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 دٌمــتق

لتطيٌقاات  الساليٌة وفى إطار ردود الفعل القوٌة على النتااج  ،  ةفى السنوات األخٌر

و ما سمى ياقتصااد د اتجه نحاالقتصادٌة الجامحة، فإن الفكر االقتصادى ق اللٌيرالٌةميادئ 

ومالٌة يدٌلااه لتلاات التااى اعتماادت اقتصااادٌةفااى محاولااة إلٌجاااد  لٌااات  ٌااةالسااوا االجتماع

 ةن اطبلا قوى الساوا الحارأالجامجة. حٌث وجد  اللٌيرالٌة قتصادٌةكؤساس للسٌاسات اال

 والمإسساات التاى ٌقااو  ة قٌاود مان جاناه وت مااٌا دور الدولاوكاللت الناااط الخاال ياابل

 افاى تحقٌاا أااداف  ةعلٌ ا اليناء االجتماعى من جانه  خر قد أدى إلاى فاال الساوا الحار

ياٌن  ةات لزٌاادة حادة الفقار واتسااه ال اوالتنموٌة ، يل حدث العكس حٌث أدت اله السٌاسا

مااان  ةقصااااء االجتمااااعى لااااراج  واساااعمجتماااا وازدادت حااادة االساااتيعاد واإلطيقاااات ال

 ةمماا قااد لتاوترات اجتماعٌاة وسٌاساٌيكال أااكال ا  ةله اليطاإلى اٌو ةضافالمواطنٌن ياإل

 قتصاادٌةاال ةوإلاى إتسااه رقعاة وقاوة األزما ة ،العدٌد من يلدان العال  من ناحٌا فىة واسع

 ةكمحاولااوخاارى ، أ اااكال تجلٌات ااا ماان ناحٌااةالتااى واج اات العااال  ، وتعااددت مراحل ااا وأ

التاى تعناى فاى  ٌاةاالجتماع صااد الساواللتقلٌل مان  ااار االه السٌاساات   ارت أفكاار اقت

ة ، وإلااازا  السٌاسااا ةقتصاااادٌة الساااايقمجمل ااا التخفٌاااؾ مااان ؼلاااواء وااااطط السٌاساااات اال

فاى  ةم اا  كيٌار ةالة التوزٌا وتضا علاى عااتا الدولات ت  يعدة قتصادٌة يؤيعاد اجتماعٌاال

ام ااا للسااوا ماان خاابلل التز ةالمجتمااا ومن ماتااه لكااى تكااون داعماا مجااال دعاا  مإسسااات

 يالمسجولٌة االجتماعٌة كجزء من أاداف ا ومرامٌ ا. 

خااارى فاااإن الم تماااٌن يمواج اااة الماااااكل االجتماعٌاااة واالقتصاااادٌة أومااان ناحٌاااة 

للمجتمعااات قااد انتي ااوا إلااى وجااود حجاا  ضااخ  ماان الرأساامال االجتماااعً ممكاان أن ٌلعااه 

  وضاا الخطاط  اجتمااعى للمجتمعاات فٌماا لاو تا –أكير فى إحداث توازن اقتصادى  ادور

المناسية لبلستفادة منه ، والا الحج  الكيٌر  من الرأسمال االجتماعً ٌاامل كال من ماات 

القطاعات التى ٌمكن تسمٌت ا يقطاعات االقتصاد االجتماعً والتاى مان أام اا التعاونٌاات 

وااى كل اا من ماات تعمال فااى ، ومإسساات وجمعٌاات التعاضاد والمإسساات االجتماعٌااة 

لتموٌاال األصااؽر ن التعلااٌ  والصااحة واليٌجااة والتنمٌااة المجتمعٌااة المحلٌااة وامجاااالت تحسااٌ

وكااللت تااوفٌر مختلااؾ أنااواه الخاادمات االجتماعٌااة التااى ٌحتاج ااا ى ، لماااروعات األاااال

المجتما المحلً . وقد اعتيارت التعاونٌاات يمختلاؾ صاوراا وأااكال ا مان أاا  العناصار 

  ٌة .سوا االجتماعاقتصاد  الالمجتمعٌة المتسقة ما أاداؾ 
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، ومن مااات وتطيٌقااات ، و لٌااات  ةالتعاونٌااة ك كؤفكااار وفلسااف ةفياسااتعراا الفكاار  

وألٌاات  ٌاةياٌن أااداؾ اقتصااد الساوا االجتماع اكيٌار ٌااللعمل (، فإنناا نجاد أن اناات تبلق

ياال إن التعاونٌااات ناااؤت تارٌخٌااا لتحقٌااا اااله األاااداؾ يطيٌعااة ، تحقٌقااه ل االه األاااداؾ 

ا وناؤت ا و لٌات العمل ي ا ، ولللت فقد كان مان الطيٌعاى أن تنتياه المجتمعاات إلاى تكوٌن 

ألفراد المجتما وتحساٌن  ةات فى مجال تحسٌن مستوٌات المعٌاما ٌمكن أن تقدمه التعاونٌ

 . ةياكل عا  للمجتمعات اليارٌ قتصادٌةاألحوال اال

الن رٌاة والعملٌاة  مختلاؾ الجواناه وٌاتمل الا اليند ضامن محااوره علاى توضاٌ 

ماان ااتمامااات الياااحاٌن ومتخاالى القاارار فااى   االا المف ااو  الاالى أصااي  ٌمااال جاازءا اامااال

 .العال  ومن يٌن ا دولنا العريٌة قضاٌا التنمٌة فى مختلؾ دول

دور وموقااا التعاونٌااات يااٌن من ومااة االقتصاااد االجتماااعً العريٌااة ،  تضاامنٌكمااا 

االجتماعً فى الدول العريٌة ما التركٌز على األدوار الدور التنموي لمن مات االقتصاد و

ياإلضاافة ، التى تإدٌ ا اله المن مات فى مكافحة اليطالة وتولٌد المزٌد من فارل العمال 

وعقيااات تعااوا قٌام ااا يؤدواراااا ، ماان مااااكل مااي اجه ااه ااانظ هة   جماا إلااى  اسااتعراا 

 .التاؽٌل مولة فى التنمٌة وتحقٌا مستوي عاٍل من ؤالم

اإلجتمااعً  مة العمال العريٌاة يادور االقتصااد اتما  منى ضوء ما تقد  وتؤكٌداً الف

فرل العمل والحٌااة الكرٌماة فى زٌادة فرل التاؽٌل وتوفٌر  والتضامنى " التعاونٌات "

عماال العريااً فااى دورتااه الاانٌااة ر مااإتمر الاقااروتنفٌاالا ل ماان ايناااء الااوطن العريااً ، لكاٌاار

االقتصااد دور  ت  إعاداد االا اليناد حاول ك(  2015يرٌل / نٌسان أريعٌن ك الكوٌت ، واأل

كؤحد اليناود الفنٌاة علاى (  والتضامنى " التعاونٌات " فً زٌادة فرل التاؽٌلاالجتماعً 

ح ى ٌ، نؤمل أن  2016يرٌل / نٌسان أً ( لمإتمر العمل العري43جدول أعمال الدورة ك

ٌتحقااا ال اادؾ  نوأ، السادٌدة والتجاااره الناجحاة كااار فه ياألإاااراإيناد ياالاتمااا  وأن ٌات  ال

 المرجو منه .

 التوفٌق باهللو

 

 فاٌز على المطٌري

 المدٌر العام



5 
 

 مقدمـــــة :

اتماا  ياالقتصااد االجتمااعى يارؼ  قاد  مإسساات االا دفعت إلى اال ةعوامل كاٌر

اضااى ، ات القاارن المٌالتااى ياادأت فااى تسااعٌنة ، ٌااؤتى علااى رأساا ا موجااة العولماااالقتصاااد 

، ومان اا  تخلٌ اا  ةودعت إلى تنمٌط اقتصادات دول العال  على ن   اقتصاد الساوا الحار

ه الخاال الريحاى ، وعملٌاات عن الادور االقتصاادى واالجتمااعى وإطابلا العناان للقطاا

، ة بلٌاٌن العااملٌن إلاى خاناة اليطالاالتى تمت على نطاا واسا ، وأخرجات م ةالخصخص

صااته ، ؼٌاار أن خاااله الاادول يالااالل المإقاات رٌامااا ٌاات  خصوأصااايت القطاااه العااا  فااى 

ادت إلااى األلاااان الاالكرٌات أعاا 2008العالمٌااة التااى ضااريت العااال  فااى  ةالمالٌاا ةاألزماا

،  ةالاانٌا ةلمٌاألزمة الابلاٌنات من القرن الماضى ، والتى كانت مقدمة الحاره العا ةاأللٌم

واالقتصاااد يااٌن االقتصاااد الرماازى فالقطاااه الخااال الريحااى أناااؤ إقتصااادا جدٌاادا ٌفصاال 

ات فاى االقتصااد الرمازى اناٌن، وقاادت المضااريياٌن اال ةكيٌر ةالعٌنى ، وأصيحت الفجو

التاااى ٌعاااانى العاااال  مااان وٌبلت اااا إلاااى ا ن ، وأدت إلاااى إفااابلس العدٌاااد مااان  ةإلاااى األزمااا

ى : صاادات الكيارمن الركاود فاى االقت ةضخم ة، وإلى حال ةوالمالٌ ةرفٌالمإسسات المص

 . إلى الصٌنأخٌرا نتقلت االٌايان .. ا   –يا وأور –ة الوالٌات المتحد

نخفااا اي ا العدٌد من دول العال  إلى  تالتى قام ةوقد أفضت موجات الخصخص

ل له الدول نتٌجة يٌا وحدات القطاه العاا  التاى كانات  ةادٌد فى إٌرادات الموازنات العام

لتليٌااة  ةؼٌاار كافٌاا ةدت المتحصاابلت الضاارٌيٌٌاارادات ، وؼاارياح ااا فااى اااله اإلأتصااه 

، فادخلت االه الموازاناات فاى حالاة  ا والتى تتطله مزٌدا من اإلنفااالضؽوط الواقعه علٌ

لسااد ااالا العجااز ،  ةوالداخلٌاا ةعلت ااا تنكاااؾ أمااا  القااروا الخارجٌااعجااز ماازمن كيٌاار ج

ت االقتصااادات ولكن ااا ااادد، فحسااه  ةال ت اادد االقتصااادات النامٌاا ةت اااله اإلاااكالٌوؼااد

 .أورويا كما وجدنا فى أزمات دول جنوه  ةالمتقدم

اعى فاى التفااق  وعلاى رأسا ا وسط اله األزمات أخلت ماكبلت االقتصاد االجتما

 ةخاه الفكرٌان النأد ، ؼٌار ٌاوالفقر ، ويات السل  االجتمااعى فاى حالاة ت د ةاليطال اماكلت

خ  مان الرأسامال االجتمااعى ٌمكان أخلت تنيه إلى وجاود حجا  ضا ةوالسٌاسٌ ةواالكادٌمٌ

أن ٌلعه دورا كيٌرا فى إحداث توازن المجتمعات فٌما لو تا  وضاعه علاى خرٌطاة العمال 

العا  ، والا الحج  الكيٌر ، او من ماات االقتصااد االجتمااعى والتاى إلٌ اا ٌرجاا الفضال 

، زٌادة التااؽٌلفٌؾ من حدة الفقر وفى التخ ةمحلٌة ، وتلعه دورا يالػ األامٌفى التنمٌة ال

وأخاال الحاادٌث ٌتصاااعد عاان ضاارورة تفعٌاال قطاعااات ااالا االقتصاااد وااتمااا  الحكومااات 
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يرعاٌت ا وتللٌل سايل الناااط أمام اا ، ودفاا القطااه الخاال إلاى التعامال مع اا ، ويادون 

 للت ٌصي  التوازن االقتصادى مفتقدا.

عمال الخٌارى ، ات الن الن   اإلنساانى الالى تعتماده جمعٌاة أووجدت اليلدان النامٌ

تجااه الج اات  ةلٌس فعاال يسيه الااعور يالمدٌونٌا،  ةمن الدول الؽنٌ ةأو المعونات المقدم

، كماا أن المعوناات ة وقاوه تحات مااروطٌة الج اات المانحاوالمجتماا الادولى وال ةالمانح

،  ، ورٌادة األعماال ةايتكارٌ ةكن أن تمنا إطبلا ميادرات مجتمعٌياكل عا  ٌم ةالخارجٌ

وامااتبلت زمام ااا ، وعناادما تكااون الج ااات األكااار  قتصااادٌةوتااولى مسااجولٌة الميااادرات اال

وٌقال اساتعداداا للماااركة  ، تتراجاا قادرات ا ةاإلنماجٌاة للمسااعد ةمتلقٌا ةرد ج عوزا مج

 ليبلداا. ةواالجتماعٌ قتصادٌةاال ةفى تحقٌا الرفااٌ ةالفاعل

 االجتماعٌااةى اااو معالجااة المااااكل وال اادؾ ماان االقتصاااد االجتماااعى التضااامن

كالفقر ، وقلة فرل العمل المستقر ، من خابلل تٌساٌر الوصاول إلاى  ةالرجٌسٌ قتصادٌةاال

سااواا، نولوجٌااا وخاادمات الاادع  ، واألنتاااو والتكلتموٌاال ومعلومااات السااوا وعناصاار اإلا

ضمان فى سوا العمل، وسوا المنتجات وتحسٌن مستوى الدخل، و ةللحد من عد  المساوا

 استمراره.

االجتماعٌاة ، وٌااكل  ةٌماال يادٌبل ٌتساا ماا مياادئ العدالاواالقتصاد االجتمااعى 

مكاان العمااال والمنتجااٌن فااى القطاااه ؼٌاار ٌلحااد ماان فاارل العماال ؼٌاار المساتقر، ول ةوساٌل

الوصاول إلاى األساواا، الرسمى من إنااء جمعٌات وتعاونٌات لتحسٌن  اروؾ العمال، و

ل الا  ةألاؾ مإسسا 22ل ماابل توجاد أكاار مان ل ، وفى اليرازٌاللدخ ةمدر ةوتطوٌر أناط

االقتصااد  ملٌاون ااخل ، وٌعاال  1.7االقتصاد مع م ا تعاونٌاات ٌعمال فٌ اا أكاار مان 

فاى توزٌاا الادخول، وتوزٌاا األصاول، وفارل العمال والعماال  ةاالجتمااعى عاد  المسااوا

وصول العادل إلاى عى فى الفى صنا القرار، وٌساا  االقتصاد االجتما ة، والمااركيؤجر 

 ة، فاالعتمااد علاى التجاار ةلواض  فى تحقٌا التنمٌة المستدام، وله دوره اة الموارد العٌنٌ

 ة، ألن ااا تقااد  حلااوال يدٌلاا ةا االسااتدامماان خاابلل التعاونٌااات الزراعٌااة مااابل ٌحقاا ةالمحلٌاا

 .ةالمخاطر اليٌجٌمما ٌحد من ة المتجدد ةمن خبلل إعادة التدوٌر والطاق ةٌللمااكل اليٌج

، ة للتنمٌااة المسااتدام ةأساسااٌ ةيٌن ااا قضاٌ ةجٌاال والعدالااوتااكل قضااٌة تواصاال األ

،  ةالمحلٌ ةالتجارٌسعى االقتصاد االجتماعى إلى حل ا ، فاالقتصاد االجتماعى ٌركز على 

، كماا أناه  ةتكاار فاى اساتخدا  الماوارد المتجاددواالي ةوالحفا  علاى الماوارد ؼٌار المتجادد

وتمكٌن اا مان فارل  ةؼٌار التقلٌدٌا ةٌحقاا الوصاول إلاى الج اات الفاعلا ةاله المختلفايؤاك
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ا  يٌن الجنساٌن ، وٌساا ةالا فإنه ٌعال  قضٌة عد  المساواإلى ياإلضافة ، نتاو العمل واإل

التاى ؼالياا ماا تكاون فاى أسافل السال  االجتمااعى ، كماا ٌتساا االقتصاااد ة فاى تمكاٌن المارأ

، تادع  المياادئ التاى تقاو  علٌ اا  ةويدٌلا ةايتكارٌا ةوات تموٌال جدٌادجتماعى إلنااء أداال

صااؽر أوماان ااا  تمكااٌن ، وماان ااا  فإنااه ٌعااد أفضاال المإسسااات لتحقٌااا التموٌاال المصااؽر 

ٌكاون لاه  يحٌاثللادخل ،  ةمدر اقتصادٌةة من القٌا  يؤناطة سرالوحدات االجتماعٌة .. األ

 دوره فى القضاء الفعال على الفقر من أسفل.
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 والمفاهٌم ةتماعى والتعاونٌات : تداخل النشأاالقتصاد االجأوال : 

 

إلا كاناات ناااؤة من مااات االقتصاااد االجتماااعى ومن ااا التعاونٌااات تعااود إلااى ناااؤة 

تاااكل ال ارؾ التااارٌخى الاالى ساااعد ة الصااناعٌ ةالااور المجتماا اليااارى الماان   ، إال أن

 ةلتعاونٌاات ، فقاد أحادات االه الااورٌ اا اعلى تيلور مإسساات االقتصااد االجتمااعى يماا ف

ة االقتصااد الصاناعى مكاان األولوٌا ، واحتالة فى واقاا المجتمعاات الؽريٌا ةتؽٌرات اامل

تتخطاااى ة كوٌناااات حدٌاااايااادال مااان االقتصااااد الزراعاااى ، وانفااات  الطرٌاااا أماااا    اااور ت

ة زاٌااد لصااؽار لمٌااادٌن العماال يااؤجور، وخرجاات الماارأه واألطفااال ا العاجلٌااةالتكوٌنااات 

الكاٌر من حااالت تمازا األسار وانحاراؾ  ، وحدثة حتٌاجات األسرافى إاياه ة للمساعد

األيناااء ، ولاا  ٌكاان الااوعى يالاادور االجتماااعى قااد تيلااور للقطاااه الخااال الساااعى لتع ااٌ  

، ويارزت  ااارة  ةعدٌادة لدى اراج  اجتماعٌا ة، واتسعت مساحة العوز والحاج األرياح

إلاى من ماات ة االجتمااعى المضاطره اااتدت الحاجا الا الساٌاا ، فىاالستقطاه الطيقى

 الااااورةالتاااى أفرزت اااا الساااليٌة االقتصااااد االجتمااااعى حتاااى ٌساااتطٌا التصااادى لل اااواار 

، واتقااااء حااادوث صااادا  اجتمااااعى محتمااال ، كماااا   ااارت الحاجاااه إلاااى ااااله  ةالصاااناعٌ

ي اا  التى ل  ٌ ات  اعٌةاالجتملصال  الاراج   ةواجتماعٌ اقتصادٌةالمن مات لتإدى أدوارا 

ة تلااات اإلطاااار االجتمااااعى لنااااؤة المتنامٌاااة المتوساااط ةالقطااااه الخاااال ، وااااكلت الطيقااا

كيار أمام اا والالى اساتمر يعاد للات ااو ازدٌااد عادد الفقاراء المن مات ، وكان التحادى األ

