف ــی، ش ــواد غذای ــگاه های م ــه فروش ــوان ب ــال می ت ــوان مث ــه عن ب
صنایــع و تولیــدات دســتی، فرآورده هــای چوبــی و صنایــع ســبک و ســنگین و تعاونی هــای مراقبــت اجتماعــی بــرای مراقبــت از 

کــودکان و ســالمندان اشــاره کــرده کــه همگــی متعلــق بــه کارمنــدان و کارگــران یــک مجموعــه هســتند.  

تعاونی مراقبت از کودکان

»انجمــن خوداشــتغالی زنــان«1 بــه عنــوان یــک اتحادیــه صنفــی نماینــده 1.5 میلیــون زن کارگــر در اقتصــاد غیررســمی در 14 
ایالــت هندوســتان اســت. اعضــاء ایــن انجمــن در طیــف گســترده ای متشــکل از کارگــران کشــاورزی، خانگــی، دســتفروش ها 
ــت  ــه حمای ــتیابی ب ــت دس ــود را در جه ــاء خ ــا، اعض ــکیل تعاونی ه ــه تش ــک ب ــا کم ــه ب ــن اتحادی ــتند. ای ــردان هس و زباله گ

ــد. ــتیبانی می کن ــی پش ــت غذای ــد و امنی ــی، درآم اجتماع

تعاونــی کارگــری ســانگینی2 بــا هــدف مراقبــت از کــودکان در ســاختار انجمــن فــوق در 1972 تأســیس شــد. ایــن تعاونــی در 
ــا 2  ــا ت ــد از آنه ــه 33 درص ــد ک ــت می کن ــالگی مراقب ــا 6 س ــوزادی ت ــودک از ن ــا 400 ک ــداری از 350 ت ــز نگه ــب 13 مرک قال

ســال ســن دارنــد. 

ــود را  ــدان خ ــد فرزن ــن می توانن ــن انجم ــاء ای ــرد. اعض ــودک را بپذی ــا 30 ک ــر ت ــد حداکث ــعبه می توان ــر ش ــنامه، ه ــق اساس طب
بــا هزینــه ای معــادل 2.5 دالر آمریــکا در مــاه ثبــت نــام کننــد. ایــن تعاونــی 624 عضــو شــامل مربیــان کــودک، مــددکاران و 
والدیــن کــودکان اســت و توســط ایــن ســهامداران اداره می شــود. 26 کارگــر مربــی کــودک نیــز عضــو تعاونــی هســتند و 3 نفــر 

ــد.  ــی را انجــام می دهن ــور تعاون ــد اداری کــه هماهنگــی ام کارمن

ایــن تعاونــی بــه عنــوان واســطه ای میــان جامعــه هــدف خــود یعنــی مــادران کارگــر و کــودکان کار و دولــت محلــی چانه زنــی 
می کنــد و نقــش آن در حیــات اجتماعــی احمدآبــاد گجــرات فراتــر از مراقبــت کــودک بــوده اســت. از ســویی، مربیــان کــودک 
ــون:  ــی چ ــود، آموزش هــای الزم در زمینه های ــه حــوزه کاری خ ــش از ورود ب ــاب شــده و پی ــه انتخ ــان جامع ــه از هم هســتند ک

1	 	Self	Employed	Women’s	Association	
2	 	SEWA	Sangini	Child	Care	Workers’	Cooperative
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ــوی  ــد. در س ــب می کنن ــی را کس ــای کاف ــده و مهارت ه ــودکان را دی ــه ک ــوزش اولی ــی و آم ــد اجتماع ــه، رش ــت، تغذی بهداش
دیگــر، کودکانــی هســتند کــه از خدمــات مراقبتــی، آموزش هــای اجتماعــی، تغذیــه کافــی و خدمــات بهداشــتی اولیــه هســتند. 

ایــن مرکــز راهــی را بــرای دسترســی بــه خدمــات عمومــی همچــون واکسیناســیون، مراقبت هــای نــوزاد و مشــاور تغذیــه ای بــرای 
والدیــن گشــوده اســت. در نهایــت، منفعــت اجتماعــی دیگــر ایــن اســت کــه پیــرو مراقبــت کافــی از فرزنــد، زنــان شــاغل در 

بخــش غیررســمی بــا خاطــری آســوده و اعتمــاد بــه نفســی بیــش از گذشــته بــر کار خــود تمرکــز می کننــد.
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  تعاونی ها، اشتغال زنان و مراقبت از کودکان
    تهیه شده در کارگروه فرهنگی-اجتماعی

مقدمه
ــت  ــازار کار رســمی مشــغول فعالی ــان در ب ــر کشــورهای جهــان مــردان بیشــتر از زن ــون، در اکث ــی تاکن ــوع انقــالب صنعت از وق
هســتند. صنایــع اولیــه در کشــورهایی چــون انگلســتان، ایــاالت متحــده آمریــکا و فرانســه در قــرن 20 نخســتین فرصت هــای 
شــغلی بــه ویــژه بــرای زنــان متاهــل محســوب می شــدند. امــا ایــن رشــد چشــمگیر در قــرن 21 بــه ویــژه در ایــاالت متحــده 
آمریــکا رونــدی بطئــی داشــته تــا جاییکــه در ســال 2019، زنــان تنهــا 39 درصــد در بــازار کار مشــارکت داشــته اند، در حالی کــه 

ایــن رقــم بــرای ســال 1990 حــدود 51 درصــد بــوده اســت.

ــه 606  ــا جایی ک ــت، ت ــواده اس ــیتی در خان ــای جنس ــر نقش ه ــت تاثی ــواره تح ــانات آن هم ــان و نوس ــتغال زن ــای اش  الگوه
میلیــون زن در جهــان بیشــتر زمــان روزمــره خــود را صــرف ارائــه خدمــات بــدون دســتمزد خانگــی می کننــد، در حالی کــه ایــن 
تعــداد بــرای مــردان حــدود 41 میلیــون نفــر اســت. در همیــن راســتا زنــان در صــورت جــذب در بــازار رســمی کار نیــز تمایــل 
دارنــد کــه در مشــاغل نزدیــک بــه نقش هــای جنســیتی خــود بیشــتر فعالیــت کننــد و در کشــورهای در حــال توســعه نیــز بــه طــور 

ــازار غیررســمی کار، بیــش از مــردان جــذب می شــوند.   فزاینــده ای در ب

ــای کودکــی و وضعیــت  ــازار کار، ایجــاد تحــوالت ارزشــی در جهــان و رشــد و توســعه اقتصــادی، معن ــه ب ــان ب ــرو ورود زن پی
ــه دســت می آمــد و  ــه ســختی ب ــداز کــه ب ــرای پس ان ــای کــودک از کاالیــی ب ــدا معن ــر کــرد. در ابت ــز در جهــان تغیی کــودکان نی
زنــده می مانــد، بــه مفهومــی کیفــی، مانــدگار و کــم تعــداد تبدیــل شــد کــه ارزشــی وجــودی و بالــذات یافــت و بــه تبــع آن از 
حقــوق و اختیاراتــی نیــز برخــوردار گردیــد. امــروزه نســبت بــه دیگــر دوره هــای تاریخــی، کــودکان شــانس  بیشــتر بقــا، امــکان 

ــد داشــت.  ــر زندگــی و ... را خواهن ــرل ب ــی، کنت ــل، مهارت افزای ــدن، ادامــه تحصی ســالم مان

بنابرایــن در قــرن 21، دو مفهــوم کودکــی باکیفیــت و زنانگــی شــاغل، در قالــب خانواده هــای هســته ای و دودرآمــدی، بــه تدریــج 
در  تقســیم جنســیتی کار تغییراتــی را ایجــاد نمــود کــه منجــر بــه واگــذاری تدریجــی وظایــف ســنتی زنــان بــه دیگــر نهادهــا بــود. 
در ایــن میــان، بــا توجــه بــه ضــرورت ایفــای نقــش اقتصــادی بــرای زنــان، نگهــداری از کــودک تبدیــل بــه مســال های مهــم و 

مناقشــه برانگیز میــان مدافعــان حقــوق زنــان و محافظــه کاران حامــی خانــواده شــد.

ــا  ــردان و ی ــا م ــراکت ب ــون: ش ــی چ ــا راه حل های ــتمزد را ب ــی دس ــای ب ــد کاره ــان، بای ــادی زن ــوان اقتص ــظ ت ــرای حف ــن ب بنابرای
ســپردن امــوری چــون نگهــداری از فرزنــد، کارهــای منــزل و ...  را بــه افــراد یــا ســازمان هایی بیرونــی از خانــواده واگــذار نمــود. 
بــا اســتمرار ایــن رونــد مهدکودک هــا و مراکــز نگهــداری کــودکان در اشــکال مختلــف دولتــی، خصوصــی و تعاونــی گســترش 
یافتنــد. اهمیــت تأســیس مراکــز مراقبــت از کــودکان تــا جایــی اســت کــه مریــگان و همــکاران )2008( در پژوهــش خــود نشــان 
ــور  ــه ط ــازار کار ب ــان در ب ــارکت زن ــاعت مش ــش 231 س ــا افزای ــودک، ب ــداری از ک ــز نگه ــداد مراک ــش تع ــرو افزای ــد پی می دهن

ســاالنه همــراه بــوده و همــکاری مــادران بــا کادر آموزشــی نیــز حــدود 8 درصــد افزایــش داشــته اســت.  

تعاونی ها چگونه در مراقبت از کودکان سهیم می شوند؟

پیــدا کــردن محلــی مناســب بــرای نگهــداری از کــودک، چالــش جــدی بســیاری از خانواده هــا اســت. مراقبــت از فرزنــدان بــه 
عنــوان یــک نیــاز اساســی مطــرح می شــود کــه والدیــن، آمــوزگاران و اجتماعــات را بــه مطالبــه ایجــاد فرصت هــای بیشــتر بــرای 
مراقبــت بــا کیفیــت تــر از فرزنــدان ســوق می دهــد. در ایــن شــرایط، تعاونی هــای مراقبــت از کــودکان، بــا توجــه بــه هزینه هــای 

سرســام آور نهادهــای خصوصــی بــرای ارائــه خدمــات مراقبتــی و آموزشــی گزینــه مناســبی هســتند. 
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انواع مدل هایی که تعاونی ها می توانند به والدین خدمات بدهند:

1. مدل والد1
ــد.  ــدان خــود تأســیس می کنن ــرای فرزن ــر ب ــی باکیفیت ت ــت خدمــات مراقبت ــرای دریاف ــن ب ــن تعاونی هــا را گروهــی از والدی  ای
ــود.  ــاز می ش ــری آغ ــام و عضوگی ــت ن ــد ثب ــی، فرآین ــای تعاون ــت ها و برنامه ه ــن سیاس ــره و تدوی ــت مدی ــکیل هیئ ــس از تش پ
والدیــن متقاضــی بایــد حــق عضویــت مصــوب را پرداخــت کننــد تــا از حقــوق قانونــی ماننــد شــرکت در جلســات تصمیم گیــری 

ــوند.  ــد می ش ــات بهره من و انتخاب

در ایــن مــدل، والدیــن و هیئــت مدیــره منتخــب آنهــا می تواننــد عــالوه بــر اداره تعاونــی، بــر نحــوه نگهــداری از کــودکان نیــز 
ــاط کادر  ــه و امــکان ارتب ــی کاهــش یافت ــر تعامــل اســت، هزینه هــای اضاف ــی ب ــن فضــا کــه مبتن نظــارت داشــته باشــند. در ای

ــود.  ــم می ش ــات فراه ــل تجربی ــتراک متقاب ــن و اش ــا والدی ــی ب مراقبت

2. مدل کارمند )مستخدم(2
ــاز ضــروری اســت. یکــی از  ــژه مــادران شــاغل یــک نی ــه وی ــدان ب ــرای بســیاری از کارمن ــدان در محــل کار ب  مراقبــت از فرزن
راه هــای مقــرون بــه صرفــه، تعاونی هــای مراقبــت از کــودکان در محــل کار بــرای کارمنــدان می باشــد. در تعاونی هــا کــه اغلــب 
ســاختاری مبتنــی بــر تســهیم مالــی و مدیریــت اعضــاء خــود دارنــد، امــکان مشــارکت کارمنــدان نیــز فراهــم می شــود. در ایــن 
ســاختار نیمــه مســتقل، افــراد درصــدد تحقــق مطالبــه خــود ناظــر بــر دریافــت خدمــات مراقبتی-آموزشــی بــرای فرزنــدان، خــود 

نیــز درگیــر امــور مربوطــه می شــوند.

ــا  ــودک ب ــات ک ــه خدم ــرای ارائ ــی را ب ــه تعاونی های ــتند ک ــازمان هایی هس ــه س ــد از جمل ــل متح ــازمان مل ــکا و س ــنای آمری س
مالکیــت و مدیریــت کارمنــدان خــود ایجــاد کرده انــد. بــا ارجــاع بــه ایــن تجربیــات، اســتقرار تســهیالت مراقبــت از کــودک در 
محــل3 گــردش کار را بــاال بــرده، رضایــت کارمنــدان را افزایــش داده، ثبــات ســاختاری یــک ســازمان را حفــظ کــرده و در نهایــت 

رشــد پایــداری بــرای آن ســاختار رقــم می زنــد. 

3. مدل کنسرسیوم4
ــن  ــرای تامی ــی ب ــای صنعت ــودکان را در پارک ه ــت از ک ــات مراقب ــر، خدم ــکاری یکدیگ ــا هم ــاغل ب ــیاری از مش ــروزه بس ام
ــدان  ــرای کارمن ــژه ب ــوان تســهیالتی وی ــه عن ــن اماکــن آن را ب ــد. توســعه دهندگان ای ــه می دهن ــراد شــاغل در آنجــا ارائ ــع اف مناف

خودمی داننــد و در ســال های اخیــر، شــهرداری ها نیــز از تأســیس تعاونی هــای مراقبــت از کــودک اســتقبال کرده انــد.

ســازمان های حامــی اغلــب بــا تــدارک ســرمایه اولیــه، امــکان ســرمایه گذاری و تــدارک فضــا و امکانــات بــرای احــداث یــک 
دفتــر تعاونــی زمینــه الزم را فراهــم می کننــد. ایــن مــدل تعاونی هــا کــه شــباهت زیــادی بــا مــدل کارمنــدی دارنــد، بــا رایاعضــاء 

اداره شــده و تحــت مدیریــت مســتقیم هیئــت مدیــره قــرار دارد.

1  Parent Model
2	 	Employee	Model
3	 	On-site	child	facilities
4	 	Consortium	Model
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4. تعاونی های پیش دبستانی1

ــال  ــه س ــود، ب ــرده می ش ــام ب ــا ن ــز از آنه ــن«2 نی ــارکتی والدی ــداری مش ــدارس نگه ــوان »م ــه عن ــه ب ــا ک ــن تعاونی ه ــیس ای تأس
1916 بازمی گــردد. زمانــی کــه گروهــی از همســران اســاتید دانشــگاه شــیکاگو یــک برنامــه همــکاری بــرای اشــتراک تجــارب 
ــات  ــد اوق ــی بتوانن ــر هم افزای ــالوه ب ــا ع ــد ت ــم کردن ــال تنظی ــودکان خردس ــداری از ک ــرای نگه ــود ب ــی خ ــی و آموزش اجتماع

ــد. ــم کنن ــود فراه ــرای خ ــرخ ب ــب س ــه در صلی ــی داوطلبان ــای اجتماع ــام فعالیت ه ــت انج ــی را جه فراغت

در ادامــه ایــن رونــد، در ســال 1927 نخســتین »مرکــز اجتمــاع کــودکان«3 در دانشــگاه برکلــی تأســیس شــد. ایــده تشــکیل ایــن 
ــازی  ــازی«4 در 1941 در نیوزیلنــد و »گروه هــای ب ــا عناوینــی چــون »مراکــز ب ــز راه یافــت و ب ــه دیگــر کشــورها نی تعاونی هــا ب
پیش دبســتانی5« در 1960 در بریتانیــا فعالیــت نمودنــد. ایــن تعاونی هــا خدمــات خــود را از مراقبــت کــودکان در طــول روز بــه 
خانــه نیــز گســترش می دهنــد. ایــن تعاونی هــا بــا دریافــت شــهریه اضافــی، برنامه هایــی را بــرای پــس از مدرســه6 بــرای دایــه، 

پرســتار و پــدر و مادربزرگ هــا بــرای ایــام تعطیــل نیــز طراحــی و پیشــنهاد می کننــد. 

1	 	Pre-school	cooperative
2	 	Parent	Participation	Nursery	Schools	(PPNS)
3	 	The	Children’s	Community	Center
4	 Play	centres
5	 Preschool	playgroups
6	 After	preschool
7	 Eglantyne	Jebb
8	 Save	the	Children	Fund
9	 Innocents	Day
10	 Rädda	Barnen	(Save	the	Children)

از آموزگاری تا نجات کودکان 

آگانتیــن جــب7 معلــم، فعــال و مصلــح اجتماعــی انگلیســی بــود کــه در پایــان جنــگ جهانــی اول بــرای نجــات کــودکان از قحطــی در اتریــش-
ــرای ایــن  ــان نهــاد. ســندی کــه ب ــه ســبب محاصــره متفقیــن، صنــدوق نجــات کــودکان8 را در ســال 1919 در لنــدن بنی مجارســتان و آلمــان ب
ســازمان تهیــه کــرد، بــه اعامیــه حقــوق کــودک تبدیــل شــد. هــدف از تأســیس ایــن نهــاد حفــظ و بهبــود زندگــی کــودکان از طریــق آمــوزش 
بهتــر، مراقبت هــای بهداشــتی و فرصت هــای اقتصــادی و همچنیــن کمک هــای اضطــراری در حــوادث طبیعــی، جنــگ و دیگــر درگیری هــا بــوده 
اســت. تاش هــای مــداوم جــب بــرای دریافــت حمایــت بیشــتر، منجــر بــه جلــب حمایــت پــاپ نیــز شــد و وی 28 دســامبر را روز بیگناهــان9 نامیــد. 

اولیــن شــعبه برونمــرزی ایــن صنــدوق در اســکاتلند افتتــاح شــد. همتــای دیگــری نیــز بــا معنــی نجــات کــودکان01، در ســوئد بــا مدیریــت آنــا کلمان 
تأســیس شــد. ایــن صنــدوق بــه کمــک دیگــر ســازمان ها توانســت اتحادیــه بین المللــی نجــات کــودکان را در 6 ژانویــه 1920 در ژنــو را تأســیس 
نمایــد. ایــن ســازمان اکنــون بــا قدمتــی 100 ســاله، یــک جنبــش جهانــی اســت کــه 29 ســازمان ملــی از 120 کشــور در آن عضــو هســتند و از 

جایــگاه مشــاوره ای در شــورای اقتصــادی و اجتماعــی ملــل برخــوردار اســت.

صنــدوق نجــات کــودکان بــا وقــوع بحران هــای زیســت محیطــی، جنــگ و انــواع نزاع هــای داخلــی و بین المللــی ماننــد: قحطــی روســیه، جنــگ 
جهانــی دوم، جنــگ کــره، انقــاب مجارســتان، جنــگ ویتنــام و نابســامانی های اجتماعــی همچــون همه گیــری ابــوال و سوءاســتفاده از کــودکان بــه 

عنــوان ســرباز در آفریقــا و ... همچنــان در عرصــه بین المللــی فعالیــت می کنــد. 
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  تعاونی ها و زباله گردان
    تهیه شده در کارگروه فرهنگی-اجتماعی

مقدمه
ــه  ــهر از جمل ــت ش ــه نظاف ــزام ب ــت و ال ــط زیس ــظ محی ــه حف ــردم ب ــیت م ــهرها، حساس ــت ش ــش جمعی ــی، افزای مصرف گرای
ــی  ــک آن، ثروت ــکل خش ــژه در ش ــه وی ــه ب ــروزه زبال ــت. ام ــرده اس ــج ک ــردی را رای ــه و زباله گ ــد زبال ــه تولی ــت ک ــی اس عوامل
بــزرگ بــرای انحصارگــران جمعــآوری و تفکیــک، بــه ارمغــان آورده اســت. در واقــع، زباله گــردی، تنهــا یــک شــغل بــرای اقشــار 
ــا وجــود عرضــه و تقاضــای ثابــت، در عمــل، یــک صنعــت پایــدار محســوب می شــود.  آســیب پذیر اجتمــاع نیســت، بلکــه ب

زباله گــردی در سراســر جهــان اعــم از توســعه یافته و در حــال توســعه، در دو بخــش رســمی و غیررســمی شــکل گرفتــه اســت. 
ســختی کار و کــم دســتمزد بــودن آن، شــرایط زندگــی را بــرای شــاغالن ایــن بخــش دشــوار می نمایــد، امــا مســاله اصلــی ایــن 
اســت کــه ســهم بخــش غیررســمی همــواره در حــال افزایــش اســت. در ایــن بخــش، شــبکه های غیرقانونــی و بعضــا پنهانــی 
ایجــاد می شــوند کــه مبتنــی بــر رانــت بــوده و بــا بــکار گمــاردن کــودکان و مهاجــران، درصــدد کاهــش هزینه هــای کار هســتند.

 

ــه لحــاظ اجتماعــی در  ــر و ب ــه لحــاظ اقتصــادی در طبقــه فقی ــه اغلــب توســط کســانی انجــام می شــود کــه ب جمــع آوری زبال
ــا  ــواره ب ــه هم ــا زبال ــان ب ــره انس ــت روزم ــه زیس ــت ک ــار نیس ــاس دور از انتظ ــن اس ــر ای ــد. ب ــرار می گیرن ــیب پذیر ق ــر آس قش
ــه  ــالء ب ــی و ابت ــه آلودگ ــر ب ــد منج ــده، می توان ــه ش ــواد دور ریخت ــا م ــداوم ب ــه م ــد. مواجه ــه باش ــالمتی مواج ــک س ریس
ــه  ــالء ب ــه و ریســک ابت ــش یافت ــد 19 افزای ــروس کووی ــرو شــیوع وی ــن مخاطــرات پی ــمی و روحــی شــود. ای بیماری هــای جس

کرونا و انواع بیماری های تنفسی برای زباله گردها را افزایش می دهد.
 زباله گردهــا اغلــب در مجــاورت محــل کار خــود در مناطــق حاشــیه ای و فقیرنشــین شــهرها زندگــی می کننــد. محله هایــی کــه 
بعضــا انــگ مجرمانگــی دارنــد، فرهنگــی خشــن و افــرادی افســرده دارنــد. گرفتــار شــدن در تلــه فقــر مبنــی بــر رفــت و برگشــتی 
بی حاصــل میــان فقــر اقتصــادی و فرهنگــی منجــر بــه اســتمرار مــداوم ســبک زندگــی محرومانــه آنهــا می شــود. عــالوه بــر ایــن 
ــه می کننــد.  ــر طــرد جغرافیایــی و حاشــیه نشــینی، طــرد اجتماعــی و خشــونت را تجرب نــگاه دیگــر افــراد در جامعــه، عــالوه ب

بــه طــور مثــال:

زباله گردی چیست؟

ســازمان بین المللــی کار )2004(: »جمــع آوری و تفکیــک دســتی مــواد قابــل بازیافــت یــا قابــل اســتفاده مجــدد از زباله هــای مخلــوط 
در مراکــز دفــع زبالــه، از ســطل ها و مخــازن خیابانــی، مراکــز انتقــال . همچنیــن کامیون هــای جمــع آوری زبالــه«

با ارجاع به کتاب »یغمای کودکی«

- در تهران 14 هزار زباله گرد هستند که 4700 مورد معادل یک سوم، کودک و نوجوان هستند. 

- متوسط درآمد زباله گردهای چرخی و کتفی حدود 19 میلیون تومان و متوسط درآمد ماهیانه آنها 1.6 میلیون تومان است.

ــش  ــان و در بخ ــارد توم ــمی 400 میلی ــش رس ــوده. در بخ ــان ب ــارد توم ــک 2640 میلی ــای خش ــال 1397، ارزش کل زباله ه - در س
ــرآورد شــده اســت. ــان ب ــارد توم غیررســمی 2240 میلی

- ســهم عوامــل جمــع آوری زباله هــا: 8.9 درصــد بــرای شــهرداری، 21 درصــد پیمانــکاران، 54.4 درصــد اربــاب یــا صاحبــکار، 15.6 
درصــد زباله گــرد، 6.2 درصــد وانتــی، 7 درصــد چرخــی، 2.4 درصــد کــودکان اعــام شــده اســت.
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ــی1"  ــازی اجتماع ــوان "پاکس ــا عن ــی ب ــا، کمپین ــردان در کلمبی ــکان زباله گ ــای اس ــه محله ه ــونت علی ــال خش ــه اعم ــک نمون ی
اســت کــه توســط برخــی از شــبه نظامیــان طراحــی شــده و حمالتــی را مکــررا بــه زباله گــردان انجــام دادنــد. یکــی از اقدامــات 
ایــن کمپیــن کشــتار 40 نفــر زباله گــرد در ســال 1992 بــود کــه اعضــاء بــدن آنهــا را بــرای اهــداء جــدا شــدند و باقــی مانــده 
اجســاد بــه دانشــگاه های علــوم پزشــکی انتقــال یافــت. ایــن کمپیــن تــا ســال 1994، حــدود 2000 نفــر زباله گــرد در نتیجــه 

عملیــات ایــن کمپیــن کشــته شــدند. 

