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كلمة رئيس مجلس إدارة الهيئة

فــي كثيــر مــن البلــدان، يعتبــر العمــل التعاونــي ذا أهميــة كبيــرة اقتصاديــًا واجتماعيــًا، فهــو يعمــل علــى تحســين 
الظــروف االقتصاديــة لألعضــاء المنخرطيــن فيــه مــن خــالل حصولهــم علــى دخــل حقيقــي مرتفــع، ومســتوى 
معيشــي أفضــل، ناهيــك عــن التغيــرات االجتماعيــة االيجابيــة التــي تحدثهــا التعاونيــات مــن خــالل تضامــن الفــرد 
مــع الغيــر، خاصــة فــي أوقــات األزمــات أو التغيــرات االجتماعيــة. ومــع انتشــار التعاونيــات حــول العالــم وتحقيقهــا 
نجاحــات بــارزة كمؤسســات اقتصاديــة ذات شــراكات تضامنيــة، تزايــدت قناعــة األفــراد بأهميــة وجودهــا باعتبارها 
طريــق مفتــوح للقيــادات الجديــدة التــي تعــرف كيــف تؤثــر فــي األفــراد، وتحقــق لهــا الخــالص مــن المتســلطين 
فــي المجتمــع علــى أموالــه ومقدراتــه. ونتيجــة لذلــك، ارتفعــت أعــداد أعضاءهــا لتتجــاوز المليــار عضــو حــول 
العالــم )أي ان هنــاك فــرد تعاونــي بيــن كل ســبع أفــراد(، ويشــغلون أكثــر مــن 100 مليــون فــرد بأجــر فــي 

تعاونياتهــم، كمــا يقــدر عــدد األفــراد المســتفيدين مــن العمــل التعاونــي أكثــر مــن ثالثــة مليــارات فــرد. 

وفــي فلســطين، ورغــم بــدء العمــل التعاونــي نشــاطه فــي عشــرينات القــرن الماضــي، اال ان هــذا النشــاط مــا 
زالــت مســاهمته ضعيفــة علــى المســتويين االقتصــادي واالجتماعــي، لوجــود العديــد مــن المعيقــات، والتي من 
أبرزهــا وجــود االحتــالل االســرائيلي مــن ناحيــة، وعــدم انتشــار وتطبيــق المفهــوم التعاونــي ومبادئــه وقيمــه بيــن 
المواطنيــن بمــا فــي ذلــك األعضــاء التعاونييــن أنفســهم مــن ناحيــة ثانيــة، وعــدم تطبيــق تشــريعات فلســطينية 
شــاملة ومحدثــة مــن ناحيــة ثالثــة. ونتيجــة لذلــك، لــم يتجــاوز عــدد األعضــاء التعاونييــن فــي الجمعيــات التعاونيــة 
العاملــة 50 ألــف فــرد، ممــا يعنــي وجــود عضــو تعاونــي واحــد بيــن كل 100 فــرد مــن الســكان تقريبــًا، ممــا أدى 

إلــى ضعــف واضــح فــي المســاهمة االقتصاديــة واالجتماعيــة لهــذا القطــاع. 

ويعتبــر تحديــث االســتراتيجية للفتــرة )2023-2021( أمــر ضــروري، وذلــك اســتنادًا إلــى مراجعــة مــا تحقــق وما لم 
يتحقــق خــالل الفتــرة )2019-2017( مــن االســتراتيجية القطاعيــة مــن جهــة، وااللتــزام بتعليمــات مجلــس الــوزراء 
بعــد بمراجعتهــم ألجنــدة السياســات الوطنيــة مــن جهــة أخــرى.  وهــذه االســتراتيجية الناتجــة عــن التحديــث 
ســوف تشــكل المرجعيــة إلعــداد 3 خطــط ســنوية ممتــدة علــى فترتهــا، والتــي يجــب أن تتوافــق وتتكامــل 
مــع خطــط جميــع ذوي العالقــة مــن مؤسســات حكوميــة واتحــادات وجمعيــات تعاونيــة ومؤسســات داعمــة 
للقطــاع التعاونــي، مــع ضــرورة تنســيق وتكامــل االدوار فيمــا بينهــم فــي تنفيــذ مهامهــم، فــي ســبيل احــراز قفزة 

نوعيــة فــي اتجــاه تحقيــق رؤيــة القطــاع التعاونــي وتعزيــز دوره اقتصاديــًا واجتماعيــًا. 