 .ة ا  والخال عن التصدي ل له ال اارواتساه مساحة الفقر وعجز كل من القطاعٌن الع

ت ياااكل مإسسااى قياال يااا قااد قامااون ااا فااى أورنجااد أتحرٌنااا ناااؤة التعاونٌااات  لاإو

، وعلااى سااكتلنداإة النساااجون فااى فٌنودٌاات يقاماات جمعٌاا 1761، ففااى  ةالاااورة الصااناعٌ

وٌن قامت جمعٌات فى جبلسجو وإندٌانا واامه ااٌر ، ولكن ا لا  تانج  ، أأفكار رويرت 

ى " لدع  ونار أفكار رويرت أوٌن ، ولكان أصدر ولٌ  كٌن  "جرٌدة التعاون 1828وفى 

التاارٌ  المان   للحركاة  وي ا ٌيدأ ةناجح ةكانت أول جمعٌ 1844رواد روتادٌل تعاونٌة 

 ة ا كاان عادد التعاونٌاات فاى المملكاجسنوات من إناا 10فى العال  ، وفى خبلل  ةالتعاونٌ

 .(1) ةقد يلػ أكار من  ألؾ جمعٌ ةالمتحد

فاى  اكيٌار اونقصا اقتصااد االجتمااعى نجاد أن اناات ؼموضاوفى تحدٌد مف و  اال

اااداؾ يمفااااٌ  أخاارى كالماااروعات لات األ تحدٌااد المف ااو  ومجالااه ، وعااادة مااا ٌخااتلط
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ت التعاونٌاة التاى تخاد  مصاال  االجتماعٌة ك يلجٌكا ( والتعاونٌاات كإٌطالٌاا ( والمااروعا

اٌ  ، إلااى ااالا فااإن االقتصاااد وٌسااتخد  عااادة يالتيااادل مااا اااله المفااا، ك فرنسااا (  ةعاماا

طٌااؾ ااادٌد االتساااه ماان الفاااعلٌن ، علااى االجتماااعى طيقااا ل االا الوضااا أصااي  ٌحتااوى 

فصعوية تحدٌد المف و  توض  االختبلؾ الكيٌر فاى تحدٌاد مااٌاة المن ماات والمإسساات 

من ماااات االقتصااااد  –التاااى ٌاااامل ا اااالا االقتصااااد : مااااروعات االقتصااااد االجتمااااعى 

، إال أن كال االه التكوٌناات تتمٌاز أساساا يؤااداف ا  ةالمن ماات ؼٌار الريحٌا – االجتمااعى

والتى تتمحور حول خدمة الناس ولٌس مراكمة األرياح ، وإلا ما حادات أريااح ك فاواجا 

لتكوٌنااات علااى ( فإن ااا ال تااوزه علااى األعضاااء يمقاادار مساااامت   المالٌااه ، وتقااو  اااله ا

دارة عضااااء واإلماااات األ، والتزاة المتيادلاااة والمسااااعدللتضاااامن ،  ةالمياااادئ الدٌمقراطٌااا

 .(2)ة الدٌمقراطٌ

  ٌ عارؾ االقتصااد االجتمااعى يؤناه القطااه االقتصاادى الاالاث فاى مقايال انات مان 

للاااري   ةتعاونٌاااات والمن ماااات ؼٌااار ال ادفاااالقطااااه الخاااال والقطااااه العاااا  ، وٌاااامل ال

عى ن رٌاة االقتصااد االجتمااعى إلاى ، وتسا ةعات االجتماعٌة والجمعٌات الخٌرٌوالمارو

دور وضااا اااله المن مااات فااى سااٌاا االقتصاااد السٌاسااى ، ويصاافة خاصااة فااى تحرٌ ااا للاا

، ة الخٌرٌاوالجمعٌاات  ةللمن ماات ؼٌار الريحٌا قتصادٌةاال ةاالقتصادى للتعاونٌات والقٌم

ة اد العبلقس الا الفره من االقتص، وٌدر ةالتقلٌدٌ قتصادٌةومن ا  وضع ا فى الن رٌة اال

 االجتماعٌاةيٌن االقتصاد والسلوت االجتماعى ، فٌحلل سلوت المسات لت وتاؤاره يالجواناه 

 ةالمرتيطاة رى ، وٌفحال االا االقتصااد األنااطاألخة ألخبلقٌات واالعتيارات اإلنسانٌوا

 .(3) ياالقتصاد فى المجتما لدى اله المن مات

القتصااااد يؤناااه ٌااااٌر إلاااى وٌعااارؾ تجماااا االقتصااااد االجتمااااعى فاااى كنااادا اااالا ا

وااادف ا الرجٌسااى خدمااة ة دارة اللاتٌااقتصااادٌة التااى أساساا ا التضااامن واإلالميااادرات اال

واااى ، األعضاااء ولااٌس مراكمااة األرياااح ، وٌتخاال القاارار فٌ ااا علااى أساااس دٌمقراطااى 

والتمكاااٌن  ةأماااوال ، وتقاااو  علاااى مياااادئ الماااااركمن مااات أااااخال ولٌسااات من ماااات 

 .(4) ةوالجماعٌ ةٌالفردة والمسجولٌ

للناااط االقتصاادى فاإن اناات  ةيى .. أنه فى منااطا كاٌارووروٌعرف ا االتحاد األ

أو تحقٌاا  ةجماعات من األفاراد ٌتضاامنون معاا إلناااء ينٌاان إلااياه احتٌاجاات   الخاصا
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، وفاى االتحااد  ةدارة اللاتٌاوالتضاامن واإل ةالينٌان او العضوٌ ا، أساس ال ةممصال  عا

% ماان 10نحااو  مااالتملٌااون ماااروه  2رٌااؾ أكااار ماان يااى ٌوجااد طيقااا ل االا التعووراأل

وفرت نحاو  ةيٌوماروعات األعمال فى االتحاد ، وماروعات االقتصاد االجتماعى األور

، وقاد أخال االتحااد  (5) ملٌاون عضاو 16واألعضااء فٌ اا ٌيلؽاون نحاو  ةملٌون و ٌفا 11

لادول األعضااء يعاد لدٌه ولدى ا ةلمحاسيٌٌوجه إلى مراجعة الن   ا 1994يى منل واألور

لئلس ا  االقتصادى لمن مات االقتصااد االجتمااعى التاى تااكل التعاونٌاات  ةالزٌادة الكيٌر

 ركٌزت ا.

لقضاااٌا  ةلااول جدٌاادإلااى ح ةاالقتصاااد االجتماااعى ن ااراً للحاجاا وقااد تطااور ااالا

، أو لاا  تااايا تجاال اااتاا  كاٌاارا مااا ، وإلاااياه الحاجااات التااى  ةالمجتمااا واالقتصاااد واليٌجاا

فى تلات القضااٌا تات   ةياكل مرضى من كبل القطاعٌن العا  والخال ، اله الحلول الجدٌد

دون أن ٌكون ال دؾ او الاري  ، ل الا فقاد انفارد االقتصااد االجتمااعى يقدرتاه علاى خلاا 

علاى القٌاا   ةصامجتما قوى مستدا  مزدار واو ما كاان مان ااؤنه تااجٌا الااركات الخا

، وقااد وجاادت الحكومااات أٌضااا أن من مااات االقتصاااد  االجتماعٌااة ةرات المسااجولٌيمياااد

 عن طرٌا ا تى : ةالحكومٌ ةدورا ااما فى تنفٌل أاداؾ السٌاساالجتماعى تلعه 

 .ة نتاجٌة والتنافسٌزٌادة اإل -

 .ة جتماعى فى خلا الارواإلس ا  اال -

 تواٌا العبلقات يٌن األفراد والمجتمعات. -

 .ة فى توصٌل الخدمات العام ةدٌدايتداه طرا ج -

 .ة تناٌط المواطن -

اعٌن العااا  والخااال فااى اااكل وتختلااؾ من مااات االقتصاااد االجتماااعً عاان القطاا

د فااى من مااات االقتصااا ةقٌام ااا وفااى إدارت ااا ، حٌااث الملكٌااوفااى ال اادؾ ماان  ةالملكٌاا

أو ، الخال ولٌست ملكٌة األفراد كما او الحال فى القطاه  ةاالجتماعً اى ملكٌة المن م

من ماات  مانن ال ادؾ إكما او الحال فى القطاه العا ، وفى ال دؾ حٌاث  ةملكٌة الحكوم

االقتصاااد االجتماااعى اااو ااادؾ اجتماااعى كتحسااٌن معٌاااة األعضاااء أو تقوٌااة التماساات 

ه الخاال ، أماا ال ادؾ ااالجتماعى وال ٌست دؾ تع ٌ  األرياح مالما او الحاال فاى القطا

ٌاؤتى مان  ةداردٌا أو اقافٌا ، واالخاتبلؾ فاى اإلد ٌكون سٌاسٌا أو اقتصافى القطاه العا  فق

أن من مات االقتصاد االجتماعى تدار لاتٌا من قيل األعضاء ، يٌنما تدار من مات القطاه 
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، والقارار فاى من ماات  ةا  مان قيال الحكوماالخال من قيل أصحاه المال، والقطااه العا

فى  ةمن مات االقتصاد االجتماعى متجلرٌمقراطٌا ، والقطاه االقتصادى االجتماعى ٌت  د

دارة تقاااو  علاااى ماااااركة األعضااااء، واإل ةعااان الحكومااا ة، ومساااتقلة المجتمعاااات المحلٌااا

، وتان   أولوٌات اا طيقاا الحتٌاجات اا ة مجتمعٌاة ملكٌاة ، والموارد فٌ ا مملوكاة الدٌمقراطٌ

،  االجتماعٌاةتحقٌاا أااداف ا وفى ضوء اله الموارد ، وإلا كانات اناات فاواجا تو ف اا ل

، وٌمكن أن تعتمد على العمل التطوعى ، وتتس  يمياادرات ة ولٌس لتحقٌا اروات اخصٌ

 . االعتماد اللاتى

 

 المسئولٌة االجتماعٌة :

ت القارن الماضاى ، منال ساتٌنا االجتماعٌاةو قتصادٌةاال ةوقد ااه مف و  المسجولٌ

لاه أنصااااره إلاااى أن ، وٌاااة واألخبلقٌاااة ٌااالقانونلتزاماااات اوأصاااي  ٌساااتخد  لتؽطٌاااة اال

، ة لتزام اا االه المساجولٌاتحقاا أرياحاا أعلاى علاى المادى اليعٌاد حاٌن  ةالاركات الخاصا

وتطاور الن اا  الرأسامالى ؼادا المف او  المسات دؾ  ةالجدٌاداللٌيرالٌاة وة وفى إطار العولما

، وااو مااا ة مسااجولٌي اله اللتازا  الاالاتى مان حٌااث االة الرأساامالٌ عانيااكل سٌاساى دفاعااا 

ٌقااو  ي اا حاٌن تقااا أى ة لرأسامالى لدٌاه  لٌااات تصاحٌ  لاتٌاعتياار أن الن ااا  ااٌاإدى إلاى 

  اااركات لتازاايمادى ى   واساتمرارٌته ، وؼاادا اناات معٌاار عااالمتضار ي االا الن اا ةساليٌ

 .26000واو األٌزو  االجتماعٌةة القطاه الخال يالمسجولٌ

ياٌن  االجتماعٌةو قتصادٌةاال ةف و  المسجولٌن مضمون موقد تعددت االقترايات م

 قتصاااااادٌة( فالمساااااجولٌة االة ، الكندٌاااااة ، االنجلوسكسااااونٌ ةيٌاااااوماااادارس ااااااتى ك األور

ة ، وقاد تعناى تليٌاة  مناة ، وقاد تعناى و ٌفاة عاالى الجاود ا منا اقد تعنى منتج االجتماعٌةو

للمن مااات ؼٌاار  ةعضااوٌ والتعلااٌ  ، وقااد تعنااى ماان ة طليااات المجتمااا كالرعاٌااة الصااحٌ

سااكان ا داه والتعلااٌ  واإلوقااد تعنااى رعاٌااة الفنااون وة للااري  والمجتمعااات المحلٌااة ال ادفاا

وقد تعنى رعاٌة المناسيات ، وتنمٌة م اارات ة وحماٌة اليٌج االجتماعٌةة والرفااة والصح

ة ك  مااتر، أو خلاا قاٌة اركة فى أناطة التنمٌاة المساتدامأفراد المجتما المحلى ، أو الما

، فنجاااح األعمااال  االجتماعٌااةة والرفااااة المتيااادل يااٌن نجاااح الااارك تقااو  علااى االعتماااد

علاى تاوفٌر ة وحاث الحكوماة ، وماوارد مساتدامة يالصاحة متمتعة متعلم ةعمالٌحتاو إلى 

، إن ااالا كلااه ٌاادفا فااى عملٌااة التنمٌااة وٌزٌااد الاادخول والاااروات ة العادلااة مناااا المنافساا

ة للااااركات والمٌاااز االجتماعٌاااة ةاااالا االتجااااه رياااط ياااٌن المساااجولٌ ،ة يٌوالعواجاااد الضااارٌ
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ة ا منافسااٌه فٌمااا ٌتعلااا يالمسااجولٌمااا مقارناا اضااا قٌاسااٌ، وكاٌاار ماان الاااركات ة التنافسااٌ

ادرات المنافسااٌن ، وماان ااالا المقٌاااس ٌن اار إلااى ميااة كسٌاسااة وتنفٌاال وفاعلٌاا االجتماعٌااة

ٌؤخاال يماان    االجتماعٌااةة المسااجولٌ اويعااا الاااركات فااى تطيٌاا، ه ءوٌقااٌس علٌ ااا أدا

ة ويعضاا ا ٌؤخاال ماان   المحاسااي، ؤخاال ماان   سلساالة العاارا ت/ العاجااد ، ويعضاا ا ةالتكلفاا

ماان تطيٌااا  ةيااول المجتمعااى ، والمنااافا المحتملااوالتاارخٌل أو الق االجتماعٌااةة والمراجعاا

 . االجتماعٌةة المسجولٌ

 

 : االجتماعٌةاالقتصادٌة وأشكال شائعة للمسئولٌة 

وإدارة  ةالمتجادد ةلمخلفات واساتخدا  الطاقا، تامل التدوٌر وإدارة ا ةاليٌجٌة االستدام (1ك

د واساااتخدا  المٌااااه وإنتااااو ماااا ٌسااامى يالسااالا الخضاااراء وإعاااادة اساااتخدا  الماااوار

 .ة التكنولوجٌا الرقمٌ

،  ةتااوفٌر تموٌاال للجمعٌااات الخٌرٌاا –ة التطوعٌاا ةالمجتمااا المحلااى ، دعاا  االناااط (2ك

 دع  النمو االقتصادى المحلى. –ة ، تاؽٌل عمال ةالمحلٌ ةرعاٌة األناط

 – ةالكاليا ةليعاد عان الؽاا والتادلٌس أو الدعاٌاا -فاى الساوا  ةالممارسات األخبلقٌا (3ك

 .ة او ال دؾ األساسى للمناؤ رضاء العمٌل

 . عياء الضرٌيٌةلتزا  يسداد األاال (4ك

 .ة التحتٌ ةماروعات الينٌفً ما القطاه العا  ة االستراتٌجٌ ةالاراك (5ك

 

 نقــــد المفهـــــــوم :

، او تع اٌ  العواجاد لمسااامٌ ا  ةٌرى مٌلتون فرٌدمان و خرون أن ؼرا الارك

ورؼا  أن ا  ٌوافقاون ، فقط إزاء مساامٌ ا ولاٌس أماا  المجتماا ككال  ةمسجولة وأن الارك

لتازا  اال ٌوجد أن الاركات علٌ ا احترا  قوانٌن اليبلد التى ٌعملون فٌ ا ، فإن   ٌرون أنه 

االقتصاادٌة ة قٌاد علاى الحرٌاة وٌارى  خارون أن االه المساجولٌ،  خر على اله الااركات 

والتعلاٌ  ورفاااة المجتماا ساٌؤتى يفعال  ةيالصاحٌناقا جوار الرأسمالٌة ، وأن االرتقااء 

 ةى ، يٌنمااا ٌاارى  خاارون أن المسااجولٌالنمااو االقتصااادى الاالى ٌحداااه الماااروه االقتصاااد

ا اللى ٌعملون عمال فى إرتياط إٌجايى ما المجتمتعنى تطوٌر األ االجتماعٌةو االقتصادٌة

ة مااى حاساة اله العبلقه ما المجتما واليٌجا نفإ ISOللمعاٌٌر ة الدولٌة فٌه وطيقا للمن م
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وتعد قٌاسا إلنجازاا الااامل ، وعناصار ة على االستمرار يفاعلٌة الخاص ةفى قدرة المناؤ

 .ة ا  والف   والمااركاالاتم ةسجولٌاله الم

ااو ة نااه ألمانٌاا والادول اإلساكندنافٌالالى تتيٌاة ٌعد ن اا  اقتصااد الساوا االجتماع

اللٌيرالٌة ٌقو  على  ة، واو ن ا  سوا حر االجتماعٌةة قره إلى إلتزا  مف و  المسجولٌاأل

 Ordoliberal ةالموج 
وكاان  ةور مان ألمانٌاا يعاد الحاره العالمٌاة الاانٌاوااو الالى تطا (6)

الا الن ا  إلى إحبلل أو إلؽااء لمانى لودفٌ  إراارد ، ول  ٌسا أيرز نجومه االقتصادى األ

، ولكان أو التصحٌ  النااط لمخرجاات الساوا السوا يالتدخل المياار من الدولة عملٌات 

ما دور حكومى ضجٌل ة على مسجولٌة الفرد اللاتٌة تحمل إدرات ن ا  السوا القاجمالفكرة 

إار نجااح اقتصااد الساوا االجتماعٌاة ااو الحقٌقاة موجود فى إعادة التوزٌا ، ومأو ؼٌر 

نجاااز االقتصااادى عات التحااوٌبلت العامااه تصااي  وفٌاارة يساايه تحساان اإلأن ماادفوالقاجمااة 

 ومااركة كل الفاعلٌن فى النااط االقتصادى.