ــتقل و  ــه مس ــای نیم ــاد و نهاده ــردم نه ــازمان های م ــری، س ــه گزی ــت و ن ــردی هس ــزی از زباله گ ــه گری ــه ن ــرایط ک ــن ش در ای
ــه افزایــش زباله گــردان باشــند. ایــن نهادهــا  خودگردانــی چــون تعاونی هــا می تواننــد تعدیل کننــده شــرایط بــرای جمعیــت رو ب
ــا  ــس از آن تعاونی ه ــد. پ ــن کنن ــود تامی ــاء خ ــرای اعض ــتری را ب ــد بیش ــطه ها درآم ــذف واس ــا ح ــد ب ــه اول می توانن در وهل
ــی  ــر کارآفرین ــالوه ب ــدام ع ــن اق ــد. ای ــا بپردازن ــت زباله ه ــردازش و نظاف ــه پ ــاوری الزم ب ــزار و فن ــم آوردن اب ــا فراه ــد ب می توانن
ــا  ــد ب ــا می توانن ــن تعاونی ه ــد. همچنی ــم می کن ــز فراه ــت را نی ــا صنع ــطه ب ــاط بیواس ــای ارتب ــد، زمینه ه ــران جدی ــرای کارگ ب
ــهیالت در  ــه تس ــی ب ــه و  دسترس ــتاندارد کار پرداخت ــرایط اس ــه ش ــه مطالب ــاء، ب ــرای اعض ــاع ب ــا و اجتم ــاد گردهمایی ه ایج

ــد.  ــم نماین ــا فراه ــرای زباله گرده ــی را ب ــود زندگ ــکان بهب ــه ام ــوزش و تغذی ــت، آم ــون: بهداش ــی چ زمینه های

در این گزارش برآنیم تا به مرور برخی از تجربیات تعاونی ها در سطح جهانی در ارتقاء زندگی زباله گردها بپردازیم.  

مروری بر تجربیات موفق
برزیل

ــترده،  ــر گس ــی و فق ــار بی خانمان ــت، در کن ــل اس ــط کاری در برزی ــی از رواب ــش بزرگ ــر بخ ــه روایتگ ــمی ک ــتغال غیررس اش
زمینــه را بــرای تجمــع در مشــاغل کاذب و اســتثمار نیــروی کار فراهــم کــرده اســت. بــر ایــن اســاس، در ایــن کشــور ضــروری 
اســت کــه سیاســت هایی جهــت ســازماندهی بــازار کار تدویــن شــده و اجــرا شــوند. در ایــن شــرایط تعاونی هایــی متشــکل از 

ــوند.  ــاد می ش ــمی ایج ــازار غیررس ــرای ب ــی ب ــوان بدیل ــه عن ــابق ب ــان س ــراد بی خانم ــردان و اف زباله گ

آســماره، یکــی از موفقتریــن تعاونی هــای برزیــل اســت کــه در ســال 1990 در شــهر بلــو هوریزونتــه بــه معنــی غــروب زیبــا قــرار 
دارد. منشــا اصلــی ایــن نهــاد مســتقیما در ارتبــاط بــا مســاله بیخانمانــی در ایالــت مینــاز جرایــس2 بــود، کــه بــا هــدف ادغــام 

اجتماعــی فعالیــت خــود را آغــاز کــرد و امــروز بــه مدلــی بــرای تعاونی هــا در سراســر برزیــل تبدیــل شــده اســت. 

در فاصلــه ســال های 1990 تــا 2000 بودجههــای مشــارکتی افزایــش یافــت و روزافــزون مــورد اســتفاده دولت هــا قــرار گرفــت. 
بدیــن ترتیــب امــکان فعالیــت تعاونی هــا و دیگــر ســازمان ها در جامعــه مدنــی بــه طــور فعــال فراهــم گردیــد. در ایــن شــرایط 
تعاونــی آســمار بــا جــذب افــکار دولــت و سیاســتگذاران توانســت کــه بودجــه قابــل توجهــی جــذب کــرده و فعالیــت خــود را 

توســعه دهــد.

1	 	Social	Cleansing
2	 	Minas	Gerais
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ــدارس،  ــه را از م ــن زبال ــه 300 ت ــور ماهان ــه ط ــتند، ب ــا زن هس ــد آته ــدود 55 درص ــه ح ــی ک ــا اعضای ــی ب ــن تعاون ــروز ای ام
ــا  ــد ب ــی می توانن ــن تعاون ــادران شــاغل در ای ــع می فروشــد. م ــه صنای مشــاغل و ســکونتگاه ها جمعــآوری و بازیافــت کــرده و ب
بهره منــدی از خدمــات مراقبــت از کــودکان ســاعات کاری بیشــتری و پربارتــری داشــته باشــند و مجبــور بــه اســتقرار فرزنــد خــود 

در محــل کار ندارنــد. 

کلمبیا

ــاد  ــوان بنی ــا عن ــی ب ــازمان غیردولت ــک س ــرار دارد. ی ــا ق ــان در کلمبی ــه1 در جه ــدگان زبال ــی جمع کنن ــش تعاون ــن جنب  پویاتری
اجتماعــی2 از ســال 1986 در تشــکیل تعاونــی بــه زیاله گردهــا کمــک می کنــد. در ســال 1991 ایــن بنیــاد برنامــه ملــی بازیافــت 

را آغــاز کــرد کــه تاکنــون نیــز در بیــش از 100 کارخانــه جمــع آوری زبالــه در سراســر ایــن کشــور اجــرا می شــود.

ایــن بنیــاد بــرای تامیــن بودجــه خــود از حمایــت موسســات اداری و تجــاری بهره منــد شــده و حــق عضویــت را از اعضــاء نیــز 
ــی و وام هــای کم بهــره  ــه پرداخــت تســهیالت مال ــادر ب ــی ق ــن گــردش مال ــم ای ــه پشــتوانه تنظی ــن نهــاد ب ــد. ای دریافــت می کن
ــرد. در  ــداء ک ــی اه ــک مال ــکا کم ــزار دالر آمری ــش از 800 ه ــه بی ــال 1998 ب ــی در س ــاد اجتماع ــود. بنی ــاء می ش ــه اعض ب
ــر و  ــد، ســاختاری بزرگت ــه برنامــه بازیافــت ملــی بپیوندن ــرد ب ــم بگی ــد تصمی ــی جدی ــی کــه هــر تعاون ــن ســاختار، در صورت ای

ــد. ــدا می کن ــی پی ــه ای و محل ــی، منطق ــای مل ــامل: انجمن ه ــر ش پیچیده ت

ــال  ــی در س ــن تعاون ــت. ای ــن اس ــکای التی ــا و آمری ــه در کلمبی ــع آوری زبال ــای جم ــن تعاونی ه ــی از موفق تری ــرار3 یک ریکوپ
1983 ایجــاد شــد و تاکنــون 1000 عضــو جمع کننــده زبالــه دارد کــه 60 درصــد از آنهــا نیــز زن هســتند. نخســتین موفقیــت 
ــد و از سیســتم  ــج را دارن ــن دســتمزد رای ــل میانگی ــر بیــش از حداق ــن انجمــن 1.5 براب ــی، آن اســت کــه اعضــاء ای ــن تعاون ای

ــوند.  ــد می ش ــز بهره من ــی نی ــکی اجتماع پزش

این تعاونی سه نوع فعالیت انجام می دهد که عبارتند از:

 1. خدمــات زبالــه جامــد کوچــک4: ایــن تعاونــی قــراردادی بــا شــهر گــوارن5 امضــاء کــرده کــه بــه موجــب آن مــواد جامــد 
تولیــد شــده را جمــع آوری و دفــع می کنــد. در ســال 1996، ایــن فعالیــت 30 میلیــون پــزو6  عایــدی ایجــاد کــرد.

ــرکت های  ــی، ش ــای محل ــون: اتوبوس ه ــی چ ــژه در اماکن ــورت وی ــه ص ــات ب ــن خدم ــی: ای ــی و باغبان ــات پاکبان 2. خدم
ــود. ــه می ش ــا ارائ ــی و همایش ه ــگاه های محل ــی، نمایش ــای عموم ــی، فضاه خصوص

ــه نیــروی کار موقــت معرفــی می کنــد کــه می تواننــد بــه  3. معرفــی کارگــران موقــت: ایــن تعاونــی اعضــاء خــود را عنــوان ب
ــد.  ــی درآین ــی و خصوص ــرکت های دولت ــتخدام ش اس

1	 	Wast	collector
2	 	Fundación	Social
3	 	Cooperativa	Recuperar
4	 	Solid	Waste	Micro	(SWM)
5  Guarne
6	 	Peso	
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آرژانتین
ــه طــور چشــمگیری افزایــش داشــته اســت.  ــد ســال گذشــته ب ــا وجــود قدمــت  100 ســاله در آرژانتیــن، در چن  زباله گــردی ب
بحــران اقتصــادی اخیــر کــه همــراه بــا افزایــش نــرخ ارز، کاهــش ارزش پــول ملــی، تعطیلــی تولیــد داخلــی و گرانــی واردات بــود، 
باعــث بیــکاری گســترده در ایــن کشــور شــد و از آنجایــی کــه بیــکاران اغلــب افــراد کم مهارتــی بودنــد، گزینه هــای زیــادی در 
بــازار رســمی اشــتغال نداشــتند. پیــرو ایــن رونــد تولیــد نیــز بــه ســمت بازیافــت میــل می کنــد و در نتیجــه بخشــی از ایــن افــراد 

ــازار کار غیررســمی شــده و در خیابان هــا مشــغول زباله گــردی شــدند.  راهــی ب

 در حــال حاضــر بیــش از 14 تعاونــی در بوینــس آیــرس وجــود دارد کــه یکــی از مهمتریــن و معروف تریــن آنهــا، الســیبو1 اســت. 
ایــن تعاونــی توســط زنــان تشــکیل شــده و اداره می شــود و توجــه خــود را معطــوف بــه مدیریــت زباله هــای جامــد کــرده اســت. 
ایــن تعاونــی 102 عضــو دارد کــه بیشــتر آنهــا زن هســتند. آنهــا توافقنامــه ای بــرای ارائــه خدمــات بــه منطقــه ای کــه 93 بلــوک 
شــهر را پوشــش می دهــد، بــا دولــت امضــاء کرده انــد. اعضــاء ایــن تعاونــی مــواد قابــل بازیافــت را تفکیــک کــرده و مــواد نســبتا 

ــه می دهنــد. ــا قیمــت باالتــر ارائ تمیــز و کم خطــری را از زباله هــا جــدا کــرده و ب

1  Cooperativa El Ceibo
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مکزیک
مکزیــک یکــی از تجربیــات موفــق جهانــی در تشــکیل تعاونــی بــرای زباله گــردان اســت. اعضــاء انجمــن تعاونــی طبقه بنــدی 
مــواد1 تقریبــا 5 درصــد از زباله هــای شــهری شــامل: 150تــن کاغــذ، مقــوا، شیشــه، الســتیک، پالســتیک، اســتخوان حیوانــات، 
مــواد آلــی و فلــزات را در یــک روز بازیافــت می کننــد. ماجــرای ایــن موفقیــت از ســال 1975 بــا اعتــراض علیــه انحصــار یــک 

واســطه بــا حمایــت یکــی از کســبه محلــی و همراهــی شــهرداری دلســوز آغــاز شــد.  

یکــی از زمینه هــای مهــم فعالیــت ایــن تعاونــی، دریافــت مــواد قابــل بازیافتــی چــون کاغــذ و ضایعــات فلــز از کارخانه هــای 
ــری  ــد باالت ــا از درآم ــد. آنه ــا می پردازن ــازی آنه ــه پاکس ــواد ب ــن م ــت ای ــس از دریاف ــی پ ــن تعاون ــاء ای ــت. اعض ــاژ اس مونت
ــد  ــرکت می کنن ــود، ش ــزار می ش ــی برگ ــن تعاون ــط ای ــه توس ــمی ک ــای رس ــی و برنامه ه ــای آموزش ــتند و در دوره ه ــودار هس برخ
و از خدمــات بهداشــتی و قانونــی نیــز بهره منــد می شــوند. در ســوی دیگــر، صنعــت در مکزیــک نیــز نیازمنــد مــواد بازیافتــی 
ــه:  ــه از جمل ــن منطق ــی اســت کــه دیگــر کشــورها در ای ــا جای ــن موفقیــت ت ــد. آوازه ای ــداری می کنن ــوده و از تعاونی هــا خری ب

ــد.  ــه روی آورده ان ــدگان زبال ــرای جمع کنن ــی ب ــیس تعاونی های ــه تأس ــز ب ــتاریکا نی ــاال و کاس ــوادور، گواتم ــرو، اک ــال، پ ونزوئ

1	 	Sociedad	Cooperativa	de	Seleccionadores	de	Materiales
2 Global	Alliance	of Waste	Pickers
3 Red	Lacre
4	 Women	in	Informal	Employment:	Globalizing	and	Organizing	(WIEGO)

باکس: اتحادیه جهانی جمع کنندگان زباله2

ــا در  ــه در بوگوت ــدگان زبال ــی جمع کنن ــس جهان ــن کنفران ــس از اولی ــه پ ــت ک ــی اس ــبکه جهان ــک ش ــه ی ــدگان زبال ــی جمع کنن ــه بین الملل اتحادی
ــن کنوانســیون از طــرح  ــن و آســیا در چندی ــکای التی ــا، آمری ــه هــای آفریق ــن ســازمان از ســوی اتحادی ــا در ســال 2008 شــکل گرفــت. ای کلمبی
ــا اســتقرار دســتگاهای زباله ســوز حمایــت کــرده اســت. ایــن اتحادیــه در حــال حاضــر بــر  ســازمان ملــل متحــدد در زمینــه تغییــرات آبوهوایــی، ب

ــه در جهــان متمرکــز شــده اســت.  تبــادل اطاعــات وتجربیــات هــزاران ســازمان مســئول جمــع آوری زبال

در ایــن ســاختار، شــبکه آمریــکای التیــن3 ســازمانی اســت کــه کلیــه ســازمان های مســئول در جمــع آ وری زبالــه و جنبش هــای کارگــری در سراســر 
ــود شــرایط کار  ــت آن بهب ــی زباله گــردان اســت و ماموری ــن یکــی از بنیانگــذاران اتحــاد جهان ــکای التی ــه را متحــد کــرده اســت. آمری ــن منطق ای
ــده  ــن شــبکه نماین ــدام اســت. ای ــات، ســازماندهی و اق ــه منظــور اشــتراک تجربی ــن کشــورها ب ــو بی ــاز گفت وگ ــه می باشــد. آغ ــدگان زبال جمع کنن
افــراد زباله گــرد در 15 کشــور ایــن منطقــه اســت و از ســال 2005، هــر دو ســال یکبــار کنفرانــس یــا نشســت منطقــه ای برگــزار می کنــد. الزم بــه 

ذکــر اســت کــه رونــد شــکل گیری ایــن شــبکه در ابتــدا از کشــورهایی چــون کلمبیــا و برزیــل آغــاز شــد.

در آفریقــا، فرآینــد ســازماندهی بــا برنامــه ای بــرای شناســایی و تمــاس بــا گروه هــای جمع کننــده زبالــه در سراســر آفریقــا توســط ســازمان زنــان در 
اشــتغال غیررســمی4 انجــام شــده اســت. مهمتریــن ســازمان های زیــر مجموعــه ایــن اتحادیــه عبــارت از انجمــن جمع کننــدگان زبالــه درآفریقــای 

جنوبــی، انجمــن کتــاب در ســنگال، اتحادیــه کنیــا و شــبکه جمهــوری دموکراتیــک کنگــو هســتند.
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نمونه هایی از آسیا
فیلیپین

ــل در  ــهر مانی ــت. در ش ــته اس ــی داش ــد افزایش ــیا رون ــه در آس ــدگان زبال ــای جمع کنن ــکیل تعاونی ه ــر، تش ــال های اخی  در س
کشــور فیلیپیــن، گــروه غیــر دولتــی انجمــن زنــان بالیکاتــان1 برنامــه ای2 را تــدارک دیــد. ایــن برنامــه کــه در ابتــدا بــه عنــوان یــک 
سیســتم رســمی جمــع آوری زبالــه و خریــداران ســیار بازیافــت بــرای یــک واســطه مشــخص در شــهر ســنخوان3 در ســال 1983 

ــت.  ــف اس ــای مختل ــکل از تعاونی ه ــاختاری متش ــون س ــرد، اکن کار می ک

امــروز در کشــور فیلیپیــن تعاونی هایــی در هــر کــدام از 17 شــهر بــزرگ فعــال هســتند، کــه متــرو مانیــل خوانــده می شــود. در 
ایــن برنامــه هــر یــک از اعضــاء ایــن تعاونی هــا در یــک مســیر ثابــت و تعریــف شــده، بــه خریــد و جمــع آوری زباله هــای قابــل 

ــردازد.  ــت می پ بازیاف

در حــال حاضــر ایــن برنامــه متشــکل از 897 واســطه اســت کــه در 17 تعاونــی و تقریبــا 1500 همیــار محیــط زیســت ســازمان 
یافته انــد. اعضــاء بــا ارجــاع بــه برنامــه ماهانــه اعالمــی، 4000 تــن مــواد قابــل بازیافــت را بازیافــت می کننــد. ایــن تعاونی هــا 

از تســهیالتی برخوردارنــد و می تواننــد از اداره تجــارت و صنایــع فیلیپیــن وام هــای کم بهــره و وثیقــه دریافــت کننــد. 

1	 	Group	Women’s	Balikatan	Movement
2	 	Linis	Ganda	program
3	 	San	Juan
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هندوستان
ســازمان غیردولتــی اکســنورا1 در هندوســتان، برنامــه جمــع آوری زبالــه را در محله هــای کم درآمــد اجــرا نمــود. جمع کننــدگان 
زبالــه کــه از آنهــا بــه عنــوان زیباکننــده خیابــان2 نیــز نامبــرده می شــود، طــی فرآینــدی بــرای فعالیــت انتخــاب می شــوند. ایــن 

افــراد موظــف هســتند کــه زباله هــا را قبــل از دفــن، تفکیــک نمــوده و مــوارد قابــل بازیابــی را تمیــز نماینــد. 

امــروزه حــدود 900 واحــد جمعــآوری زبالــه در محله هــای فقیرنشــین و در مناطــق متوســط وجــود دارنــد. ایــن برنامــه همچنیــن 
دارای فعالیت هــای متمایــز جمــع آوری زبالــه اســت، درآمــد آنهــا را افزایــش می دهــد، زباله هــا را کاهــش و میــزان جمــع آوری 

آنهــا را افزایــش می دهــد و بــه ایجــاد یــک محیــط شــهری تمیزتــر کمــک می کنــد. 

ــدود 25  ــال 1995 ح ــه در س ــد ک ــیس نموده ان ــی تأس ــرکت تعاون ــک ش ــه، ی ــده پارچ ــزار جمع کنن ــا 6 ه ــا تقریب ــهر پون در ش
ــرد.  ــت ک ــهر را بازیاف ــاکنان ش ــر از س ــون نف ــک میلی ــط ی ــده توس ــد ش ــای تولی ــد از زباله ه درص

اندونزی
بــر خــالف دیگــر کشــورهای آســیایی، در اندونــزی بــه جــای ســازمان های غیــر دولتــی و مــردم نهــاد، دولــت قوانیــن ملــی را 

ــه وضــع کــرده اســت.  ــرای حمایــت از جمع کننــدگان زبال ب

ــن  ــت ای ــط زیس ــاد و محی ــرای اقتص ــه ب ــع آوری زبال ــه جم ــرد ک ــالم ک ــوهارتو3، اع ــت، س ــور وق ــس جمه ــال 1992 ریی در س
ــد.  ــت می کن ــی حمای ــای خیابان ــع آوری زباله ه ــای جم ــکیل تعاونی ه ــزی از تش ــت مرک ــون دول ــت. اکن ــد اس ــور مفی کش
ــدگان  ــرای افزایــش درآمــد جمع کنن ــز ب ــد و سیاســتگذاران نی ــن تعاونی هــا وام اعطــاء می کنن ــه ای بانک هــای خصوصــی هــم ب

ــد. ــرا نموده ان ــالم و اج ــی را اع ــه برنامه های زبال

1	 	Exnora
2	 	Street	Beautifiers
3	 	Suharto
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  تعاونی ها و کارگران خانگی
    تهیه شده در کارگروه فرهنگی-اجتماعی

مقدمه
خانگــی کارگــر  میلیــون   67 حداقــل  جهــان  سراســر  در  کار،  بین المللــی  ســازمان  اعــالم   طبــق 
 فعالیــت می کننــد، کــه بیــش از چهــار پنجــم آنهــا زن هســتند. ایــن چهــره زنانــه کار خانگــی در جهــان تــا جایــی غلبــه دارد 
کــه از هــر 25 زن کارگــر در جهــان، یــک نفــر کارگــر خانگــی اســت. ایــن جمعیــت قابــل توجــه، پیــرو برخــی دالیــل منطقــه ای 
ــورهای  ــت در کش ــری جمعی ــدید پی ــارس و تش ــج ف ــیه خلی ــی حاش ــای عرب ــون دولت ه ــورهایی چ ــد کش ــش درآم ــد افزای مانن
ــه زندگــی، کاهــش  ــان، ارتقــاء امیــد ب ــا متمرکــز شــدهاند. همچنیــن افزایــش اشــتغال زن توســعه یافتــه در قــاره آمریــکا و اروپ
بــاروری و تقاضــای روزافــزون خدمــات مراقبتــی در خانــواده نیــز بــه طــور میانگیــن در تمــام کشــورها موجــب افزایــش تعــداد 

کارگــران خانگــی شــده اســت. 

کار خانگــی طیــف وســیعی از خدمــات شــامل آشــپزی، نظافــت و کارهــای عمومــی منــزل، شست وشــو و اتــو کــردن البســه، 
مراقبــت از کــودکان، ســالمندان و معلولیــن، باغبانــی، رانندگــی و بســیاری از مــوارد دیگــر را در برمی گیــرد. کارگــران خانگــی 

ــد.  ــا شــرکت ها انجــام می دهن ــرای اشــخاص حقیقــی و ی ــازل و ب ــن وظایــف متعــدد را در من ای

اکثــر ایــن کارگــران بــه کشــورهای دیگــر بــه ویــژه همســایه های مجــاور مهاجــرت می کننــد. بــه طــور مثــال در آمریــکای التیــن 
از پــرو بــه شــیلی، از پاراگوئــه بــه آرژانتیــن و از نیکاراگوئــه بــه کاســتاریکا; در آفریقــا از لســوتو و زیمبابــوه بــه آفریقــای جنوبــی 
و از ســومالی و اوگانــدا بــه کنیــا; در اروپــا از اوکرایــن تــا لهســتان، از مولــداوی تــا ایتالیــا و از فدراســیون روســیه و کشــورهای 

بالتیــک تــا فندالنــد در جســتجوی کاری مناســب میــان مرزهــا جابجــا می شــوند.
 انجــام امــور خانگــی در مقابــل دریافــت دســتمزد، ممکــن اســت بــه ظاهــر شــغلی عادالنــه محســوب شــود، امــا وقتــی بــه 
شــرایط کار ایــن افــراد رجــوع میکنیــم، بــا چهــره متفاوتــی روبــرو خواهیــم شــد. آمارهــا حاکــی از آن اســت کــه نزدیــک بــه یــک 
ســوم کارگــران خانگــی در جهــان بــه طــور غیررســمی و خــارج از مقــررات ملــی و جهانــی کار فعالیــت می کننــد. آنهــا اغلــب 

بــه خدمــات اولیــه بهداشــتی، امنیــت روانــی، جســمی و جنســی دسترســی ندارنــد. 

متقاضیان اصلی کار خانگی زنان:

1. جنوب شرقی آسیا و اقیانوس آرام: 24 درصد

2. اروپای شمالی، جنوبی و شرقی: 22.1 درصد

3. کشورهای عربی: 19 درصد
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طبــق تخمیــن ســازمان بین المللــی کار، 11 میلیــون کارگــر خانگــی در کشــورهای خارجــی زندگــی می کننــد. اغلــب ایــن افــراد 
اقامــت قانونــی در کشــور میزبــان ندارنــد و بــه صــورت تمــام وقــت یــا پــاره وقــت در ســاعات طوالنــی در روز ملــزم بــه ارائــه 

انــواع خدمــات هســتند.

ــت  ــزوا و محدودی ــب، ان ــناس و غری ــوری ناش ــد در کش ــت در رفت وآم ــراه محدودی ــه هم ــه ب ــا و بی وقف ــن کار طاقت فرس ای
ــواع ســوء اســتفاده از ســوی  ــه ان ــط اجتماعــی، زمین ــر محدودیــت در رواب ــزوا عــالوه ب ــن ان ــال دارد. ای ــه دنب ــرای کارگــر ب را ب

ــد. ــلب می کن ــر س ــی را از کارگ ــه چانه زن ــر گون ــکان ه ــل ام ــوده و در مقاب ــم نم ــا را فراه کارفرم

ــرار  ــورد توجــه ق ــک مســاله فرهنگی-اجتماعــی م ــوان ی ــه عن ــی کارگــران خانگــی را ب ــر، نهادهــای بین الملل در ســال های اخی
ــی در  ــه عطف ــال نقط ــان س ــماره 201( در هم ــه )ش ــال 2011  و توصیه نام ــماره 189( در س ــیون )ش ــب کنوانس ــد. تصوی داهان
ایجــاد حمایــت قانونــی از ایــن کارگــران اســت و انگیــزه بزرگــی در ارزیابــی، شــناخت و حمایــت از حقــوق آنهــا ایجــاد می کنــد. 