أشــكر جميــع  )2023-2021(، كمــا  للفتــرة  االســتراتيجية  إعــداد هــذه  القائميــن علــى  أشــكر  الختــام،  وفــي 
األطــراف الحكوميــة وغيــر الحكوميــة األخــرى الذيــن شــاركوا فــي تحديثهــا بعــد مــرور 3 ســنوات، بمعــن تحديثهــا 
للفتــرة )2023-2021(، والتــي ســتعتبر األســاس والمرجعيــة الرئيســية إلعــداد الخطــط التنفيذيــة لمؤسســات 
القطــاع التعاونــي. كمــا واتقــدم بالشــكر إلــى مؤسســة كوســبي اإليطاليــة لتغطيتهــا الماليــة لتكاليــف ورشــة 

العمــل، وإلــى منظمــة العمــل الدوليــة للمســاعدة الفنيــة التــي قدمتهــا خــالل مرحلــة تحديــث االســترايجية.  

                       د. نصري أبو جيش  

وزير العمل/ رئيس مجلس إدارة هيئة العمل التعاوني
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كلمة رئيس الهيئة

تعتبــر عمليــة ترســيخ وتعزيــز الفكــر والقيــم والمبــادئ التعاونيــة بيــن أفــراد الشــعب الفلســطيني 
فــي مقدمــة أولويــات هيئــة العمــل التعاونــي، حيــث تعمــل علــى توعيتهــم بأهميــة العمــل التعاونــي 
باســتخدام مختلــف الوســائل المتاحــة، وذلــك بهــدف الوصــول إلــى مأسســة القطــاع التعاونــي، وإلــى 
تغييــر األنمــاط الســلوكية القائمــة إلــى أنمــاط جديــدة تســهم فــي إيجــاد مشــاريع تنمويــة جــادة وذات 
مــردود اقتصــادي فاعــل علــى األعضــاء التعاونييــن وأفــراد أســرهم أينمــا وجــدوا فــي محافظــات 
الوطــن مــن جهــة، وعلــى التنميــة واالقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة والبيئيــة علــى المســتوى 

الكلــي مــن جهــة أخــرى

ولكــي تكــون قــادرة علــى القيــام بالمهــام والمســؤوليات التــي انيطــت بهــا، عملــت الهيئــة منــذ 
تأسيســها فــي بدايــة العــام 2018، وعلــى مــدار الســنتين المنصرمتيــن علــى توفيــر تمويــل حكومــي 
وغيــر حكومــي لكافــة احتياجاتهــا التشــغيلية والرأســمالية مــن جهــة، ولكافــة أنشــطتها التنظيميــة 
واالشــرافية والتوعويــة والرقابيــة علــى القطــاع التعاونــي مــن جهــة أخــرى. كمــا عملــت الهيئــة ومــا 
زالــت تعمــل مــع الشــركاء والمؤسســات ذات العالقــة علــى توفيــر بيئــة تشــريعية محدثــة ومتكاملــة 

ليتــم انفاذهــا علــى القطــاع التعاونــي أفــرادًا ومؤسســات. 

ولقناعتهــا بأهميــة التكنولوجيــا فــي تســهيل الوصــول إلــى المعلومة، وألهميــة البيانات والمعلومات 
الرقميــة فــي عمليــات التخطيــط ورســم السياســات وإجــراء الدراســات البحثيــة، عملــت الهيئــة ومــا 
زالــت تعمــل علــى حوســبة أعمالهــا وأرشــيفها، وذلــك مــن خــالل بنــاء نظــم معلومــات تعاونيــة، وبمــا 
يشــمل الجانبيــن اإلداري والمالــي، وتغذيــة هــذه النظــم بالبيانــات حســب اختصــاص كل منهــا. إضافــة 
إلــى ذلــك، واســتنادًا إلــى قواعــد البيانــات المتوفــرة، زودت الهيئــة العديــد مــن المؤسســات والباحثيــن 

بالبيانــات التعاونيــة ذات المصداقيــة العاليــة، وذلــك بنــاًء علــى طلباتهــم. 

واســتنادًا إلــى منجــزات الهيئــة والشــركاء حــول المواضيــع المذكــورة أعــاله، وإلــى تعليمــات مجلــس 
الــوزراء المتعلقــة بتحديــث االســتراتيجيات القطاعيــة وعبــر القطاعيــة، قامــت هيئــة العمــل التعاونــي 
ــن بمراجعــة وتحديــث اســتراتيجية القطــاع  ــادة فريــق عمــل مكــون مــن كافــة الشــركاء والداعمي بقي
التعاونــي للفتــرة )2023-2021(، وبمــا يتوافــق مــع أجنــدة السياســات الوطنيــة. وســتكون هــذه 
االســتراتيجية المحدثــة األســاس الــذي ســيتم االســتناد اليــه فــي بنــاء الخطــط التنفيذيــة لــكل مــن 

هيئــة العمــل التعاونــي وشــركاءها فــي القطــاع التعاونــي.