ماان خاابلل  قتصااادٌةلاا  ٌطااور خصاجصااه االٌااة واكاالا فااإن أصاال السااوا االجتماع

 ٌاؤتً مان، ولكان الجاناه االجتمااعى  ةجتماعٌه داخال عمال الساوا الحاراال عناصر فتعا

ماااا ٌقاااود إلاااى عملٌاااات النماااو وااااو محصااالة التناااافس االقتصاااادى والتقاااد  التكنولاااوجى 

االقتصادى التى تتس  يتوزٌا عادل لزٌادات الدخول ، إن من صت الا المف و  واو مولر 

والتقااد  االجتماااعى ، ماان خاابلل ة الحاارة لميااادرلاااه إلااى تعرٌااؾ ٌااريط يااٌن ا (7) أرمااات

ٌاة قتصاد السوا االجتماعاالتى تحك  ة ولكن الميادئ األساسٌ ٌة ،تنافس ةاقتصاد سوا حر

عناصاار ة   والتضااامن والمسااجولٌإل ٌ اال الاادعة والمنافسااة الفردٌااة ال تااامل فقااط الحرٌاا

ٌحقاااا السااابل   امسااالٌ افاااى ااااله المياااادئ حتااى ٌصاااي  الن اااا  االقتصاااادى ن امااة أساسااٌ

 اومان اناا تصاي  التعاونٌاات مكونا، االجتماعى ، والقيول االجتماعى يالن اا  الرأسامالى 

فى ركاجز الحفا  على الا الن ا  ، فآلٌات التضامن مابل ٌجه أن توضا يما ٌساند  أصٌبل

فااى عملٌااات السااوا واكتساااه معاااا ا ، وفااى ة التااى ال تسااتطٌا الماااارك ةلفجااات العاااجزا

ة الفردٌة لاتٌا ، وإلى جانه ميدأ الحرٌة ٌنيؽى أن ٌتولد لدٌ   المسجولٌ اس فإن األفراداألس

ٌكاااون يااااكل متسااااو كؤسااااس فاااى الن اااامٌن االقتصاااادى  االجتماعٌاااةفااإن تساااٌٌد العدالاااة 

، ٌة لٌيرال ةواالجتماعى ، ولكن الا ال ٌنيؽى أن ٌقود إلى تفسٌر ٌتحٌز إلى ن ا  سوا حر

                                                 
(

6
 )Joachim Ahrens, Transition toward a social  market economy limits and 

opportunities , June-2008  
(

7
 ( نفس هة ر ع هةسيبق
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نساانٌا إاقتصادا  ن، فكبل الجانيٌن ٌاكبلن إطارا للتنمٌة وٌإمناة اجتماعٌ ةأو ٌتحٌز لمساوا

 ألفراد المجتما.ة ياقة من المصال  الماتركة ما اجتماعٌا يما ٌاكل فى الن اٌون ا

، واو  قتصادٌةاالة دون تركٌز السلطة حٌلولال ٌةومن أا  ميادئ السوا االجتماع

ٌنيؽااى أن  قتصااادٌة  االقتصااادى وال السٌاسااات االأماار تتساا  يااه التعاونٌااات ، فاابل الن ااا

ٌنيؽاى  قتصاادٌة، كما أن السٌاساات اال حتكارات أعمالاخضا لنفول جماعات مصال  أو ت

تكااون  أو ممالٌ ااا يحٌااثة المختلفاا قتصااادٌةماان تااؤاٌر المجموعااات االة أن تكااون متحاارر

يعاد االجتمااعى موضاا عن مصال  المجتما ككل ، وقد ؼدا الة السٌاسات فى الن اٌة معير

علااى تحقٌااا قيااول يٌنمااا ٌساااعد  ةتوى األفكااار والمصااال  ، فماان ناحٌااتنااازه علااى مساا

ة ه ٌجعلااه خاضااعا لتفسااٌرات انت ازٌاافااإن عااد  وضااوح قتصااادٌةاالة اجتماااعى يالسٌاساا

،  وأصي  ٌفسار ياؤكار مان ااكل ، مان للات تاؤمٌن معاااات للعااملٌن فاى القطااه الخاال

 ، وتعزٌااز حقااوا العماااال االجتماعٌاااة، ون اااا  سااخى للتحااوٌبلت والحماٌااة االجتماعٌااة 

فاى ن اا  ة لميادئ األساساٌه التاى ؼادت مساتقر، ولكن اة وتوسٌع ا ، وتعزٌز دولة الرفاا

 : ةاى ا تٌٌة السوا االجتماع

 ة .التعاونٌات الناط -

 ة .الخاصة الملكٌ حقوا -

 . االستقرار النقدى -

 ة .سعلى المنافة جمالقا ةاألسعار المرن -

 .حرٌة التعاقد  -

 . قتصادٌةستقرار السٌاسات االا -

 .منااضة االحتكار  -

 . ن ا  ضرٌيى ٌحقا عدالة التوزٌا -

 .األمان االجتماعى  -

 .العمل ا من  -

 . التعوٌا عن فال السوا -
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 مفهوم التعاونٌات :

وخصاجصا ا ، فالتعاونٌاات  اله المفااٌ  والخصاجل اى لات ا مفااٌ  التعاونٌاات

إرادت   الستٌفاء احتٌاجات   وتحقٌا  ءة مإلفة من أاخال اتحدوا معا يملمستقلمن مات 

طموحااات   االقتصااادٌة واالجتماعٌااة والاقافٌااة الماااتركة عاان طرٌااا مناااؤة ٌملكون ااا معااا 

وٌارفون علٌ ا يصورة دٌمقراطٌة ، فالتعاونٌات من مات مجتما مدنى تينى علاى أسااس 

نصااؾ والتضاامن ، اتٌاة والدٌمقراطٌاة والمسااواة واألٌة اللقٌ  المسااعدة اللاتٌاة والمساجول

واالنفتاااح والمسااجولٌة  ةخبلقٌااة المينٌااة علااى النزااااٌااإمن أعضاااء التعاونٌااات يااالقٌ  األو

االجتماعٌااة واالاتمااا  يااا خرٌن ، وتساات دى اااله التعاونٌااات يميااادئ العضااوٌة الطوعٌااة 

األصال االجتمااعى أو العارا أو الارأى والمفتوحة دون تمٌٌز قاج  علاى أسااس الجانس أو 

عضااء الالٌن ٌااتركون اراؾ الدٌمقراطى من جانه األلسٌاسى أو الدٌن ، كما تلتز  ياإلا

اااخال القاارارات الخاصااة ي ااا ، وٌكااون األ علااى نحااو ناااط فااى وضااا سٌاسااات ا واتخااال

أعضاااء وٌتمتااا ، القاااجمون يم ااا  الممالااٌن المنتخيااٌن مسااجولٌن أمااا  أعضاااء التعاونٌااة 

، واحاد  صاوت ة فى التصوٌت علاى أسااس قاعادة عضاو واحادالتعاونٌات يحقوا متساوٌ

الماااركة  لاى جاناه ميادأإا من مة يطرٌقة دٌمقراطٌاة ، االا وتكون التعاونٌات يمستوٌات 

كمااا ٌتلقااى ، عضاااء علااى نحااو متساااو فااى رأساامال تعاونٌااات   االقتصااادٌة ماان جانااه األ

عضااااء س الماااال المكتتاااه، وٌخصااال األأوجاااد علاااى رعضااااء تعوٌضاااا محااادودا إن األ

الفااواجا لتنمٌااة تعاونٌااات   ، وتعماال التعاونٌااات كمياادأ ل ااا ي اادؾ تحقٌااا تنمٌااة مسااتدامة 

لمجتمعات ااا المحلٌااة ، وٌعاازز ااالا تفعٌاال مياادأ التعاااون يااٌن التعاونٌااات مااا التؤكٌااد علااى 

 استقبللٌة الحركة التعاونٌة كمن مات مساعدة لاتٌة.

عاان أجٌااال ساايقت ا تقااو  علااى ترتٌيااات تقاساا   ةن اا  التعاونٌااات الحدٌااا واختلااؾ

التاى ة ال ، وعان أجٌاال الجمعٌاات الخٌرٌاالفاجا أو األرياح يٌن العمال وأصاحاه األماو

التاى  قتصاادٌةفكاار الدٌمقراطٌاة االأاء ، وؼلى نمو الحركه التعاونٌه تقد  مساعدات للفقر

لعال  القرار ، ويانتاار التعاونٌات فى ؼاليٌة دول ا تقو  على توسٌا المااركه فى صناعة

حٌااث تعماال وتاادار دٌمقراطٌااا ماان قياال ، التااى تتمٌااز ي ااا ة أصااي  ل ااا اخصااٌت ا القانونٌاا

كماا ، إما كمنتجٌن أو مسات لكٌن أو عااملٌن  ةن مات   التعاونٌاألعضاء اللٌن ٌرتيطون يم

عاٌاة ا خارٌن ، وٌاوزه الفااجا ياٌن ور االجتماعٌاةة  ا كرست قٌ  االنفتااح والمساجولٌأن

المحادودة األسا   ة فى يعا اليلدان أخلت صٌؽة الاركاألعضاء كل حسه مااركته ، و

ة المتيادلاا ةعلااى المساااعدة القاجماة فااوأصااي  ل االه التعاونٌاات اوٌت ااا المعروة أو المضامون

 : ة عالمٌال ةوالتضامن وميادج ا السيعة والمااركة والدٌمقراطٌة اللاتٌة والمسجولٌ
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 ة .المفتوحة والعضوٌة االختٌارٌ -

 . ةدارة الدٌمقراطٌاإل -

 . لؤلعضاء قتصادٌةاال ةالماارك -

 ة .واالستقبللٌ ةاللاتٌ -

 .التعلٌ  والتدرٌه والمعلومات  -

 . التعاون يٌن التعاونٌات -

 . يالمجتما ةالعناٌ -

 1895فااى عاادد التعاونٌااات ، أناااؤت اااله التعاونٌااات فااى  ةومااا الزٌااادة الكيٌاار

يلاػ عادد االتحاادات التعاونٌاة المنضاوٌة ٌالدولى اللى ٌمال ا وٌخادم ا ، و الحلؾ التعاونى

للتعاونٌات ة وخير ةوٌمال صوتا عالمٌا ومنتدى معرف اتحادا 272نحو  2014حتى  تحته

ملٌاون ااخل ، وقاد  100ٌعمال ي اا نحاو  ةنٌات األعضاء فٌه تمال ملٌاار نسام، والتعاو

 ةجتمااان ، واتحاااد راٌفااؤٌزن والرايطااجلااس العااالمى التحااادات االأصااي  الحلااؾ ٌضاا  الم

، وفى عاا   لتعاونٌات التؤمٌنة مرٌكٌاألة ، والفٌدرالٌة لؤلعمال التعاونٌة االمرٌكٌة الوطنٌ

 300الاالى اعتمدتااه األماا  المتحااده عامااا دولٌااا للتعاونٌااات يلااػ رقاا  أعمااال أكياار  2012

ياللت الترتٌاه الساايا عالمٌاا إلا ماا عادت  لتحتالك ر ترٌلٌاون دوال 2.2تعاونٌة فى العال  

، ويلاػ ملٌاار دوالر 165ٌاة فاى االا الارق  ، وقاد يلاػ إسا ا  المصاارؾ التعاون( معا يلدا 

 ةالجملاااوقطااااه ، % 27والقطااااه الزراعاااى والؽااالاجى ، % 46قطااااه التاااؤمٌن   إسااا ا

التاى يلاػ ة رٌن الٌايانٌاات ، تعاونٌة زٌنكاو% ، وكان فى مقدمة اله التعاون20ٌة والتجزج

 .(8) ملٌار دوالر 77.6رق  أعمال ا 

 

 التعاونٌات فى مكونات االقتصاد االجتماعى :

، إال أن التاى ٌاامل ا االقتصااد االجتمااعى تختلؾ يبلد العال  فى تحدٌاد المن ماات

 القاس  الماترت يٌن ا او وجود التعاونٌات كمكون أساسى فى اله المن مات.

لمن مات التى ٌامل ا االقتصاد االجتماعى اى تلت التاى تقاو  يخدماة ا : ففى كندا

اء العاجاد الماادى ، وتقاو  ولٌس ادف ا جما األماوال أو الجارى ور، األعضاء أو المجتما 

ات تخال القرار ، واى من مات أاخال ولٌست من مااٌة ، ودٌمقراطة دارة اللاتٌعلى اإل

                                                 

((8
 

the world cooperative  monitor 
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الجماعٌة ، وتاامل االه المن ماات  ةٌن والمسجولٌوالتمك ةأموال تقو  على ميادئ الماارك

 ما ٌلى :

  ة .ٌة كاإلسكان ومراكز رعاٌة الطفولاألصول االجتماع -

التى تقو   ةالتعاونٌات والجمعٌات ؼٌر الريحٌوتامل  االجتماعٌةالماروعات  -

 للدخل.ة مولد ةيؤناط

 .ة لمحلٌجتماعى كتعاونٌات اإلقراا ااتحادات االجتمان ومن مات التموٌل اال -

 .ماروعات التدرٌه وتنمٌة الم ارات  -

 .ة المتجددة كروايط الطاقة قلٌمٌأو اإل ةالمن مات القطاعٌ -

للتنمٌة المجتمعٌة على المستوى القومى لتست دؾ التنمٌة ة الكندٌ ةوقد ناؤت الايك

، واااكل  (9) ةوالمحلٌااة التااى تحسان ال ااروؾ اليٌجٌاا قتصااادٌةالمحلٌاه ، لتااوفٌر الفاارل اال

فااى تحقٌااا ة مإسسااة مٌساار 2005عى الاالى ناااؤ فااى لتجمااا الكناادى لبلقتصاااد االجتماااا

تصااال مااا الااايكات لٌااه فااى كناادا ، وفااى خلااا الفاارل واالالتضااامن يااٌن المراكااز المح

لمادة خماس  اوٌاوفر منحا ةنسانٌالدراسات االجتماعٌة واإل، وأناؤ كٌانا يحاٌا ٌخد  ةالعالمٌ

 من أريعماجة منت  يحاى. إنجاز أكارة صٌرقة ، وأمكن   فى خبلل فتر سنوات

وٌاااامل  1900فاااى ة اااالا المصاااطل  ألول مااار اعتماااادجااارى  وفىىىى فرنسىىىا :

وٌسا    ،التعاونٌات وروايط التضامن والمن ماات التطوعٌاة والمإسساات لات النفاا العاا 

 .(10) % من إجمالى التاؽٌل10.3االقتصاد االجتماعى فى فرنسا يـ 

، وفى 2011يا لبلقتصاد االجتماعى فى وقانون فى أور صدر أول سبانٌا :وفى إ

% من النات  المحلى اإلجمالى وٌحتاوى علاى 12كان إس ا  االقتصاد االجتماعى  2013

ملٌااون  16.5ملٌااون ماااتؽل ، ٌااإارون فااى حٌاااة  2.2ٌعماال ي ااا ، ماااروه  44500

 ةألكادٌمٌااالجتمااعى فاى المإسساات ااخل ، ومن ا  فقد جرى تدجٌن مف و  االقتصااد 

يإنااء  1990ٌرجا الا االاتما  إلى عا  ة السٌاسٌ ة، ومن الناحٌ قتصادٌةواالة والسٌاسٌ

الصااادر عاان  31/1990ن المع ااد القااومى لتنمٌااة االقتصاااد االجتماااعى يمقتضااى القااانو

 1997دٌسمير من االا العاا  ، وحٌنماا توقاؾ االا المع اد فاى  27سيانى فى اليرلمان اإل

لبلقتصاد االجتمااعى وقاانون الصاندوا ة العام ةالتى ٌقو  ي ا إلى المدٌرٌ عمالأسندت األ

س ضا  مجلا 1999ٌولٌاو  16للتعاونٌات ، وفاى  1994لسنة  27يى واالجتماعى األور

                                                 

(9(
 

www.canadian.social.economy.hup.org 

((10
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، واو الالى تطاورت أعمالاه يمقتضاى القارار ة استاارٌة تنمٌة االقتصاد االجتماعى كج 

لكااال من ماااات االقتصااااد ة المعاونااا ةلٌصاااي  المإسسااا 2001لسااانة  2019رقااا  الملكاااى 

 ةياه فاى أسايانٌا وجاود ترتٌياات محلٌاالمعماول  ةماعى ، وقد اقتضى ن ا  البلمركزٌاالجت

تماال  ةٌكانت قد ناؤت كونفدرال 1992لمن مات االقتصاد االجتماعى ، وفى عا   ةمختلف

ارٌرااا ، وتوفر تق ةحوار للمإسسات ما السلطات العام مصال  األعضاء ، وتوفر منصة

ل من ماات سيانٌا ومنطقة المتوسط ، وتاامإلبلقتصاد االجتماعى فى ة دقٌقة متايع ةالسنوٌ

فاى الدساتور  ةتطيا ميادئ الا االقتصااد الاوارد سيانٌا تلت التىإاالقتصاد االجتماعى فى 

ملٌن ، والااااروايط للعااااا ةختلااااؾ أنواع ااااا ، الجمعٌااااات المملوكااااساااايانى التعاونٌااااات يماإل

ومراكاااز التااااؽٌل ، ورواياااط الصاااٌادٌن ومنتجاااى السااالا ة المتيادلااا ةسااااعدومإسساااات الم

 .(11) الزراعٌة

كاألرجنتٌن وفنزوٌبل وكويا فإنه ٌن ر إلى ة سيانٌياإل ةالناطق ةوفى أمرٌكا الالتٌنٌ

االقتصااد ؼٌار الرسامى ساتٌعاه ال ةفى فنازوٌبل علاى أناه  لٌا االقتصاد االجتماعى خاصة

 أكار عدالة من الا االقتصاد. اأجرتحقا ة يدٌل ةوإٌجاد صٌؽ

جارى إناااء وحادة  1989ٌسود المف او  الفرنساى ، وفاى  بىووفى االتحاد األور

يى ، وؼدا االقتصاد االجتماعى وعلى المستوى األور ةاالقتصاد االجتماعى لتنسٌا الحرك

 اترملٌاا 3، والياالػ قٌمت اا ةيٌاوياادرة المجتماا المتسااوى األورج ات فاى م 9واحدا من 

االقتصااادٌة االجتماعٌااة ينااار دراسااة عاان االقتصاااد  ةيٌااواألورة ٌااورو ، وقاماات اللجناا

يكاال لؽااات ااالا االتحاااد، وٌيلااػ عاادد  ةيااى ، وجعل ااا متاحاارواالجتماااعى فااى االتحاااد األو

ملٌون  14ملٌون ماروه تاؽل  2يى وماروعات االقتصاد االجتماعى فى االتحاد األور

 .(12) اخل

، جتماعى لدع  المن مات التى تتيعهناؤ تحالؾ االقتصاد االة حدالمت وفى المملكة

ٌرأسا ا  ةوأصايحت اناات وزارة مساجول ، والقى الا التحالؾ دعما كيٌرا من حٌث العمل

 وزٌر المجتما المدنى.