در کنوانســیون شــماره 189، تعاونی هــا بــه کارگــران خانگــی کمــک می کننــد تــا ســازماندهی پیــدا کننــد. در ایــن کنوانســیون 
کار خانگــی عبــارت اســت از: »کاری کــه در خانــه یــا بــرای خانــوار انجــام می شــود.« همچنیــن در تعریــف کارگــر خانگــی 
ــان از  ــه فعالیــت کنــد.« ایــن اســناد خواســتار تدابیــری بــرای حصــول اطمین می گویــد: »هرکســی کــه در شــغلی در یــک خان
ــی  ــی گروه ــق چانه زن ــر ح ــناختن موث ــمیت ش ــه رس ــی و ب ــا از آزادی اجتماع ــان آنه ــی و کارفرمای ــران خانگ ــورداری کارگ برخ
ــیون های  ــیون ها و کنفدراس ــازمان ها، فدراس ــه س ــتن ب ــیس و پیوس ــرای تأس ــی را ب ــران خانگ ــق کارگ ــت ح ــت. و در نهای اس

ــد.  ــمیت می شناس ــه رس ــود ب ــی خ انتخاب
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در ایــن شــرایط، شــرکت های تعاونــی می تواننــد در انــواع قالب هــای رایــج بــه ویــژه نــوع کارگــری در کشــورهای مبــدا و مقصــد 
بــرای ارتقــاء معیشــت و بهبــود شــرایط کار راهگشــا باشــند. یــک تعاونــی می توانــد هــم  بــا ایجــاد فرصــت شــغلی شــرافتمندانه 
ــا کارفرمــا و دولــت رایزنــی  کارآفرینــی کــرده و در نقــش کارفرمــا ظاهــر شــود و هــم می تواننــد بــه عنــوان نماینــده کارگــران ب
کــرده و صــدای آنهــا را تقویــت کننــد تــا بتواننــد حقــوق خــود را اســتیفاء نماینــد. در ایــن نوشــتار برآنیــم تــا بــا مــرور تجربیــات 
ــود شــرایط اشــتغال  ــه نقــش امــر تعــاون در بهب ــی در شــرکت های کســب و کار  ب بین المللــی تعاونی هــا و اجــرای مــدل تعاون

بپردازیم. 

انــواع تعاونی هــا چــه مزایــا و امکاناتــی را می تواننــد بــرای کارگــران خانگــی فراهــم 
؟ کنند
 تعاونی های کارگری می توانند	

- با تبدیل به اتحادیه های صنفی راه چانه زنی را برای بهبود شرایط کار کارگران باز کنند.

- کمک به دسترسی به گروهی از مشاغل در تعاونی

- امکان مذاکره برای کارگران در مورد مفاد قراردادها و سایر شرایط کار به ویژه ساعت و دستمزد

- ایجاد فرصت هایی برای کسب مهارت های جدید

- فراهم نمودن خدماتی چون: تسهیالت مالی و مشاوره حقوقی

- فضایی برای تجربه خودگردانی دموکراتیک و کسب مهارت های مدیریتی

 تعاونی ها و اتحادیه های اعتباری می توانند	
ــران  ــاری مهاج ــه اعتب ــیا، اتحادی ــق آن در آس ــه موف ــک نمون ــد. ی ــم کنن ــه را فراه ــی کم هزین ــات مال ــه خدم ــی الزم ب دسترس
ــرای  ــازوکاری ب ــاختار آن س ــد. س ــت می کن ــیایی فعالی ــن آس ــرای مهاجری ــار ب ــه اعتب ــک اتحادی ــه ی ــت ک ــگ1 اس ــگ کن در هن

ــد.  ــم می کن ــول فراه ــال پ ــاالی انتق ــای ب ــری از هزینه ه جلوگی

ــرای نگهــداری و انتقــال دارایی هــای اعضــاء  ــی ب ــا هــدف ایجــاد یــک مکانیســم امــن و قانون ــه در ســال 2006 ب ــن اتحادی ای
ــی  گاه ــش آ ــی و افزای ــرای مهارت افزای ــن ب ــاختار همچنی ــن س ــد. ای ــکیل ش ــتند، تش ــگ هس ــگ کن ــاغل در هن ــه ش ــود ک خ

ــی الزم را دارد.  ــدا کارای ــور مب ــا در کش ــی آنه ــام دارای ــه ادغ ــم ب ــی و ک ــی و دارای ــح مال ــت صحی ــورد مدیری ــران در م مهاج

1	 	Asian	Migrant	Credit	Union	in	Hong	Kong

)باکس( نمونه: اسپانیا

پیــرو اصاحــات قانــون تامیــن اجتماعــی در ســال 2011، تعاونی هایــی بــرای زنــان کارگــر خانگــی در منطقــه والنســیا تأســیس 
شــدند. بــر اســاس اصاحــات قانونــی، کلیــه کارگــران خانگــی حتــی آنهایــی کــه فقــط چنــد ســاعت در مــاه کار می کننــد بایــد 

از طریــق قــرارداد کار مناســب اســتخدام شــوند. 

ــی و  ــوده و از تســهیاتی چــون مراقبــت از کــودک، حمایــت مال ــی از خدمــات تامیــن اجتماعــی برخــوردار ب ــن تعاون اعضــاء ای
آمــوزش حرفــه ای برخوردارنــد. تعاونــی کارگــران خانگــی لوانتــه والنســیا توســط 15 زن، نخســتین تعاونــی کارگــران خانگــی در 

منطقــه والنســیا اســت.
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 تعاونی های مصرفی می توانند	
ــه عنــوان ســودی دو جانبــه را بــرای اعضــاء  ــه کارگیــری اعضــاء خــود ب ــاز خانواده هــا در منــزل و ب ــه خدمــات مــورد نی ــا ارائ ب
ــذف  ــز ح ــی نی ــای کاریاب ــطه ها و آژانس ه ــت، واس ــن فعالی ــرو ای ــد. پی ــاد می کنن ــود ایج ــل خ ــورد تعام ــه م ــود و جامع خ
ــه عنــوان ثــروت جمعــی  ــا ب ــه خــود کارگــر تعلــق می گیــرد و ی ــا ب ــه تفــاوت هزینه هــای واســطه ها ی می شــوند. در اینجــا مــا ب

ــد.1 ــی می مان ــی باق ــدوق تعاون در صن

1	 Cooperative	Home	Care	Associates	(CHCA)
2 Si	Se	Puede!	(We	can	do	it!)

مراقبت از مشتریان در منزل

ــک  ــع ی ــی در واق ــن تعاون ــت. ای ــکا اس ــده آمری ــاالت متح ــی در ای ــران خانگ ــی کارگ ــن تعاون ــزل1 بزرگتری ــت در من ــکاران مراقب ــی هم تعاون
آژانــس مراقبــت در منــزل بــرای ســالمندان، معلولیــن و مبتایــان بــه بیماری هــای مزمــن اســت کــه در ســال 1985 تأســیس شــد تــا بــا ارائــه 

ــد.  ــه دهن ــه مشــتریان ارائ ــا کیفیــت ب ــه را ب ــرای کارگــران خدمــات مراقبتــی، مراقبــت در خان فرصت هــای شــغلی مطمئــن ب

ایــن ســاختار بــا 12 بهیــار شــروع بــه کار کــرد. امــا رونــد توســعه خدمــات ایــن تعاونــی آن قــدر گســترش یافتــه کــه امــروز بــا 2000 نفــر پرســنل 
ــرای بیــش از 600 زن کمدرآمــد و  ــان دارد کــه ســاالنه ب ــرای کارفرمای ــی یــک برنامــه توســعه نیــروی انســانی ب ــد. ایــن تعاون فعالیــت می کن

بیــکار آمــوزش رایــگان ارائــه می دهــد و بــه عنــوان محــرک موثــری در ایجــاد اشــتغال بــرای جامعــه مطــرح می شــود. 

ما می توانیم2

یــک تعاونــی نظافــت زنــان کــه توســط زنــان مدیریــت شــده و تحــت تملــک آنهــا اســت، در بروکلیــن نیویــورک در ســال 2006 تأســیس شــد. 
ایــن تعاونــی اکنــون بــا درآمــدری ســاالنه حــدود 600 هــزار دالر ایــاالت متحــده آمریــکا و بیــش از 1500 مشــتری بــه ارائــه خدمــات خانگــی 

ــردازد.  ــت می پ و نظاف

ــه اعضــاء  ــطه و کســری ب ــچ واس ــدون هی ــتمزد را ب ــه 100 درصــد دس ــود، ک ــرا می ش ــتمزدها اج ــه ای از پرداخــت دس ــام عادالن ــا نظ در اینج
پرداخــت می کنــد. در مقابــل اعضــاء نیــز وظیفــه دارنــد کــه در جلســات منظــم ســازمانی شــرکت کننــد و ماهانــه 3 ســاعت را بــرای بازاریابــی در 
فروشــگاه تعاونــی اختصــاص دهنــد. ایــن بازاریابــی بــه اقتضــاء محصــول و تصمیم گیــری هیئــت مدیــره می توانــد روش هــای متعــدد تبلیغــات 
از قبیــل اداره یــک غرفــه در نمایشــگاه، مدیریــت یــک میــز در کنــار خیابــان، پخــش آگهی هــای تبلیغاتــی خانــه بــه خانــه، توزیــع کوپــن در 
ــان  ــژه زب ــه وی ــای آموزشــی ب ــزاری کاس ه ــه برگ ــود ب ــان خ ــی کارکن ــارت افزای ــن در جهــت مه ــی همچنی ــن تعاون ــا و ... باشــد. ای محله ه

ــردازد. ــز می پ ــی نی انگلیس
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  تأمین مالی خرد جمعی: رویکرد اتخاذشده بین المللی؛ برخوردار از سبقه عظیم اسالمی - ایرانی 
    تهیه شده در دپارتمان اقتصادی

مقدمه

ــت  ــاد و تقوی ــول ایج ــف، معل ــرایط مختل ــور در ش ــاد کش ــاب آوری1 اقتص ــش ت ــان، افزای ــیاری از کارشناس ــاد بس ــر اعتق ــا ب بن
ــاده  ــت فوق الع ــه اهمی ــت ب ــا عنای ــت؛ ب ــه اس ــن عرص ــال در ای ــتارت آپ های فع ــان و اس ــتیبانی از کارآفرین ــا و پش تعاونی ه
حمایــت و تأمیــن مالــی در امــر ارتقــاء کمــی و کیفــی تعاونی هــا و نیــز تجربــه موفقیت آمیــز و آســان تر رویکــرد تأمیــن مالــی 
خــرد جمعــی در اشــتغال زایی و برون رفــت از بحران هــا نظیــر بحــران مالــی ســال 2008 امریــکا ایــن نوشــتار درصــدد اســت، 

شــرح جامعــی بــر تأمیــن مالــی خــرد جمعــی2 در پنــج بخــش ارائــه نمایــد:

1. تأمین مالی خرد جمعی چیست؟

ــای  ــادی نوپ ــای اقتص ــا و طرح ه ــی از ایده ه ــت مال ــتای حمای ــی در راس ــردی بین الملل ــی رویک ــرد جمع ــی خ ــن مال تأمی
کارآفرینــان اســت کــه ضمــن جمــع آوری ســرمایه های انــدک آحــاد جامعــه، در بســتر ســامانه های واســط اینترنتــی یــا پلتفــرم3 
میــان کارآفرینــان و اســتارت آپ ها بــا ســرمایه گذاران شــکل می گیــرد؛ ایــن نــوع فنــاوری کــه بــر اســاس گــزارش ســال 2012 
موسســه فنــاوری ماساچوســت معــروف بــه دانشــگاه ام.آی.تــی4، یکــی از 10 فنــاوری برتــر جهــان برشــمرده شــده اســت، بــا 
ــق  ــه وثای ــاز ب ــه عــدم نی ــا )از جمل ــن اصــل ســرمایه مــردم و تســهیل در ایجــاد و توســعه کســب و کارهــای نوپ هــدف تضمی
ســنگین در قیــاس بــا دریافــت وام(، از یکســو ریســک ســرمایه گذاری را کاهــش و از ســویی دیگــر احتمــال موفقیــت کســب  و 

ــد.  ــش می ده کار را افزای

2. تاریخچه  تأمین مالی خرد جمعی

نخســتین تأمیــن مالــی خــرد جمعــی بین المللــی بــه ســال 1997 و حیطــه فعالیــت موســیقی در اقدامــی خودجــوش اختصــاص 
ــت از  ــتای حمای ــال 2001 و در راس ــیر در س ــام آرتیست ش ــی بن ــرم بین الملل ــتین پلتف ــه نخس ــت ک ــی اس ــن در حال دارد؛ ای

هنرمنــدان و نویســندگان راه انــدازی شــده اســت.

3. انواع روش های تأمین مالی خرد جمعی

روش های تأمین مالی خرد جمعی به شرح زیر قابل طبقه بندی است:

 پیش فــروش ایــده ســاخت محصــول؛ در ایــن روش هــدف آن اســت کــه کارآفریــن هزینــه راه انــدازی کســب و کار 	
خــود را بــدون تقســیم ســهام بــه مرحلــه اجــرا برســاند.

 کمک های خیرخواهانه؛ در این روش بازگشت مالی برای دریافت کنندگان تسهیالت وجود ندارد.  	

 خریــد ســهام؛ در ایــن روش ســرمایه گذاران پــس از اهــدای ســرمایه مشــمول دریافــت ســهم از کســب و کاری کــه 	
ــوند. ــه، می ش ــرار گرفت ــرمایه گذاری ق ــورد س م

1	 	Resilience
2	 	Crowdfunding
3	 	Platform
4	 	Massachusetts	Institute	of	Technology
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 ــه 	 ــان ضمــن تعییــن شــرایط بازپرداخــت و البت ــه متقاضی پرداخــت وام؛ پــس از بررســی موضــوع درخواســتی، وام ب
پــس از رســیدن بــه زمــان ســوددهی، اعطــا خواهــد گردیــد. 

4. برخی نمونه های موفق بین المللِی پلتفرم تأمین مالی خرد جمعی

ســایت ها و اســتارت آپ های موفــق بین المللــی متعــددی بــا هــدف تأمیــن منابــع مالــی کارآفرینــان و اســتارت آپ ها هم اکنــون 
در حــال فعالیــت هســتند کــه بــراي اســتارت آپ های تــازه تأســیِس بســیاری در کشــورهاي اروپایــی و آمریکایــی جــذب ســرمایه 
ــه ای  ــب و کار و نمون ــه کس ــرد، ب ــن رویک ــطه همی ــرمایه به واس ــذب س ــا ج ــود ب ــه خ ــی ک ــتارت آپ هاي بزرگ ــد؛ اس کرده ان
ــتارت آپ ها  ــان و اس ــی، کارآفرین ــای بین الملل ــازد در نمونه ه ــان می س ــده اند؛ خاطرنش ــدل ش ــی مب ــه بین الملل ــق در عرص موف
 اقــدام بــه بارگــذاری طــرح خــود همــراه بــا جزئیــات آن در پلتفرم هــای مربــوط بــه ایــن رویکــرد می نماینــد. در ادامــه 

ً
مســتقیما

بــه نمونه هایــی چنــد از آنهــا بــه طــور مختصــر اشــاره خواهــد گردیــد:

1.4.کیک استارتر

ــت  ــت؛ مأموری ــده اس ــدازی ش ــال 2009 راه ان ــع و در س ــکا واق ــورک امری ــهر نیوی ــن ش ــتارتر در بروکلی ــی کیک اس ــر اصل دفت
ــت.  ــده اس ــالم ش ــه اع ــه و نوآوران ــای خالقان ــعه پروژه ه ــق و توس ــه تحق ــک ب ــرکت، کم ــن ش ــی ای اصل

تــا دســامبر ســال 2019، 17.2 میلیــون پشــتیبان در سراســر دنیــا در ایــن ســامانه اقــدام بــه ســرمایه گذاری بــر روی445.000 
ــذا،  ــی، غ ــای ویدئوی ــم، بازی ه ــیقی، فیل ــر موس ــی نظی ــای گوناگون ــارد دالر( در حوزه ه ــی 4.6 میلی ــم مال ــا حج ــروژه )ب پ
تکنولــوژی، مــد لبــاس و تولیــد دســتی کرده انــد کــه از آن تعــداد حــدود 469.286 پــروژه راه انــدازی و 3524 مــورد در دســت 

راه انــدازی هســتند. 

کارآفرینــان و اســتارت آپ ها به منظــور تأمیــن ســرمایه ایــده خــود از طریــق کیک اســتارتر ملــزم بــه داشــتن پاســپورت از یکــی 
از کشــورهای کانــادا، امریــکا، کشــورهای اســکاندیناوی، آلمــان، نیوزلنــد، اســترالیا هســتند و می بایســت فرآینــد احــراز هویــت 
ــه انجــام رســانند؛  ــه طــور دقیــق در ایــن ســایت ب ــار شــغلی و تحصیلــی را ب خــود را همچــون تأییدیــه محــل ســکونت و اعتب
ــارت  ــاس گانت چ ــر اس ــه ب ــرد بلک ــورت نمی گی ــا ص ــورت یکج ــه، به ص ــای پرهزین ــا و طرح ه ــی ایده ه ــن مال ــن تأمی همچنی
ــت  ــی پرداخ ــدام آت ــام اق ــرای انج ــدام، ب ــر اق ــز ه ــام موفقیت آمی ــس از اتم ــده، پ ــالم ش ــاز اع ــورد نی ــه م ــرح و بودج ــه ط اولی
ــرمایه  ــع آوری س ــردد و جم ــت می گ ــتارت آپ ها ثب ــان و اس ــرد کارآفرین ــابقه عملک ــه س ــت ک ــی اس ــن در حال ــردد. ای می گ

ــت.  ــد گرف ــورت خواه ــریعتر ص ــت، س ــی مثب ــی و اجتماع ــرات روان ــن اث ــا ضم ــدی آنه ــای بع ــق در طرح ه ــای موف نمونه ه

قابــل توجــه اســت اغلــب کارآفرینــان و اســتارت آپ ها پــس از بارگــذاری طــرح خــود در ســایت کیک اســتارتر بیشــتر از مبلــغ 
درخواســتی و موردنیــاز جهــت توســعه طــرح، موفــق بــه جمــع آوری ســرمایه های مردمــی شــده اند؛ بــه عنــوان نمونــه شــاخص، 
ــیم  ــیار و بی س ــبک، س ــمند، س ــر هوش ــده پرینت ــب ای ــا صاح ــن دیگوی کالیفرنی ــاکن س ــورآذر س ــن ن ــی کارآفری ــواده ایران خان
ــران و  ــاز از کارب ــغ موردنی ــه جمــع آوری مبل ــق ب ــر از یــک دقیقــه پــس از بارگــذاری طــرح خــود موف ســه بعدی، در زمــان کمت

ــدند.  ــتارتر ش ــایت کیک اس ــان س حامی
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2.4.گوفاندمی

دفتر اصلی گوفاندمی نیز در کشور امریکا واقع و در سال2010 راه اندازی شده است. 

ــی و  ــد لیکــن عمــده فعالیــت تبلیغات ــه نماین ــی خــود را ارائ ــن مال ــد درخواســت تأمی ــه عرصه هــا قادرن ــراد در کلی ــد اف هــر چن
رســانه ای پلتفــرم گوفاندمــی مربــوط بــه امــور خیریــه، تأمیــن هزینه هــای پزشــکی و آموزشــی )علی الخصــوص مقطــع دکتــرا( 
ــام  ــد انج ــته، از رون ــورت پیوس ــد به ص ــی موظفن ــرم گوفاندم ــهیالت در پلتف ــدگان تس ــت؛ دریافت کنن ــوده اس ــات ب و اختراع

پــروژه، گــزارش تهیــه و حامیــان را در جریــان وضعیــت کامــل پیشــرفت پــروژه قــرار دهنــد. 

ایــن شــرکت در ســال 2017، مبــدل بــه بزرگ تریــن پلتفــرم جهانــی گردیــد بــه گونــه ای کــه مســئولیت جمــع آوری بیــش از 3 
ــه   ماهیان

ً
ــود؛ ایــن شــرکت حــدودا ــا مــارس آن ســال را عهــده دار ب ــارد دالر ســرمایه های مردمــی از آغــاز فعالیــت خــود ت میلی

مبلغــی بالــغ بــر 140 میلیــون دالر جمــع آوری می کنــد؛ شــرایط پذیــرش طــرح در گوفاندمــی نیــز بــه برخــی کشــورها محــدود 

 نــرخ یکســانی اســت. 
ً
شــده و نــرخ هزینــه باالســری در آن کشــورها عمدتــا

3.4. ایندیگوگو

ایــن پلتفــرم بین المللــی نیــز در امریــکا، در ســال 2008 و ابتــدا بــا هــدف تأمیــن منابــع مالــی فیلم ســازان راه انــدازی شــد؛ و 
ــن  ــتای تأمی ــون در راس ــو هم اکن ــت. ایندیگوگ ــایر پلتفرم هاس ــه س ــبت ب ــرو نس ــی و پیش ــی قدیم ــای بین الملل ــه پلتفرم ه از جمل
ــر 15  ــغ ب ــه از آن، بال ــد ماهان ــت و بازدی ــال فعالی ــه در ح ــور خیری ــتارت آپ ها و ام ــا و اس ــت از ایده ه ــی و حمای ــع مال مناب

میلیــون نفــر اســت. 

5.تأمین مالی خرد جمعی در ایران

ــاز ایرانــی، ایــن رویکــرد  کیــد مکــرر آن در متــون اســالمی و فرهنــگ دیرب علی رغــم ســبقه دیرینــه مشــارکت های جمعــی و تأ
 از نیمــه 

ً
مــردم نهــاد ســوار بــر بســتر فنــاوری اطالعــات، تنهــا چنــد ســالی اســت مــورد توجــه و بررســی قــرار گرفتــه و مشــخصا

تیرمــاه ســال 1398 و در آســتانه هفتــه تعــاون بــه صــورت رســمی آغــاز بــه کار کــرده اســت.

ــتند، در  ــاط هس ــرمایه گذاران در ارتب ــی و س ــدگان مال ــا تأمین کنن ــتقیما ب ــان مس ــه کارآفرین ــی ک ــای بین الملل ــالف نمونه ه برخ
ایــران متولــی اجــرای ایــن رویکــرد بــا هــدف اعتمادســازی بیشــتر، صنــدوق ضمانــت ســرمایه گذاری تعــاون می باشــد؛ ایــن 
ــان  ــان کارآفرین ــی می ــرارداد الکترونیک ــاد ق ــه انعق ــدام ب ــارکت، اق ــژه مش ــالمی به وی ــود اس ــوی عق ــتفاده از الگ ــا اس ــدوق ب صن

منتخــب و ســرمایه گذاران می نمایــد.

ــال  ــود را در پرت ــده خ ــرح و ای ــاون، ط ــوزه تع ــال ح ــِی فع ــی و حقوق ــتارت آپ های حقیق ــت اس ــه در گام نخس ــورت ک بدین ص
ــی  ــس از بررس ــذاری، پ ــاون1 بارگ ــرمایه گذاری تع ــت س ــدوق ضمان ــایت صن ــود در س ــده موج ــرد تضمین ش ــی خ ــن مال تأمی

1  http://www.cigf.ir
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ابعــاد مختلــف آن توســط کارشناســان صنــدوق و اعتبارســنجی و تأییــد، بــه صــورت عمومــی و به منظــور جــذب ســرمایه های 
مردمــی اطالع رســانی و منتشــر می گــردد؛ در نهایــت جمــع آوري وجــوه در حســاب تعیین شــده کــه تحــت نظــارت صنــدوق 

اســت، انجــام و بــر اســاس پیشــرفت طــرح بــه صــورت مرحلــه ای، برداشــت توســط کارآفریــن صــورت می گیــرد.

ــه  ــق ب ــه موف ــوده ک ــتارت آپی ب ــن اس ــات1، اولی ــوه و صیفیج ــوزه می ــال در ح ــازارگام، فع ــتارت آپ ب ــازد اس ــان می س خاطرنش
پذیــرش خدمــات تأمیــن مالــی خــرد تضمین شــده، از ســوی صنــدوق ضمانــت ســرمایه گذاری تعــاون در کشــور شــده اســت. 

بسته سیاستی پیشنهادی

- لــزوم توجــه صدچنــدان مســئوالن بــه رویکــرد تأمیــن مالــی خــرد جمعــی در داخــل کشــور و در اولویــت قــرار گرفتــن آن بــا توجــه 
ــاالی مشــارکت های مردمــی  ــه پتانســیل بالقــوه ب ب

- فراهم ســازی بســترهای ارتقــاء تأمیــن مالــی خــرد جمعــی نظیــر توســعه زیرســاخت های اینترتــی بــا عنایــت بــه کارکردهــای مهــم 
آن از جملــه " هدایــت نقدینگــی بــه ســمت بازارهــای مولــد " و " افزایــش ســریع تر نــرخ اشــتغال "

- لزوم نظارت همه جانبه و مستمر بر پلتفرم های داخلی با هدف پیشگیری از انحراف آنها از هدف اصلی تأسیسشان
منابع و مأخذ

کبیــری،م. ) 1398، 26 آبــان(. صنــدوق تامیــن مالــی خــرد تضمین شــده گرهــی از مشــکات تامیــن مالــی اســتارت آپ ها می گشــاید؟/ 
معــاون تعــاون وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی پاســخ می دهــد. بازیابــی در 5 شــهریور 1399، از وبســایت راه پرداخــت:

https://way2pay.ir/167424/

صنــدوق ضمانــت ســرمایه گذاری تعــاون. )بــدون تاریــخ(. ســامانه تأمیــن مالــی خــرد تضمیــن شــده. بازیابــی در تاریــخ 5 شــهریور 1399 
از صنــدوق ضمانــت ســرمایه گذاری تعــاون:

http://cf.cigf.ir/#/

https:/www.artistshare.com/

1  https://www.bazargam.com
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  انحرافات آمار حوزه تعاون: چرا؟
    تهیه شده در دپارتمان اقتصادی

مقدمه

ــئوالن و  ــط مس ــرد و کالن توس ــح خ ــای صحی ــذ تصمیم گری ه ــم در اخ ــیار مه ــی بس ــا و عامل ــاس برنامه ریزی ه ــار، اس آم
سیاســتگذاران اســت؛ بــا عنایــت بــه تجربــه برخــی کشــورهای موفــق در امــر مبــارزه بــا فســاد مبنــی بــر انســجام مراکــز آمــاری 
آنهــا و اعــالم آمارهــای رســمی تنهــا از ســوی یــک واحــد رســمی مشــخص، بــا عنایــت بــه انحرافــات گســترده آمــاری اعالمــی 
از ســوی مســئولین و رســانه ها در حوزه هــای مختلــف کشــور نظیــر تعــاون بــه نظــر می رســد تجمیــع و انتشــار مجموعــه آمــار 
صحیــح و واحــد توســط یــک نهــاد رســمی،مشــروط بــه الــزام قانونــِینهایــت همــکاری کلیــه مجموعههــای ذیربــط، امــری 
ضــروری اســت. در همیــن راســتا ایــن نوشــتار درصــدد اســت ضمــن بررســی تنهــا برخــی آمارهــای مهــم منتشــریافته حــوزه 
تعــاون از ســه مرجــع مهــم انتشــار آن یعنــی مرکــز آمــار ایــران، مرکــز آمــار و اطالعــات راهبــردی و ســامانه جامــع آمارهــای ثبتــی 

وزارت تعــان، کار و رفــاه اجتماعــی بــه ایــن مهــم بپــردازد. 