وفــي الختــام، أتقــدم بجزيــل الشــكر إلــى كافــة أعضــاء الفريــق الــذي عمــل بجــد فــي عمليــة المراجعــة 
ــًا االلتــزام بمــا ورد فيهــا عنــد قيــام كل جهــة معنيــة بإعــداد خططهــا  والتحديــث لالســتراتيجية، راجي

للســنوات الثــالث المقبلــة.

يوسف الترك         

رئيس هيئة العمل التعاوني





القسم األول

المقدمة
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1.1. خلفية حول استراتيجية القطاع التعاوني 
تشــكل االســتراتيجيات القطاعية وعبر القطاعية جزًء أساســيًا في دورة التخطيط وتقديم الخدمات، 
ــج. وتشــكل أيضــًا  جــزًء  ــات وتحقيــق النتائ ــذ هــذه األولوي ــات والبرامــج الالزمــة لتنفي وتحــدد األولوي
هامــًا مــن إطــار التخطيــط والموازنــة متوســطة األمــد ودورة إعــداد الموازنــة الســنوية، باإلضافــة إلــى 
ذلــك يتــم ايضــًا ربــط نتائــج التحديــث بعمليــة إعــداد الموازنــات، حيــث ســتراعي عمليــة اعــداد موازنــة 

2021، 2022، 2023 لنتائــج عمليــات تحديــث االســتراتيجيات القطاعيــة وعبــر القطاعيــة. 

اطلقــت اســتراتيجية القطــاع التعاونــي 2022-2017 فــي بدايــة العــام 2017 كاســتراتيجية فرعيــة 
لقطــاع العمــل، وتــم اعتمادهــا الحقــًا مــن قبــل مجلــس الــوزراء كاســتراتيجية مســتقلة للفتــرة -2018

2022، وذلــك اســتجابة للقــرار بقانــون رقــم )20( لســنة 2017م بشــأن الجمعيــات التعاونيــة، والــذي 
نــص فــي المــادة)4( منــه علــى انشــاء هيئــة العمــل التعاونــي كمؤسســة تتمتــع بالشــخصية االعتباريــة، 
وتكــون لهــا موازنــة خاصــة ضمــن الموازنــة العامــة وتتبــع مجلــس الــوزراء، وايضــًا تتمتــع باألهليــة 
القانونيــة لمباشــرة جميــع األعمــال والتصرفــات التــي تكفــل لهــا تحقيــق أهدافهــا، بمــا فــي ذلــك 
تملــك األمــوال المنقولــة وغيــر المنقولــة الالزمــة لممارســة اعمالهــا ونشــاطها وفقــُا الحــكام القــرار 
بقانــون، وتســري علــى الهيئــة القوانيــن واألنظمــة المتعلقــة بالشــؤون اإلداريــة والماليــة، واللــوازم 
واألشــغال المطبقــة علــى الــوزارات والدوائــر الحكوميــة وتلتــزم برفــع تقاريرهــا الدوريــة والســنوية عــن 

اعمالهــا الفنيــة واإلداريــة والماليــة لمجلــس الــوزراء. 

تشــاركي  نهــج  علــى   2017-2022 التعاونــي  القطــاع  اســتراتيجية  اعــداد  عمليــة  اســتندت  وقــد 
ضــم جميــع األطــراف المعنييــن فــي القطــاع التعاونــي، وخاصــة االتحــادات التعاونيــة ولجــان إدارة 

التعاونيــات 

وفــي هــذا الســياق، عقــد الفريــق المشــرف علــى عمليــة اعــداد االســتراتيجية مجموعــة مــن الــورش 
وجلســات الحــوار والتــي نتــج عنهمــا التوافــق بيــن جميــع المعنييــن علــى محــاور العمــل االســتراتيجي 
ــادي،  ــة لقطــاع التعــاون فــي فلســطين ضمــن رؤيــة متفــق عليهــا » قطــاع تعاونــي منتــج وري الثالث
مســتقل بذاتــه، تعكــس ممارســاته التزامــه المطلــق وقناعتــه بمبــادئ التعــاون الســبع، ولــه مســاهمة  
ملموســة فــي االقتصــاد الوطنــي وفــي بنــاء مقومــات الدولــة الفلســطينية المســتقلة« وتــم اإلعالن 
عــن اطــالق االســتراتيجية فــي مؤتمــر جماهيــري حاشــد بحضــور دولــة رئيــس الــوزراء الفلســطيني، 
وعــدد يزيــد عــن 200 ناشــط وناشــطة مــن القطــاع التعاونــي والمؤسســات الرســمية ومؤسســات 

المجتمــع المدنــي المعنيــة فــي القطــاع التعاونــي الفلســطيني. 