 600تصااد وٌيلاػ عادداا تاكل التعاونٌاات المكاون األساساى ل الا االق وفى الهند

ة تعد األكير عالمٌا ، ولدٌ ا ايك ملٌون عضو يما 250 ٌيلػ حجم اة يعضوٌ ةألؾ تعاونٌ

، وتلعاااه دورا محورٌاااا فاااى ةألاااؾ قرٌااا 500% مااان 100لاااـة صاااول وتؽطٌاااأوة واساااع

                                                 

((11
 

 .3122ميرس  32فى  5سبينى رقم هالقتصيد هال ت يعى هإل قينجن
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بلت الزراعٌااة االقتصاااد ال ناادى خاصااة فااى الزراعااة واالجتمااان الرٌفااى وتوزٌااا الماادخ

 .(13) سكان واإلقراا الصؽٌرواإل ةسمدوالتخزٌن وتسوٌا األ

ى إٌطالٌاا يى لبلقتصاد االجتماعى ، فقد نااؤت فاووركة االتحاد األضافة إلى ايإو

ة من ماة إقلٌمٌا 14تض   RES-INTفى االقتصاد االجتماعى  ةالدولٌة الايك 2013فى 

ة ل من ماه عضاو ل اا اايكت ا الداخلٌاتعمل فى مجال االقتصاد االجتماعى واركاء ل ا وك

ة المتوساطٌ ةيٌاواألورة لت يخبلؾ الاايك، ول (14) فى الا االقتصادة من المإسسات العامل

لبلقتصاااد االجتماااعى التااى تقااو  يالتنسااٌا يااٌن من مااات االقتصاااد االجتماااعى فااى فرنسااا 

 .(15) 2000سيانٌا والمؽره والتى ناؤت فى عا  إوالٌونان وإٌطالٌا واليرتؽال و

إلاى  خار حساه ناوه  صاٌؽ ا وأااكال ا وأنواع اا مان يلاد وتتفاوت التعاونٌات فى

فاى حٌااة اإلنساان  قتصاادٌةاالة لنااط اللى تقو  يه ، واى تساتطٌا القٌاا  يجمٌاا األنااطا

 ل له التعاونٌات ما ٌلى :ة حتى وفاته ، ومن األاكال الااجعمن مولده 

 : ةالتعاونٌات غٌر النقدٌ

ة فاى أعماال الصاٌانة وتعمال يتطاوه العمالاة لخدمات المكتية وتقو  يخدمات مماال

، حٌااث تقااو  يإعااارة المعاادات ككالاادراجات واألدوات الزراعٌااة ة و ساالعأة وتقاادٌ  خدماا

 ة .ت وخدمة تحقٌا التنمٌة المستداموؼٌراا ( ي دؾ تراٌد االست بل

 : تعاونٌات التجزئة

أو تعاونٌات تسوٌا ، وتجما ياٌن أصاحاه أعماال ة وتسمى أحٌانا تعاونٌات اانوٌ

وقطاا ة كؤصاحاه محابلت اليقالا، ة ٌاث تخاد  حصاول   علاى خصاومات كيٌارح، صؽار 

 الؽٌار والصٌدلٌات.

 تعاونٌات العاملٌن :

، من قيال أعضااج ا العااملٌن ي اا وال ٌوجاد أعضااء ؼٌارا  ة ومدارة واى مملوك

للمست لكٌن أو من المجتما المحلى أو أصحاه ة أن ا فى يعا األحٌان تسم  يعضوٌؼٌر 

، وفااى يعااا  دارة داجمااا للعاااملٌنولكاان اإل، رإوس األمااوال دون أن ٌكااون لاادٌ   أساا   

لؤلعضاااء ، وفااى المملكااة  ٌاااجيارأ، أو ٌكااون العماال ة إجيارٌااة األحٌااان تكااون العضااوٌ
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جمعٌة عااملٌن أكيرااا جمعٌاة ساوما للماواد الؽلاجٌاه والتاى  400المتحده ٌوجد حالٌا نحو 

 ملٌون جنٌه استرلٌنى. 24ٌيلػ رق  أعمال ا السنوى 

 تعاونٌات المتطوعٌن :

ماان المتطااوعٌن ماان أجاال إفااادة األعضاااء أو ة اااى تاادار ماان قياال ولصااال  ااايكو

 تحقٌا الصال  العا .

 التعاونٌات االجتماعٌة :

تااادرج ا فاااى نماااولجٌن ، وتقاااد  ااااله  ةجمعٌااا 7000وٌوجاااد من اااا فاااى إٌطالٌاااا 

وااله ، لسن وتوفٌر فارل عمال للاراؼيٌن فٌاهالتعاونٌات خدمات كرعاٌة األطفال وكيار ا

 .ة المتحدة فى السوٌد والمملكة أٌضا منتار الجمعٌات

 التعاونٌات االستهالكٌة :

وكان أول ا ، وٌمكن للعاملٌن أن ٌصيحوا أعضاء فٌ ا ، للمست لكٌن  ةواى مملوك

وااى تنااط أٌضاا فاى تقادٌ  الخادمات إلاى جاناه ، كما او معلو  جمعٌاة رواد روتاادٌل 

للساالا ة حااال فااى الجمعٌااة التعاونٌااة العامااالالساالا وٌمكاان أن تكااون اتحااادا يٌن ااا مالمااا اااو 

 فى مصر.ة االست بلكٌ

 تعاونٌات أعمال التشغٌل :

تقاادٌر الاادع  للقٌااا  فااى ا جدٌاادا وتمااال ن جاا ، واااى فااره ماان تعاونٌااات العاااملٌن

 ة .يؤعمال جدٌد

 تعاونٌات االسكان والبناء :

مادخرات    من استخدا ة اؼيٌن فى الحصول على وحدات سكنٌتمكن الر ةواى  لٌ

 فى الحصول على اله الوحدات يتكلفت ا.

 : تعاونٌات المنافع العامة

كتوزٌاا ة وتقاو  يتقادٌ  خادمات مناافا عاماة واى ناوه مان الجمعٌاات االسات بلكٌ

 الك رياء أو االتصاالت.
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 التعاونٌات الزراعٌة :

نتاااو الزراعااى وتسااوٌا مااال الزراعٌااة وتااوفٌر مسااتلزمات اإلوتقااو  يخدمااة األع

 منتجات المزارعٌن.

 :تعاونٌات الصٌادٌن والثروة المائٌة 

 نتاو السمكى.وتسوٌا اإل وتقو  يتوفٌر خدمات الصٌد من مستلزمات

 نتاجٌة :جمعٌات الحرفٌٌن أو الجمعٌات اإل

صاناعة المبلياس واألااؽال كة الالٌن ٌعملاون فاى قطاعاات تقلٌدٌا وتض  الحرفٌٌن

 .ة نتاجٌة ، كخدمة النقل والمعاٌرو  يتوفٌر الخدمات اإللى ، كما تقواألااث المنزة المعدنٌ
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 االقتصاد االجتماعى العربىثانٌا : 

 

يٌنمااا ااتماات النخااه العريٌااة الحرفٌااة ياالقتصاااد االجتماااعى ، ودوره وأامٌتااه فااى 

التنمٌة الاامله ، إال أن الا االاتما  ل  ٌترج  فاى تكاوٌن كٌاان مإسساى جااما لمإسساات 

 ةالنخه قد توصلت إلى إنااء الايك د على المستوى العريى ، يٌنما كانت الهالا االقتصا

 للمن مات األالٌة ، واالتحاد التعاونى العريى.ة العريٌ

 

 العربٌة للجمعٌات األهلٌة :الشبكة 

عريٌاة إنماجٌاة، ؼٌار حكومٌاة، وؼٌار  اً من ماة الايكة العريٌة للمن مات األالٌة،

، إال أن ا تنااط فاً مختلاؾ الادول  جم ورٌة مصر العريٌة -رة اادفة للري ، مقراا القاا

 العريٌة.

، والصاادر 59الا وٌستند اإلطار القانونً لعمل الايكة العريٌاة إلاى التصارٌ  رقا  

ماان وزارة التضااامن االجتماااعً المصاارٌة، والاالي ٌساام  للااايكة كمن مااة أجنيٌااة ؼٌاار 

، وكااللت اسااتنادا إلااى 2002لساانة  84حكومٌااة يممارسااة أناااطت ا وفقااا ألحكااا  القااانون 

االتفاا اللي ت  إيرامه يٌن وزارة الخارجٌة المصرٌة والايكة العريٌة، واللي ٌتٌ  للايكة 

 ممارسة أناطت ا من داخل األراضً المصرٌة، كمن مة دولٌة ؼٌر حكومٌة.

 

 خلفٌـــــــــــة تارٌخٌــــــــــة :

لمن ماات األالٌااة العريٌاة فاً القاااارة، حاٌن عقااد الماإتمر األول ل ،1989منال عاا  

يدعوة من يرنام  الخلٌ  العرياً لادع  من ماات األما  المتحادة اإلنماجٌاة، ومسااندة يعاا 

مإسساااات التموٌااال العريٌاااة والؽريٌاااة، تيلاااور االاتماااا  العرياااً المإسساااً يتفعٌااال دور 

ألالااً العريااً، األولااى فااً تااارٌ  العماال ا المن مااات األالٌااة العريٌااة، وفباات  الياااه للماارة

 لبلاتما  والن وا ي لا القطاه.

تااوفٌر إطااار اتفااا حولااه فااً المااإتمر الماالكور، ماان أجاال مااا يداٌااة التسااعٌنٌات، 

. 1989لمتايعة تنفٌل توصٌات مإتمر عا   لجنة متايعة المن مات األالٌة العريٌة، ناطت

واراااا والكاااؾ عاان أد يناااء قاادرات المن مااات ؼٌاار الحكومٌااة، تمحااورت حااولوالتااى 
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اليحاوث والدراساات، وقواعاد وومبلمح ا فً مختلاؾ الادول العريٌاة،من خابلل التادرٌه، 

 اليٌانات، وإصدار المجبلت والنارات وعقد ورا عمل.

عقد المإتمر الاانً للمن ماات األالٌاة العريٌاة فاً القااارة، ااارت  ،1997فً عا  

ٌل العريٌة والدولٌة.. وقاد من ممالً المن مات، ومإسسات التمو 1000 علىفٌه ما ٌزٌد 

ا دت لح ة انعقاد المإتمر متؽٌرات عالمٌة وإقلٌمٌة عدٌدة، انعكست جمٌع اا علاى خلاا 

توافا عا  حول أامٌة المجتما المدنً، وأا  وأوسا قطاعاته المن ماات ؼٌار الحكومٌاة.. 

نمٌااة لقااد تااوافر الااوعً يالاادور الم اا  الاالي ٌمكاان أن تلعيااه اااله المن مااات فااً عملٌااة الت

أي المن ماات  -اليارٌة، وصاحه للت مساحة أكيار مان الحرٌاات تسام  للاارٌت الاالاث 

 ؼٌر الحكومٌة يعمل أكار فعالٌة.

توصٌة رجٌساٌة مان الماااركٌن يتؤساٌس الاايكة العريٌاة  فقد صدرت يناء على للت،

ة، وت  تاكٌل مجلس أمناء "تؤسٌسً"، منتخه مان أؼلاه الادول العريٌا للمن مات األالٌة،

وممالً مإسسات تموٌل كمن أام ا يرناام  الخلاٌ  العرياً لادع  من ماات األما  المتحادة 

  اإلنماجٌة، والتً تعد المن مة الراعٌة للايكة منل يداٌات تطوراا(.

عقااد فااً العاصاامة اللينانٌااة يٌااروت مااإتمر ضااخ  إلااا ار الااايكة  ،2002فااً عااا  

ار الن ااا  األساسااً، وإيااداء التعاادٌبلت، اجتمااا فٌااه أعضاااء الااايكة إلقاار العريٌااة رساامٌاً،

وانتخاه مجلس أمناء جدٌد، ومناقاة تفعٌل المن مات األالٌة العريٌة فً مواج ة تحدٌات 

  التنمٌة اليارٌة. 

 

 : أهـــــــــداف الشبكــــة 

ياٌن المن ماات األالٌاة العريٌاة  تعزٌز عبلقات التعاون والتنسٌا والتايٌت اإلس ا  فً -

مجاااالت التنمٌااة اليااارٌة المسااتدامة، ويٌن ااا ويااٌن المإسسااات العريٌااة  النااااطة فااً

 اإلقلٌمٌة والدولٌة الممولة والعاملة فً نفس المجال.

ي اا  تضطلا راجدة وماارٌا يرام  من خبلل األالً العريً العمل تطوٌر فً اإلس ا  -

 .المستدامة اليارٌة التنمٌة مجال فً العاملة األالٌة العريٌة المن مات

اإلساا ا  فااً الن ااوا ياادور المن مااات األالٌااة العريٌااة العاملااة فااً مجاااالت التنمٌااة  -

وللات لزٌاادة كفاءت اا وفعالٌت اا فاً  من خبلل يرام  يناء القادرات اليارٌة المستدامة،

 أاداف ا. تحقٌا
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 يتنمٌااااااة األالٌااااااة العريٌااااااة المتعلقااااااةالعماااااال علااااااى تعزٌااااااز قاااااادرات المن مااااااات  -

 المسااتفٌدٌن نحااو الموج ااة والماااارٌا الياارام  تنفٌاالل التموٌاالوتااديٌر  المالٌااة موارداااا

 . وضمان استدامت ا ، من ا

ة ( عىىىدد الجمعٌىىىات األهلٌىىىة فىىىى األقطىىىار العربٌىىى1وٌبىىىٌن الجىىىدول التىىىالى ) جىىىدول 

 .ة األعضاء فى الشبك

 

 (2103ة ) عاو فى األقطار انعربيه أعضاء انشبك ( عدد انجمعيات األههيه0جدول )

 مبلح ات د اإلجمالىالعد اليلد

 36734 جم ورٌة مصر العريٌة
تقااادٌر رسااامى  خااار تااا  إعبلناااه مطلاااا 

 األف 42او  2013

 ـــــــــ 6600 الجم ورٌة اللينانٌة

 ـــــــــ 2139 المملكة األردنٌة ال اامٌة

 3300 جم ورٌة السودان
ٌضاااا  ااااالا التقاااادٌر عااااددا كيٌاااارا ماااان 

 ةفروه المن مات األجنيٌ

 2012مطلا  11740 التونسٌةالجم ورٌة 

ٌة الدٌمقراطٌة الجزاجرالجم ورٌة 
 الاعيٌة

1028 
مطلااااا  ةٌمااااال عاااادد الجمعٌااااات الوطنٌاااا

2012 

 45000 ٌةالمؽريالمملكة 
 50000لكترونااااى ٌاااااٌر إلااااى إموقااااا 
 2013عا  

 2012منتصؾ  544 اليحرٌنمملكة 

 2012 33 قطردولة 

 2012 8125 ٌةالٌمنالجم ورٌة 

 2012 144 ةالعريٌة المتحداإلمارات 

 2012 617 المملكة العريٌة السعودٌة

 2013مطلا  88 الكوٌتدولة 

 2012مطلا  124 سلطنة عمان

 2103 -انعربى فى مزاونة اننشاط االجتماعى  انبعد –انمصدر : أمانى قنديم    
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لناا  الجدول السايا اللى ٌكاؾ عن إجماالى عادد الجمعٌاات فاى الايبلد العريٌاه ٌياٌن

أول ااا أن العاادد اإلجمااالى ٌتجااه إلااى  –ة مااا ساانوات سااايق ةإلا تماات المقارناا –عاادة أمااور 

 التصاعد فى ؼاليٌة الدول العريٌة .

 

 االتحاد التعاونى العربى :

او أحد االتحادات العريٌة النوعٌة التً تعمل تحت و، فً بغداد  1991تأسس عام 

قد مارس م امه و، ٌة وجامعة الدول العريٌة من مجلس الوحدة االقتصادٌة العري كلم لة 

تحاات رعاٌااة األمااٌن العااا  لجامعااة الاادول العريٌااة ، ورعاٌااة وااتمااا  ماان مجلااس الوحاادة 

 . االقتصادٌة العريٌة

االتحااااد التعااااونً العرياااً من ماااة اقتصاااادٌة اجتماعٌاااة اقافٌاااة ت ااادؾ إلاااى الرقاااى 

إتاحة المجال للمن مات للتعرؾ  االقتصادي واالجتماعً للمن مات األعضاء والعمل على

علااى قاادرات وإمكانااات أاااقاج ا ماان المن مااات العريٌااة األخاارى لتساا ٌل العماال العريااً 

وفاى سايٌل تحقٌاا االا األمار فقاد تا   ، االقتصادي الماترت وتدور أادافه فً الا الساٌاا

 ٌ ا  اموضاوع من اامتخصصة فً اتى المجاالت عالجات كال العقد الكاٌر من الفاعلٌات 

 ى .ً للوصول إلى خدمة المواطن العريالمجتما العري

وال ٌفوتنا فً الا المقا  التلكٌر يؤامٌة ماا ٌقاو  ياه االتحااد التعااونً العرياً مان لا  

الامل التعاونً العريً فً كل عا  لتوطٌد الصبلت وتيادل الخيرات وعقد اليروتوكوالت 

لمااااورة الفنٌاااة والقانونٌاااة وأحااادث التعاونٌاااة المااااتركة وتزوٌاااد المن ماااات التعاونٌاااة يا

ولاٌس أدل علاى للات مان مساااماته مان خابلل مسااعدة العدٌاد مان  ، الدراسات واأليحااث

 الدارسٌن العره من كافة اليلدان العريٌة فً رساجل الماجستٌر والدكتوراه.

 

 إنشاء المكاتب اإلقلٌمٌة:

إدارة االتحااد ويؽارا  نود اإلاارة إلى أنه وطيقاً لقرار الجمعٌاة العمومٌاة ومجلاس

تقوٌااة الااروايط يااٌن المن مااات التعاونٌااة العريٌااة فااً األقطااار العريٌااة المتقاريااة فقااد أناااؤ 

دول الااا (  –دول المؽاره العرياً  –االتحاد ابلاة مكاته إقلٌمٌاة كدول الخلاٌ  العرياً 

ماؤمول وخطة نااط االتحاد تتضمن أناطة وفعالٌات لتفعٌل اله المكاتاه لتاإدي دورااا ال

 من ا.
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 فى التعاونٌات العربٌة األعمالحجم العضوٌة وحجم 

ملٌاااون عضاااو تعااااونى فاااى كافاااة مجااااالت التعااااون الخااادمى  25اناااات أكاااار مااان 

ؼااراا .. العلمااى ومتعااددة األسااكانى والساامكى والزراعااى واالساات بلكى والحرفااى واإلو

اا  الزراعٌاة ، ( %44.8وحج  العضاوٌة ٌيلاػ أعلاى نسايه فاى التعاونٌاات االسات بلكٌة ك

ااا  الخدمٌااة ، %( 3.9ااا  متعااددة األؼااراا ك، %( 14.8سااكانٌة ك، ااا  اإل%( 31.8ك

 %(.0.6ا  السمكٌة ك ، %(2ا  الحرفٌة ك ، %( 2.1ك

 

 ( 2010) عام  بالدول العربٌة األعمالجدول بٌان إحصائى لحجم العضوٌة وحجم 

 حج  األعمال حج  العضوٌة الدولة

 ملٌار جنٌه 71أكار من  ون عضوملٌ 18أكار من  مصر

  عضو مبلٌٌن 3ما ٌقره من  السودان

 دٌنار كوٌتى مبلٌٌن 4ما ٌقره من  عضوا 362450 الكوٌت

 ملٌون درا  مؽريى 25أكار من  ألؾ عضو 100أكار من  المؽره

 دٌنار يحرٌنى مبلٌٌن 7أكار من  عضو 15000 اليحرٌن

 درا  إماراتى اتملٌار 5أكار من  اعضو 36156 اإلمارات

 سورٌةة لٌر راتملٌا 3أكار من  ما ٌقره من ملٌون عضو سورٌا

 لاير سعودى اتملٌار 4ما ٌقره من  عضو 50000أكار من  السعودٌة

 االتحاد التعاونى العربى    -المصدر  :    

 المنظمات العربٌة األعضاء  -       
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 ( 2010) عام  بٌةبٌان إحصائً لعدد وأنواع الجمعٌات بالدول العر

 الدولة

 إجمالً عدد وأنواه الجمعٌات التعاونٌة

 موااً مريً نحل طحن ؼبلل ادخار خدمٌة متعددة ألؼراا اروة ماجٌة إسكانٌة است بلكٌة إنتاجٌة زراعٌة

 7 ـــ ـــ 1 ـــ 437 ـــ 186 7 3 229 األردن

 30 34 ـــ ـــ ـــ ـــ 32 203 60 18 528 لينان

 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ 121 4 1 3 1 32   السعودٌة

 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ 67 20 719 26  4090 المؽره

 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ 101 2370 3426 482 6682 مصر

 ـــ ـــ ـــ ـــ 62 ـــ ـــ 29 186 62 778 العراا

 ـــ ـــ ـــ ـــ 39 ـــ ـــ 230 17 15 169 فلسطٌن

 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ 2842 144 294 5463 سورٌا 

 ـــ ـــ 1257 ـــ 1257 ـــ ـــ ـــ 3161  970 السودان

 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ 4 1 ـــ 19 ـــ 2 اليحرٌن

 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ 54 1 4 الكوٌت

 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ 160 ـــ ـــ 279 الٌمن

 ـــ ـــ ـــ ـــ 1950 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ 302 تونس

 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ 1123 الجزاجر

 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ 320 لٌيٌا

 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ 60 الصومال 

 االتحاد التعاونى العربى    -المصدر  :  

 المنظمات العربٌة األعضاء  -     
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الزراعٌاة ..  لاى مع ا  المجااالت :إوٌمتد نااط التعاونٌاات فاى كافاة الادول العريٌاة 

نتاجٌااة الحرفٌااة .. والاااروة الماجٌااة والصااٌادٌن والتعاونٌااات سااكانٌة .. واإلاالساات بلكٌة .. واإل

 الخدمٌة .. والتعلٌمٌة .. والاقافٌة .. ال .