1. مرکز آمار ایران1

ــه ســال  ــوان واحــدی رســمی ب ــرار داشــته و تاریخچــه شــکل گیری آن به عن ــل نهــاد ریاســت جمهــوری ق ــران ذی مرکــز آمــار ای
ــردد.  ــال 1378 برمی گ ــه س ــگاه آن ب ــتین وب ــیس نخس 1344 و تأس

شــاخص های عمــده بــازار کار از ســوی مرکــز آمــار ایــران در قالــب نشــریاتی بنــام طــرح آمارگیــری نیــروی کار منتشــر می شــود؛ 
ایــن نتایــج از ســال 1384 بــر روی ســایت مرکــز آمــار ایــران، داده هــا و اطالعــات آمــاری، بخــش نشــریات مربــوط بــه جمعیــت 
و نیــروی کار موجــود اســت. آخریــن طــرح آمارگیــری نیــروی کار در ســال 1398 صــورت پذیرفتــه اســت. در ادامــه بــا توجــه 
بــه اطالعــات مــورد نیــاز بــرای بخش هــای آتــی نوشــتار، اهــم نتایــج مســتخرج از چکیــده نتایــج طــرح آمارگیــری نیــروی کار 

ســال 1397 مــورد اشــاره قــرار خواهــد گرفــت:

تعــداد شــاغلین جمعیــت 10 ســال و بیشــتر در ســال 1397، حــدود 24 میلیــون نفــر عنــوان شــده؛ ایــن در حالــی اســت کــه 
میــزان کل جمعیــت 10 ســال و بیشــتر کشــور بــه اســتناد همیــن گــزارش، قریــب بــه 67 میلیــون نفــر بیــان شــده )بــه عبارتــی 

قریــب بــه 36 درصــد از کل جمعیــت 10 ســال و بیشــتر کشــور در ســال 1397 بــه شــاغلین اختصــاص داشــته( اســت.

امــکان دسترســی بــه آمــار بخــش تعــاوِن ســایت مرکــز آمــار ایــران، از طریــق لینــک داده هــا و اطالعــات آمــاری، ذیــل قســمت 
بازرگانــی و کســب و کار امکانپذیــر اســت؛ نکتــه قابــل توجــه آنکــه اطالعــات موجــود در آن بهــروز نیســت؛ همچنیــن بــا اســتناد 

1	 	Statistical	Center	of	Iran
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بــه فرمایــش مســئولین مرکــز آمــار ایــران بــا توجــه بــه عــدم تأمیــن مالــی از ســوی دولــت، حســاب های اقمــاری بخــش تعــاون 
ــاه اجتماعــی و مرکــز آمــار  ــان وزارت تعــاون، کار و رف ــه پــس از امضــای تفاهم نامــه مشــترک می ــار آن هــم باالفاصل تنهــا یکب
ایــران در ســال 1389 انجــام گرفتــه )نتایــج آن در 1394 منتشــر گردیــد(. ایــن در حالــی اســت کــه بــر اســاس آن تفاهم نامــه 

قــرار بــر ایــن بــوده ایــن حســاب ها هــر ســاله و از ســال 1389 از ســوی مرکــز آمــار ایــران، محاســبه و اعــالم عمومــی گــردد.

2. مرکز آمار و اطالعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

مرکــز آمــار و اطالعــات راهبــردی یکــی از باســابقه ترین واحدهــای زیرمجموعــه وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی به شــمار 
ــه در امــر اطالع رســانی، ســاماندهی،  ــی وزارتخان ــب موجــود در ســایت آن مرکــز، همــکار اصل ــه اســتناد مطال مــی رود کــه ب
ــی و  ــتانداردهای مل ــا اس ــق ب ــط مطاب ــازمان های ذی رب ــا س ــکاری ب ــن هم ــات ضم ــار و اطالع ــل آم ــی و تکمی انسجام بخش

ــد.  ــاه می باش ــاون و رف ــای کار، تع ــی در حوزه ه بین الملل

ــل اداره کل  ــی ها ذی ــار و بررس ــام اداره آم ــدی بن ــب واح ــال 1325 و در قال ــه س ــز ب ــن مرک ــیس ای ــینه تأس ــی پیش ــورت کل به ص
آمــار نخســتین ســازمان وزارت کار و تبلیغــات برمی گــردد؛ تغییــر نــام ایــن مرکــز بنــام مرکــز آمــار و اطالعــات راهبــردی از ســال 

1391 صــورت گرفتــه اســت.   

بــر اســاس جدیدتریــن خبــر و گــزارش منتشرشــده توســط ایــن مرکــز کــه در ســامانه قدیــم مرکــز آمــار و اطالعــات راهبــردی1 
ــی  ــزارش جهان ــتناد گ ــه اس ــان ب ــی در جه ــرکت های تعاون ــداد کل ش ــده، تع ــه ش ــاون تهی ــی تع ــبت روز جهان ــه مناس ــع و ب واق
 10 درصــد شــاغلین کل 

ً
تعاونی هــا و اشــتغال20172، قریــب بــه 3 میلیــون ذکــر شــده کــه بالــغ بــر 279 میلیــون نفــر )تقریبــا

ــا بــه عبــارت دیگــر منبــع اصلــی درآمــد آنهــا از تعاونی هاســت. جهــان( در آنهــا اشــتغال دارنــد ی

همچنیــن در ایــن گــزارش، تعــداد شــرکت های تعاونــی در داخــل کشــور بــه اســتناد ســامانه جامــع آمارهــاي ثبتــی تعــاون، تــا 
پایــان ســال 1397، 92370 ذکــر شــده کــه حــدود یــک میلیــون و هفتصــد و پنجــاه هــزار نفــر در آنهــا اشــتغال داشــته اند3؛ از 
ــال  ــور در س ــا در کش ــتغال تعاونی ه ــهم اش ــتار، س ــش اول نوش ــور در بخ ــاغلین کل کش ــم ش ــه رق ــه ب ــا توج ــز ب ــن روی و نی ای

ــوده اســت.  ــان( ب ــا در جه ــتغال تعاونی ه ــر از ســهم اش ــد )پایین ت ــر 7 درص ــغ ب 1397، بال

1.2.سالنامه های آماری 

ــالنامه ها از  ــن س ــردد؛ ای ــال 1378 برمی گ ــه س ــی ب ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــاری وزارت تع ــالنامه های آم ــه س ــینه تهی پیش
 تعــاون نامگــذاری 

ً
ســال1390 بــا عنــوان آمارنامــه تهیــه شــده و مشــتمل بــر ده فصــل می باشــد کــه فصــل ســوم آن مشــخصا

ــه ســالنامه های آمــاری مرکــز آمــار  ــوط ب ــه صفحــه مرب ــا اســتناد ب ــه آمارهــای حــوزه تعــاون اختصــاص دارد؛ ب شــده و تنهــا ب
ــایت  ــق س ــا از طری ــتانها تنه ــاری اس ــالنامه آم ــه س ــی ب ــی4، دسترس ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــردی وزارت تع ــات راهب و اطالع
ــال  ــه س ــوط ب ــه مرب ــده آمارنام ــی تهیه ش ــخه نهای ــن نس ــازد آخری ــان می س ــت. خاطرنش ــر اس ــتان امکانپذی ــر اس ــه ه ــوط ب مرب

1  http://www.amarkar.ir/
2	 	COOPERATIVES	AND	EMPLOYMENT	SECOND	GLOBAL	REPORT	2017		

3   خاطرنشان می سازد دفتر معاونت محترم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز، تعداد شاغلین حوزه تعاون را همین میزان اعام نموده است.
4  https://ssicenter.mcls.gov.ir/fa/information/yearbooks-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%
87-%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c
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ــال 1397،  ــان س ــا پای ــور ت ــود در کش ــای موج ــداد کل تعاونی ه ــوم آن، تع ــل س ــداول فص ــاس ج ــر اس ــه ب ــد ک 1397 می باش
215789 ذکــر شــده کــه از ایــن میــزان، 69376 مــورد )بیــش از 32 درصــد( فعــال بودهانــد؛ همچنیــن تعــداد کل شــاغلین 
ــال  ــور در س ــا در کش ــتغال تعاونی ه ــهم اش ــاس س ــن اس ــر ای ــت1. ب ــده اس ــاره گردی ــر اش ــون نف ــر 3 میلی ــغ ب ــا بال در تعاونی ه
1397، 12.5 درصــد )باالتــر از ســهم اشــتغال تعاونی هــا در جهــان( خواهــد بــود؛ فلــذا بــا رقــم بــه دســت آمــده در بنــد قبــل 

ــاوت مشــهودی دارد.  تف

جالــب توجــه آنکــه معاونــت محتــرم توســعه و مدیریــت منابــع وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی تعــداد تعاونی هــای فعــال 
کشــور را 92 هــزار تعاونــی و ســهم تعاونی هــا از اشــتغال کشــور را 14 درصــد اعــالم کــرده بودنــد2

3. سامانه جامع آمارهاي ثبتی تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

ســامانه جامــع آمارهــای ثبتــی بــا هــدف جمــع آوری، پــردازش و تولیــد گزارشــات آمــاری از آمارهــای ثبتــی وزارت تعــاون، کار 
و رفــاه اجتماعــی توســط دفتــر آمــار و فــن آوری اطالعــات وزارتخانــه بــا نظــارت مســتقیم مرکــز آمــار ایــران بــه تازگــی مــورد 
بهره بــرداری قــرار گرفتــه اســت؛ مقررشــده کــه اســتان ها اطالعــات ثبتــی خــود را بــه صــورت متمرکــز و آنالیــن در ایــن ســامانه 
ثبــت نماینــد و تهیــه کلیــه گزارشــات آمــاری در ســطح وزارتخانــه به واســطه دریافــت اطالعــات از ایــن ســامانه انجــام پذیــرد؛ 
ــه ثبــت شــرکت خــود در اداره کل ثبــت  ایــن در حالــی اســت کــه شــرکت های تعاونــی پیــش از آن و در حــال حاضــر ملــزم ب

ــوده و هســتند.  شــرکت ها و مؤسســات غیرتجــاری ب

نکتــه قابــل توجــه در خصــوص ســامانه جامــع آمارهــای ثبتــی وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی اینکــه دسترســی بــه آن بــرای 
 اینکــه در صــورت دسترســی، بــه نظــر می رســد طبقه بندی هــا و نامگذار ی هــای 

ً
عمــوم و پژوهشــگران ممکــن نیســت؛ مضافــا

صورتــگ رفتــه در ایــن ســامانه بــه صــورت دقیقــی صــورت نگرفتــه و امــکان بهره برداری هــای اساســی جهــت تهیــه گزارشــات 
تحلیلــی وجــود نــدارد؛ ایــن در حالــی اســت کــه مســئولین وزارتخانــه در ارائــه بســیاری از آمــار خــود بــه ارائــه آمــار و اطالعــات 

ایــن ســامانه اســتناد می کننــد.  

ــورد  ــا 2210073 م ــداد کل تعاونی ه ــده، تع ــی ش ــهریور بازیاب ــخ 24 ش ــه در تاری ــامانه ک ــن س ــود در ای ــار موج ــتناد آم ــه اس ب
ذکــر شــده کــه از ایــن میــزان بــر اســاس یــک دســته طبقه بنــدی صــورت گرفتــه در ایــن ســامانه کــه بنــام »ترکیــب تعاونی هــا« 
نامگــذاری شــده، میــزان تعاونی هــای بانــوان 45604، تعاونی هــای روســتایی 3818، تعاونی هــای فراگیرملــی 3074 و 
دانشــبنیان 261 اشــاره گردیــده اســت؛ ایــن در حالــی اســت کــه مجمــوع کل تعاونی هــای مذکــور، 49990 می شــود کــه در 
ــدی  ــاس طبقه بن ــر اس ــر ب ــوی دیگ ــیاری دارد؛ از س ــه بس ــامانه فاصل ــن س ــده در همی ــای ذکرش ــداد کل تعاونی ه ــا تع ــاس ب قی
ــی  ــدی 45783، توزیعــی 17834، خدمات ــزان تعاونی هــای تولی ــوع« ، می ــه تفکیــک ن ــام »دســته بندی تعاونی هــا ب دیگــری بن
ــوع  ــن ن ــاس ای ــر اس ــا ب ــداد کل تعاونی ه ــورت تع ــه در اینص ــت ک ــده اس ــاره گردی ــی 99993 اش ــدی – توزیع 58083، تولی

ــد. ــامانه( می باش ــن س ــده در ای ــای ذکرش ــش از کل تعاونی ه ــورد بی ــدی، 221693 )686 م طبقه بن

1  جدول 1-3 با عنوان مشخصات شرکت های تعاونی بر حسب گروه های عمده فعالیت اقتصادی: پایان 1397.
2  http://taavononline.ir/%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%B9%
D8%A7%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-
%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D8%B4%D8%AF/

3  دفتر معاونت محترم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعداد تعاونی های فعال از این میزان، را 95366 مورد اعام نموده اند. 
4  معاونت محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعداد تعاونی های فعال فراگیر ملی را 212 مورد عنوان کرده اند. 
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بسته سیاستی پیشنهادی

- لزوم تجمیع و انسجام آمار و اطاعات حوزه تعاون تنها در یک نهاد رسمی و اعام و انتشار آنها از سوی آن مرکز.

- تعبیه الزامات قانونی مشخص جهت منتشرکنندگان آمارهای رسمی.

منابع و مأخذ

 https://www.amar.org.ir/
 https://ssicenter.mcls.gov.ir/
 https://www.mcls.gov.ir/fa/systems/statistic-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9

%87-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%D-
B%8C-%D8%AB%D8%A8%D8%AA%DB%8C
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  تعاونی های انرژی
    تهیه شده در دپارتمان اقتصادی

مقدمه
هــووارد گلــر1 در کتــاب »انقــالب انــرژی2«  مینویســد: »خلــق تعاونی هــای بــرق روســتایی، یــک اســتراتژی بــرای توســعه شــبکه 
بــرق در مناطــق روســتایی اســت ... تعاونی هــای بــرق روســتایی، کــه بــه عنــوان ســازمان های غیــر انتفاعــی بــا دسترســی بــه 
ســرمایه ارزان قیمــت فعالیــت  می کننــد، خدمــات بــرق را در مناطــق روســتایی توســعه داده انــد ... تأســیس تعاونی هــای بــرق 
روســتایی بــه عنــوان بخشــی از اصــالح بخــش نیــرو  می توانــد بــه توســعه خدمــات بــرق و اســتفاده از تکنولوژی هــای انــرژی 
تجدیدپذیــر در مناطــق روســتایی کشــورهای در حــال توســعه کمــک نمایــد.« )گلــر، 2002(. بــر ایــن اســاس  می تــوان گفــت 
ــود  ــواره  در بهب ــود و هم ــدود نمی ش ــورها مح ــی در کش ــعه یافتگ ــاص از توس ــطوحی خ ــه س ــرژی ب ــای ان ــت تعاونی ه فعالی
پایــداری شــبکه بــرق، درآمدزایــی بــرای روســتاییان، فقــر زدایــی از مناطــق محــروم و بهبــود کیفیــت محیــط زیســت از کانــال 

تشــویق بــه بهــره بــرداری از منابــع تجدیدپذیــر جهــت تولیــد بــرق، می توانــد ایفــای نقــش نمایــد.

تعاونی هــای انــرژی بــه عنــوان تعاونی هایــی تعریــف  می شــوند کــه بــرای هــدف تولیــد، فــروش، مصــرف یــا توزیــع انــرژی یــا 
دیگــر خدمــات مرتبــط بــا ایــن حــوزه تشــکیل  شــوند. اعضــا از طریــق تعاونی هــای انــرژی نیــاز مشترکشــان بــه بــرق و خدمــات 
انرژی هــای مــدرن و تجدیدپذیــر را بــا صرفــه قیمتــی مرتفــع  می کننــد. انــرژی تجدیدپذیــر بــه تمامــی   فرم هــای انــرژی تولیــد 
شــده بــه صــورت پایــدار از منابــع تجدیدپذیــر اطــالق  می شــود و تنهــا بــه انــرژی زیســتی، زمیــن گرمایــی، توربین هــای آبــی، 
ــاد،  ــرژی ب ــرژی خورشــیدی و ان ــا، امــواج و گرمــای آب3، ان ــد شــده از جــزر و مــد دری ــرژی تولی ــرژی اقیانوســی شــامل ان ان

.)International Labour Office( ــود ــدود نمی ش مح

ــات  ــه خدم ــی ب ــان دسترس ــت جه ــد از جمعی ــل، 22 درص ــازمان مل ــال 2013 س ــزارش س ــاس گ ــر اس ــل از CIA، ب ــه نق ب
ــام  ــن، درآمــد خــوب، اله ــه پایی ــل هزین ــرژی از قبی ــی تعاونی هــای ان ــای اصل ــن گــزارش مزای ــد. ای ــر ندارن ــرژی تجدیدپذی ان
ــن  ــد. ای ــته  می کن ــدار را برجس ــات پای ــردن خدم ــم ک ــر و فراه ــرژی تجدیدپذی ــرق از ان ــد ب ــه، تولی ــاد جامع ــه آح ــیدن ب بخش
گــزارش توضیــح  می دهــد کــه تعاونی هــا چطــور باعــث تغییــر شــکل بخــش انــرژی و بــه صــورت از پاییــن بــه بــاال شــده اند.  
گــزارش  می افزایــد کــه تعاونی هــا بــه عنــوان کســب و کارهــای جمــع محــور، امــکان کنتــرل محلــی مســائل مرتبــط بــا انــرژی 

ــد4. ــه  می کنن ــه مناطــق روســتایی را ارائ ــرق ب ــرای رســاندن ب را فراهــم و الگــوی موفقــی ب

تقسیم بندی تعاونی های انرژی
ــار  ــار معی ــن چه ــوند. ای ــدی  می ش ــروه بن ــار گ ــای 4 معی ــر مبن ــاختاری ب ــدی س ــیم بن ــوان تقس ــت عن ــرژی تح ــای ان تعاونی ه
ــن  ــدام از ای ــر ک ــه ه ــه در ادام ــران، ک ــره ارزش و بازیگ ــا در زنجی ــرژی، فعالیت ه ــع ان ــاون، منب ــوی تع ــوع الگ ــد از ن عبارتن

.)International Labour Office( معیار هــا تشــریح مــی شود

1	 	Howard	Geller
2	 	Energy	revolution

ــال 1880  ــار در س ــن ب ــرای اولی ــا ب ــی اقیانوس ه ــرژی گرمای ــتفاده از ان ــوع اس ــیته )OTEC(: موض ــه الکتریس ــوس ب ــی اقیان ــرژی گرمای ــل ان 3   تبدی
مطــرح شــد و در حــال حاضــر تنهــا نیــروگاه فعــال در جهــان در ژاپــن فعالیــت دارد . در ایــن روش از اختــاف دمــا بیــن عمــق ســردتر و ســطح یــا عمــق کمتــر آب 
اقیانــوس بــرای بــه حرکــت درآوردن موتــور گرمایــی و تولیــد بــرق اســتفاده  شــود. ایــن روش یکــی از منابــع تجدیــد پذیــر انــرژی را در فرآینــد تولیــد بــرق وارد  کنــد 
و قابلیــت تولیــد انــرژی تــا 88000 تــراوات ســاعت در ســال را دارد. سیســتم های مــورد اســتفاده در ایــن روش بــه دو صــورت بــاز و بســته کار  کننــد. در روش بســته 
از مایعاتــی ماننــد آمونیــاک کــه دارای نقــاط جــوش پایینــی هســتند اســتفاده  شــود و بــا تشــکیل ســیکل حرارتــی و بکاگیــری تجهیــزات مکانیکــی، انــرژی الکتریکــی 
تولیــد  شــود. از جملــه محصــوالت جانبــی ایــن روش آب ســردی اســت کــه  توانــد در سیســتم های تبریــدی و تهویــه مطبــوع مــورد اســتفاده قــرار گیــرد. همچنیــن 
در تکنولوژی هــای جدیــد مــورد اســتفاده، آب شــیرین محصــول جانبــی دیگــر ایــن سیســتم اســت. متأســفانه بــه علــت عمــق کــم خلیــج فــارس و دریــای عمــان در 
ســمت ســاحلی ایــران امــکان بهــره بــرداری از ایــن روش وجــود نــدارد. اختــاف دمــای آب دریــای خــزر در نواحــی ســاحلی حداکثــر بــه 20 درجــه ســانتیگراد  رســد 

کــه بــاز هــم عمــًا نمــی توانــد بهــره بــرداری از ایــن سیســتم را ممکــن ســازد.
4	 	https://www.ica.coop/en/media/news/new-ilo-report-highlights-main-advantages-energy-co-operatives
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ــده و  ــد کنن ــای تولی ــرژی، تعاونی ه ــده ان ــد کنن ــی تولی ــرژی، تعاون ــده ان ــرف کنن ــی مص ــی تعاون ــاون: یعن ــوی تع ــوع الگ 1. ن
مصرف کننــده انــرژی و تعاونی هــای خدمــات انــرژی.

2. منبــع انــرژی: یعنــی تعاونی هــای خورشــیدی، تعاونی هــای بــادی، نیروگاه هــای حرارتــی بــا ســوخت چــوب، تعاونی هــای 
روســتایی زیســت انــرژی و تعاونی هــای انــرژی تجدیــد پذیــر.

ــد،  ــش تولی ــای پی ــد، تعاونی ه ــای خری ــری، تعاونی ه ــای کارگ ــی تعاونی ه ــره ارزش: یعن ــگاه در زنجی ــا و جای 3. فعالیت ه
ــازی1. ــبکه های مج ــرق، ش ــروگاه ب ــای نی تعاونی ه

4. بازیگــران یــا مالــکان و خدمــات فراهــم شــده: یعنــی تعاونی هــای بــرق، تعاونی هــای بــرق روســتایی، ســرمایه گذاری هــای 
جامعــه محــور، نیروگاه هــای در مالکیــت مصــرف کننــده، تعاونی هــای کشــاورزی، انجمن هــای تجــاری.

مزایای تعاونی ها در تولید و توزیع انرژی
ایــن نهادهــا اغلــب کســب و کارهایــی اجتمــاع محــور هســتند و بنابرایــن کنتــرل محلــی بــر مســائل و چالش هــای انــرژی را 
ــری  ــور مؤث ــه ط ــد ب ــد و  می توانن ــه  می دهن ــتایی ارائ ــانی روس ــرق رس ــرای ب ــی را ب ــوی موفق ــن الگ ــد؛ همچنی ــم  می آورن فراه
انــرژی تجدیدپذیــر نامتمرکــز ولــی در دســترس را مهــار کننــد. ســه مزیــت عمــده تعاونی هــا در تولیــد و توزیــع انــرژی بــه قــرار 

زیــر اســت:

1. کاتالیــزوری بــرای توســعه بــرق رســانی روســتایی محســوب مــی شــوند؛ در گــزارش ســال 2013 ســازمان بیــن المللــی کار 
ــد و در حــدود 22 درصــد  ــه خدمــات انــرژی مــدرن دسترســی ندارن ــا ب ــه یــک پنجــم مــردم در دنی )ILO2( آمــده؛ نزدیــک ب
ــتایی در  ــق روس ــردم در مناط ــد م  85 درص

ً
ــا ــه تقریب ــد ک ــن  می زن ــد. IEA تخمی ــی ندارن ــرق دسترس ــه ب ــان ب ــت جه جمعی

ــی   ــرق زندگ ــات ب ــدی از خدم ــره من ــدون به ــیا ب ــوب آس ــا و جن ــرای آفریق ــر صح  در زی
ً
ــا ــعه و غالب ــال توس ــورهای در ح کش

ــه  ــر و ب ــرژی تجدیدپذی ــه ان ــی ب ــه دسترس ــاز ب ــازی نی ــرژی در آشکارس ــای ان ــه تعاونی ه ــد ک ــد  می کن ــواهد تأیی ــد. ش می کنن
صرفــه، مؤثــر هســتند. گــزارش بانــک جهانــی در ســال 2004 تعاونی هــای انــرژی را بــه عنــوان یکــی از برنامه هــای برق رســانی 
ــت های  ــه سیاس ــن ک ــر ای ــی ب ــد مبن ــه  می کن ــواهدی ارائ ــز ش ــر UNDP نی ــزارش اخی ــد. گ ــی  می کن ــق معرف ــتایی موف روس
ــی را در  ــران محل ــارکت بازیگ ــد مش ــد-  می توان ــا  می کنن ــت ها ایف ــن سیاس ــا در ای ــه تعاونی ه ــی ک ــی –و نقش ــی مل ــز زدای تمرک
برنامه ریــزی توســعه تســهیل نمایــد و همچنیــن  می توانــد بــه افزایــش مقیــاس خدمات رســانی در حــوزه انــرژی بــه طبقــه فقیــر 

ــد. ــک نمای ــرژی کم ــای ان ــق تعاونی ه از طری

2. جایگزینی برای ارائه دهندگان انرژی سنتی؛ که خود از سه کانال عمل  می کند.