القسم األول
المقدمة
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2.1. الحدود والمفاهيم ذات العالقة في القطاع التعاوني 
تســتند االســتراتيجية الوطنيــة للقطــاع التعاونــي باألســاس إلــى السياســات الوطنيــة العليــا لدولــة 
فلســطين، والمتمثلــة فــي اجنــدة السياســات الوطنيــة 2020-2017، وإلــى التشــريعات الوطنيــة 
وخاصــة القــرار بقانــون رقــم )20( لســنة 2017 بشــأن الجمعيــات التعاونيــة، وعلــى مفاهيــم ومبــادئ 
العمــل التعاونــي التــي يوافــق عليهــا الحلــف التعاونــي الدولــي، والــذي انضمــت اليــه هيئــة العمــل 
التعاونــي اخيــرًا  كعضــو مراقــب. وبشــكل محــدد، فــان االســتراتيجية ســتأخذ بعيــن االعتبــار المفاهيــم 
تعزيــز  بشــأن   193 رقــم  الدولــي  العمــل  مؤتمــر  توصيــة  حددتــه  الــذي  والنطــاق  والمصطلحــات 

التعاونيــات.   

اهــداف القــرار بقانــون رقــم)20( لســنة 2017: تشــجيع وتنظيــم وتنميــة العمــل التعاونــي باالعتمــاد 
علــى مبــادئ العضويــة الطوعيــة، واإلدارة الديموقراطيــة، والمشــاركة االقتصاديــة، واالســتقاللية 
الذاتيــة، والمعرفــة التعاونيــة، والتعــاون بيــن التعاونيــات بمــا يعــود بالنفــع علــى األعضــاء التعاونييــن 

والمجتمــع المحلــي. 

معــًا  اتحدوا  أشخاص  من  مؤلفــة  مستقلة  جمعية  “التعاونيــة”  تعبير  يعنــي  التعاونيــة:  تعريــف 
طــواعية لتحقيــق احتياجاتهم وتطلعاتهم االقتصادية واالجتماعية والثقافيــة المشــتركة عن طــريق 

 1 منشأة مملوكة ملكية جماعية ويشرف عليها ديمقراطيا”. 

قيــم العمــل التعاونــي: تتمثــل فــي المســاعدة المتبادلــة، المســؤولية الشــخصية، الديموقراطيــة، 
المســاواة واالنصاف، التضامن والقيم األخالقية المتمثلة في االســتقامة والشــفافية والمســؤولية 

االجتماعيــة والعنايــة بالغيــر. 

للســلطة  األعضــاء  ممارســة  للجميــع،  والمفتوحــة  الطوعيــة  العضويــة  التعاونيــة:  المبــادئ 
والتدريــب  التعليــم  واالســتقالل،  االســتقاللية  لالعضــاء،  االقتصاديــة  المشــاركة  الديموقراطيــة، 

المحلــي.  بالمجتمــع  واالهتمــام  التعاونيــات،  بيــن  التعــاون  والمعلومــات، 

البنيــان التعاونــي: يتكــون مــن1. الجمعيــة التعاونيــة وهــي مؤسســة اقتصاديــة اجتماعيــة تؤســس 
مــن 15 عضــوًا علــى األقــل، يرتبــط أعضاؤهــا طوعــًا لتلبيــة احتياجاتهــم وطموحاتهــم المشــتركة مــن 
خــالل مســاهماتهم الذاتيــة وملكيتهــم المشــتركة وادارتهــم ومراقبتهــم الديموقراطيــة وتمــارس 
نشــاطاتها بصفتهــا االعتباريــة. 2. االتحــاد القطاعــي: وهــو االتحــاد الــذي يؤســس مــن 7 جمعيــات 
تعاونيــة علــى األقــل مــن نفــس القطــاع. 3. االتحــاد العــام وهــو االتحــاد الــذي يؤســس مــن 5 اتحادات 
قطاعيــة علــى األقــل وال يجــور تأســيس اكثــر مــن اتحــاد عــام. 4. يجــور الربــع جمعيــات تعاونيــة او اكثــر 

مــن نفــس القطــاع تأســيس جمعيــة مركزيــة. 

مجــاالت او قطاعــات العمــل التعاونــي: تعمــل التعاونيــات فــي جميــع القطاعــات االقتصاديــة 
واالجتماعيــة والثقافيــة الحاليــة، كمــا يمكنهــا العمــل فــي أي قطاعــات مســتجدة، وينخــرط فيهــا 

افــراد او مؤسســات او شــركات بصفتهــم االعتباريــة.