 وفٌما ٌلى جدول ٌوضح

 ( 2013) عام  ةالتعاونٌة المختلف ةنشطعدد الدول التى ٌنتشر بها األ

 عدد الدول نوع النشاط

 ةدول 18 التعاون الزراعى

 دولة 18 التعاون االست بلكى

 ةدول 13 تعاونٌات متعددة األؼراا

 دولة 13 ةتعاونٌات خدمٌ

 دول   7 سكانىالتعاون اإل

 دول   7 التعاون الحرفى

 دول   6 التعاون السمكى

 دول   4 ةوالاقافٌة العلمٌ ةناطتعاونٌات األ

 

أن المنااا الالى خلقتاه األزماة المالٌاة علاى وقد أجما العدٌاد مان الخياراء واألكاادٌمٌٌن 

ه العالمٌة وتداعٌات ا ٌجاه أن ٌادفا الدولاة لتمكاٌن القطااه التعااونى ياعتيااره الاارٌت المناسا

تماعٌاة ٌقاو  علاى صاادٌة واالجللتنمٌاة االقت لى نمولو رااٌدإللخروو من تلت األزمة استنادا 

منضايط ، قطااه تعااونى موجاه ،  يحادود ، قطااه خاالة الاركاء األريعة: دولة قوٌة متدخل

 ضافة إلى القطاه الخٌرى.ياإل

إن التعاونٌات العريٌة يكافة أاكال ا وأحجام ا وتنوع ا تستطٌا القٌا  يدور مإار وفعال 

مان  اً كيٌار اً ن عاددإزمة االقتصادٌة العالمٌة. األ يعد فً السٌاسات االقتصادٌة الجدٌدة لعال  ما

نجاااز كيٌرفٌ ااا إقضاااٌا االقتصاااد القااومى تجااد فااى التعاونٌااات المتطااورة مفتاحااا اامااا لتحقٌااا 

 س اله  القضاٌا:أوعلى ر
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ساار الجدٌاادة ماااجى  وتااوفٌر المسااكن المبلجاا   لؤلقضااٌة األماان الؽاالاجى  وقضااٌة األماان ال

وتؤسااٌس  لٌااة للصااناعات الصااؽٌرة والمتوسااطة كااؤا   لٌااات رفااا مسااتوي  ، محاادودة الاادخل

ختصاار االفقر والحاد مان التضاخ  عان طرٌاا  المعٌاة والحد من اليطالة والخروو من داجرة

الحلقااات الوسااٌطة يااٌن الٌااد األولااً فااً تااوفٌر الساالعة سااواء كااان منتجااا  أو مسااتوردا  ويااٌن 

 ة للمست لت .حماٌة إٌجايٌ المست لت يما ٌكفل توفٌر

فالتعاونٌات االست بلكٌة منتارة فً كل تجمعات السكان فً اليلدان العريٌة، وكاٌار مان 

قاادر علااى كفالااة عنصاار الااوفرة فااً عاارا ٌااات متعااددة الفااروه وماان ااا  ف ااً األاااله الجمع

وانتاار السلا الؽلاجٌة التً ٌحتاج ا أفاراد المجتماا فاً كال وقت،ولماا كانات االه التعاونٌاات 

% ماان سااعر 60ت دؾ الااري  فااإن مقاادار مااا ٌااإول للوسااطاء والاالي ٌصاال إلااً نحااو التساا

يمااا ٌااااكل دعمااا  مياااارا  تقدماااه ، المساات لت للساالا الزراعٌاااة سااوؾ ٌااإول إلاااً المساات لت 

التعاونٌات ل لا المست لت ومن ا  تع   االساتفادة مان قاواه الااراجٌة وتمكان أقال الفجاات دخابل  

حتٌاجات ا، وتستطٌا التعاونٌات االست بلكٌة من خبلل من ور فً المجتما من الحصول على ا

تكاااملً مااا التعاونٌااات الزراعٌااة أن توفراحتٌاجااات المساات لت ماان المنتجااات الزراعٌااة دون 

، لً اله المنتجات عن طرٌا التيادلمااكل ترتيط يؤسعار صرؾ العمبلت إل ٌت  حصول ا ع

العناصر الابلاة لؤلمان الؽالاجً ك وفارة واساتقرار  ول لا تستطٌا التعاونٌات االست بلكٌة كفالة

وسااعر ( سااواء علااى مسااتوي الفاارد أو مسااتوي الدولااة يمااا ٌتطلااه الن اار إلااً مف ااو  األماان 

مكانٌات المتاحة من الموارد واحتٌاجات ا من ور تكاملً ٌؤخل فً اعتياره اإلالؽلاجً من خبلل 

عات المااتركة التاً ٌمكان القٌاا  ي اا ياٌن من االستامار وتموٌل الا االستامار ، ومن المارو

ة المحاصاااٌل الزٌتٌاااة عٌاااة واإلنتاجٌاااة مااااروه تنمٌاااة زراعاااالتعاونٌاااات االسااات بلكٌة والزرا

ن أٌضاا  أسامات وتصانٌع ا ، كماا ٌمكان  ا وماروعات تريٌاة الحٌواناات واألواستخراو زٌوت

اليلاادان العريٌاة واااً  ٌقاٌ  التكامال التعاااونً مااروعات ماااتركة فاً المنااطا الحدودٌااة ياٌن

اله  المناطا التً تتس  يالتواصل الاقافً واالنتقال الطيٌعً  الياري ، ومن الجدٌر ياللكر أن

 تجارة ؼدت تمال نسية كيٌرة فً التجارة الخارجٌة للدول.ال

التعاونٌاات اإلنتاجٌاة العريٌاة فكماا ااو  هن تلعياأفااا الادور الالى ٌمكان ى  فإلا انتقلنا إل

رتفاه نسية يطالة الاياه خاصة حملة الماإابلت المتوساطة اانى اليلدان العريٌة من معلو  تع

، % مان حجا  القاوي العاملاة فاً اليلادان العريٌاة 17والعلٌا،فيٌنما تيلاػ نساية اليطالاة العاماة 
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% مما ٌجعل ا من أعلً المعدالت العالمٌة، وقد تني ت 26 ما ٌزٌد على فإن ا تيلػ يٌن الاياه

العريٌة إلً خطورة اله الماكلة وتداعٌات ا االجتماعٌاة واالقتصاادٌة واألمنٌاة، فضابل  اليلدان 

رٌاا حسان تو ٌف اا أن ساتطاعت عان طاادارا  ألاا  عناصار الااروة والتاً عن كون ا تمال إ

كاٌاارة تفتقاار إلااً المااوارد الطيٌعٌااة كالٌايااان وكورٌااا الجنويٌااة صااعودا  اقتصااادٌا   تحقااا يلاادان

ليلاادان العريٌااة لؤلخاال ضااٌا إمكانٌااات التو ٌااؾ الحكااومً فااً  اال تحااول امناااودا ، ومااا 

صبلح االقتصادي اللي تطله حكومات صؽٌرة ٌقتصر دورااا االقتصاادي علاى يسٌاسات اإل

نسحاه اله الحكومات من النااط االقتصاادي، وحاٌن تارت األمار االتن ٌ  فقط، مما أدي إلً 

لمجاالت التً تحقا له أقصً ري  يؤقل تكلفاة وكاان تجه الا القطاه إلً االلقطاه الخال فقد 

 الا علً حساه التاؽٌل .

ساٌوٌة تً تحققات فاً اليلادان الؽريٌاة وا ستراادا  يخيرة التنمٌة الإ وقد تؤكد للمختصٌن

لنسااية حدٌاااة الع ااد يالتصاانٌا أن الماااروعات متنااٌااة الصااؽر والصااؽٌرة والمتوسااطة تمااال ا

وأنه يتيناً تااجٌا االه المااروعات ، ستٌعايا  للعمالة اواألكار  ت الصناعٌةآاألكير من المنا

فضاابل  عاان تنوٌااا قاعاادة ، ٌمكاان ل ااا أن تقااد  حاابل  جوارٌااا  لماااكلة يطالااة الاااياه ماان جانااه 

رتفااه يمعادل نماو الناات  مم دة لنااؤة تكنولوجٌاا محلٌاة واالاالقتصادات الوطنٌة وتوفٌر يٌجة 

خطاط التنمٌاة  مع ا ااتملت ات التحوٌلٌاة فٌاه، ول الا فقاد المحلً اإلجمالً ونصٌه الصاناعا

االقتصادٌة العريٌة على تاجٌا الماروعات الصؽٌرة والمتوسطة وخصصات ل اا الحكوماات 

مإسسات تقد  التموٌل وتساعد فً إجراء دراسات الجدوي وتقد  المعونة الفنٌاة، إال أن خيارة 

أن اإلطار الفردي لقٌاا  االه المااروعات قاد  نت او الا المسلت قد يٌنتاالسنوات السايقة منل 

أنت  مااكل جماة خاصاة فاً التموٌال أو تكلفاة المنات  أو جودتاه أو تاوافر الم اارات البلزماة 

للقٌا  يالنااط أو تسوٌا منتجات اله الماروعات، وقد كان الا نتٌجة إلؼفال دور المن مات 

متنااٌااة الصااؽر  لٌااة الماااروعات إنجاااح التعاونٌااة كإطااار مإسسااً ٌمكاان أن ٌاات  ماان خبللااه 

 .رتفاه يالتاؽٌل والنات تحقٌا االوالصؽٌرة والمتوسطة فً 

فالتعاونٌات اإلنتاجٌة تقو  أساسا  كتجما لمنتجٌن صؽار ال ٌستطٌا أي مان   منفاردا  أن 

ول االا ف ااً ماان حٌااث طيٌعت ااا اااً تجمااا لماااروعات صااؽٌرة تتساااند فااً ، ٌقااو  يماااروه 

وفً تساوٌا منتجات اا، وقاد تمكان كال من اا فاً يلاده مان الحفاا  علاى  الحصول على التموٌل

التراث الفنً للصناعات التقلٌدٌة ويقاء القطاه الحرفً على قٌد الحٌاة فً مواج اة القطاعاات 
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الحدٌاة كيٌرة الحج ، ول لا ف له التعاونٌات تمال اإلطار الالي ٌمكان االعتمااد علٌاه فاً تنفٌال 

 دون تعارا للمااكبلت الساايا اإلااارة إلٌ اا، وتماال التعاونٌااتاله الماروعات الصاؽٌرة 

إطاارا  لاايكات عنكيوتٌاة وتجمٌعاا  لعناقٌاد صاناعٌة ٌمكان كال  اإلنتاجٌة العريٌاة يتكامل اا معاا

 ،خارلآل اقطر عريً من التوجه إلً إنتاو ما ٌحقا فٌه مٌزاته التنافسٌة وٌاكل كل من اا ساوق

 اٌيلاػ قوام اة تفات  أماا  كال مااروه ساوقا  ضاخم  بلكٌة فإن ااويتكامل ا ما التعاونٌات االسات

 ملٌون نسمة ا  سكان الوطن العريً اللٌن تخدم   اله التعاونٌات . 380نحو 
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 الدور التنموى لمنظمات االقتصاد االجتماعى العربىثالثا : 

 

عمل اا التنمٌاة مان أسافل فاً    من مات االقتصاد االجتماعى فى العال  العريى ن   تتن

قضااٌا  ةات األالٌا، وأيارز قضااٌا التنمٌاة التاى تعاملات مع اا الجمعٌا ةجمعٌات المحلٌوسط ال

، وي االا ؼاادت التعاونٌااات فااى حااد لات ااا مإسسااات تاااؽٌل سااواء فااى ة والماارأة الفقاار واليطالاا

 الماروعات التى تقو  ي ا أو الماروعات التى تتعامل مع ا .

يسخاء فى موقاا فرٌاد ياٌن منااطا العاال  ، ة العريٌة قد وايت المنطق ةورؼ  أن الطيٌع

% من احتٌاطى الؽاز الطيٌعى ، 25و، % من احتٌاطى النفط الخا  فى العال  62وخصت ا يـ

لعالمنا الٌو  ، إال أن اله المناطا ما زالت تتالٌل منااطا العاال   قتصادٌةواما أا  الموارد اال

الترتٌه ؼٌر إفرٌقٌا جناوه الصاحراء، وفٌماا ٌيلاػ فى التقد  االقتصادى ، وال ٌؤتى يعداا فى 

 3.2 ةاألمرٌكى لمجموه اليلدان العريٌ النات  المحلى اإلجمالى يتعادل القوى الاراجٌه للدوالر

، ة ن دوالر ، ويعد ابلث طفرات نفطٌاترٌلٌو 4.7فإنه ٌيلػ فى ال ند وحداا ، ترٌلٌون دوالر 

تنتماى إلاى  ةل الادول العريٌاجااطياة ، فماا زالات ق حٌث ٌعد النفط أا  سالا االقتصااد العرياى

إماا فاى مرتياة التنمٌاة  ةلس التعااون الخلٌجاى ، فإن اا مصانفالعال  النامى، وفٌما عدا يلدان مج

ة تاؤتى قطار والساعودٌ 2014ة ، ففاى تقرٌار التنمٌاة الياارٌة أو المنخفضة المتوسطة اليارٌ

جدا ، وتاؤتى سالطنة عماان وليناان واألردن ة ٌالعال ةارات واليحرٌن والكوٌت فى المرتيواإلم

لمؽره فى يٌنما تؤتى فلسطٌن ومصر والعراا واة ، مٌة العالٌوتونس والجزاجر فى مرتية التن

وتااؤتى الااٌمن وجاازر القماار ومورٌتانٌااا وجٌيااوتى والصااومال فااى  ،ة مرتيااة التنمٌااة المتوسااط

إلاى إخفااا ة نمٌاة فاى اليلادان العريٌادنى للت، وٌعزى الا الوضا المت ةالمنخفضمرتية التنمٌة 

ة ف، مما جعل اا منكااة ، وإلى تيعٌة االقتصادات العريٌ فً يعا الدول قتصادٌةالسٌاسات اال

مإسسااات االقتصاااد االجتماااعى وعلااى رأساا ا ، وإلااى إؼفااال دور ة علااى الصاادمات الخارجٌاا

ة والياارٌة وارد المادٌاوتعيجاة الماة ، خاصة دوراا فاى تعزٌاز المواطناالتعاونٌات فى التنمٌة 

 والتنمٌة المحلٌة وخلا فرل العمل والحد من الفقر.

التاى ضاريت كال ة العالمٌاة المالٌاة ر األزماتتعاافى مان  ااا ةواكلا ل  تكد اليلدان العريٌ

حتااى واج اات اااله اليلاادان  2009و  2008دول العااال  يطرٌااا مياااار أو ؼٌاار مياااار فااى 
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رتفااه نساية اتى خلقت االه األحاداث وعلاى رأسا ا سياه الأحداث الريٌا العريى ، ما فاق  األ

 % .17حتى وصلت إلى نحو يٌن الاياه  ةاليطال

علاى تاوفٌر فارل العمال للااياه نتٌجاة تادنى  ةاليلدان العريٌمع   نخفضت قدرة القد 

فاى اليلادان  ةدول التاالى معادالت النماو المقارنامعدالت النمو االقتصاادى فٌ اا ، وٌوضا  الجا

 .2013 – 2000من ة ٌالعري

 

 ( 2013 – 2000الدول العربٌة )  فىمعدالت النمو 

 الدولة
متوسط 

2000/2002 
2011 2012 2013 

 3.1 2.6 2.4 4.1 الجزاجر

 4.4 2 2.1 6.1 اليحرٌن

 4.2 10.2 8.9 - العراا

 2.3 6.3 8.2 7.7 الكوٌت

 5.8- 121.9 59.7- 5.3 لٌيٌا

 5.1 5 5.4 3.7 عمان

 5.5 6.3 14.1 11.2 قطر 

 3.6 6 7.1 3.9 السعودٌه

 4 4 5.2 8.2 اإلمارات

 3.8 1.9- 10.5- 4.3 الٌمن

 1.8 2 1.8 4.4 مصر 

 3.3 3 2.6 6.3 األردن

 1.5 2 1.5 3 لينان

 6.9 5.3 4 4.8 مورٌتانٌا

 5.1 2.9 4.9 4.9 المؽره

 3.9 11.2- 4.5- 8.2 السودان

 - - - 4.9 سورٌا

 2.8 2.7 1.8- 4.6 تونس

 المصدر :

 2013أكتوبر  –صندوق النقد الدولى ، تقرٌر اآلفاق االقتصادٌة للشرق األوسط وشمال إفرٌقٌا وأسٌا الوسطى  (1

2) CIA WORLD  FACT BOOK  
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  ٌ واو أٌضا معدل منخفا  ةاليلدان العريٌ فى مكن معدل النمو االقتصادى المنخفال  

تستوعه الداخلٌن الجادد لساوا وفٌر فرل عمل تستامارات تمكن ا من ا خلا لتو ٌؾ ، منل

تفاقمااا ، وٌعاازز ماان ااالا التفاااق  ت مااٌا التعاونٌااات والتااى ٌعااد  ةاليطالااالعماال ، لتاازداد يااللت 

 .ة فى الحد من اليطال ةاٌط ا من أا  العوامل األقل تكلفتن

فاى العدٌاد مان القطاعاات  تراجااالريٌاا العرياى فاى إحاداث  ما ٌطلا علٌه وكما تسيه

واستامارات القطاه الخاال ، ة جنيٌتدفا االستامارات األوة كقطاه السٌاح ةال ام قتصادٌةالا

، فقاد تساييت فاى ارتفااه  ةنخفااا اإلٌارادات الضارٌيٌاومان اا  وتوقؾ العدٌد مان المصاانا 

 2012% فاى 3.1و  2011% فى 2.6نسية عجز الحساه الجارى والتى يلؽت فى مصر 

% فااى 7.2 ةوفااى نفااس الساان 2013% فااى 10األردن ويلؽاات فااى  2013% فااى 2.6و 

% فى الاٌمن ، ماا قلال مان قادرة االه اليلادان علاى تليٌاة احتٌاجات اا 3% و8المؽره وتونس 

واللى يلػ فاى مصار  ةث فى ارتفاه عجز الموازنات العام، كما تسييت اله األحداقتصادٌةاال

طيقاا  2013فاى  %6% والٌمن 7% وتونس 6% والمؽره 6% ولٌيٌا 9% واألردن 14

يٌن مقايلة الضاؽوط  ةوضا اله اليلدان فى تحدى الموازنلتقدٌرات صندوا النقد الدولى ، ما 

 وتخفٌا الا العجز. االجتماعٌة

فى مواج ة اله التحدٌات أؼفلت السٌاسات العريٌة الدور اللى ٌمكن أن تلعيه مإسسات 

يااؤى  ةال ٌحماال موازنات ااا العاماا الاالى واااو ، االقتصاااد االجتماااعى وعلااى رأساا ا التعاونٌااات

فااى اليلاادان  ةفااإن الينااوت التعاونٌاا 2008المالٌااة فااى  ة، وفااى تجريااة التعاماال مااا األزمااةفااتكل

اونٌاات لا  تلجاؤ التعة الٌونانٌا ة، وفى األزم ةالتى ل  تتؤار ي له األزم ةيٌة كانت الوحٌدواألور

ماا ة خال ، وعلاى مساتوى المقارناطاه المالما فعلت مإسسات القة إلى االستؽناء عن العمال

يكاٌار عان ن ٌرت اا  ةفرل العمل فى التعاونٌه أقال تكلفامإسسات القطاه الخال فإن توفٌر 

 سواء فى القطاه العا  أو القطاه الخال.