الــف( قیمت هــای بهتــر: بنــا بــر تعریــف، تعاونی هــا بایســتی قیمــت مــورد اســتفاده در معامــالت بــا اعضایشــان را بــه گونــه ای 
محاســبه کننــد کــه بــه هزینــه واقعــی مربــوط بــه تعاونــی نزدیــک باشــد. تأمیــن انــرژی بــا قیمــت مناســب یکــی از موضوعــات 

مــورد توجــه بیشــتر تعاونی هــای انــرژی اســت.

ــرای ســرمایه گــذاری اجتماعــی و اقتصــادی در  ــرژی شــدن راهــی اســت ب ــی ان ــدار: عضــوی از تعاون ب( ســرمایه گذاری پای
ــا در  ــت در تعاونی ه ــرف عضوی ــه در ش ــت ک ــانی اس ــرای کس ــده ب ــع کنن ــتدالل قان ــوع، اس ــن موض ــدار. ای ــعه پای ــیر توس مس
کشــورهایی بــا اقتصــاد پیشــرفته هســتند. بــه عنــوان مثــال برخــی از تعاونی هــای انــرژی در کشــورهای دانمــارک و آلمــان ایــن 
ــد. برخــی  ــا آن کســب درآمــد کنیــد؛ گســترش  داده ان ــا ایــن شــعار کــه: فعــال اقلیمــی  باشــید و ب ــده را در تبلیغــات خــود ب ای
ــا  ــا ب ــن کمپین ه ــد. ای ــذب  می کنن ــی ج ــر پاداش ده ــی ب ــای مبتن ــق کمپین ه ــد را از طری ــتریان جدی ــا مش ــا در بریتانی تعاونی ه

تقســیم ســود حاصــل از انــرژی منابــع کــم کربــن و منابــع تجدیــد پذیــر نســبت بــه جــذب اعضــا اقــدام  می کننــد.

1	 	virtual	network
2	 	International	Labor	Organization
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ــد از رویکردهــای تــک منظــوره1 مثــل خلــق  ــرژی در ســطح محلــی  می توانن ــود ســطح توســعه محلــی: تعاونی هــای ان ج(بهب
شــغل -شــامل مشــاغل ســبز-، بــه ســمت رویکردهــای چنــد منظــوره حرکــت کننــد. آن هــا  می تواننــد توســعه محلــی را از کانــال 
پیشــنهاد خدمــات اضافــی مثــل تأمیــن مالــی خــرد، زیــر ســاخت های بهبودیافتــه یــا آمــوزش فنــی و مســاعدت در کاربریهــای 
نهایــی نوآورانــه و مولــد، ارتقــا بخشــند. فراهــم کــردن انــرژی بــا قیمــت مناســب و پــاک  می توانــد منجــر بــه تأســیس کســب و 
کارهــای خــرد و کوچــک، علــی الخصــوص در کشــورهای در حــال توســعه شــود کــه  خــود اقتصــاد محلــی را ارتقــا بخشــده و 

تقاضــای کل بــرق را افزایــش می دهــد و در نتیجــه منجــر بــه عملکــرد بهتــر تأمیــن کننــده انــرژی می شــود.

ــه  ــعه یافت ــای توس ــتند. تکنولوژی ه ــاوری هس ــوآوری در فن ــرژی حامی  ن ــای ان ــه تعاونی ه ــده ک ــت ش ــوآوری: ثاب ــع ن 3. منب
ــزرگ  ــای ب ــوع برنامه ه ــرا را در موض ــای اج ــام فرم ه ــواع و اقس ــد ان ــه  می توان ــت ک ــوآوری اس ــگام در ن ــع پیش ــل جوام حاص
دولتــی و ســرمایه گذاری هــای کســب و کار، پیــاده ســازی نمایــد. بــه عنــوان مثــال ایــن موضــوع مطــرح اســت کــه فــرم کوچــک 
ــواع طرح هــا و الگوهــای  ــه ان ــادی کــه از تعاونی هــای دانمارکــی آغــاز شــد و منجــر ب ــن ب ــه گام توســعه توربی ــاس و گام ب مقی
موفق تــری در مقایســه بــا توســعه رخ داده در توربیــن بــادی شــد کــه توســط ســرمایه گذاری هــای کســب و کار بــزرگ مقیــاس 
ــز  ــد و تمرک ــرمایه گذاری  می کنن ــا س ــال در نوآوری ه ــور فع ــه ط ــا ب ــت. تعاونی ه ــکل گرف ــعه ش ــق و توس ــای تحقی و برنامه ه

اصلــی بــر کارایــی مصــرف نهایــی اســت.

حوزه های فعالیت تعاونی های انرژی
ــه  ــر بســتر تعاونــی انــرژی  می توانــد شــکل گیــرد ب طبــق گــزارش ســال 2013 ســازمان بیــن المللــی کار، فعالیت هایــی کــه ب

قــرار زیــر اســت:

ــا آن را  ــد ی ــر عضــو عرضــه کنن ــده و مشــترکان غی ــه اعضــای مصرف کنن ــد و ب ــرژی را تولی ــد ان ــرژی  می توانن 1. تعاونی هــای ان
ــا از  ــد ی ــا از ســوخت های فســیلی اســتفاده می کنن ــن منظــور تعاونی هــا  ی ــرای ای ــد. ب ــال در ســطح ملــی نماین وارد شــبکه انتق
ــه نحــوی ســازماندهی شــده اند کــه از  ــد. در برخــی کشــورها تمامی  روســتاها ب ــرداری می کنن ــر بهره ب ــرژی تجدیدپذی ــع ان مناب

الگــوی تعاونــی بــرای تأمیــن انــرژی اســتفاده نماینــد.

2. مصرف کننــدگان  می تواننــد در قالــب تعاونی هــای انــرژی بــه منظــور خریــد انــرژی در قیمت هــای مناســب تر، بــا 
ــد. ــروه دهن ــکیل گ ــر تش یکدیگ

3. تعاونی ها به عنوان مثال با اجرای خطوط توزیع برق  می توانند توزیع انرژی را سازماندهی کنند.

4. تعاونی ها  می توانند خدمات مربوط به تأمین انرژی مانند خدمات مشاوره ای یا آموزشی را ارائه نمایند.

تجارب کشورها در حوزه تعاونی انرژی
اروپــا: اتحادیــه اروپــا تعاونی هــای انــرژی تجدیدپذیــر را بــه عنــوان فرصتــی بــرای دســتیابی بــه یــک صنعــت تأمیــن انــرژی 
ــا در کشــورهای  ــه اروپ ــرژی اتحادی ــار نشــان  می دهــد 80 درصــد از تعاونی هــای ان ــد2. آم ــداری بیشــتر تشــویق  می کن ــا پای ب

ــه ثبــت رســیده اند )ویرلینــگ3، 2018(. ــا ب آلمــان، دانمــارک، اتریــش و بریتانی

نمــودار زیــر رونــد تغییــرات ســهم انرژی هــای تجدیدپذیــر در ســبد مصــرف انــرژی نهایــی را در کشــورهای منتخــب اروپایــی 
ــد. ــان  می ده نش

1	 	single-purpose
2	 	https://www.ica.coop/en/media/news/new-ilo-report-highlights-main-advantages-energy-co-operatives
3	 	Wierling	et	al
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نمودار1: سهم مصرف انرژی های تجدید پذیر از مصرف کل انرژی نهایی؛ منبع: ویرلینگ، 2018

 )DEU( آلمــان ،)DNK( دانمــارک ،)AUT( مطابــق نمــودار فــوق مصــرف انرژی هــای تجدیــد پذیــر در کشــورهای اتریــش
ــر  ــا 2015 رونــدی صعــودی داشــته اســت. در ســوی دیگــر مطابــق نمــودار زی ــازه ســال های 1990 ت ــا )GBR( در ب و بریتانی
 در همیــن بــازه زمانــی روندهــای مشــابهی )بــه جــز دانمــارک( در تعــداد تعاونی هــای انــرژی فعــال در ایــن کشــورها را 

ً
تقریبــا

ــد. ــس  می کن منعک

         نمودار2: تعداد تعاونی ها در کشورهای منتخب؛ منبع: ویرلینگ، 2018

ارتبــاط  میــان رونــد صعــودی بــا مصــرف انرژی هــای تجدیــد پذیــر و توســعه فعالیت هــای تعاونــی انــرژی در کشــورهای یــاد 
شــده فــوق را  می تــوان از دو دیــدگاه مــورد بررســی قــرار داد. طبــق اولیــن دیــدگاه رونــد رو بــه رشــد تعــداد تعاونی هــای انــرژی 
در اروپــا بــه عنــوان عاملــی قلمــداد  می شــود کــه موجــب صعــودی شــدن ســهم مصــرف انرژی هــای تجدیدپذیــر از مصــرف 
کل انــرژی نهایــی شــده اســت. در دیــدگاه دوم توســعه مصــرف انرژی هــای تجدیــد پذیــر زمینــه ســاز توســعه بیشــتر فعالیــت در 

ــود. ــرژی  می ش ــای ان ــوزه تعاونی ه ح

ــرژی  ــای ان ــت تعاونی ه ــعه فعالی ــی از توس ــر را ناش ــای تجدیدپذی ــرف انرژی ه ــهم مص ــدن س ــودی ش ــه صع ــدگاه اول ک دی
ــه  ــه ای ب ــه، رابط ــن نظری ــاس ای ــر اس ــت. ب ــه اس ــل توجی ــس قاب ــی کوزنت ــت محیط ــه زیس ــک نظری ــا کم ــد، ب ــی  می کن معرف
ــر در پــی  ــن دو متغی ــن ای ــر اســاس آن رابطــه بی ــده و رشــد اقتصــادی وجــود دارد کــه ب ــان انتشــار آالین ــه می صــورت U وارون
بهبــود اســتانداردهای زندگــی منفــی  می شــود بــه نحــوی کــه بــا رشــد بیشــتر اقتصــاد شــاهد کاهــش در انتشــار آالینــده و در 
 EKC نتیجــه بهبــود کیفیــت محیــط زیســت خواهیــم بــود. بــر اســاس منحنی ترســیم شــده بــر مبنــای ایــن نظریــه کــه بــا نــام
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شــناخته  می شــود و در نمــودار زیــر تصویــر شــده، کشــورها در پــی دســتیابی بــه ســطوح باالیــی از رشــد اقتصــادی و توســعه 
 بــه ایــن 

ً
 ســطوح باالیــی از انتشــار کربــن بــه همــراه افــت کیفیــت محیــط زیســت را تجربــه  می کننــد –کــه معمــوال

ً
یافتگــی ابتــدا

دوره، دوره پیشــاصنعتی شــدن اقتصــاد هــم گفتــه  می شــود- و بــا دســتیابی بــه ســطوحی خــاص از توســعه یافتگــی –کــه معــادل 
 دوران پســاصنعتی شــدن آغــاز  می شــود- بــه 

ً
بــا دوران صنعتــی شــدن اقتصــاد اســت- ایــن رونــد تغییــر  می کنــد –و اصطالحــا

ــا افزایــش ســطح توســعه یافتگــی تقاضــای عمــوم بــرای ســطوح باالتــر اســتاندارد زندگــی افزایــش  می یابــد.  نحــوی کــه ب

ــل   ــاک حاص ــت پ ــط زیس ــه از محی ــت ک ــی اس ــامل خدمات ــر ش ــتانداردهای باالت ــا اس ــی ب ــرای زندگ ــا ب ــر تقاض ــطوح باالت س
می شــود )گروســمن و کروگــر1، 1991(. در چنیــن شــرایطی شــهروندان متقاضــی تهیــه اســتانداردهایی توســط دولــت هســتند 
ــر را  ــد پذی کــه محیــط زیســت ســالم تری را برایشــان فراهــم آورد. یکــی از ابزارهایــی کــه اســتفاده بیشــتر از انرژی هــای تجدی
تشــویق  می کنــد و در نتیجــه کیفیــت باالتــر محیــط زیســت را فراهــم  مــی آورد، تعاونی هــای انــرژی هســتند کــه بــا اســتفاده از 
منابــع تجدیــد پذیــر، نیــروی بــرق مــورد نیــاز جامعــه را فراهــم  می کننــد. در نتیجــه ســهم انرژی هــای تجدیــد پذیــر در تولیــد 
ــد  ــش خواه ــرژی افزای ــای ان ــای تعاونی ه ــعه فعالیت ه ــطه توس ــه واس ــیته ب ــون الکتریس ــی همچ ــی انرژی های ــرف نهای و مص

یافــت. 

نمودار3: منحنی کوزنتس زیست محیطی

طبــق دیــدگاه دوم، توســعه اســتفاده از انرژی هــای تجدیدپذیــر بــه عنــوان عامــل رشــد فعالیــت تعاونی هــای انــرژی شناســایی  
 زمانــی  

ً
ــد روی دهــد. اوال ــال  می توان ــر از دو کان می شــود. بایــد توجــه داشــت کــه توســعه اســتفاده از انرژی هــای تجدیــد پذی

ــت  ــه را داش ــم- در جامع ــف کنی ــب کاال تعری ــر را در قال ــای تجدیدپذی ــر انرژی ه ــی –اگ ــرف کاالی ــد مص ــار رش ــوان انتظ می ت
کــه آن کاال در قیمــت مناســب عرضــه شــود و ایــن امــر مســتلزم آن اســت کــه تولیــد ایــن کاال بــا هزینــه پاییــن ممکــن باشــد. 
کاهــش هزینــه تولیــد کاالهــا زمانــی روی  می دهــد کــه یــا تولیــد در مقیــاس وســیع انجــام شــود یــا اینکــه قیمــت عوامــل تولیــد 
و نهاده هــای آن کاهــش یابــد. آنچــه  می توانــد بــر مقیــاس تولیــد تأثیــر مســتقیم داشــته باشــد، ســطح تکنولــوژی مــورد اســتفاده 
ــا بهبــود بهــره وری   پیشــرفت تکنولــوژی تأثیــر مثبتــی در فرآینــد تولیــد کاال خواهــد داشــت و ب

ً
ــا در تولیــد کاال اســت و طبیعت

عوامــل تولیــد  می توانــد  میــزان تولیــد را بــا صــرف هزینه هــای پایین تــر، افزایــش دهــد. بنابرایــن پیشــرفت تکنولــوژی در زمینــه 

1	 	Grossman	and	Krueger
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 زمینه ســاز توســعه 
ً
ــا ــد نهایت ــد  می توان ــا ســرمایه گــذاری بخــش خصوصــی اتفــاق  می افت  ب

ً
ــدا ــر کــه ابت انرژی هــای تجدیدپذی

فعالیــت بخــش تعــاون در ایــن حــوزه -بــه واســطه مقــرون بــه صرفــه شــدن بکارگیــری ایــن نــوع از انــرژی- شــود. تحــت چنیــن 
شــرایطی توســعه کاربــرد انرژی هــای تجدیــد پذیــر، افزایــش فعالیت هــای بخــش تعــاون در ایــن عرصــه را تحقــق  می بخشــد.

ــم  ــاز ه ــت. ب ــادی اس ــعه اقتص ــد و توس ــازد، رش ــن  می س ــر را ممک ــرژی تجدیدپذی ــتفاده از ان ــعه اس ــه توس ــری ک ــال دیگ کان
ــرای اســتفاده از  ــاالی توســعه یافتگی، تقاضــا ب ــه ســطوح ب ــه واســطه دســتیابی ب ــای EKC توضیــح داده  می شــود کــه ب ــر مبن ب
ــه برنامه ریــزی در جهــت  ــا کیفیــت افزایــش یافتــه و در نتیجــه دولــت و نهــاد قانون گــذاری ملــزم ب خدمــات محیــط زیســت ب
ــررات،  ــن و مق ــب قوانی ــهیالت و تصوی ــه تس ــا ارائ ــا ب ــرایطی دولت ه ــن ش ــود. در چنی ــر   می ش ــای پاک ت ــتفاده از انرژی ه اس
 تعاونی هــای انــرژی  می تواننــد بــا اســتفاده از ایــن 

ً
اســتفاده از انرژی هــای تجدیدپذیــر را تشــویق  می کننــد کــه نهایتــا

ــد. ــعه دهن ــور را توس ــوزه مذک ــت در ح ــی فعالی ــن حمایت ــهیالت و قوانی تس

ــن  ــه از ای ــی و آنچ ــتری بررس ــات بیش ــا جزئی ــرژی ب ــای ان ــعه تعاونی ه ــه توس ــق در زمین ــورهای موف ــات کش ــه تجربی در ادام
ــود. ــه  می ش ــوزه ارائ ــوان درس آم ــت عن ــت تح ــرداری اس ــره ب ــل به ــات قاب تجربی

هلنــد: کشــور هلنــد از بیــن 28 کشــور عضــو، بــه لحــاظ عملکــرد در حــوزه انرژی هــای تجدیــد پذیــر در جایــگاه 25ام قــرار 
دارد. حــدود 4.5 درصــد از مصــرف انــرژی نهایــی در ایــن کشــور توســط منابــع تجدیــد پذیــر تأمیــن  می شــود. حرکتــی جدیــد 
در عرصــه تولیــد و اســتفاده از منابــع تجدیدپذیــر در ایــن کشــور توســط شــهروندان و گروه هــای اجتماعــی از ســال 2013 آغــاز 
شــده بــه طــوری کــه تــا ســال 2015، 500 نهــاد مردمــی   در ایــن زمینــه بــه ثبــت رســیده اســت. نکتــه قابــل تأمــل آن اســت کــه 
آغازگــر ایــن حرکــت شــهروندان و گروه هــای اجتماعــی هســتند در حالــی کــه مــرور سیاســت های دولتــی پیرامــون انرژی هــای 
تجدیــد پذیــر و حفاظــت از محیــط زیســت نشــان  می دهــد بــه نــدرت از ایــن گروه هــا بــه عنــوان گروه هــای هــدف، یــاد شــده 

. ست ا

ــه تحقیقــات  ــادی و در زمین ــه طــور خــاص در حــوزه انــرژی ب تعاونی هــای انــرژی محلــی در دهــه 1980 تأســیس شــدند و ب
علمــی   و جــذب نیــروی انســانی بــا تحصیــالت دانشــگاهی مرتبــط، آغــاز بــه فعالیــت کردنــد. راه انــدازی تعاونی هــای انــرژی 
بــادی در گام هــای بعــد توســط گروه هــای حامی  محیــط زیســت و شــهروندان صــورت پذیرفــت کــه هــدف آن هــا فعالیــت در 
حــوزه تکنولوژی هــای جدیــد انــرژی بــود. تــا ســال 2015 حــدود 16 تعاونــی بــادی محلــی تأســیس شــده اســت. اکثــر ایــن 
تعاونی هــا تعــداد ثابتــی عضــو دارنــد و بــا تولیدکننده هــای انــرژی در بازارهــای انــرژی قراردادهایــی را بــه امضــا  می رســانند و 
بــه همیــن ســبب بــه عنــوان بخشــی از سیســتم انــرژی کشــور شــناخته  می شــوند. در پــی توســعه فعالیــت تعاونی هــای انــرژی 
بــادی، تعاونی هــای انــرژی محلــی فعــال در ســایر انرژی هــای تجدیدپذیــر تأســیس شــدند. در هفــت ســال منتهــی بــه ســال 
ــد،  ــت  می کردن ــادی( فعالی ــرژی ب ــر از ان ــه غی ــر )ب ــای تجدیدپذی ــایر انرژی ه ــه در س ــی ک ــرژی محل ــی ان 2015، 91 تعاون
بــه ثبــت رســیدند. عــالوه بــر ایــن تعــداد، 400 کســب و کار محلــی مرتبــط بــا انــرژی از قبیــل فعالیــت در حــوزه مطالعــات 
ــای  ــون پنل ه ــات پیرام ــردآوری اطالع ــر و گ ــای تجدیدپذی ــون انرژی ه ــات پیرام ــی، تحقیق ــنجی فن ــکان س ــی و ام توجیه

ــن و همــکاران1، 2015(. ــدازی شــد )هوف خورشــیدی و اجــرای نیروگاه هــای خورشــیدی، راه ان

درس آموزه: ایجاد کسب وکارهای مکمل فعالیت تعاونی های انرژی و نقش آن در اشتغال زایی

ــرژی  ــای ان ــداد تعاونی ه ــمگیری در تع ــش چش ــه افزای ــت ک ــر اس ــرژی تجدیدپذی ــرو در ان ــورهای پیش ــی از کش ــان: یک آلم
بــا محوریــت شــهروندان را تجربــه کــرده اســت. وجــود چهارچــوب قانونــی مطلــوب در کنــار آزادســازی بــازار انــرژی و نــرخ 

ــت2. ــرده اس ــم ک ــان را فراه ــر در آلم ــرژی تجدیدپذی ــای ان ــعه تعاونی ه ــرای توس ــوی ب ــزه ق ــا، انگی ــوراک نیروگاه ه خ

1	 	Hufen	et	al
2	 	https://www.ica.coop/en/media/news/new-ilo-report-highlights-main-advantages-energy-co-operatives
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نمودار4: تعداد تعاونی های انرژی در آلمان در گذر زمان؛  منبع: رومرو، روبیو و دیاز )2015(

انجمن هــای فعــال در حــوزه انــرژی پایــدار آلمــان بــه طــور معنــاداری در توســعه منابــع انــرژی تجدیدپذیــر )علــی الخصــوص 
ــرژی  ــع ان ــهم مناب ــمگیری را در س ــش چش ــا افزای ــالش آن ه ــد و ت ــک کرده ان ــوده1( کم ــت ت ــاد و زیس ــیدی، ب ــرژی خورش ان
ــش  ــه اعضای ــتند ک ــازمان هایی هس ــدار، س ــرژی پای ــای ان ــت. انجمن ه ــته اس ــال داش ــه دنب ــرژی ب ــرف ان ــر در مص تجدیدپذی
ــا هــدف اســتفاده منطقــی از انــرژی و معرفــی منابــع انــرژی تجدیدپذیــر در تولیــد   در برنامه ریــزی و اجــرای اقداماتــی ب

ً
ــا قوی

بــرق، انــرژی حرارتــی )یعنــی گرمایــش و ســرمایش(، انــرژی مکانیکــی )بــرای پمپــاژ( یــا ســوخت )بیــوگاز بــرای اتومبیــل( 
فعــال هســتند. تحقیقــات نشــان  می دهــد کــه در ســال 2012، 46 درصــد )معــادل 34 گیــگاوات از 73 گیــگاوات( از 
ظرفیــت انــرژی تجدیدپذیــر نصــب شــده در آلمــان در مالکیــت شــهروندان ســاکن مناطــق شــهری و روســتایی بــوده و مابقــی 
بیــن عرضه کننــدگان انــرژی )12 درصــد( و ســرمایه گذاران نهــادی –از قبیــل صندوق هــای ســرمایه گذاری و بانک هــا- و 
اســتراتژیک –شــامل برخــی صنایــع- )42 درصــد(  تقســیم  می شــود. در ایــن کشــور طرح هــای مشــارکت و مالکیــت 
ــای  ــورد انرژی ه ــوص در م ــی الخص ــز عل ــر غیرمتمرک ــرژی تجدیدپذی ــاخت های ان ــژه ای در زیرس ــت وی ــهروندی از اهمی ش

ــوده، برخــوردار اســت. ــادی و زیســت ت خورشــیدی، ب

1   زیســت تــوده )biomass( یــک منبــع تجدیدپذیــر انــرژی اســت کــه از مــواد زیســتی بــه دســت می آیــد. به طورکلــی زباله هایــی کــه منشــأ زیســتی 
ــوند. ــده می ش ــت توده نامی ــند زیس ــده باش ــد آم ــلولی پدی ــر س ــند و از تکثی ــته باش داش

مثال هایی از منابع زیست توده:
جنگل ها و ضایعات جنگلی  .1

محصوالت و ضایعات کشاورزی، باغداری و صنایع غذایی  .2
فضوالت دامی  .3

فاضاب های شهری و صنعتی  .4
فاضاب ها، پسماندهای آلی صنعتی  .5

ضایعات جامد زباله های شهری  .6
ــد ســوخت فســیلی )نفــت، گاز و…( کــه طــی فرایندهــای  ــا شــامل مــواد زیســتی مانن ــل ســوزاندن هــم می شــود، ام ــوده شــامل زباله هــای زیســتی قاب زیســت ت
ــد،  ــم دارن ــان بســیار قدی ــوده در زم ــت نمی شــود. اگرچــه ســوخت های فســیلی ریشــه در زیســت ت ــا نف ــد زغال ســنگ ی ــد، مانن ــر شــکل یافته ان زمین شناســی تغیی
بــه دلیــل اینکــه کربــن موجــود در آن هــا از چرخــه زیســتی طبیعــت خــارج شده اســت و ســوزاندن آن هــا تعــادل دی اکســید کربــن موجــود در جــو را برهــم می زنــد، 

ــود. ــاق نمی ش ــا اط ــه آن ه ــت توده ب ــوان زیس عن
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نمودار5: سهم مالکیت شهروندی از ظرفیت انرژی تجدیدپذیر نصب شده در آلمان در سال 2012 منبع: رومرو-روبیو و دیاز1، 2015

انــرژی خورشــیدی و توربین هــای بــادی ســاحلی بــه طــور خــاص بــه واســطه ســادگی فرآینــد تولیــد بــرق، قابلیــت اطمینــان 
ــد  ــه آن هــا در زمــره تکنولوژی هــای جــذاب بــرای شــهروندان قــرار  می گیرن ــاال و در دســترس بــودن خدمــات فنــی مربــوط ب ب
ــهروندان  ــزد ش ــری ن ــت کمت ــتند از جذابی ــر هس ــرمایه گذاری های عظیم ت ــد س ــه نیازمن ــی ک ــوژی خاص ــل تکنول و در مقاب
ــادی دور از  ــای ب ــی، نیروگاه ه ــرق آب ــای ب ــط نیروگاه ه ــرق توس ــد ب ــد از تولی ــا عبارتن ــن تکنولوژی ه ــی از ای ــد. برخ برخوردارن

ــی. ــن گرمای ــای زمی ــا و نیروگاه ه دری

ــد از کل  ــادل 30.6 درص ــورو مع ــارد ی ــذاری، 5.14  میلی ــرمایه گ ــم س ــب حج ــر حس ــال 2012 ب ــی در س ــهروندان آلمان ش
ــوده( را  ــورو ب ــارد ی ــا 16.7  میلی ــر ب ــه براب ــر )ک ــع تجدیدپذی ــرق از مناب ــد ب ــوزه تولی ــه در ح ــورت گرفت ــرمایه گذاری ص س
ــوان  ــه عن ــه ب ــال چ ــورت فع ــه ص ــان ب ــهروندان آلم ــه ش ــرد ک ــتدالل ک ــوان اس ــاس  می ت ــن اس ــر ای ــد. ب ــی کرده ان ــن مال تأمی
ســرمایه گذاری فــردی و چــه بــه عنــوان ســرمایه گذاری جمعــی، در توســعه تولیــد بــرق از منابــع تجدیدپذیــر، مشــارکت دارنــد. 
قالــب جمعــی تعریــف شــده بــرای ســرمایه گذاری در حــوزه انــرژی، تعاونی هــای انــرژی هســتند کــه تعــداد آن هــا بــا افزایــش 
ســهم منابــع انــرژی تجدیدپذیــر در مصــرف کل انــرژی ایــن کشــور، افزایــش یافتــه اســت. برخــی از عواملــی کــه منجــر بــه ایــن 

ــت از:  ــارت اس ــده عب ــرژی ش ــای ان ــداد تعاونی ه ــمگیر در تع ــش چش افزای

ــال تأســیس  ــه صــورت فع ــه برخــی از آن هــا ب ــن کمک هــای ســازمان های پشــتیبانی تخصصــی ک ــرار گرفت )1( در دســترس ق
ــد.  ــغ  می کنن ــرژی را تبلی ــای ان تعاونی ه

)2( از سال 2005، تعاونی ها از الزام به داشتن امیدنامه2 معاف شده اند. 