 

 الجمعٌات األهلٌة فى مواجهة الفقر :

واناات فاى العاال  العرياى ،  ةواج اة الفقار لادى الجمعٌاات األالٌانجاد كاافاة االاتماا  يم

ى تسااكٌنى ، والاااانى تنمااوى ل االه الجمعٌااات فااى التعاماال مااا الفقاار ، األول خٌاار اقترايااان

.. إن االقتراه الخٌرى او التقلٌادى ، وٌارتيط ينااؤة قطااه كيٌار مان الجمعٌاات ٌنازه تمكٌنى
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لمسااعدة  نتادعوا ةنحو الير واإلحسان وعمل الخٌر لمساندة الفقاراء ، وٌساتند إلاى اقافاة ويٌجا

 ةقاو  ياٌن ماان  ومتلاا ، االه العبلقاتاجٌن والفقراء ياكل مياار ، ومن انا نجد عبلقاة تالمح

دخااول الماادارس ( أو قااد  –ااا ر رمضااان  –ك األعٌاااد  ةوأحٌانااا موساامٌ ةأحٌانااا تكااون داجماا

لا  ( االا التوجااه إن ٌاار مساكن... ا -ك وفاااة العاجال ةط يؤنمااط تتعارا ل اا األسار الفقٌارٌارتي

 ةيتااوفٌر احتٌاجااات رجٌسااٌ ةأى ٌحاااف  علااى اسااتمرار الحٌااا ، نااه تسااكٌنىالخٌاارى ٌوصااؾ يؤ

فااى كاال الاادول  ةاااله المن مااات التااى تاااكل الؽاليٌاا ، وٌمكاان أن ٌناادرو ضاامن ةلؤلساار الفقٌاار

 العريٌة .

 .ة لؤلسر الفقٌرة وعٌنٌة تقد  مساعدات مادٌ ةمن مات أالٌ -

 تناط فى كفالة األٌتا . ةمن مات أالٌ -

 أؼلي ا فى فلسطٌن ولينان وسورٌا والعراا ولٌيٌا. ةٌمن مات إؼاا -

 .ة ا التى تا د كوارث ونزاعات مسلحمن مات تعنى يرعاٌة الم اجرٌن من المناط -

ٌ اات  يااالفقراء ف ااو  ةٌااز قطاعااا  خاار ماان المن مااات األالٌااأمااا االقتااراه الاااانى الاالى ٌم

الاتماااا  ياااالفقراء اقتاااراه تنماااوى تمكٌناااى ، وااااو ٌتفاااا ماااا التوجاااه الخٌااارى مااان من اااور ا

واعتيارا  الفجات األولى يالرعاٌة ، لكنه ٌختلؾ من عدة زواٌا عن ن ٌره الخٌرى ، وللت أن 

ة التوعٌمن حٌث التؤاٌل والتعلٌ  وة للفقراء والفجات الم ماة التوجه التنموي ٌوفر أدوات القو

األحٌاان يتؽٌٌار  أخارى ٌ ات  فاى كاٌار مانة االعتماد على الالات ، ومان ناحٌا والتاقٌؾ ي دؾ

زالا إلااى عااال  نوعٌااة حٌاااة الفقااراء وحماااٌت   ماان الوقااوه فااى داجاارة الفقاار الماادقا ، أو االناا

لحماٌة حقوا ة ٌزمتمة التمكٌنى قد طرح خيرات جدٌد، كما أن االقتراه ة االنحراؾ والجرٌم

العمال  وتوفٌر فرل الفقراء والدفاه عن   ، وٌتوجه ياكل خال نحو تؤاٌل وتدرٌه الفقراء

للمااروعات  ال   ، وٌركز على النساء والفتٌات ، ومن الا النوه من الجمعٌاات تقاد  قروضا

ومعلومااات ، ونجااد ؼاليٌااة جمعٌااات ة واستاااار امتنااٌااة الصااؽر وتقااد  خاادمات مالٌااة وتاادرٌي

وٌتعازز االا االتجااه إلا  لتساكٌنىتجااه الخٌارى اإلاى االالعال  العريى فى مواج ة الفقر تنتمى 

وجمعٌات كفالة الٌتاٌ  والجمعٌاات التاى تقاد   ةعٌات رعاٌة لوى االحتٌاجات الخاصفنا جمأض

 الرعاٌة الصحٌة واالجتماعٌة.

فاى مواج اة كاافاة  ااارة أطفاال  ةل ما الفقر ناطت الجمعٌات األالٌوفى سٌاا التعام

معٌاات الاواره وعمل األطفال خاصة فى أواخر الامانٌناات مان القارن الماضاى ، ودقات الج
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لعمل  ةله الفجات ، وإصدار تارٌعات من ماألالٌة ناقوس الخطر مطالية الحكومات يرعاٌة ا

ويسيه ل له الج ود ة الن اجٌ ة، إال أن المحصلة ة األعمال الخطرطفال وحماٌت   من مزاولاأل

 . ااره ل  تسفر عن محاصرة اله الة اامل ةؼٌاه سٌاسة اجتماعٌة حماجٌ

 

 فى مواجهة البطاله : الجمعٌات األهلٌة

ريااى ، واااى المفتاااح الرجٌسااى ماان أخطاار العلاال االجتماعٌااة فااى عالمنااا الع ةتعااد اليطالاا

ة ل ااااره يوجااود طاقااات تطوعٌااة كيٌاار، وتتساا  الجمعٌااات األالٌااة فااى مواج ااة اااله اللفقاار

، وقادرت ا علاى حسان ة على الوصول إلى الفجات المست دفمنخفضة التكالٌؾ لدٌ ا ، وقدرت ا 

فى تعيجاة ة دارٌاإل ةٌ  الخدمات يتكلفة أقل ، والمرون، وقدرت ا على تقدة وتعيجة الموارد المالٌ

وااتمامااات القطاااه ة اتمامااات الحكومااياٌن ة لٌااة ، كماا أن ااا تساتطٌا سااد الفجااوالطاقاات المح

يسايه ة علاى االساتمرار فاى مااروعات ناجحاة عانى من عد  القادرالخال إال أنه كاٌرا ما ت

 ادارٌة ، كما تعانى عجازاإلة  ا كاٌرا ما تعانى من نقل الخيرالموارد المالٌة ، كما أنضعؾ 

 فى التخطٌط وإعداد اليرام  والماروعات. اوقصور

كما أن ا فى عالمنا العريى خاصة يٌن الاياه حملة المإابلت العلمٌة ، وة تنتار اليطال

صااادر للتاااوتر ، فإن اااا أٌضاااا م ةعلاااى األسااارة رتفااااه عاااهء اإلعااااامصااادر لتفااااق  الفقااار ال

ة يتؤسٌس جمعٌات أالٌة قد ارتيط العقد األول من األلفٌواالجتماعٌة ، وة واالنحرافات السلوكٌ

تنموٌااة تتوجااه نحااو تااوفٌر فاارل عماال للاااياه ماان خاابلل التاادرٌه والتؤاٌاال لئلعااداد لسااوا 

 .ة ؽٌروالص ٌر قروا للماروعات متنااٌة الصؽرالعمل ، كما ناطت جمعٌات فى توف

ٌعتمااد ااالا النااوه ماان الجمعٌااات علااى عاادة مصااادر أام ااا الصاانادٌا التااى أناااؤت ا 

ا الحكومات التى قامت ييرام  خصخصاة ، واألماوال التاى توفرااا االه الصانادٌا تاؤتى ؼاليا

   فرل عمل من خابلل ، تتعامل اله الصنادٌا ما يطالة الخرٌجٌن توفر لة من من  خارجٌ

ط ياٌن المساتفٌد مان خادمت ا نحاء الايبلد ، تقاو  يادور الوساٌأفى ة ارمنتة ناطة جمعٌات أالٌ

 عمال الا التوجه.رجال األ، وقد تينت جمعٌات ةالمقرضة والج 

وإل تعادل يطالة الاياه فاى عالمناا العرياى ضاعؾ المعادل العاالمى فإن اا تقتارن أٌضاا 

ة اد فاارل عماال جدٌاادإلٌجااة ملحااة ، وتاااكل حاجاا ةالنمااو السااكانى والتحاادٌات اليٌجٌاا يماااكلة
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للاياه المحرومٌن والم ماٌن واإالء ٌمكن مساعدت   من خبلل ناااط رٌاادة األعماال التاى 

 تقو  ي ا يعا الجمعٌات األالٌة.

مع   المإسسات االجتماعٌة مسجلة كمن ماات ال تتاوخى الاري ، ماا ٌضاع ا فاى ولكن 

أٌضااا عااد  وصااول رواد مواج ااة قٌااود قانونٌااة ومكتيٌااة تحااد ماان توسااع ا. وماان التحاادٌات 

. ااألعماااال االجتماعٌاااة فاااى مع ااا  الحااااالت إلاااى التموٌااال واالجتماااان، ماااا ٌحاااول دون نمواااا

الدولٌة ٌضعؾ المإسساات وأااداف ا  ةخطط الج ات المانحعلى واالعتماد المفرط ياكل عا  

، عاجقاا ًوتوج  ا. كللت ٌاكل عد  الحصول على التكنولوجٌا، إلا ما اقترن يضعؾ التموٌال، 

عمااال االجتماعٌاة ؼٌاار معتارؾ يااه علاى نطاااا واساا فااى المنطقااة ال ٌازال مف ااو  رٌاادة األو

العريٌة. وعلى جم ور الناس وصاانعً السٌاساات التمٌٌاز ياٌن األعماال الخاصاة التاً ت ادؾ 

إلى تحقٌا أرياح مان ج اة، والجمعٌاات الخٌرٌاة، والمإسساات االجتماعٌاة مان ج اة أخارى، 

 .والمإسسات من النمو واالستدامة فى العال  العريً لتمكٌن اله الجمعٌات

 

 المنهج التعاونى فى التنمٌة :

ٌتمٌااز الماان   التعاااونى فااى التنمٌااة أنااه ال ٌتحاارت ياادافا الااري  كحالااة ماان   الماااروه 

وه الحكاومى ، ولكناه ٌتحارت يادافا الخال أو يؤوامر فوقٌة من السلطات كحالة من   الماار

تااؽٌل قاوة عملاه  إلاىاجة المسات لت للسالعة أو الخدماة وحاجاة المنات  اياه االحتٌاجات ك حإ

يما ٌمكن المخطط فى حالاة ومدخراته المحدودة ( األمر اللى ٌرته راادة استخدا  الموارد ، 

 اياه احتٌاجات أكار يموارد أقل.إمكانٌة إخل يالمن   التعاونى من اٌوه األ

ٌنماا أالتجمعاات الياارٌة و وجادتتنمٌة حٌاما مكانٌة الإأٌضا ٌمكن المن   التعاونى من 

واو أمر قاد ٌعجاز عناه ، عداداا واليٌجة التى تعٌا فٌ ا أتياعدت اله التجمعات وم ما كانت 

حياااط جاادوى ماااروه فااى إاجاال التكلفااة المالٌااة العالٌااة فااى الماااروه الحكااومى حٌنمااا ٌقااؾ ح

التكلفاة /  خاال حٌنماا تياٌن دراسااتالقطااه ال منطقة يعٌدة أو قلٌلاة الساكان ، وال ٌقيال علٌاه

 الا فاالمن   التعااونى ٌصاٌر ااو الريحٌاة عاد  جادوى االا المااروه مان ناحٌاة الريحٌاة ، ول

 قلٌمٌا.إتنمٌة متوازنة  مة حٌن تكون التنمٌة المست دفةءقره مبلاأل
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لى أن اا إ و  التنمٌة اليارٌة التى تنصرؾ كما أن المن   التعاونى او األقره صلة يمف

نسان ي دؾ توسٌا الخٌارات وتعتمد كمقومات ل ا الصحة والدخل نسان ولئلنسان ياإلنمٌة اإلت

ماوال القلٌلاة واألوالتعلٌ  واى أٌضا مإارات ا ، فالتعاونٌة تقو  على تجمٌا الج ود الصؽٌرة 

ة الخاصاة موال دون أن ٌلؽاى الصافٌقو  على استخدا  اله الج ود واألفى كٌان تعاونى كيٌر 

نتاااو الكيٌاار ووفااورات الحجاا  ياارؼ  ضااآلة المااااركات ، مزاٌااا اإلن لإكٌااة ، واااى تحقااا للمل

 ومن ا  ال ٌقؾ ضعؾ االدخار عاجقا أما  التعاونٌة.

صاول لى مراكماة األإاياه االحتٌاجات فإن ا تتجه يداٌة إعلى من    اتما قٌا  التعاونٌ

نساان أحاد أاا  االه مماا ٌاوفر لئل ٌاً أساسا ٌااً تعاون اً ول لا كان التعلٌ  والتادرٌه مياد نسانٌة ،اإل

ن إاااياه االحتٌاجااات يمااا ٌترتااه علٌااه ماان راااادة أ، كمااا ة نسااانٌة واااو المعرفاااالصااول اإل

اساتخدا  الماوارد ٌرفاا الاادخل الحقٌقاى للفارد واااو ي الا ٌاوفر المقااو  الااانى للتنمٌاة اليااارٌة، 

نفااا الصااحى ممااا ٌااوفر المقااو  إلمكانٌااة أكياار فااى اإلااى إى ارتفاااه دخاال الفاارد الحقٌقاى وٌاإد

 الاالث ل له التنمٌة.

والمن   التعاونى فى التنمٌاة ااو االقاره صالة اٌضاا يالتنمٌاة المساتدامة ، حٌاث ٌعتيار 

ياة جٌال القادمة فى الموارد الطيٌعٌاة قٌماة مترتالسبلمة اليٌجٌة ومراعاة حقوا األالحفا  على 

لمان   التعااونى ٌمكان مان اجاات ، ولماا كاان اااياه االحتٌإعلى انطابلا الجمعٌاات مان ميادأ 

ساساا ف او أجدت التجمعات اليارٌة وٌقاو  علاى حااد الماوارد الياارٌة ٌنما وأنماجى العمل اإل

قدر من ؼٌره على تحقٌاا التنمٌاة الرٌفٌاة والتنمٌاة المحلٌاة ، حٌاث كال فارد فاى كال تجماا األ

حداث التنمٌة من القواعاد إومن ا  ٌت  ، يارى وفقا ل له التنمٌة التعاونٌة ٌاارت يج ده وماله 

، وتيادأ االه المااروعات يتلات  لٌ ااإويالماروعات التى ترى اله التعاونٌات أن اا فاى حاجاة 

ساامات ( أو تااوفر ٌااة وتعاونٌااات الحاارفٌٌن وصاااجدى األالتااى تولااد الاادخل ك تعاونٌااات زراع

سااكان ( أو تااوفر المعرفااة لخاادمات االساات بلكٌة وتعاونٌااات اإلنفاااا ك تعاونٌااات الساالا وااإل

ٌضاا مان التنمٌاة السٌاساٌة عان أكماا ٌمكان االا ، والم ارات ك جمعٌات الخادمات التعلٌمٌاة ( 

 ان التعاونى.ٌنالدٌمقراطٌة فى مختلؾ وحدات الي عمالأطرٌا 

ن التعاونٌااات كااار تقاادما ماان االسااتقرار ألاااله االسااياه تمكناات المجتمعااات األ ولكاال

لتنمٌة الرٌفٌة والتنمٌة المحلٌاة وتكاملات ماا القطااه الخاال والمااروه الناطه فٌ ا تكفلت يا

 الحكومى فاستحقت أن تكون ارٌكا تنموٌا أساسٌا.
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 التعاونٌات والحد من التضخم :

تستطٌا الحركة التعاونٌة المااركة فى الحد من التضخ  عان طرٌاا التاؤاٌر فاى جاانيى 

ساسااٌة ، وينٌااان التكااالٌؾ للساالا التااى ا األسااعار الساالالعاارا والطلااه ، والمسااتوى العااا  أل

اعلٌاات االه نتاج ا ، وٌتوقؾ الا التؤاٌر على حج  الحركة التعاونٌاة ، وانتاااراا، وفإتتولى 

 .الحركة 

نماا تنيعاث فاى ناااط ا إجمااال مان إركة التعاونٌة ال تسات دؾ الاري  وفإلا كانت الح -1

التاى تلياى االه االحتٌاجاات ماا نتااو السالا إإاياه االحتٌاجات فإن ا تقاو  يعارا و

لاى  خار حساه إلاى أخارى ومان وقات إاختبلؾ مف و  اله االحتٌاجاات مان منطقاة 

تطااور مسااتوٌات الاادخول ، فاالحتٌاجااات فااى مجتمااا زراعااى تختلااؾ يااالقطا عاان 

خمسااٌنات االحتٌاجااات فااى مجتمااا المدٌنااة ، كمااا أن مااا كااان ٌعتياار كمالٌااا فااى ال

 أو اليوتاجاز أصي  ا ن ضرورٌا.ة ابلجوالة والستٌنات مابل كالؽسال

ينفساا ا أو تتعاماال مااا الٌااد األولااى فااى ة ناات الحركااة التعاونٌااة تناات  الساالعلا كاإو -2

علاى ة طاء ، فاإن مقادار ال اواما المحملاتوفٌراا واى يللت تقلال مان حلقاات الوسا

عضااااج ا   تساااتطٌا الحركاااة أن تاااوفر السااالا ألومااان اااا، ساااٌكون محااادودا ة السااالع

المتعاااملٌن مع ااا عمومااا يسااعر ٌقتااره ماان التكلفااة علمااا يااؤن ماااروعٌة ولجم ااور 

الجمعٌات التعاونٌة االست بلكٌة ماابل فاى ن ار أعضااج ا تقاو  علاى أن أساعار اليٌاا 

 سعار المنافسٌن.أفٌ ا تقل ياكل ملحو  عن 

إن الحركااة التعاونٌااة ي االا المعنااى ٌمكاان أن تاااكل ياادٌبل اجتماعٌااا جاااازا عاان دور  -3

وللات مان خابلل تضاحٌة االه الحركاة  ، فى الدع  المياار للسلا االست بلكٌةالدولة 

ن ، فااإلا كاناات من مااات التوزٌااا خااروء ماان ااااما الااري  الاالى ٌتقاضاااه األيجااز

علاى أسااس قايلٌاة الساوا ل اا ك لماا ة حٌانا ؼٌار منضايطأخرى تتقاضى اواما األ

ن ااا  تسااتطٌا للاات أللحركااة التعاونٌااة الحٌانااا ( فااإن اأتمالااه ماان وضااا احتكااارى 

 ساسى اللى ٌحر  علٌ ا ميدأ اليٌا يؤقصى ري  ممكن.محكومة يقانون ا األ

طبله الحركة التعاونٌاة يادور الادع  ٌمكان أن ٌحارر المٌزانٌاة العاماة للدولاة ضإن ا -4

قال دخول النقدٌاة للفجاات األمن الا العهء  ما توجٌه الا الدع  فى صاورة زٌاادة الا

لخرٌجى الجامعات والمعااد العلٌا ، يما ٌمكان مان ة ات يطالدخبل ، أو صرفه كإعان
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مان  اتناٌط الطله االست بلكى والحد مان الركاود وااو الالى كاان فاى حاد لاتاه سايي

 نتاو ومن ا  العرا.ياه التضخ  يتؤاٌره على قاعدة اإلسأ

لٌاا مح ةساسٌة سواء كانت منتجيتوزٌا السلا األكما أن اضطبله الحركة التعاونٌة   -5

عان طرٌاا  قطااه األعماال العاا    أو الخاال أو  ةو مستوردة ، سواء كانت موفرأ

نحاااء أجتماااعى واحااد ل االه الساالا فااى كافااة مسااتوردة يمعرفت ااا ، مااا تحدٌااد سااعر ا

، ٌمال ما انتاار الحركة التعاونٌة زٌادة فى الدخول الحقٌقٌة لعمو  المواطنٌن اليبلد

 ل له ال اارة.ة خول الطفٌلٌة المصاحيات ونمو الدوٌقضى على  اارة االختناق

 

 نجد أن : ةفى الحد من الفقر وتعزٌز المواطنو

أو ة ات   العرقٌاءمعاات المحلٌاة يؽاا الن ار عان انتمااالتعاونٌات تجما أفاراد المجت -1

اند االجتماااعى إمااا فااى اااكل فعااال ماان أاااكال التسااة أو السٌاسااٌة أو اللؽوٌاا ةالملايٌاا

نتاااو الحرفااى تعاونٌااات اإل نتاااو منفااردا كة علااى اإلى ماان   القاادركمنتجااٌن لااٌس أل

( أو كمسات لكٌن ال ٌساتطٌا أى مان   فاى حادود قوتاه الااراجٌة  والزراعى والسمكى

ساااكان تعاونٌاااات اإل ك العالٌاااةا وأساااعاراٌاااة حااادودة أن ٌتعامااال ماااا الساااوا العادالم

لااا أناااطة وماان ااا  فالتعاونٌااات تخ، (  واالساات بلكٌة للساالا واالساات بلكٌة للخاادمات

عضااء ، وفاى كلتاا الحاالتٌن فإن اا ع   االساتفادة للقاوة الااراجٌة لؤلمولدة للدخل أو ت

 ااراا. وتخفٌؾ  الفقر ةتس   ياكل فعال فى الحد من  اار

% مان صاافى الفااجا فاى 5من الفااجا الالى تحققاه ك ٌيلاػ  االتعاونٌات تقد  جزء -2

فاااا مااان المساااتوى االقتصاااادى القاااوانٌن الحالٌاااة ( لليٌجاااة المحلٌاااة وااااى ي ااالا تر

 واالجتماعى ي له اليٌجة.

لاى الفقاراء فاى منااطق   المختلفاة ، فالتعاونٌاة نتااو إقدرة التعاونٌات على الوصول  -3

تجما أفراد ال ٌستطٌا أى من   منفردا أن ٌحل ماكلته ، ويٌنما ل  تستطا الااركات 

الرسامى ٌكااد الوجاود لاى ااإالء الفقاراء ألن إوال ٌجات والمن مات العامة أن تصل 

ٌكون منعدما فى العااواجٌات، ويٌنماا ال ٌجاد القطااه الخاال حاافزه الريحاى للعمال 
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لٌاة اء فاى مجاال السالا أو الخادمات كا فى اله المناطا تيرز أامٌة التعاونٌات ساو

 الوحٌدة المنطقٌة.

لااى إفعالٌااة حضااوراا فااى اااله المناااطا وتحتاااو التعاونٌااات االساات بلكٌة لتحقٌااا  -4

ن التعاونٌااات فااى اااله الحالااة تااإدى أدوارا كااان لزامااا إحٌااث ، عااوٌا ماان الدولااة ت

تقو  ي ا ، وفى مقايل ما ٌترته علاى القٌاا  ي الا الادور مان اساتقرار أن على الدولة 

 اقتصادى واجتماعى وأمنى.

أن التعاونٌات واى ال تسات دؾ الاري  تع ا  القاوة الااراجٌة للمتعااملٌن مع اا وتقاد   -5

 .حتٌاجات   اياه اإالدع  ، وتجعل   أكار قدرة على  الى إحدى صورل   يالت

تقاد  التعاونٌاات مجاااالت ليٌاا منتجاات األساار الفقٌارة ، ومان ااا  تاوفر ل اا اسااتقرار  -6

مصاادر الاارزا ، أٌضااا الماااروعات القاجمااة علااى القااروا الصااؽٌرة أو القااروا 

ٌاات متنفساا ل اا لعابلو متنااٌة الصؽر وتعانى مااكل تسوٌقٌة حاادة تجاد فاى التعاون

 اله الماكلة.

لى تعاونٌات فاى مجاال الخادمات المختلفاة كالخادمات التعلٌمٌاة إتحتاو اله المناطا  -7

عاونٌااات ت اال والخاادمات الصااحٌة وخاادمات اليٌجااة وخاادمات النقاال ، وياادون اااله الت

 لى تلت الخدمات يدون إاياه.إ حاجة اله المجتمعات

امات يادور التصادى ل اله ال ااارة ، إال أن ارتيااط إلا كانت الجمعٌات الخٌرٌة قاد ق -8

اليعا من ا ياتجااات سٌاسٌة أو دٌنٌة علٌ ا تحف ات أمنٌاة ، ٌجعال اليااه مفتوحاا 

أما  التعاونٌات االست بلكٌة لمؤل الفراغ النات  عان انساحاه تلات الجمعٌاات يٌنماا ال 

 ٌوجد دور حكومى.

 

 دور التعاونٌات فى مكافحة البطالة

تحادد ينساية كيٌارة مادى نجااح أو فاال ٌيٌن الحركة التعاونٌة والدولة ة العبلقفى ضوء 

 المن مات التعاونٌة فى المنطقة العريٌة.

يٌن الحكومة والتعاونٌات مان ة ر ي ا العبلقالتى تتطوة كللت فإننا نلح  اختبلؾ الطرٌق

 سى.مع م ا لو طايا اقتصادى وسٌاة ى يلد  خر ، وتتؤار يعوامل عدٌديلد إل
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ألاؾ جمعٌاة  45ويالرؼ  من العدد ال اجال مان التعاونٌاات العريٌاة الالى ٌيلاػ أكاار مان 

إال أن الحركة التعاونٌاة العريٌاة لا  تصال إلاى المساتوى المطلاوه مان الفعالٌاه  – (16ك تعاونٌة

كما ل  تحقا اله التعاونٌات العريٌة الكاٌار مان األااداؾ  – ةاالقتصادٌة واالجتماعٌة المرجو

 .ة حققت ماٌبلت ا فى الدول المتقدم تصادٌة واالجتماعٌة كمااالق

 ةالاارؼ  ماان اختبلفات ااا األٌدولوجٌاا وقااد أدركاات أؼلااه الحكومااات العريٌااة للاات علااى

قتصاادٌة المالاى لتعزٌاز التنمٌاة االجتماعٌاة واال ةونٌات ااى األداو منت أن التعا –ة والسٌاسٌ

حكومات إلاى إدراو تنمٌاة التعاونٌاات فاى كاٌار واتج ت اله ال ة ،وخاصة فى المناطا الرٌفٌ

 .ة س ا  التعاونٌات فٌ ا يصورة كاملمن خطط ا ويرامج ا التنموٌة الوطنٌة لضمان إ

نتاو، ليطالة ياكل واض  فى تعاونٌات اإلٌيرز المن   التعاونى فى التعامل ما ماكلة ا

حااد وتجمٌاا الج اود التاى ال ، حٌاث التعاونٌاات تقاو  علاى ٌا أو خدمٌا سلع اسواء كان انتاج

، أى ال ٌساتطٌا أن ٌعمال لحساايه إماا  اٌستطٌا أى من ا منفردا أن ٌقو  ينااط ٌدر علٌه عاجد

لاى أكاار مان فارد حتاى إلٌاه ٌحتااو إول لقصور امكانٌاته التموٌلٌة أو أن النااط الميتؽى الادخ

ااو قااج  مان من ماات فاى ، وعلٌه فإن المن   التعاونى ال ٌقتصار فقاط علاى ماا  ٌحقا أادافه

اااكل جمعٌااات أساسااٌة أو عامااة أو اتحااادات وال ٌقتصاار علااى المجاااالت التااى تؽطٌ ااا اااله 

نتااو الخادمى والسالعى وال ٌقاؾ قايل لبلساتخدا  فاى كال مجااالت اإل المن مات ، ولكنه من  

 ه ٌفضاال االه المنااا  مان حٌااثعلاى قاد  المسااواة ماا الماان   الخاال أو المان   العاا  ولكنا

 :ا تى

حٌاث المااروه التعااونى ال ٌنت اى يوفااة صااحيه  ، لى أدنى حاد ممكانإتقلٌل المخاطر  -1

 كالماروه الفردى الخال واو ما ٌرفا جدارته االجتمانٌة.

علاى وااو عاونٌة ومن المن ماة التعاونٌاة األوجود رقاية متيادلة من أعضاء المن مة الت -2

 .ما ٌوفر درجة كيٌرة من المحاسيٌة والافافٌة

 إمكانٌة يدء النااط يؤقل قدر من التموٌل. -3

                                                 
16

 هالتحيد هةتعيونى هةعربى . 



43 
 

وماان ااا  ٌاات  االكتفاااء يؤقاال ااااما ممكاان ٌكفااى  ، ول ٌصااي  اااو التاااؽٌلأن ال اادؾ األ -4

نتاو إلخدمة التعاونٌة مقارنة يو اأه مما ٌإدى النخفاا أسعار السلا الستمرار المارو

 القطاه الخال أو العا .

  على النااط الحرفى اللى ٌعتمد على العمال أن الا المن   او األكار قدرة على الحفا -5

كال لاى  خار ، ومان اا  ٌكاون للمنتجاات الحرفٌاة فاى إالٌدوى واو ما ٌختلؾ من مكاان 

ااو ماا جعال مصار تتمٌاز فى الصادرات حٌث تتراجاا المنافساة ، و ةدولة ودوراا مٌز

 خااه.لؤل ةااث يرؼ  أن ا لٌست دولة منتجفى صناعة األ

لاى التضاامن كناااط إكار قادرة علاى ولاوو األنااطة التاى تحتااو أن الا المن   او األ -6

ٌضا أجراء، ول لا ناطة ٌقل الحافز لدى األوالنااط الزراعى ، حٌث فى اله األالصٌد 

نتاجٌااة ماان النااااط إفإنناا نجااد أن النااااط الزراعااى القااج  علااى أساالوه المزارعااة أكاار 

 الزراعى القاج  على استججار الؽٌر.

نتاااو الكيٌاار، وأٌضااا التااى ال تقااو  اقتصااادات ا علااى اإل ناااطةخول فااى األإمكانٌااة الااد -7

 األناطة التى تتطله سرعة تؽٌٌر التصمٌ  والمودٌبلت كصناعة المبليس الجاازة.

ناطة اليٌجٌة ، وقد يٌن التى تقتضى مااركة الناس كاأل او المن   األفضل فى الخدمات -8

صااة فااى اااله االناااطة قصااور أداء اااله إخفاااا االعتماااد علااى الاااركات العامااة والخا

 . ة مجتمعٌةالاركات ألنه نااط ٌقتضى ماارك

ن ا إحٌث ، ناطة التى تتطله كاافة استخدا  العمالة فضل فى األالمن   التعاونى او األ -9

فة اساتخدا  رأس الماال أو ناطة التى تعتمد على كااتملت التموٌل اللى ٌمكن ا من األ ال

نااطة تجاد عزوفاا مان القطااه الخاال والقطااه أصايحت االه األ الكاملة ، وقدة المٌكن

العا  يسيه األعياء المالٌة والقانونٌة وتااؽٌل عادد كيٌار مان العااملٌن ، خاصاة يعاد أن 

توقفت الحكومات فى اليلدان العريٌة يسيه يرام  التايٌت والتكٌؾ ال ٌكلى عن الدخول 

 لحاا عمالة جدٌدة ي ا.إت عن ومن ا  تكاد تكون قد توقف، فى أناطة اقتصادٌة 

النااااط التعاااونى يؽااا الن اار عاان حالااة الينٌااة األساسااٌة علااى خاابلؾ  وجااودإمكانٌااة  -10

أساساٌة متطاورة حتاى ٌساتطٌا أن ٌنات   تضى توفٌر يناًالنااط العا  والخال اللى ٌق

فى أى مجتما يارى كير  ٌوجدياكل اقتصادى ، ولكن النااط التعاونى من الممكن أن 
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ساساٌة لتجماا يادءا مان السالا والخادمات األقره أو يعد لٌنت  ما ٌحتاجه الا اأو صؽر 

 لى خدمات الصٌانة وتكنولوجٌا المعلومات.إ

ن أنفس   ٌمكن   أن ٌقٌموا تعاونٌات   ، ومن اا  ٌالتعاونى فإن المتعطل ويمقتضى المن  

اروه مااترت ، ء ملى ره عمل كى ٌاؽله ولكنه ٌجما ج ده ما رفاقه ليدإال ٌلجؤ كل من   

لى ٌد راعٌة سواء كانت الدولة يحك  المسجولٌة االجتماعٌة أو من مات إفقط ت ل انات حاجة 

يالادعوة  المجتما المدنى أو التن ٌ  التعاونى القاج  ، والا األخٌر او األناط واللى ٌيادأ دوره

ه، ويالتعااون عبل  ، ا  قياول الجمعٌاات التاى نااؤت ضامن ينٌاناعن طرٌا مختلؾ وساجل اإل

مااا الج ااات المانحااة سااواء كاناات الدولااة أو من مااات محلٌااة أو دولٌااة يتااوفٌر حااد أدنااى ماان 

 التموٌل ما أخل الضمانات الكافٌة.

الاداخلٌن الجادد دان العريٌة تركزاا يٌن الاياه وومن أا  مبلم   اارة اليطالة فً اليل

علاى األخال ياٌن اإلنااث مان   إلى سوا العمل من خرٌجً المعااد والمدارس والجامعاات و

نت ااو سٌاساات اقتصاادٌة اادفاة إلاى رفاا معادالت اومن أجل للت تساعى الادول العريٌاة إلاى 

ستامارات وؼٌراا من يرام  وسٌاساات اإلصابلح االقتصاادي والتاً ادة االالنمو الحقٌقٌة وزٌ

ال أنااه إ رة علااى تولٌااد فاارل العماال والاادخل .إلااى تحسااٌن القااد-علااى الماادى الطوٌاال -تااإدي 

ويسيه محدودٌة أار اإلصبلحات االقتصادٌة التاً نفالت ا العدٌاد مان الادول العريٌاة وماا أدت 

إلٌه فً مع   األحٌان من تزاٌد معدالت اليطالة والفقر ألسياه لٌس اناا مجاال للخاوا فٌ اا 

ة وميااار ةضرورة لتنفٌل سٌاسات تاؽٌل تدخلٌافإن العدٌد من اله اليلدان قد وجدت أن انات 

 .ج اٌل المتاحة للمتعطلٌن من أيناي دؾ زٌادة فرل العمل والتاؽ

اااؽٌل الاالاتً ترسااٌ  اقافااة الترتكااز علااى دعاا  واوقااد كااان ماان أااا  اااله السٌاسااات مااا 

فً الا السيٌل فإن ج ودا كيٌرة قاد ياللت الحر وتاجٌا الميادرات الفردٌة والخاصة والعمل و

اعتيرت اله الماروعات الصؽرى والمتوسطة، و وسا فً إقامة الماروعاتللتاجٌا على الت

عالمً ؼالاه كان للت تمااٌا ما اتجاه وافد عملٌة التنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة ومن أا  ر

السٌاسااات االقتصااادٌة ٌن اار إلااى اااله الماااروعات ياعتياراااا وسااٌلة أخاال ٌسااود الدراسااات و

 لنامٌة.خاصة فً الدول اة لمعالجة ماكلة اليطالة والفقر أساسٌ

وفً الحقٌقة فإن أامٌة اله الماروعات ال تقتصر على فجاة معٌناة مان الادول وال علاى 

حٌث تاٌر اإلحصاءات والدراسات إلاى تزاٌاد ، كون ا وسٌلة لمعالجة قضاٌا اجتماعٌة محددة 
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قتصادات العالمٌة يما فٌ ا حتى الدول المتقدمة . وحالٌاا أامٌة اله الماروعات فً مختلؾ اال

% مان إجماالً المنااآت االقتصاادٌة فاً العاال  90اله الماروعات تمال ما نسايته نحاو فإن 

 % من القوى العاملة على المستوى العالمً.60-50وتو ؾ نحو 

 ةتطور الماروعات الصؽرى فاى المنطقاومن أا  العوامل التى أارت وتإار فى نمو و

ة ماان خاابلل التااارٌعات المٌسااروللاات ة ناااا االسااتامار والمخاااطر السٌاسااٌمااة مءمبلة العريٌاا

ة لات العبلقاة حقوق ا وتٌسٌر عبلقات ا يااألج زعلى ة ة إقامة اله الماروعات والمحاف لعملٌ

 كالضراجه والجمارت والينوت وؼٌراا.