ــد  ــک ش ــای کوچ ــدازی تعاونی ه ــت و راه ان ــدن ثب ــاده تر ش ــه س ــر ب ــه منج ــال 2006 ک ــی در س ــون تعاون ــرات در قان )3( تغیی
ــرای تعاونی هــای کوچــک(.  ــی و کاهــش حسابرســی ب ــت تعاون ــرای ثب ــراد الزم ب )کاهــش تعــداد اف

)4( شــکل گیری بحــران مالــی کــه بــه واســطه آن افــراد زیــادی تعاونی هــا را بــه منزلــه جایگزینــی جــذاب بــرای قالــب فعالیــت 
اقتصــادی  می پندارنــد کــه مبتنــی بــر اصــول همبســتگی و دموکراســی اســت )رومرو-روبیــو، 2015(.

1	 	Romero-Robio	and	Diaz
2	 	prospectus
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ــرژی  ــد ان ــا در تولی ــد ی ــد  می کنن ــر تولی ــرژی تجدیدپذی ــرق را از ان ــا ب ــان ی ــد( در آلم ــرژی )73 درص ــای ان ــت تعاونی ه اکثری
ــای  ــش تعاونی ه ــر نق ــد ب کی ــا تأ ــتر1 )2018( ب ــگ و میس ــو، 2015(. کل ــد )رومرو-روبی ــرمایه گذاری  می کنن ــر س تجدیدپذی
ــی  ــای نظارت ــگ نهاده ــش پررن ــر و نق ــای تجدیدپذی ــه انرژی ه ــیلی ب ــای فس ــذار از انرژی ه ــدار و گ ــعه پای ــرژی در توس ان
و قانون گــذار در جهــت حمایــت از فعالیــت تعاونی هــا در حــوزه انــرژی، عــالوه بــر تولیــد انــرژی و ســرمایه گذاری، 
فعالیت هایــی چــون تصــدی و مدیریــت شــبکه بــرق، ارائــه خدمــات مشــاوره ای، خریــد، توزیــع و فــروش انــرژی و بازاریابــی 

ــمارد. ــر  می ش ــرژی ب ــای ان ــرد تعاونی ه ــای کارک ــر حوزه ه ــوان دیگ ــه عن ــرژی را ب ان

درس آموزه: نقش پررنگ نهادهای نظارتی و قانون گذار در توسعه فعالیت های تعاونی های انرژی

ــگ، 2018(  ــود )ویرلین ــناخته  می ش ــه 1970 ش ــرژی از ده ــای ان ــعه تعاونی ه ــرو در توس ــوری پیش ــوان کش ــه عن ــارک؛ ب دانم
ــا پیشــرفت چشــمگیر در نصــب توربین هــای بــادی، در ســال 2004 بیــش از 23 درصــد ظرفیــت انــرژی بــادی کشــور  کــه ب
ــادی در  ــرژی ب ــرق از ان ــد ب ــی تعاونی هــای تولی ــع جغرافیای ــر توزی ــر زی ــرار داشــته اســت2. در تصوی ــت تعاونی هــا ق در مالکی
ــز در  ــا نقــاط آبــی رنــگ نمایــش داده شــده اســت. در همیــن ســال تعــداد 20 نیــروگاه بیــوگاز نی 98 شهرســتان ایــن کشــور ب
ایــن کشــور فعــال بــود کــه اکثریــت آن هــا در مالکیــت تعاونی هــای کشــاورزان قــرار داشــت و 80 درصــد از تولیــد بیــوگاز در 

دانمــارک را عهــده دار بــود.

International Labor Organization :تصویر1: پراکندگی تعاونی های انرژی )توربین های بادی( در دانمارک منبع

ــی   ــه پیش بین ــوری ک ــه ط ــود ب ــوب  می ش ــرو محس ــوری پیش ــادی، کش ــای ب ــرق از توربین ه ــد ب ــور در تولی ــن کش ــاکان ای کم
ــان  ــادی جه ــن ب ــه توربی ــن مزرع ــد زد. بزرگتری ــم خواه ــر را رق ــرژی تجدیدپذی ــده ان ــادی، آین ــرق ب ــای ب ــود تعاونی ه می ش
ــار  ــت. در کن ــادی اس ــن ب ــکل از 10 توربی ــده و متش ــیس ش ــور تأس ــن کش ــت در ای ــدن3 اس ــت تعاونی دلگرون ــه در مالکی ک

1	 	Klagge	and	Meister
2	 	https://www.ica.coop/en/media/news/new-ilo-report-highlights-main-advantages-energy-co-operatives
3	 	Middelgrunden	wind	turbine	cooperative
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ــهرداری  ــت ش ــود در مالکی ــه خ ــت ک ــی اس ــرق محل ــد ب ــرکت تولی ــت ش ــم در مالکی ــر ه ــن دیگ ــن، 10 توربی ــن 10 توربی ای
کوپنهــاگ قــرار دارد. ایــن مزرعــه در حــدود 4 درصــد بــرق مــورد اســتفاده کوپنهــاگ را تأمیــن  می کنــد. در پایــان دهــه 1970 
اتصــال توربین هــای بــادی در مالکیــت بخــش خصوصــی بــه شــبکه بــرق سراســری ممکــن شــد امــا ایــن وضعیــت در مــورد 
توربین هــای بــا مالکیــت بخــش تعاونــی برقــرار نبــود. ایــن مشــکل در ســال 1981 حــل   شــد و زمینــه رشــد تعاونی هــای بــرق 
بــا اصــالح قوانیــن فراهــم  آمــد. دولــت دانمــارک حمایت هایــی را در قالــب برنامــه ریــزی فضایــی، کمــک بــه حــل چالش هــای 

ــد. ــه  می کن ــادی ارائ ــرق ب ــرژی ب ــه ان ــال در زمین ــای فع ــه تعاونی ه ــی ب ــوق های مالیات ــی و مش تکنیک

درس آموزه: نقش تأثیرگذار قوانین مصوب در حوزه فعالیت تعاونی های انرژی بر عملکرد این تعاونی ها

ــان کشــورهای  ــرق رســانی روســتایی را در  می ــن برنامه هــای ب ــوان کشــوری شــناخته  می شــود کــه موفق تری ــه عن بنــگالدش؛ ب
ــرق رســانی روســتایی1  ــت ب ــت هیئ ــه برق رســانی روســتایی تحــت حمای ــش از آغــاز برنام در حــال توســعه داشــته اســت. پی
 فعالیــت آن محــدود 

ً
)REB( در ســال 1977، بــرق رســانی توســط هیئــت توســعه نیــروی بنــگالدش2 صــورت  گرفــت و اساســا

ــانی  ــه برق رس ــه از برنام ــام گرفت ــه اله ــد ک ــق ش ــه 1970 خل ــر ده ــود. REB در اواخ ــهری ب ــز ش ــانی در مراک ــه خدمات رس ب
ــتاییPBSs( 3( در  ــرژی روس ــی ان ــدود 70 تعاون ــال 2013 در ح ــان س ــا پای ــود. ت ــکا ب ــده آمری ــاالت متح ــتایی در ای روس
ــه منظــور تأســیس PBSs کــه کار تولیــد و توزیــع بــرق را بــر عهــده دارد  بنــگالدش در حــال فعالیــت ثبــت شــده اند. REB ب
بــا جوامــع روســتایی همــکاری  می کنــد. در ســال 2007 حــدود 16000 نفــر توســط PBSهــا بــه کار گمــارده شــدند. نتایــج 
ایــن برنامــه بــرق رســانی چشــمگیر بــود بــه نحــوی کــه PBSهــا بیــش از 219 هــزار کیلومتــر خطــوط توزیــع را نصــب کردنــد 
کــه اکنــون حــدود 47650 روســتا را بــه شــبکه بــرق متصــل کــرده اســت. بیــش از 170 هــزار ایســتگاه پمپــاژ آبیــاری مــزارع از 
ایــن شــبکه بــرق  می گیرنــد. در حــدود 30  میلیــون نفــر در مناطــق روســتایی در ایــن کشــور بــه واســطه ایــن برنامــه، بــه بــرق 
دسترســی پیــدا کردنــد. کل بودجــه ایــن برنامــه بــه 1.4  میلیــارد دالر  می رســد کــه توســط 20 اهــدا کننــده تأمیــن شــد. نحــوه 
کارکــرد طــرح بدیــن گونــه اســت کــه هــر PBS یــک طــرح جامــع برق رســانی بــرای حــوزه عملیاتــی خــود را طراحــی  می کنــد 
و اعضایــش )مصــرف کننــدگان روســتایی( از طریــق نماینــدگان منتخــب بــه بدنــه اجرایــی PBS  می پیوندنــد و در فعالیت هــا 
ــا 35  ــا 30 ت ــدک و در حــدود 16 درصــد اســت کــه ب ــت PBS  ان ــع در داخــل محــدوده فعالی ــد. تلفــات توزی مشــارکت دارن
ــه  ــی را ک ــرده فروش ــای خ ــتی تعرفه ه ــود. REB بایس ــه  می ش ــی مقایس ــرق مل ــد ب ــای تولی ــطح نیروگاه ه ــات در س ــد تلف درص
هــر تعاونــی بــرای مصرف کنندگانــش تعریــف  می کنــد، تأییــد نمایــد. ایــن نرخ هــا، قیمت هایــی هســتند کــه بایســتی حداقــل 

هزینه هــا را بــرای اجــرا، حفــظ و نگهــداری، اســتهالک و تأمیــن مالــی پوشــش دهــد. 

ــی، آمــوزش  ــوان نهــاد باالدســتی، در فرم هــای مختلفــی رخ  می دهــد: فعالیت هــای ســازماندهی ابتدای ــه عن ــت REB ب حمای
ــی و  ــوزه نیروگاه ــت در ح ــا فعالی ــط ب ــات مرتب ــی، ملزوم ــع مال ــدارک مناب ــی، ت ــی و مدیریت ــای اجرای ــروی کار، فعالیت ه نی
ــا دوره هــای  ــق وام هــای کــم بهــره ب ــد کــه از طری ــه PBSهــا پیشــنهاد  می کن ــی یارانهــای را ب ــن مال ــن REB تأمی ... . همچنی
بازپرداخــت بلندمــدت صــورت  می گیــرد. در طــول دوره آغــاز بــه فعالیــت )تــا 6 ســال( تعاونی هــای زیانــده، یارانــه مســتقیمی   

ــد. ــل را  می ده ــای متقاب ــدن از یارانه ه ــع ش ــکان منتف ــه آن ام ــترک ب ــدوق مش ــک صن ــد و ی ــت  می کنن را دریاف

در گــزارش ســال 2013 ســازمان بیــن المللــی کار مثالــی دیگــر از تعاونی هــای انــرژی روســتایی در بنــگالدش ارائــه شــده کــه 
عبــارت اســت از تعاونــی برق رســانی ســاحلی و توســعه زنــانCEWDC( 4(. ایــن تعاونــی در ســپتامبر 1999 بــا عضویــت 35 
زن تحــت پــروژه ای بــا عنــوان »فرصتــی بــرای زنــان در بکارگیــری تکنولــوژی انــرژی تجدیدپذیــر در بنــگالدش« تأســیس شــد. 
تأمیــن مالــی ایــن پــروژه توســط بانــک جهانــی و انجمــن مدیریــت بخــش انــرژی صــورت گرفــت. ســفارت آلمــان در بنگالدش 
 NGO سیســتم انــرژی خورشــیدی خانگــی را از طریــق برنامــه حمایتــی مالــی کســب و کارهــای کوچــک فراهــم کــرد. یــک
هلنــدی در تأمیــن مالــی عملیــات ســاخت ابنیــه مشــارکت کــرد و UNDP حمایت هایــی را بــرای ســاخت ایســتگاه های شــارژ 
باتــری خورشــیدی فراهــم نمــود. از جملــه خدماتــی کــه ایــن تعاونــی بــه مناطــق روســتایی فاقــد بــرق ارائــه  می کنــد  می تــوان 

بــه تأمیــن روشــنایی بازارهــا و تولیــد و فــروش کاالهــای الکتریکــی از جملــه المپ هــای بــا کیفیــت اشــاره کــرد.

1	 	Rural	Electrification	Board
2	 	Bangladesh	Power	Development	Board
3	 	Palli	Bidyut	Samities
4	 	Coastal	electrification	and	women’s	development	cooperative
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درس آمــوزه: نقــش حمایتــی نهادهــای باالســری در توســعه فعالیت هــای تعاونی هــای انــرژی و تأثیــر جلــب 
ــی  ــای تعاون ــی در طرح ه ــتقیم خارج ــذاری مس ــرمایه گ ــذب س ــی و ج ــن الملل ــازمان های بی ــارکت س مش

محــور در حــوزه انــرژی و بــرق رســانی روســتایی

ــت  ــه فعالی ــروع ب ــه 1930 و 1940 ش ــتایی از ده ــانی روس ــت برق رس ــالوده نهض ــوان ش ــه عن ــرق ب ــای ب ــکا: تعاونی ه ی آمر
کردنــد. خدمــات بــرق در مراکــز شــهری بــزرگ از دهــه 1880 در دســترس بــود و تــا دهــه 1920 ســرمایه گذاران خصوصــی یــا 
ــا ایــن حــال موانعــی بــرای بــرق رســانی بــه روســتاها تــا دهه هــای  شــهرداری ها بــرق را بــرای اکثــر شــهرها فراهــم کردنــد. ب
30 و 40 وجــود داشــت. بیــش از 80 درصــد خانوارهــای شــهری بــرق داشــتند در حالــی کــه 90 درصــد روســتاهای آمریــکا 
از خدمــات آن محــروم بودنــد )ســالیوان و همــکاران1، 2017(. در اوایــل دهــه 1930، 9 خانــه از 10 خانــه روســتایی دسترســی 
ــه فعالیــت   ب

ً
ــا ــرق در مناطــق روســتایی ســبب شــد اقتصــاد ایــن مناطــق صرف ــودن ب ــرق نداشــت. در دســترس نب ــه شــبکه ب ب

ــانی  ــه آس ــرق ب ــه ب ــد ک ــی کنن ــهرهایی مکان یاب ــد در ش ــح دادن ــا  ترجی ــب و کاره ــا و کس ــود. کارخانه ه ــته ش ــاورزی وابس کش
ــده   ــتایی را نادی ــق روس ــرق، مناط ــت ب ــوزه صنع ــال در ح ــرکت های فع ــی ش ــال های طوالن ــرای س ــرار دارد. ب ــترس ق در دس
ــت  ــه عل ــا ب ــد منته ــام ش ــتایی انج ــانی روس ــت برق رس ــی در جه ــرمایه گذاران خصوص ــوی س ــی از س ــتند2. تالش های انگاش
ــه همیــن علــت تعاونی هــای  ــرای بخــش خصوصــی تأمیــن نمی  شــد. ب ــودن ایــن پروژه هــا، منافــع اقتصــادی الزم ب ــه ب پرهزین
بــرق روســتایی غیــر انتفاعــی بــرای رفــع ایــن مشــکل خلــق شــدند.  می تــوان گفــت روســتاهای آمریکایــی تنهــا پــس از تشــکیل 
تعاونی هــا بــه خدمــات بــرق دسترســی یافتنــد و بــرق رســانی بــه آن هــا موجبــات دهه هــا رشــد اقتصــادی بــرای ایــن جوامــع 
 بســتر الزم بــرای رشــد اقتصــاد آمریــکا را مهیــا ســاخت )ســالیوان و همــکاران، 2017(. تــا ســال 1975 نزدیــک 

ً
شــد کــه نهایتــا

بــه 100 درصــد تمــام مــزارع و منــازل روســتایی در آمریــکا بــه بــرق دسترســی پیــدا کردنــد )والگا و همــکاران3، 2019(.

اولیــن اقــدام رســمی  دولت فــدرال بــه واســطه تأســیس اداره دره تنســی4 بــا مأموریــت پیگیــری برنامــه بــرق رســانی بــه روســتاها 
در ســال 1933 شــکل گرفــت. در ســال 1935 رییــس جمهــور رزولــت فرمــان اجرایــی را امضــا کــرد کــه بــه موجــب آن قانــون 
بــرق رســانی روســتاییREA( 5( بــه تصویــب رســید. در پــی آن تســهیالتی در جهــت ســرمایه گــذاری در تأسیســات نیروگاهــی 
ــانی  ــرق رس ــوزه ب ــت گذار در ح ــات سیاس ــه مقام ــت. در ادام ــرار نگرف ــی ق ــش خصوص ــتقبال بخ ــورد اس ــه م ــد ک ــف ش تعری
روســتایی تعاونی هــای انــرژی را بــه عنــوان نهــادی کــه می   توانــد بــرق رســانی بــه روســتاهای کــم جمعیــت و فقیــر را ممکــن 
ــتند  ــا  توانس ــید و ایالت ه ــب رس ــه تصوی ــرق ب ــی ب ــرکت تعاون ــون ش ــل REA، قان ــال 1937 ذی ــد. در س ــی کردن ــازد معرف س
ــی6 و در  ــر انتفاع ــرق غی ــای ب ــیس تعاونی ه ــری و تأس ــکل گی ــکان ش ــاس آن ام ــر اس ــه ب ــد ک ــف کنن ــی را تعری ــوی حقوق الگ
ــرق روســتایی  ــی، تعــداد تعاونی هــای ب ــده فراهــم شــود. در دوره چهــار ســاله پــس از جنــگ دوم جهان مالکیــت مصــرف کنن
دو برابــر و تعــداد مصــرف کننــدگان مرتبــط بــا ایــن نظــام بیــش از ســه برابــر شــد و طــول خطــوط انــرژی بــه بیــش از 5 برابــر 
افزایــش یافــت. تــا ســال 1953 بیــش از 90 درصــد کشــاورزان آمریــکا بــه بــرق دسترســی یافتنــد و امــروزه در حــدود 99 درصــد 
ــت  ــرق در مالکی ــای ب ــول تعاونی ه ــتایی محص ــانیهای روس ــرق رس ــر ب ــتند. اکث ــد هس ــرق بهره من ــات ب ــاورزان از خدم از کش
 REA ــر ــال حاض ــد. در ح ــن کردن ــع REA تأمی ــری از مناب ــا قرض گی ــود را ب ــی خ ــای مال  نیازه

ً
ــدا ــه ابت ــت ک ــا اس محلی ه

بــه خدمــات بــرق روســتاییRUS( 7( تغییــر نــام داده و بــه عنــوان بخشــی از دپارتمــان کشــاورزی ایــاالت متحــده محســوب  
می شــود8.

ــدود 11.5  ــه در ح ــود ک ــاعت ب ــراوات س ــور 435  ت ــن کش ــا در ای ــط تعاونی ه ــده توس ــه ش ــرژی فروخت ــال 2016 کل ان در س
درصــد کل انــرژی الکتریکــی مــورد اســتفاده در آمریــکا را شــامل  می شــود. در ســال 2019 تعــداد 897 تعاونــی بــرق در 47 
ــرق را در بیــش از 56 درصــد مســاحت ایــن  ــه جــز کانکتیــکات، ماساچوســت و رود آیلنــد( خدمــات ب ــکا )ب ایالــت در آمری

1	 	Sullivan	et	al
2	 	https://www.electric.coop/our-organization/history/
3	 	Velaga	et	al
4	 	Tennessee	Valley	Authority
5	 	Rural	Electrification	Act
6	 	Not-for-profit
7	 	Rural	Utilities	Service
8	 	https://www.electric.coop/our-organization/history/
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ــد  ــی در بخــش تولی ــع و 63 تعاون ــی در بخــش توزی ــرق 834 تعاون ــی موجــود در حــوزه ب ــد. از 897 تعاون ــه کردن کشــور ارائ
ــه در  ــتان ها ک ــد شهرس ــب و کار در 88 درص ــه و کس ــون خان ــش از 19 لی ــه بی ــا ب ــن تعاونی ه ــد. ای ــت  می کنن ــال فعالی و انتق
ــرق  ــی اســت کــه اداره ب ــن در حال ــد. ای ــون نفــر(  می شــود، خدمــات رســانی  کنن ــده 13 درصــد جمعیــت کل )42 میلی برگیرن
دولتــی در مقایســه بــا تعاونی هــا، بــرق 49  میلیــون نفــر را بــا 2011 نیــروگاه و مراکــز توزیــع و انتقــال تأمیــن  می کنــد )والگا و 

ــکاران، 2019(. هم

نمــودار زیــر ســهم بخــش عمومــی، خصوصــی و تعاونــی از بــازار بــرق در آمریــکا و در ســال 2014 را نشــان  می دهــد )والگا 
و همــکاران، 2019(.

نمودار6: سهم بخش های مختلف از تولید برق در آمریکا )2014(

مطابــق آمــار در ســال 2017، زغــال ســنگ بزرگتریــن منبــع مــورد اســتفاده نیروگاه هــای در مالکیــت تعاونــی محســوب  می شــود 
کــه البتــه در ســال های اخیــر رونــدی نزولــی بــه خــود گرفتــه اســت )گودنبــری و همــکاران1، 2019(.

1	 	Goodenbery	et	al

تصویر2: مناطق تحت پوشش تعاونی های انرژی در آمریکا در سال 2018
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 نمودار7: سهم منابع مختلف در تولید برق توسط تعاونی ها در سال 2017 منبع: گودنبری و همکاران، 2019

ــر  ــه مقادی ــده ک ــان داده ش ــال 2022 نش ــا س ــر و ت ــه اخی ــر در ده ــای تجدیدپذی ــهم انرژی ه ــرات در س ــر تغیی ــودار زی در نم
ــا 2022 مقادیــر برنامه ریــزی  ــا 2018، ظرفیــت موجــود را نشــان  می دهــد و ســال های 2019 ت ــه ســال های 2012 ت مربــوط ب
شــده را در بــر گیــرد )گودنبــری و همــکاران، 2019(. مطابــق بــا برنامه ریــزی صــورت گرفتــه تــا ســال 2022، بایســتی انــرژی 

ــرق تبدیــل شــود. ــد ب ــاز تعاونی هــا در تولی ــرژی مــورد نی ــن ان ــع تأمی ــه اصلی تریــن منب خورشــیدی ب

نمودار8: ظرفیت استفاده از منابع تجدیدپذیر موجود و برنامه ریزی شده تا سال 2022 برحسب مگاوات؛ منبع: گودنبری و همکاران، 2019

اتحادیــه تعاونــی بــرق روســتایی ملــیNRECA( 1( نــام نهــاد دیگــری اســت کــه بــه بیــش از 900 تعاونــی بــرق روســتایی و 
مناطقــی کــه تحــت پوشــش شــبکه بــرق بخــش عمومــی   قــرار دارد، خدمــات ارائــه  می کنــد. یکــی از برنامه هــای ایــن نهــاد بــا 

1	 	National	rural	electric	cooperative	association

      باد

      انرژی خورشیدی

      دیگر منابع
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نــام انــرژی معیــار1 شــناخته  می شــود کــه بیــش از 700 تعاونــی بــرق محلــی در 46 ایالــت ایــن کشــور بــا ایــن نــام فعالیــت  
می کننــد. ایــن نهــاد عــالوه بــر برنامــه انــرژی معیــار کــه در ادامــه تشــریح  می شــود، در برنامه هــای دیگــری از قبیــل تحقیقــات 
پیرامــون تعاونی هــا، تشــکیل انجمــن وکالی تعاونــی بــرق و البی گــری در مســائل مرتبــط بــا تعاونی هــای انــرژی نیــز فعالیــت 
ــرژی در  ــای ان ــعه تعاونی ه ــتای توس ــی در راس ــن الملل ــطح بی ــز در س ــی را نی ــاد برنامه های ــن نه ــی ای ــاخه بین الملل دارد. ش
کشــورهای در حــال توســعه پیشــنهاد  کنــد. ادعــا شــده کــه برنامه هــای بــرق رســانی روســتایی کــه توســط شــاخه بیــن المللــی 
NRECA در آمریــکای التیــن، آفریقــا و آســیا مدیریــت شــده، بــرای بیــش از 100  میلیــون نفــر در بیــش از 40 کشــور در حــال 

توســعه دسترســی بــه بــرق ایمــن، پایــدار و مقــرون بــه صرفــه را فراهــم کــرده اســت.