أو ة ٌمكان أن تاامله مان إعفااءات ضارٌيٌوكللت حوافز االستامار فى الا القطااه وماا 

قاماة إلوقد تمتد اله الحوافز إلاى تاوفٌر األراضاى ، ة عا الرسو  أو دع  ألسعار الفاجدمن ي

 لتاؽٌل اله الماروعات.ة الضرورٌة وتوفٌر المرافا األساسٌة التحتٌة الينٌ

وسااعر ة وسٌاسااات الاادع  وسااعر الفاجاادة الضاارٌيٌة كااللت مااا ٌمكاان أن تااوفره السٌاسااو

 والمنتجات. ستقرار فى أسواا مستلزمات اإلنتاواوؼٌراا من السٌاسات من ة صرؾ العمل

وتلاات الحاارؾ  للن ااوا ي االه الصااناعاتة المطلويااة المدريااة وأٌضااا ماادى تااوفر العمالاا

ل اله ة المتاوافرة وكاللت إمكانٌاات التن اٌ  واإلداروقادرات ا علاى التجدٌاد ة ومدى قدرات ا الفنٌ

 .ة أو مؤجور ةمإسسات سواء كانت لاتٌال

علااى نقاال التكنولوجٌااا ة والقاادر ةيتكارٌااواال ةٌاارتيط يااللت أٌضااا القاادرات اليحاٌاا وقااد

 ستفاده من ا.لمجتما نحو تنمٌت ا وتطوٌراا واالوتطوٌع ا فى المجتما وتوج ات ا

مختلاؾ الادول فاى  ال  التى نتجت عن السٌاسات االقتصاادٌة فاىالسليٌة ويرؼ  ا اار 

ن فاى الااجون االقتصاادٌة والتاى كاان ماة تحرٌار األساواا وتقلاٌل دور الدولاوة تٌار العولما

 ةأيرزاااا إلؽاااء كافااة أاااكال الاادع  التااى كاناات تح ااى ي ااا الماااروعات الصااؽرى والتعاونٌاا

فى أسعار مستلزمات اإلنتاو والمنتجات وكل ما ترته على ة للتقليات السوقٌة وترك ا معرض

ماان جانااه  خاار قااد أااارت علااى  ااروؾ التاااؽٌل ة ٌاار أسااعار الصاارؾ ، إال أن العولمااتحر

نولوجٌااا وعلااى األخاال تكنولوجٌااا رات التااى حاادات فااى التكوضاارورة توافق ااا مااا التطااو

 تصال.اال
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التعاونٌة لتكون اى اإلطار اللى تنت   من خبللاه ة قافن تينى الن ا  التعاونى ونار الاإ

ل وعلاى سايٌة ٌحقا العدٌد من التؽٌرات ال ام ج ود تطوٌر الماروعات الصؽرى ، ٌمكن أن

فاى وحادات أكيار ك األمار الالى ٌاإدى إلاى ة ه الصاؽٌرنتاجٌاإلالماال إعاادة تكاوٌن الوحادات ا

ة المالاى مماا ٌمكن اا مان االساتفاد تقلٌل عدد الوحدات االقتصادٌة واقتراه سعات ا من السعات

 من وفرات السعات(.

وكلا انتاار وحدات اقتصادٌة جدٌدة تعمال علاى تجمٌاا مصاادر الطلاه والعارا لات 

أو ة كن اا مان التصادى للقاوى االحتكارٌاتم ةفاعلٌا ردى ؼٌر المحسوس لتصي  لاتالتؤاٌر الف

 .ة أو الن اجٌة طأو الوسٌة فى أسواا السلا األولٌة ايه االحتكارٌ

تمكان صاؽار المنتجاٌن والحارفٌٌن مان اساتخدا   ةوأٌضا إنااء وحادات اقتصاادٌة جدٌاد

 من قيل.ة ل  تكن متاحة جدٌدة نتاجٌإأسالٌه ومدخبلت 

 

 جهود المشروعات الصغٌرة فى مساندةدور التعاونٌات 

الااياه  وتااؽٌلة أسلويا فعاال للحاد مان اليطالاة والمتوسطة تعتير الماروعات الصؽٌر

ٌر معقد تكنولوجٌاا ال تحتاو إلى تموٌل كيٌر وؼة فالماروعات الصؽٌر –ة وكلا تاؽٌل المرأ

 إابلت التاىوالماة يال وتيارز فٌ اا الكفااءة أو حسايات مكلفة كيٌر ةدارإإلى ة ولٌست يحاج –

ؼٌار المضامونة النتااج  والتاى ترسا  مف او  قاٌ  العمال ة تيعد أصحاه الماروه عن المؽامر

 لدى الاياه.ة لاتى والميادرات الفردٌال

سالوه مان الادول األجنيٌاه فاى انت ااو االا األنا فى االا المجاال عادد كيٌار مان وقد سيق

يالماااروعات ة ات المتعلقاالتوجااه نحااو رساا  السٌاسااتااوفٌر فاارل العماال للاااياه ماان خاابلل ا

ة الصااؽٌروعلااى ساايٌل الماااال ال الحصاار فااى " الٌايااان " الصااناعات ة والمتوسااطة الصااؽٌر

وابلاماجااة ألااؾ ان وفاى " إٌطالٌااا " ٌوجااد ملٌوناا –ة الٌايانٌااة % ماان العمالاا80تساتوعه نحااو 

ملٌون فرصة  15أكار من ة ى أمرٌكا حققت الماروعات الصؽٌروف –ماروه فردى صؽٌر 

رٌكٌاة لادى الااياه م% من قوة العمال األ70أستوعيت  ةكما أن الماروعات الصؽٌر، ل عم

تااوفر نحااو ة والمتوسااطة يااى فااإن الصااناعات الصااؽٌرولاادول االتحاااد األورة أٌضااا يالنسااي –

 لاياه دول االتحاد.% من فرل العمل 70
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التصاادى نتاجٌااة يمختلااؾ قطاعات ااا فااى ااااره إلااى أامٌااة التعاونٌااات اإلوانااا تجاادر اإل

دارة االه القطاعاات مان خابلل تاارٌعات إة وتوفٌر فارل العمال إلا ماا أحسان لماكلة اليطال

تجاااه ة ي ااا الدولااة وفااى ااالا الصاادد انااات أدوار منوطاا، تاان ا يالعماال التعاااونى ة حماجٌاا

 ة .مساندة  ج ود الماروعات الصؽٌر التعاونٌات وانات دور للتعاونٌات فى

 جاه التعاونٌات :ت ةالدور المنوط بالدول -1

وللات ماان  –نحاو تمكاٌن التعاونٌاات ماان  داء دورااا ة سٌاساات عاماا الدولاةأن تتيناى  -

فى إطار تعااونى ة والمتوسطة للماروعات الصؽٌر ةخبلل إصدار التارٌعات المن م

 تتكامل ما يعض ا.ة عنقودٌة ه للت من خلا ايكلفيما ٌك

ا ٌتناساه واحتٌاجاات ساوا العمال ماا تؤاٌل الاياه يماة أن تتينى المإسسات التعلٌمٌ -

 إعطاء أولوٌة للتدرٌه الفنى والم نى.

العمال العريٌاة يااؤن تاوطٌن لٌ اا من ماة إالعريٌة الميادئ التاى دعات  أن تتينى الدول -

 العريٌة لاؽل فرل العمل التى تتوفر ي ا.ة وإعطاء أولوٌة للعمال -ة العمال

ياه نحااو توجٌااه الاااة موسااعة ء حملاا  المسااموه والمرجااى والمقااروأن ٌتينااى اإلعاابل -

مااروعات مان دخال وماا تادره تلات الة والمتوساطة للدخول فى المااروعات الصاؽٌر

 . مجز

 :ة ى مساندة جهود المشروعات الصغٌرالدور المنوط بالتعاونٌات ف -2

أن تنت   التعاونٌات من   التكامل يٌن ا على المستوى المحلى داخال كال قطار عرياى  -

ساراه فاى معادالت التنمٌاة فاى ناه مان ااؤن للات اإلإحٌث  ، القومى أو على المستوى

 اليلدان العريٌة وتوفٌر فرل العمل.

مااال ة وإنااااء تعاونٌاات ؼٌاار تقلٌدٌااة الاادخول فااى مجااالت تعاونٌااة جدٌااد التوجاه نحااو -

 ؼٌراا ...ة ونٌة وتعاونٌات الخدمات المنزلٌالتعاة والصٌدلة تعاونٌات الصح

لطيٌعااة الماااروه الصااؽٌر الاالى ٌاات  ة موضااوعٌ ةيإعااداد دراسااأن تقااو  التعاونٌااات  -

الختٌااره ة ووضاا معااٌٌر سالٌم –الٌاه  ةجدواه والحاجاإقامته فى منطقة عمل ا ويٌان 

 يدء العمل يه. قيل
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واختٌاار طرٌقاة التموٌال  أن تتينى التعاونٌات توفٌر التموٌل البلز  للماروه الصاؽٌر -

 للماروه الصؽٌر.ة المناسي

 

 : من خالل ما ٌلى ةن تساهم فى الحد من مشكلة البطالتطٌع الحركة التعاونٌة أكما تس

ماال إدخاال  ةإقامة جمعٌات تعاونٌة است بلكٌة جدٌدة وإدخال أناطة جدٌدة ؼٌر تقلٌدٌا -

وااالا ، والتؽلٌااؾ وكااللت الخضاار والفاك ااه ويٌااا األساامات ويٌااا اللحااو  ة ن ااا  التعيجاا

 ة .يٌرة وٌحد من اليطالر فرل عمل كالنوه من النااط ٌوف

ماا نتااو الزراعاى مفاى منااطا اإلة ناعات تحوٌلٌٌمكن للتعاونٌات أن تقو  يإدخال ص -

 فٌ ا.ة وإتاحة فرل عمل إضافٌة القاجمة ٌإدى إلى زٌادة تاؽٌل المناؤ

اارى للعنصار الية ل م ارات مختلفاوصقة التدرٌيٌ ةعلى التعاونٌات االاتما  ياألناط -

 ة .عمل جدٌد وتؤاٌل   وخلا فرل

ى مجاااال اليٌجاااة علاااى التعاونٌاااات إناااااء جمعٌاااات تعاونٌاااة فاااى مجاااال الخااادمات وفااا -

والخادمات ة وخادمات النقال وخادمات الساٌاحة والخادمات الصاحٌ ةوالخدمات التعلٌمٌا

وللات ٌقلال مان ة مان العمالا اكيٌار اوؼٌراا مان الخادمات التاى تساتوعه عاددة الاقافٌ

 .ة ماكلة اليطال

ة حرفٌااة أو صااناعٌ –ة ساامكٌ –زراعٌااة  – ةا اسااتامارٌة حرفٌااٌاركااللت تنفٌاال مااا -

ٌتينااااا االتحاااد التعاااونى الحرفااى مااا الج ااات لات االختصااال ومن مااات ة صااؽٌر

خاصاة ة لنجااح األنااط اساٌةمان خابلل تاوفٌر المقوماات األسوللت ، المجتما المدنى 

الجتلاه عدد كيٌر  تعاالتحوٌل المياار ويرنام  التدرٌه والتؤاٌل والتروٌ  للمارو

 من األفراد.

وأٌضا الجمعٌات التعاونٌة يالمحلٌاات ٌمكان أن تكاون منافال رجٌساٌة لتساوٌا منتجاات  -

ين ااا  ة والزراعٌااة والساامكٌة الحرفٌااة ٌجٌن وكااللت التعاونٌااات اإلنتاجٌاااااياه الخاار

اكه وتااوفٌر أماااكن يااٌن المناات  والجمعٌااة وعلااى الدولااة رعاٌااة تلاات الااارة الماااارك

واالا الن اا  ٌاوفر للجمعٌاة عاجاد ٌجعل اا ، إلدارت اا ة وتدرٌه العمالة ا المبلجمالعر

 .ةر األار فى الحد من  اارة اليطالتتوسا وكللت ٌعود يؤكي
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كمااا أن الجمعٌااات التعاونٌااة يالمحلٌااات ٌمكاان ل ااا أن تسااوا منتجااات الرٌااؾ خاصااة  -

ساطاء وٌقاد  حماٌاة الو المنتجات الزراعٌة التعاونٌة مما ٌإدى إلاى حماٌاة المنات  مان

 .ة نتجات يؤسعار معقولفى الحصول على الم ةلمست لت المدٌن

وللت من خبلل جمعٌات  ةختلؾ قطاعات ا فى المناطا الناجٌوتناٌط الحركة التعاونٌة يم

 .ة نٌات اإلسكان والتعاونٌات الخدمٌوكللت تعاو، است بلكٌة 

 

 التعاونٌات والتنمٌة المحلٌة :

ه اونٌاة يالمحلٌاات ٌمكان أن تكاون منافال رجٌساٌة لتساوٌا منتجاات ااياالجمعٌات التع -

نتاجٌاة الحرفٌااة والزراعٌاة والساامكٌة ين اا  المااااركة يااٌن الخارٌجٌن والتعاونٌااات اإل

 المنت  والجمعٌة.

الجمعٌات التعاونٌة يالمحلٌات ٌمكن أن تكون منافل رجٌساٌة لتساوٌا المنتجاات الرٌفٌاة  -

لااى حماٌااة المناات  الزراعااى ماان إالزراعٌااة يمااا ٌااإدى  ت التعاونٌاااتخاصااة منتجااا

ل علااى اااله اسااتؽبلل الوسااطاء وٌقااد  حماٌااة إٌجايٌااة لمساات لت المدٌنااة فااى الحصااو

 . ة المنتجات يؤسعار معقول

اطا العمرانٌة الجدٌدة سكانٌة فى المنلحركة التعاونٌة االست بلكٌة واإلن تناط اأٌمكن  -

من ناحٌة وتايٌت السكان فى اله المناطا من ناحٌاة لى تنمٌة قٌ  التضامن إيما ٌإدى 

فضبل عن حماٌة اإالء السكان من المؽاالة فى أساعار السالا االسات بلكٌة أو ، أخرى 

 تعرض   الست بلت سلا ردٌجة.

ساااكانٌة فاااى المنااااطا الااااعيٌة لحركاااة التعاونٌاااة االسااات بلكٌة واإلٌمكااان أن تنااااط ا -

ى لسااالا الطيقاااات الفقٌااارة والااالى ٌاااوفر ل اااله والعااااواجٌة ياعتيارااااا الماااوزه الرجٌسااا

فى حدود قدرت ا ويما ٌس   فى تنمٌة االه المنااطا عان طرٌاا  امبلجم االطيقات مسكن

 مااركة أفراداا فى توفٌر احتٌاجات   من خبلل اإلطار التعاونى.

خدمات التعاونٌة لى تحقٌا معدل سرٌا النتاار جمعٌات الإتحتاو المجتمعات المحلٌة  -

نتاجٌاااة فاااى مجااااالت خدماااة اليٌجاااة والمجااااالت التعلٌمٌاااة والصاااحٌة  بلكٌة واإلاالسااات

 لى تحسٌن مستوى اله الخدمات وت لٌه أسعاراا.إومجاالت نقل الركاه يما ٌإدى 
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من الضرورى أن ٌوجد توجه لادع  العبلقاة التيادلٌاة القوٌاة ياٌن التعاونٌاة والمحلٌاات  -

لى تنمٌته ، وفاى االا ٌرجاى إفرل تإدى  ن را لما ٌمكن أن ٌإدٌه كبلاما لآلخر من

أن تعطى المحلٌات للتعاونٌات أولوٌة فى توفٌر متطليات ا من األااث المكتياى وأدوات 

 مااا دامااتدوات الكتايٌااة ومسااتلزمات الوحاادات الصااحٌة والمستااافٌات، الن افااة واأل

قال جاودة األسعار التى تقد  ي ا اله السالا فاى مساتوى أساعار المنافساٌن أو أقال وال ت

 عنه.

ضرورة رعاٌة أج زة الحك  المحلى للجمعٌات التعاونٌة الطبليٌاة ن ارا للادور الكيٌار  -

المنوط ي ا فى تريٌة الناء ، يتقدٌ  كافة ما تحتاجه من دع  تدرٌيى وتوجٌاه وفارل 

 نمو وأعمال تحفٌز الطلية المتفوقٌن فى مجال التعاونٌات.

 

 الٌة :والم قتصادٌةالتعاونٌات واألزمات اال

ة ول العال  أن التعاونٌات المالٌجتاحت داالتى ة راألخٌ قتصادٌةواالة المالٌ ةيٌنت األزم

فاى ة ا التقلٌدٌه ، ألن ا كانت متحف ااألفضل يٌن ن ٌرت ة النسيٌة كانت المإسسات لات المٌز

، يل  ٌقى، وتتوجه ياستامارات ا لقطاعات االقتصاد الحقة الخطرة االستامار فى األدوات المالٌ

 2008فاى ناااط ا وفاى جمٌاا قطاعات اا خابلل أزماة  اا دت نموة إن اله التعاونٌات المالٌ

فااى الوالٌااات ة ى ، وتيااٌن أرقااا  األوضاااه المالٌاافااى حالااة فوضااة يٌنماا كاناات األسااواا المالٌاا

قااد حتاادا  أزمااة المصااارؾ فاالمتحااده وتاااٌوان أنااه فااى  اال ة وكناادا واولناادا والمملكااة المتحااد

فى محف ة قروض ا وفى تلقٌ ا الوداجا فى الفتارة مان ة كيٌر ةاله التعاونٌات من زٌاد تمكنت

وفاااى أزماااة الكسااااد العاااالمى الكيٌااار فاااى ابلانٌاااات القااارن الماضاااى كانااات ،  2008/2009

فااازادت ة النااااط قتصاااادٌةااااى المإسساااات االة ات الزراعٌاااة فاااى الوالٌاااات المتحااادالتعاونٌااا

، كما تمكنت  1934ملٌون دوالر فى  250إلى  1924فى ملٌون دوالر  76ماترٌات ا من 

التاى لحقات يالعدٌاد مان  قتصاادٌةالتعاونٌات كمإسسات اقتصادٌة من اليقاء وسط األزمات اال

يلدان العال  فى وقت أؼلقات فٌاه مإسساات القطااه الخاال ، وفاى أواخار السايعٌنات وأواجال 

لتاى خلقت اا التعاونٌاات كانات يسايه % مان الو ااجؾ ا63الامانٌنات من القرن الماضى فاإن 

مات كما حادث فاى استمراراا فى اليقاء ، يل إن معدل تكوٌن التعاونٌات ٌزٌد فى أوقات األز

فى أزماة الكسااد العاالمى الكيٌار فاى ابلاٌنٌاات القارن الماضاى ، وقيل اا فاى ة الوالٌات المتحد
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 130تااكل ي اا ماا ياٌن  حٌاثة ن فى مست ل األلفٌاٌتر القرن التاسا عار ، وفى األرجنأواخ

، وفاى ة فسا   علاى أنقااا مإسساات أعماال خاصاللعااملٌن لحسااه أنة جدٌادة جمعٌ 200و

ة وؼٌاار مياااارة ماان اليقاااء مقدمااة فاارل عماال مياااار جمعٌااه 150تمكاان أكااار ماان  2007

يٌن زٌاادة معادالت ة طردٌة لؾ عامل ، وقد وجد أن انات عبلقأ 12لكسه العٌا ألكار من 

ان التاى خضاعت لدراساة فاى كاٌار مان اليلاد ةدة معدالت تكوٌن الجمعٌات الجدٌادزٌاوة اليطال

 ة .اله العبلق
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