ــه  ــد ک ــه  می کن ــا ارائ ــن تعاونی ه ــه ای ــی را ب ــرق مل ــبکه ب ــک ش ــدرت ی ــرژی، ق ــای ان ــام تعاونی ه ــار در ن ــرژی معی ــوان ان عن
 روابــط ایــن تعاونی هــا را بــا اعضــای محلــی اش نیــز تقویــت  می نمایــد. برنامــه انــرژی معیــار بــر چهــار اصــل اســتوار 

ً
نهایتــا

ــی  ــروی کار جهان ــق گــزارش ســال 2013 ســازمان نی ــه جامعــه5. طب ــوآوری2، پاســخگویی3، یکپارچگــی4 و تعهــد ب شــده: ن
)ILO(، 841 تعاونــی تولیــد و انتقــال بــرق در قالــب ایــن برنامــه بــه 42  میلیــون نفــر )معــادل 12 درصــد از جمعیــت کل( در 
47 ایالــت و 18  میلیــون کســب و کار، خانــه، مدرســه، کلیســا، مزرعــه در 2500 شهرســتان از 3141 شهرســتان خدمــات ارائــه  
ــای  ــی تعاونی ه ــد. ارزش دارای ــت  می کنن ــر فعالی ــد پذی ــای تجدی ــوزه انرژی ه ــا در ح ــن تعاونی ه ــد از ای ــد. 94 درص می کنن
ــون  ــک 2.5  میلی ــا مال ــن تعاونی ه ــد. ای ــارد دالر  می رس ــه 112  میلی ــال( ب ــع و انتق ــد، توزی ــای تولی ــامل تعاونی ه ــرق )ش ب
مایــل )معــادل بیــش از 4  میلیــون کیلومتــر( خطــوط انتقــال بــرق در آمریــکا هســتند کــه 42 درصــد خطــوط کشــور را شــامل  
ــه  ــاعت فروخت ــووات س ــزان کل کیل ــا 10 درصد می ــن تعاونی ه ــد. ای ــش  می ده ــور را پوش ــطح کش ــد از س ــود و 75 درص می ش
شــده در طــول یــک ســال در آمریــکا را تحویــل  می دهنــد و نزدیــک بــه 5 درصــد از کل بــرق تولیــد شــده در طــول یــک ســال 
ــا  ــن تعاونی ه ــت. ای ــع اس ــال و توزی ــوزه انتق ــا در ح ــت تعاونی ه ــر فعالی ــهم باالت ــر س ــداد بیانگ ــن اع ــد. ای ــد  می کنن را تولی
ــد.  ــی پرداخــت  می کنن ــی و محل ــات دولت ــارد دالر مالی ــد و ســاالنه 1.4  میلی ــر را فراهــم کردن ــرای 70 هــزار نف اشــتغال زایی ب
ــر  ــده ب ــور فزاین ــه ط ــد و ب ــد  می کنن ــر تولی ــع تجدیدپذی ــرق را از مناب ــی، ب ــرق محل ــد ب ــای تولی ــد تعاونی ه ــش از 80 درص بی

.)International Labor Organization( ــود ــزوده  می ش ــوزه اف ــن ح ــا در ای ــت تعاونی ه فعالی

 برجسته است. همچنین نقش نهادهای 
ً
درس آموزه: نقش تعاونی های انرژی در برق رسانی به روستاها کامال

قانونگذار در ایجاد بستر قانونی مناسب جهت توسعه فعالیت در قالب تعاونی مشهود است

ــر برق رســانی روســتایی متمرکــز هســتند. برق رســانی روســتایی در   ب
ً
ــرژی در کاســتاریکا اساســا یکا: تعاونی هــای ان ــتار کاس

ایــن کشــور از دهــه 1960 و بــا توســعه فعالیــت تعاونی هــا در ایــن حــوزه متحــول شــد. چهــار تعاونــی6 در حــوزه بــرق رســانی 
روســتایی فعالیــت دارنــد و هــدف اصلــی ایــن تعاونی هــا دســتیابی بــه ســطوحی از بــرق رســانی روســتایی اســت کــه در ســال 
ــه خــود هســتند و توانســته اند طــی فعالیــت اقتصــادی، مــازادی را   متکــی ب

ً
ــی کامــال ــن چهــار تعاون 2003 مصــوب شــد. ای

نیــز خلــق نماینــد. ایــن تعاونی هــا مســئولیت توزیــع بــرق روی 7000 کیلومتــر خطــوط توزیــع و عرضــه بــرق بــه 150 هــزار 
متقاضــی را بــر عهــده دارنــد. مســاحت تحــت پوشــش ایــن چهــار تعاونــی، 22 درصــد از مســاحت کل کشــور را شــامل  شــود 

)International Labor Organization( .ــد ــرق را تأمیــن  می کنن و در مجمــوع 34 درصــد از تقاضــای کل ب

درس آموزه: نقش پررنگ تعاونی های انرژی در برق رسانی روستایی

1	 	Touchstone	Energy
2  innovation
3	 	accountability
4	 	Integrity
5	 	Commitment	to	community
6	 	Coop	Alfaro	Ruiz,	Coopelesca,	Coopesantos,	Coope	guanacaste
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هندوســتان: اولیــن تعاونی هــای انــرژی روســتایی در دهــه 1950 تأســیس شــدند. نــرخ اتصــال خانــوار به شــبکه در روســتاهایی 
کــه بــرق توســط تعاونی هــای انــرژی تأمیــن  شــد، چهــار برابــر بیشــتر از مناطــق روســتایی بــود کــه بــرق آن از ســوی دولــت 
ــود  ــش خ ــت پوش ــق تح ــر مناط ــادی ب ــی و اقتص ــادار اجتماع ــرات معن ــتایی اث ــای روس ــی از تعاونی ه ــد. برخ ــن   می ش تأمی
ــاژ  ــای پمپ ــه پروژه ه ــانی ب ــای برق رس ــردن پروژه ه ــط ک ــاری و مرتب ــای تج ــویق فعالیت ه ــا تش ــوص ب ــی الخص ــته اند عل داش
آب. تجمیــع و ادغــام خدمــات انــرژی و آب بــه طــور چشــمگیری منافــع بــرق رســانی را بــا مرتفــع ســازی همزمــان دو نیــاز 

اساســی جوامــع روســتایی، افزایــش داده اســت.

برق رســانی بــه روســتاهای فقیــر و دور افتــاده بــا حمایــت نهــاد fairpla.net کــه یــک تعاونــی آلمانــی اســت و در موضوعــات 
ــول  ــده و در ط ــام ش ــوده1 انج ــت ت ــای زیس ــری نیروگاه ه ــا بکارگی ــد، ب ــت  کن ــرژی فعالی ــی و ان ــرات آب و هوای ــا تغیی ــط ب مرتب
5 ســال 100 روســتا بــه بــرق دسترســی یافتنــد و از محــل فــروش بــرق اضافــی بــه شــبکه ملــی، منبــع درآمــد مناســبی بــرای 
ــوده را آمــوزش داد بلکــه خلــق  ــه مــردم نحــوه اجــرای نیروگاه هــای زیســت ت ــه تنهــا ب ــروژه ن ــن پ روســتاییان حاصــل شــد. ای
 International Labor( ــعه داد ــر توس ــتایی فقی ــق روس ــتغالی را در مناط ــود اش ــه خ ــود و در نتیج ــهیل نم ــب و کار را تس کس

.)Organization

درس آموزه: نقش تأثیر گذار نهادهای بین المللی فعال در حوزه انرژی های تجدیدپذیر در توسعه فعالیت 
تعاونی های انرژی و نقش درآمد زایی تعاونی های انرژی روستایی از محل فروش برق مازاد بر مصرف به شبکه 

ملی

کامبــوج: اولیــن تعاونــی انــرژی روســتایی در کامبــوج بــه طــور موفــق در ســال 2005 تأســیس و برق رســانی و سیســتم توزیــع 
ــد«  ــود  می بخش ــت را بهب ــک و معیش ــای کوچ ــب و کاره ــه2، کس ــرژی جامع ــی ان ــروژه »تعاون ــذارد. پ ــرا گ ــه اج ــودش را ب خ
بــر اســاس تجربــه تشــکیل تعاونــی انــرژی و مشــارکت جمعــی از طریــق الگــوی تعــاون بنیــان نهــاده شــد. ایــن پــروژه بــرای 
ــی، توســعه ظرفیت هــای بخــش تعــاون را  ــه مال ــزم نوآوران ــدار و مکانی ــر معیشــت پای تشــویق فعالیت هــای درآمــدزا، تمرکــز ب
بــکار گرفــت. ایــن پــروژه از ژانویــه 2006 تــا ژوئــن 2007 در روســتای انلونــگ تامــی3 کــه بیــش از 290 خانــوار ســاکن فاقــد 
دسترســی بــه خدمــات انــرژی الکتریکــی را دارد اجــرا شــد. عوامــل کلیــدی موفقیــت ایــن پــروژه عبارتنــد از پایــداری مالــی 
و توانایــی فراهــم آوردن انــرژی بــا هزینــه مقــرون بــه صرفــه. ایــن پــروژه ظرفیــت تعاونــی انــرژی موجــود را بــه منظــور پیونــد 
دادن بهبــود دسترســی بــه بــرق بــا فعالیت هــای درآمــدزا افزایــش داد، موانــع دسترســی بــه بــرق بــا قیمــت مناســب و پایــدار را 
حــذف کــرد، از انتشــار گازهــای گلخانــه ای کاســت و فشــار وارد بــر جنگل هــای محلــی را بــا اســتفاده از انــرژی تجدیدپذیــر 

.)International Labor Organization( زیســت توده کاهــش داد

درس آموزه: نقش تعاونی های انرژی در ایجاد منابع درآمدی پایدار برای روستاییان و کاهش انتشار گازهای 
گلخانه ای به واسطه بهره برداری از منابع انرژی تجدید پذیر

1	 	Biomass
2	 	Community	energy	cooperative
3	 	Anlong	Tomey
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اهداف تأسیس تعاونی های انرژی
مرور تجارب کشورها نشان  می دهد که عوامل زیر به عنوان اهداف تعاونی های انرژی مد نظر قرار داشته است:

1. برق رسانی به مناطق روستایی

 برق رســانی بــه نقــاط روســتایی بــه عللــی از جملــه دوری از مراکــز تولیــد بــرق و جغرافیــای طبیعــی، ســرمایه گــذاری 
ً
اصــوال

ــن  ــد. در چنی ــن حــوزه ندارن ــرمایه گذاری در ای ــه س ــی ب  تمایل
ً
ــا ــی عموم ــد و در نتیجــه شــرکت های خصوص ــی را  می طلب باالی

شــرایطی ســاختار تعاونــی بــه عنــوان بهتریــن چهارچــوب ســازمانی معرفــی  می شــود کــه  می توانــد جــای خالــی شــرکت های 
خصوصــی و بخــش عمومــی   را در زمینــه برق رســانی بــه مناطــق روســتایی پــر کنــد. در ایــن چهارچــوب افــراد بــا ســرمایه  انــدک  
می تواننــد بــه عنــوان مثــال متناســب بــا ســرمایه خــود، مســاحت مشــخصی از پنــل خورشــیدی را خریــداری کــرده و بــا همــان 
نســبت بــرق مــورد نیــاز خــود را تأمیــن و در صــورت اتصــال بــه شــبکه سراســری  می توانــد مــازاد بــر نیــاز خــود را بــه شــبکه 

ملــی بفروشــد

2. فقرزدایی، ایجاد درآمد پایدار برای ساکنین مناطق محروم و توسعه پایدار

ــوب   ــرژی محس ــای ان ــیس تعاونی ه ــداف تأس ــن اه ــی از مهمتری ــروم یک ــه مح ــرای طبق ــدار ب ــد پای ــاد درآم ــی و ایج فقرزدای
ــع  ــرق از مناب ــد ب ــای تولی ــب تعاونی ه ــرژی در قال ــی ان ــیس تعاون ــد. تأس ــق یاب ــد تحق ــق  می توان ــه دو طری ــه ب ــود ک می ش
تجدیدپذیــر و بــه طــور مثــال انــرژی خورشــیدی،  می توانــد عــالوه بــر ایجــاد درآمــد بــه صــورت مســتقیم از محــل فــروش بــار 

ــه صــورت غیــر مســتقیم نیــز ســطح درآمــد جامعــه محلــی را افزایــش دهــد.  ــه شــبکه ملــی ب اضافــی تولیــدی ب

ــارداری  ــزه شــدن مشــاغل و توســعه انب ــر ســاعات کاری، تســهیل جــذب مشــتری، مکانی ــا تغیی افزایــش درآمــد غیرمســتقیم ب
ــاعات کاری  ــه س ــد ک ــکان  می ده ــای خــرد ام ــب و کاره ــه کس ــد روشــنایی، ب ــه مناطــق فاق ــانی ب ــرق رس ــود. ب ممکــن  می ش
خــود را بــا کمــک روشــنایی فراتــر از ســاعات معمــول روز، افزایــش دهنــد و در نتیجــه درآمدزایــی بیشــتری داشــته باشــند. در 
زمینــه جــذب مشــتری، کســب و کارهایــی کــه دسترســی بــه انــرژی الکتریکــی دارنــد،  می تواننــد فضایــی را فراهــم آورنــد کــه 
ارتبــاط بهتــری را بــا مشــتری برقــرار کــرده و جذابیت هــای بصــری را ایجــاد کننــد تــا در نتیجــه ســود بیشــتری از فــروش باالتــر 
کســب نماینــد. بــا دسترســی بــه بــرق امــکان مکانیــزه شــدن مشــاغل قدیمــی   فراهــم  می شــود و فعالیت هــای یــدی و در حــد 
تأمیــن معیشــت  می توانــد بــه تولیــد کارگاهــی و مقیاس هــای بزرگتــر تبدیــل شــود. بــه عنــوان مثــال راه انــدازی خیاطخانه هــای 
مجهــز بــه چرخ هــای خیاطــی نیمــه صنعتــی، تولیــدی در مقیــاس بزگتــر را فراهــم کــرده و محصولــی بــا کیفیــت یکنواخت تــر 
ــکان  ــتاها ام ــه روس ــانی ب ــد. برق رس ــته باش ــری داش ــی باالت ــد زای ــد درآم ــب  می توان ــه مرات ــه ب ــرد ک ــد ک ــازار خواه ــه ب را روان
انبــارداری مــدرن را بــرای کشــاورزان و هــر جمعیتــی کــه تحــت ســاختار تعاونــی بــه فعالیــت  می پــردازد فراهــم کــرده اســت. 
بهــره بــرداری از ســردخانه و سیســتم های خشــک کــن بــرای محصــوالت دامــی   و کشــاورزی امــکان نگهــداری طوالنــی مــدت 
محصــول و بازاررســانی در زمــان بهینــه را بــرای تولیــد کننــده فراهــم  می کنــد و در نتیجــه عرضــه کننــده ایــن نــوع محصــوالت در 
اثــر فشــار عرضــه بــه واســطه فســادپذیری و همچنیــن همزمانــی برداشــت محصــوالت نــه تنهــا متحمــل زیــان مالــی نمی شــود 

بلکــه بــا انتخــاب زمــان بهینــه  می توانــد درآمــد باالتــری را بدســت آورد )آلدردیــس و راجــرز1، 2000(. 

بــه اعتقــاد کلــگ و میســتر2 )2018(، مدیریــت دموکراتیــک و رویکــرد ارزش محــور تعاونی هــا، ایــن نهــاد را بــه عنــوان مثالــی 
ــر  ــه توســعه اقتصــادی عادالنه ت ــن نهــاد را در دســتیابی ب ــد. آن هــا ای ــن معرفــی  می کن ــرای نظــام اقتصــادی جایگزی برجســته ب
می داننــد و بــا اشــاره بــه رشــد خیــره کننــده تعاونی هــای انــرژی )تجدیدپذیــر( آلمــان، بــه بررســی اهمیــت اثــر گــذاری ایــن 
نهــاد در موضــوع توســعه پایــدار، گــذار انــرژی در آلمــان و پذیــرش اجتماعــی آن  می پردازنــد. دفتــر انــرژی آژانــس توســعه بیــن 
المللــی ایــاالت متحــده3، ارتبــاط میــان انــرژی و کاهــش فقــر، خدمــات ارتقــا یافتــه بهداشــتی و آموزشــی، برابــری جنســیتی و 
بیــن نســلی و عدالــت اجتماعــی را مــورد تحقیــق و بررســی قــرار داده اســت و بــه دنبــال آن اســت کــه موضــوع انــرژی و اثــرات 

آن را از حاشــیه بــه جریــان اصلــی در ادبیــات توســعه تبدیــل کنــد )آلدردیــس و راجــرز، 2000(.

1	 	Allderdice	and	Rogers
2	 	Klagge	and	meister
3	 	The	U.S.	agency	for	international	development’s	office	of	energy
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یست با انتقال به سیستم های انرژی تجدیدپذیر. 3. کنترل انتشار آالینده ها و بهبود کیفیت محیط ز

آدریــان اســمیت1 و آدریــان الــی2 در فصــل هفتــم از کتــاب سیاســت های گــذار ســبز3 بــر نقــش تعاونی هــای انــرژی در توســعه 
ــه معنــای انتقــال از سیســتم های  ــاال4 و گــذار ســبز کــه ب ــه ب ــر در قالــب فعالیــت از پاییــن ب اســتفاده از انرژی هــای تجدیدپذی

کیــد  می کنــد )اســکونز و همــکاران5، 2015(. انــرژی ســنتی بــه انرژی هــای تجدیدپذیــر اســت، تأ

4. رونق بخشی به سایر فعالیت های اقتصادی در سطح محلی. 

1	 	Adrian	smith
2	 	Adrian	ely
3	 	The	politics	of	green	transformation
4	 	Bottom-up
5	 	Scoones	et	al
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جمع بندی
ــات  ــکونی دور از تأسیس ــز مس ــتایی و مراک ــق روس ــرق مناط ــن ب ــرای تأمی ــکاری ب ــوان راه ــه عن ــرژی ب ــای ان ــکیل تعاونی ه تش
نیروگاهــی متمرکــز شــناخته شــده اســت. بررســی تجــارب کشــورها در زمینــه توســعه فعالیــت تعاونی هــا در ایــن حــوزه نشــان  
ــی مســتقیم، در مســیر  ــرق رســانی روســتایی و درآمدزای ــه دو هــدف عمــده؛ ب ــرای دســتیابی ب  دولت هــا ب

ً
ــا می دهــد کــه غالب

ــته اند. ــرژی گام برداش ــای ان ــعه تعاونی ه توس

بــا رســاندن انــرژی الکتریکــی بــه مناطــق روســتایی و دور از مراکــز شــهری، عــالوه بــر بهبــود شــرایط زندگــی در ایــن مناطــق، 
درآمدزایــی غیــر مســتقیمی   نیــز بــرای ســاکنین ایــن مناطــق شــکل گرفــت. بــه واســطه طوالنی تــر شــدن ســاعات بهره منــدی 
از روشــنایی، مــدت زمــان اختصــاص یافتــه بــه کار و تحصیــل درآمــد نیــز افزایــش یافتــه و درآمــد بیشــتری نصیــب ایــن مناطــق  
ــت  ــل در فعالی ــرق و دخی ــده ب ــرف کنن ــتگاه های مص ــردخانه ها و دس ــل س ــتری از قبی ــات بیش ــن تأسیس ــود. همچنی می ش
ــات افزایــش تولیــد شــد و در نتیجــه افزایــش  ــا افزایــش بهــره وری نیــروی کار موجب ــا ب  ی

ً
ــا ــد کــه نهایت ــرد یافتن کشــاورزی کارب

درآمــد را بــه همــراه داشــت و یــا بــا ایجــاد ارزش افــزوده بــه واســطه فــرآوری صــورت گرفتــه روی محصــوالت، درآمــد حاصــل 
از فــروش را بــرای کشــاورزان فراهــم کــرده اســت. 

ــق  ــرق، مناط ــال ب ــع و انتق ــی توزی ــبکه مل ــه ش ــد ک ــق  می یاب ــرایطی تحق ــدف در ش ــن ه ــوان دومی ــه عن ــتقیم ب ــی مس درآمد زای
ــرداری از تأسیســات  ــا بهــره ب ــن شــرایط ب ــرار داده باشــد. تحــت ای ــت تعاونی هــا تحــت پوشــش ق روســتایی را پیــش از فعالی
ــداری را  ــد پای ــع درآم ــد منب ــاد  می توان ــت توده و ب ــید، زیس ــور خورش ــون ن ــری چ ــع تجدیدپذی ــتفاده از مناب ــا اس ــرق ب ــد ب تولی
ــه مناطــق شــهری دارنــد، فراهــم   در اغلــب کشــورها درآمــد ســرانه پایین تــری را نســبت ب

ً
بــرای مناطــق روســتایی کــه عمومــا

 
ً
نمایــد. روســتاییان )اعضــای تعاونــی انــرژی( مــازاد بــر نیــاز خــود از انــرژی الکتریکــی را بــه شــبکه ملــی می  فروشــند و طبیعتــا

از درآمــد بیشــتری نســبت بــه گذشــته منتفــع خواهنــد شــد.

ــه  ــه از جمل ــد ک ــرق متصورن ــای ب ــرای تعاونی ه ــز ب ــری را نی ــای دیگ ــده، کارکرده ــاد ش ــدف ی ــن دو ه ــر ای ــالوه ب ــا ع دولت ه
ــه همــراه  ــری را ب ــن کمت ــر و ایمــن اشــاره کــرد کــه انتشــار کرب ــه گســترش اســتفاده از انرژی هــای تجدیدپذی ــوان ب آن هــا  می ت
دارد و در نتیجــه محیــط زیســت ســالم تری را بــرای افــراد فراهــم  مــی آورد. از ایــن منظــر کارکــرد تعاونی هــا در زمینــه اســتفاده 
ــب  ــورها در قال ــی کش ــع مل ــه مناف ــتیابی ب ــه دس ــد زمین ــت  می توان ــط زیس ــی محی ــش آلودگ ــر و کاه ــای تجدیدپذی از انرژی ه
اهــداف ذکــر شــده در پروتکل هــا و توافــق نامه هــای آب و هوایــی بیــن المللــی از جملــه توافــق پاریــس را نیــز فراهــم نمایــد.
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  بررسی فعالیت زنان در نیوزلند با نگاه ویژه به "شبکه زنان لبنی" در این کشور
    تهیه شده در کارگروه فرهنگی-اجتماعی

زنان در نیوزلند

ــان دارای  ــیایی، زن ــان آس ــوس آرام، زن ــان اقیان ــوری(، زن ــان بومی)مائ ــوند؛ زن ــی می ش ــوام مختلف ــامل اق ــد ش ــان در نیوزلن زن
ــر. ــان مهاج ــت و زن معلولی

نیوزلنــد یکــی از کشــورهایی اســت کــه در زمینــه برابــری جنســیتی تالش هــای فراوانــی کــرده و بــه عنــوان یــک رهبــر در ایــن 
ــی رود. ــمار م ــوع به ش موض

حق رای زنان در نیوزلند

در 19 ســپتامبر ســال 1893، پــس از ارســال طومــاری  نزدیــک بــه 32000 امضــا، نیوزلنــد بــه اولیــن کشــور خودمختــار تبدیــل 
شــد کــه در آن بــه زنــان حــق رای دادنــد. در اکثــر کشــورهای بــا سیســتم دموکراســی -از جملــه انگلیــس و ایــاالت متحــده - 
زنــان تــا جنــگ جهانــی اول نیــز ایــن حــق را پیــدا نکردنــد. زنــان نیوزلنــد بــرای اولیــن بــار در انتخابــات عمومــی در 28 نوامبــر 
ــده  ــته ش ــش گذاش ــه نمای ــد( ب ــت نیوزلن ــهر ولینگتون)پایتخ ــی ش ــه مل ــق رای 1893 در کتابخان ــار ح ــد. طوم 1893 رأی دادن

اســت. 

شــاید بتــوان ســیِر گرفتــن حــق رأی زنــان در نیوزلنــد را شــروعی بــرای ایجــاد جنبش هــای زنــان در ایــن 
کشــور دانســت. کــه تشــکیل اصنــاف و تعاونی هایــی بــا محوریــت زنــان از جملــه ایــن اقدامــات بــود.

تاریخچه تعاونی زنان در نیوزلند 

انجمــن صنفــی تعاونــی زنــان نیوزلنــد )New Zealand Co-operative Women’s Guild )NZCWG شــاخه زنــان جنبش 
توســعه تجــارت تعاونــی در دهــه 1930 محســوب می شــد. از طریــق واحدهــای صنفــی کوچــك، زنــان تشــویق می شــدند کــه 
ــد.  ــن اهــداف و آرمان هــای جنبــش را آمــوزش می دیدن ــد شــوند و همچنی ــی در صــورت وجــود بهره من از فروشــگاه های تعاون
واحدهــای صنفــی پیونــد مهمــی بیــن زنــان خانــه دار و جوامــع تجــاری مردانــه بــود و بــه تقویــت روحیــه جمعــی در بیــن زنــان 

طبقــه کارگــر کمــک می کــرد.

تجــارت تعاونــی بــه عنــوان یــک سیســتم کمــک متقابــل در پاســخ بــه مشــکالت اقتصــادی توســعه یافــت. انجمن هــای بازرگانی 
ــی کــه  ــا قیمت ــی ب ــق فروشــگاه های تعاون ــداری، و اعضــای خــود را از طری ــه خری ــدگان اولی ــد کنن کــه بصــورت عمــده از تولی
ســود خــرده فروشــان را از بیــن می بــرد تأمیــن می کردنــد. همــه اعضــاء در شــرکت صاحــب ســرمایه بودنــد و از هرگونــه ســود 

حاصلــه بــه شــکل ســود یــا تســهیالت بهــره می بردنــد.

مهاجــران طبقــه کارگــر از انگلیــس، در اواخــر قــرن نوزدهــم، هنگامــی کــه آنهــا فروشــگاه های تعاونــی را بــرای فــروش مــواد 
غذایــی و ســایر کاالهــا ایجــاد کردنــد، مفهــوم تجــارت تعاونــی را بــه نیوزیلنــد انتقــال دادنــد. بــا ایــن حــال، بســیاری از ایــن 
ســرمایه گذاری هــای اولیــه کوتــاه مــدت بودنــد و اصنــاف تعاونــی زنــان شــکل نگرفــت، همانطــور کــه در انگلیــس نیــز اتفاقــی 

مشــابه رخ داده بــود.

ــه کارگــر وجــود  ــه طــور عمــده در جوامــع طبق ــی، ب ــش چشــمگیر تعــداد فروشــگاه های تعاون ــا 1950 افزای از ســال 1935 ت
ــن  ــرای ای ــت اول کار )49- 1935( کاتالیزورهــای مهمــی ب داشــت. رکــود اقتصــادی و فضــای سیاســی دلســوزانه تحــت دول

ــد  ــی نیوزلن ــاد تعاون ــال 1933، اتح ــدند. در س ــوب می ش ــترش محس گس

ــد و  ــده جدی ــرف کنن ــای مص ــتقرار تعاونی ه ــج اس ــور تروی ــه منظ )New Zealand Co-operative Alliance )NZCA ب
ــد. ــکیل ش ــود تش ــای موج ــاد اتحادیه ه اتح
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ــی  ــاف تعاون ــد. اصن ــل توجهــی از اعضــا زن بودن ــد، امــا تعــداد قاب ــر رهبــری جوامــع بازرگانــی مســلط بودن اگرچــه مــردان ب
ــوده  ــش ب ــت در جنب ــت موفقی ــئول جه ــداران مس ــوان خری ــه عن ــان ب ــت زن ــه اهمی ــبت ب ــی نس گاه ــش آ ــول افزای ــان محص زن
ــی  ــن صنف ــکیل انجم ــال 1933 تش ــد. از س ــیس ش ــال 1928 در Westland ، Runanga ، تأس ــف در س ــن صن ــت. اولی اس
ــا پشــتیبانی انجمن هــای مســتقر در رونانــگا  ــان توســط الیزابــت هانتینگتــون)Elizabeth Huntington(، دبیــر NZCA، ب زن
ــکیل  ــال 1921 تش ــه در س ــان ، ک ــی زن ــی تعاون ــی صنف ــن بین الملل ــت. انجم ــا یاف ــون )Nelson( ارتق )Runanga( و نلس
 Palmerston(شــد، راهنمایــی و پشــتیبانی را نیــز انجــام مــی داد. در اواســط ســال 1936 صنف هایــی در پالمرســتون شــمالی
 )Wellington( و ولینگتــون )Lower Hutt( الور هــات ،)Dannevirke(دننیورکــه ،)Whanganui(وانگانــوی ،)North
وجــود داشــتند. کمیته هــای موقــت زنــان در کنــار انجمن هــای تجــاری در لویــن )Levin(، کارترتــون )Carterton( و 
ــی در  ــارت تعاون ــش تج ــی در جنب ــارکت قبل ــا مش ــان ب ــط زن ــب توس ــاف اغل ــتند. اصن ــت داش ــل)Woodville( فعالی وودوی
انگلیــس تأســیس می شــدند. در میــان آنهــا کاتریــن اســتوارت)Catherine Stewart(، نماینــده مجلــس کارگــر آینــده، کــه در 
یافتــن کمیتــه تعاونــی مرکــزی زنــان مســتقر در ولینگتــون در ســال 1934 کمــک کــرد. پیوندهــا بــا حــزب کارگــر متــداول بــود و 

اصنــاف از نظــر سیاســی مترقــی بودنــد، گرچــه عضویــت آنهــا بــرای همــه زنــان بــاز بــود.

ــه  ــوط ب ــات مرب ــورد موضوع ــا درم ــه تنه ــخنرانان را ن ــه س ــات ماهان ــتند. جلس ــوی داش ــی ق ــش آموزش ــی نق ــای صنف واحده
ــزی  ــه، برنامه ری ــتاری منطق ــرح پرس ــه ط ــی از جمل ــورد موضوعات ــه درم ــده، بلک ــرف کنن ــه مص ــوط ب ــائل مرب ــکاری و مس هم
خانــواده و صلــح جهانــی قــرار مــی داد. اعضــا تشــویق می شــدند در زندگــی عمومــی فعال تــر شــوند. رهبــران اصنــاف وســتپورت 
بــا دیــدن اینکــه عالقه هــای آموزشــی بــرای زنــان وجــود نــدارد، اعضــای ایــن گــروه را تشــویق می کردنــد کــه فکــر کننــد، عمیقــا 

بخواننــد، نظــرات شــخصی بســازند تــا بــه عنــوان "ســازنده و رهبــر" در جامعــه خــود معرفــی شــوند.

اصنــاف بــه عنــوان یــک پایــگاه اجتماعــی مــورد ارزشــیابی قــرار گرفتنــد. زنانــی کــه بــار کاری ســنگین داخلــی دارند از جلســات 
دوســتانه و ســرگرم کننــده بهره منــد می شــدند.

اهداف دولت نیوزلند در بخش زنان

ــق اقتصــادی  ــت اقتصــادی و رون ــا وضعی ــد ت ــان در جامعــه، تــالش می کن ــری زن ــش مشــارکت و رهب ــا افزای ــد ب ــت نیوزلن دول
خــود را بهبــود بخشــد.

در ســال 2004، یــک برنامــه پنــج ســاله بــا نــام برنامــه عملــی بــرای زنــان نیوزیلنــد بــا هــدف پیشــبرد تعــادل زندگــی کار، ثبــات 
اقتصــادی و رفــاه بــرای زنــان آغــاز شــد. در پاســخ بــه ایــن طــرح پیشــنهادی، 52 جلســه بــه همــراه جلســات ذینفعــان بــا هــدف 

بررســی و حمایــت از اولویت هــای جدیــد بــرای زنــان برگــزار شــد. 

 استخدام

ــان  ــرخ زن ــت. ن ــن 2018( اس ــد )ژوئ ــر 63 درص ــال حاض ــن کار در ح ــان در س ــرای زن ــد ب ــروی کار نیوزلن ــارکت نی ــرخ مش ن
ــت. ــد اس ــوس آرام 55.3 درص ــان اقیان ــد و زن ــوری 59.3 درص مائ

شــکاف حقــوق جنســیتی)gender pay gap( نیوزیلنــد در مقایســه بــا کارگــران تمــام وقــت، پایین تریــن ســطح جهــان را دارا 
اســت. شــکاف حقــوق جنســیتی در ســال 2019، 9.3 درصــد اســت. )شــکاف حقــوق جنســیتی تفــاوت در میــزان دســتمزد 

 براســاس میانگیــن یــا متوســط   دســتمزد دریافتــی زنــان و مــردان اســت.(
ً
گروه هــای زن و مــرد اســت کــه معمــوال

مائوری ها

ــان مائــوری  ــه زن ــا ایــن پیش زمینه هــا را بیــان کنیــم، توجــه ویــژه دولــت نیوزلنــد ب یکــی از مســائل مهمــی کــه بــرآن شــدیم ت
ــده  ــه در س ــد ک ــری بودن ــوم مهاج ــن ق ــا اولی ــد. مائوری ه ــاب می آین ــه حس ــور ب ــن کش ــی ای ــان بوم ــوان زن ــه عن ــه ب ــت ک اس
دهــم میــالدی از جزایــر اســتوایی اقیانــوس آرام بــه جزایــر نیوزلنــد کــوچ کردنــد و تمــدن مائــوری را در ایــن کشــور بنــا نهادنــد.
ایــن قــوم فرهنــگ و زبــان مخصــوص خــود را دارد کــه تاکنــون نیــز بــه عنــوان بخشــی ویــژه، دولــت ایــن کشــور بــه آن توجــه 
ــد  ــاکن در نیوزلن ــوام س ــان اق ــر زن ــوری و دیگ ــروزی مائ ــان ام ــگ زن ــم گیری در فرهن ــای چش ــروزه تفاوت ه ــه ام ــد. البت می کن
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ــدام  ــر اق ــبت دیگ ــوری را نس ــان مائ ــد، زن ــان نیوزلن ــایت وزارت زن ــار در س ــیاری از آم ــدی بس ــا طبقه بن ــود. ام ــده نمی ش دی

تفکیــک کــرده اســت.

زنان مائوری)wāhine Mori( در مجلس

پــس از انتخابــات ســال 2017، 13 نماینــده زن بــا ریشــه فرهنــگ مائــوری شناســایی شــده اند )10.8 درصــد از کل نماینــدگان 
مجلــس(. ایــن مقایســه بــا میانگیــن زنــان در کل کــه 38% نماینــدگان مجلــس پــس از انتخابــات 2017 را تشــکیل می دهنــد، 

ــوب مقایســه می شــود. مطل

همچنین زنان مائوری مشارکت چشم گیری در مشاغل دولتی و تجارت داشته اند.

ــه ای،  ــد شــامل کشــاورزی، جنــگل داری و ماهی گیــری، خدمــات حرف ــوری در آن فعالیــت دارن ــان مائ مشــاغل اصلــی کــه زن
ــت. ــی اس ــای اجتماع ــتی و کمک ه ــای بهداش ــاز و مراقبت ه ــاخت و س ــی، س ــی و فن علم

76% زنــان مائــوری در مشــاغل بیــن 20 تــا 35 ســال حداقــل یــک فرزنــد دارنــد و 72% از ایــن افــراد دارای فرزنــد زیــر 5 ســال 
. هستند

3% از زنــان مائــوری مشــاغل خــاص خــود را )بــه طــور کامــل یــا جزئــی( بــا مالکیــت مشــاغل باالتــر از ســنین 45-60 ســال 
دارنــد.

از مجموع 744800 زن مائوری 381000 نفر شاغل هستند که معادل 51% می باشد.

تعداد بیشتری از زنان مشاغل خود را در مناطق روستایی و استان دارند.

(Dairy	Women’s	Network)DWN  تاریخچه شبکه زنان لبنی

تشــکیل شــبکه زنــان لبنــی )DWN( ، بــه  ســال 1998 بــر می گــردد کــه دو زن نیوزلنــدی  در طــی یــک کنفرانــس بین المللــی 
مرتبــط بــا کشــاورزی کــه در واشــنگتن دی ســی تشــکیل شــد ایــده ایجــاد ایــن شــبکه را عملــی کردنــد. و ایــن شــبکه تــا ســال 

2018 دارای بیــش از 10000 هــزار عضــو بــوده اســت.

هیــالری وببــر)Hilary Webber( مدیرعامــل گــروه لبنیــات نیوزلنــد، تشــخیص داد کــه صنعــت لبنیــات نیوزلنــد بــه حضــور 
فعــال زنــان نیــاز دارد و تــاالری بــرای گفتگــوی آنهــا، کــه بتواننــد در مشــاغل کشــاورزی شــریک باشــند، و نــه فقــط "همســر یــک 

کشــاورز" باشــند، چنــان کــه اغلــب بــه ایــن شــکل بــوده.

 وببــر و ویلــی گک)Willy Geck( بــا ایــده شــروع یــک شــبکه ایمیــل از کنفرانــس واشــنگتن بازگشــتند. نتیجــه ایــن ایــده شــبکه 
زنــان لبنــی بــود، کــه زنــان درگیــر در لبنیــات در سراســر کشــور را بــه یکدیگــر متصــل کــرد، تــا آنهــا شــروع بــه اشــتراک گــذاری 

دانــش و ایجــاد روابــط کننــد.

ــبکه  ــذار ش ــس )Robyn Clements( )بنیانگ ــن کلمنت ــاب( و رابی ــنده کت ــن)Christina Baldwin ( )نویس ــتینا بالدوی کریس
زنــان لبنــی( بــه عنــوان ســخنرانان مهمــان بــه کنفرانســی کــه کمیتــه شــبکه زنــان لبنــی ســال 1998 در همیلتــون برگــزار کــرد 
پیوســتند. کــه ایــن کنفرانــس کاندولیــزا رایس)وزیــر وقــت امــور خارجــه ایــاالت متحــده( نیــز حضــور داشــت. هــر ســاله پــس 
از آن، شــبکه زنــان لبنــی)DWN( کنفرانــس و کارگاه هــای آموزشــی را برگــزار می کــرد، همچنیــن بــرای زنــان فعــال در صنعــت 
ســاختمان شــرایطی را فراهــم کــرد تــا بــا یکدیگــر ارتبــاط برقــرار کننــد و تــا بتواننــد از ایــن طریــق شــبکه ای بــرای مشــاغل خــود 

ایجــاد کننــد.



حمایت دولت نیوزلند از شبکه زنان لبنی

 Agricultural )AGMARDT( ــی ــاورزی و بازاریاب ــعه کش ــات و توس ــدوق تحقیق ــت از صن ــه توانس ــال 2001 کمیت در س
and Marketing Research and Development Trust   بودجــه ای بدســت آورد، و ایــن امــکان را بــه وجــود آورد تــا ایــن 
ســازمان را بــه ســطح ملــی برســاند. و ایــن فرصتــی ویــژه بــرای رشــد ایــن شــرکت را فراهــم کــرد. شــاید بتــوان یکــی از دالیــل 
اصلــی حمایــت دولــت از DWN را آمــوزش و مهــارت الزم بــه زنــان نیوزلنــدی دانســت بــه ایــن جهــت کــه ایــن شــرکت در 
راســتای شــبکه کــردن زنــان و فعــال و آمــوزش و مهــارت بــه آنهــا فعالیــت  می کنــد، همچنیــن دلیــل دیگــر اینکــه نیوزیلنــد یکــی 
از باالتریــن میــزان مشــارکت نیــروی کار را دارد، امــا یکــی از پاییــن تریــن نــرخ بهــره وری نیــروی کار در ســازمان همــکاری و 
توســعه اقتصــادی Organisation for Economic Co-operation and Development )OECD(  را داراســت. و یکــی از 

راه هــای بــاال بــردن نــرخ بهــره وری از نیــروی کار آمــوزش و مهــارت بــه آنهاســت.

برگزاری سمینارهای منطقه ای "روزهای لبنیات"

حمایــت مــادی دولــت نیوزلنــد از شــبکه زنــان لبنــی جهشــی در فعالیت هــای ایــن شــبکه ایجــاد کــرد کــه ایــن تغییــر باعــث 
شــد تــا  لینــدا کالرک را بــه عنــوان اولیــن مدیــر کل بــه کار گرفتــه شــود و وی شــروع بــه برگــزاری ســمینارهای منطقــه ای بــا نــام 

"روزهــای لبنیــات" کــرد.

کــه  پیونــدی بیــن زنــان در مناطقــی کــه مایــل بــه افزایــش دانــش کشــاورزی خــود هســتند ایجــاد کنــد. ایــن نخســتین ســنگ 
ــه ای، از  ــر منطق ــه ای، و 88 رهب ــروه منطق ــال 2018، 36 گ ــا س ــد. ت ــدل ش ــه ای DWN ب ــای منطق ــه گروه ه ــه ب ــود ک ــی ب بنای

ــت. ــود داش ــل)Invercargill( وج ــا اینورکارگی ــری)Kerikeri( ت کرایک

رهبران منطقه ای DWN چه ویژگی هایی دارند؟

در بخشی از سایت اطالع رسانی این شبکه آمده؛

رهبــران منطقــه ای مــا زنانــی هســتند کــه بــه دالیــل مختلــف ایــن وظیفــه را بــر عهــده می گیرنــد، کــه در توانمندســازی مشــاغل 
ــی  ــک شــبکه حمایت ــق ی ــن کار، از طری ــا ای ــد و ب ــق بگیرن ــاط رون ــش و ارتب ــق دان ــا از طری ــد ت ــه مزرعــه کمــک کنن ــوط ب مرب

اعتمــاد بــه نفــس، دانــش و مهــارت کســب کننــد. 

ــتی در  ــا بایس ــد، ام ــت کن ــرکت فعالی ــن ش ــه ای در ای ــر منطق ــوان رهب ــه عن ــد ب ــد می توان ــد باش ــه عالقه من ــخصی ک ــر ش ه
ــد. ــرکت کن ــود ش ــزار می ش ــار برگ ــالی 2 ب ــه س ــا ک ــی آنه ــای آموزش دوره ه

تحلیل بخش مدیریت شبکه زنان لبنی در سایت اطالع رسانی

ــرو  ــتند روب ــی زن هس ــه همگ ــرکت ک ــن ش ــران ای ــری از مدی ــا تصاوی ــم ب ــران DWN می روی ــی مدی ــش معرف ــه بخ ــی ب وقت
ــب  ــه دار را ترغی ــان شــاغل و خان ــا زن ــد ســعی دارد ت ــی" در نقــاط مختلــف نیوزلن ــان لبن ــی کــه "شــبکه زن می شــویم، از آنجای
کنــد تــا وارد فضــای کســب و کار شــوند و عــالوه بــر فعالیت هــای شــخصی و یــا شــغلی خــود در زندگــی بتواننــد بــه عنــوان 
رهبــران منطقــه ای ایــن شــبکه فعالیــت کننــد، طراحــی ایــن صفحــه را بــه نحــوی انجــام داده انــد کــه وقتــی نشــانگر مــوس را بــه 
روی عکــس موردنظــر هدایــت می کنیــم و روی آن وقفــه ای کوتــاه کنیــم، می بینیــم تصویــر دیگــری را نیــز بــه مخاطــب نشــان 

ــد.  ــخصی اش می باش ــی ش ــر در زندگ ــه آن مدی ــا عالق ــت ی ــده فعالی ــان دهن ــر نش ــن تصوی ــه ای ــد، ک می ده
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در بخشی از سایت که به معرفی وظایف رهبران منطقه ای می پردازد این عبارت آورده شده:

ــر منطقــه ای بخشــی از وقــت شــما را  " مــا می فهمیــم کــه شــما نقش هــای بســیاری)در زندگــی خــود( داریــد. امــا نقــش رهب
ــود، " ــامل می ش ش

تصاویــری کــه در ایــن بخــش آمــده بــه نوعــی بــه مخاطــب القــا می کنــد کــه مــا مدیــران نیــز غیــر از شــغل مدیریتــی خــود در 
ــد  ــز می توانی ــم. پــس شــما نی ــال می کنی ــز دنب شــرکت، فعالیت هــای دیگــر اجتماعــی و عالقه مندی هــای شــخصی خــود را نی

عــالوه بــر فعالیت هــای دیگــر خــود، بــه نقــش رهبــر منطقــه ای DWN نیــز بپردازیــد.

ــه ازای حــق اشــتراک  بخشــی در ســایت تعبیــه شــده کــه در آن متقاضیان)بــرای اینکــه رهبــر منطقــه ای ایــن شــرکت شــوند( ب
ــوان ســخنران،  ــه عن ــد ب ــن آنهــا می توانن ــد در رویدادهــای پیــش رو شــرکت داده می شــوند. همچنی ســاالنه 20.20 دالر نیوزلن

ــد. ــه دهن ــه اعضــا ارائ ــات خــود را در زمینه هــای مختلــف تجــاری و آموزشــی و ... ب تجربی

تصویر اول-  قبل از نگهداشتن نشانگر موس روی تصویر

تصویر دوم-  بعد از نگهداشتن نشانگر موس روی تصویر
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همکاری با شرکت های بزرگ تعاونی نیوزلند:

ــکاری دارد،  ــد هم ــی در نیوزلن ــرکت های بزرگ ــا ش ــی )DAIRY WOMEN’S NETWORK  )DWN ب ــان لبن ــبکه زن ش
مخصوصــا همــکاری ویــژه بــا Fonterra کــه یکــی از بزرگتریــن شــرکت های تعاونــی صــادر کننــده و تأمیــن کننــده محصــوالت 

لبنــی در جهــان اســت.

ــا ایــن  همچنیــن فونتــررا در بخشــی ویــژه از ســایت خــود بــه معرفــی "شــبکه زنــان لبنــی" می پــردازد و بــه نوعــی همــکاری ب
ــی آورد. ــمار م ــه ش ــود ب ــی خ ــای تعاون شــبکه را از مزیت ه

DWN پتانســیل بســیار زیــادی بــرای شــرکت های تعاونــی نیوزلنــد بــه همــراه دارد، زیــرا ایــن شــبکه زنــان فعــال نیوزلنــدی را 
چــه از قــوم مائــوری و چــه زنــان دیگــر اقــوام موجــود در ایــن کشــور را بــا سیاســت ها و خواســته های شــرکت ها آشــنا می کنــد، 
و بــه نوعــی همــراه و تاثیرگــذار بــرای اهداف شــان )از طریــق ســخنرانی ها، کارگاه هــای آموزشــی و ...( تربیــت می کنــد. و زنــان 
ــد  ــزرگ نیوزلن ــه تعاونی هــا و شــرکت های ب را کــه بخــش مهمــی از مشــارکت های اقتصــادی ایــن کشــور را شــامل می شــوند ب

ــد. ــره می زن گ

در ســایت ایــن شــرکت همــکاری بــا شــرکت های مختلــف نیوزلنــد اشــاره شــده، و آنهــا را بــه تفکیــک نــوع رابطــه تعریــف کــرده 
 SILVER و GOLD PARTNER ــوع ــه ســه ن ــن بخــش تقســیم بندی برخــی شــرکت ب ــه جالــب توجــه در ای اســت. نکت

PARTNER و Bronze Partner اســت.

اهمیت تجربه "شبکه زنان لبنی" برای تعاونی ها در ایران

ــه  ــی از عرص ــش مهم ــه بخ ــان ک ــرای زن ــب و کار ب ــتغال و کس ــای اش ــج مهارت ه ــوزش و تروی ــش آم ــه DWN در بخ تجرب
ــاد  ــا ایج ــه ب ــد ک ــا باش ــور در تعاونی ه ــال کش ــان فع ــرای زن ــی ب ــد الگوی ــوند، می توان ــامل می ش ــور را ش ــر کش ــادی ه اقتص
تعاونــی آموزشــی بتواننــد مهارت هــای الزم در مشــاغل خــاص بانــوان و یــا مشــاغل عمومــی کشــور را بــه بازدهــی بــاال برســانند.

چراکــه بحــث آمــوزش معمــوال در شــرکت های تعاونــی کشــور مغفــول مانــده اســت و نیروهــای عضــو تعاونــی یــا بــه صــورت 
شــخصی و یــا در معــدود کارگاه هــای آموزشــی بــه یادگیــری مهارت هــای الزم در مشــاغل خــود می پردازنــد.

واره؛ تجربه ایرانیان در زمینه شبکه زنان فعال در عرصه تولید محصوالت لبنی

عالمــه  جامعه شناسی دانشــگاه  و  مردم شناســی  تمام حــوزه  فرهادی اســتاد  مرتضــی  دکتــر  قلــم  بــه  کتابــی  نــام  واره 
اســت. یی  طباطبا

ایــن کتــاب بــه بررســی ســنتی دیرینــه ای در کشــور ایــران می پــردازد کــه در آنــان زنــان روســتایی بــا مشــارکت و تعــاون شــیر 
ــد. ــع می کردن ــد و توزی ــود را تولی ــای خ دام ه

 واره در حقیقــت یــک ســازمان اجتماعــی غیررســمی و نیــز گروهــی متشــکل، بــا هــدف و اقــدام مشــخص، روابــط مســتقیم و 
چهــره بــه چهــره و برخــوردار از ارزش هــا و هنجارهــا و نظــم بــاال دانســت. در واقــع مصــداق تمــام صفاتــی کــه جامعه شناســان 
در کل بــرای گــروه و ســازمان آورده انــد، در واره دیــده می شــود. مهــم بــودن کارکــرد و دیرینگــی چنــد هزارســاله، دو ویژگــی بــارز 
واره اســت کــه در اغلــب قریــب بــه اتفــاق روســتاها و عشــایر ایــران وجــود داشــته اســت کــه بــا یــک تخمیــن تعــداد آنهــا را در 
 چهارصدهــزار دانســت. البتــه از ایــن مقطــع بــه بعــد و بــه ویــژه بعــد از اصالحــات ارضــی تعــداد 

ً
مقطــع 1335 بایــد حــدودا

واره هــا بتدریــج کــم شــد.

واره از طرفــی، یــک ســازمان اقتصــادی اســت کــه از شــرایط تاریخــی کهــن سرچشــمه گرفتــه و بــه خاطــر نیازهــای اقتصــادی، 
تــداوم پیــدا کــرده اســت و از طــرف دیگــر، در پیونــدی همــه جانبــه بــا عوامــل غیراقتصــادی و فرهنگــی قــرار دارد.
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جشــن ها و مراســمات وابســته بــه ایــن ســنت کهــن کــه خــود عاملــی بــرای انســجام محلــی، منطقــه ای و در ســطح کالن، بــه 
ــا و  ــه شــاخصه های فرهنگی-اجتماعــی معاصــر احی ــا توجــه ب ــد ب ــی مــردم کشــور می شــد، می توان

ّ
نوعــی باعــث انســجام مل

حتــی بــه عنــوان الگویــی جهانــی مطــرح شــود.
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