1. توصيــة منظمــة العمــل الدوليــة رقــم 193 بشــأن تعزيــز التعاونيــات وبيــان الجمعيــة العامــة للحلــف التعاونــي الدولــي بشــأن الهويــة التعاونيــة )1995( إن مصطلــح “أشــخاص” 
المســتخدم فــي التعريــف يمكــن أن يشــير إلــى أفــراد وإلــى أشــخاص اعتبارييــن مثــل الشــركات. وُتســّمى التعاونيــات التــي يضــّم أعضاؤهــا أشــخاصًا معنوييــن تعاونيــة ريــادة األعمــال. وتضــم 
بعــض التعاونيــات أعضــاًء مختلطيــن )مثــل الحكومــة المحليــة والمنظمــات غيــر الربحيــة والمنشــآت إلــخ. وتحــدد إمكانيــة إنشــاء تعاونيــات مــن هــذا النــوع بنــاًء علــى التشــريعات الوطنيــة.
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3.1. هيئة العمل التعاوني تقود القطاع التعاوني 
تهــدف هيئــة العمــل التعاونــي إلــى تنظيــم القطــاع التعاونــي واالشــراف عليــه مــن خــالل القيــام 
بمجموعــة مــن المهــام والصالحيــات التــي حددتهــا مــواد القــرار بقانــون رقــم )20( لســنة 2017 بشــأن 

الجمعيــات التعاونيــة ومــن أهمهــا: 

ورفعهــا . 1 التعاونــي،  بالقطــاع  المتعلقــة  واالســتراتيجيات  الخطــط  ووضــع  السياســات  رســم 
إلقرارهــا. الــوزراء  لمجلــس 

لعمــل . 2 المنظمــة  التعليمــات  التعاونــي، ووضــع  بالعمــل  المتعلقــة  القوانيــن  إعــداد مشــاريع 
بالعمــل. الخاصــة  االسترشــادية  األدلــة  واعتمــاد  التعاونيــة،  واالتحــادات  الجمعيــات 

ضمــان تطبيــق أحــكام القــرار بقانــون رقــم 20 لســنة 2017 بشــأن الجمعيــات التعاونية، واألنظمة . 3
واللوائــح والتعليمــات الصــادرة بهذا الشــأن، ومتابعة تنفيذها.

تنظيــم العالقــة مــع الجمعيــات واالتحــادات التعاونيــة القطاعيــة واالتحــاد العــام، وتشــجيعها . 4
علــى االرتبــاط االقتصــادي، وفقــًا للمبــادئ التعاونيــة.

تعزيــز التنســيق والتعــاون مــع الــوزارات والمؤسســات األهليــة والرســمية المعنيــة، باإلضافــة إلــى . 5
تعزيــز التعــاون مــع المنظمــات التعاونيــة العربيــة والدوليــة.

تمكيــن المــرأة والشــباب، ودمــج األشــخاص ذوي اإلعاقــة، واألســرى المحرريــن فــي القطــاع . 6
التعاونــي.

تجميع وتنسيق البيانات، وتوفير المعطيات اإلحصائية عن القطاعات التعاونية المختلفة.. 7
ــة مــن الجهــات المانحــة للقطــاع التعاونــي، بمــا يهــدف إلــى . 8 الموافقــة علــى المشــاريع الممول

ــره. ــي وتطوي ــة القطــاع التعاون تنمي

نشــأت هيئــة العمــل التعاونــي فــي بدايــة العــام 2018، وذلــك بموجــب المــادة رقــم )65( مــن القــرار 
بقانــون، والتــي نصــت علــى ان ينقــل موظفــو اإلدارة العامــة للتعــاون فــي وزارة العمــل إلــى الهيئــة 
دون المســاس بحقوقهــم الوظيفيــة بعــد انشــاء الهيئــة والمــادة، )6( حــول مجلــس اإلدارة والــذي 
يتكــون مــن أحــد عشــر عضــوًا ممثليــن للــوزارات والمؤسســات ذات العالقــة باإلضافــة إلــى ثالثــة 

ممثليــن مــن االتحــاد العــام للجمعيــات التعاونيــة ويتولــى وزيــر العمــل رئاســته.

يشــرف حاليــًا رئيــس هيئــة العمــل التعاونــي بموجــب القــرار بقانــون علــى تنفيــذ السياســات والقــرارات 
الصــادرة عــن مجلــس إدارة الهيئــة، ويعمــل علــى اعــداد مشــروع موازنــة الهيئــة الســنوي، واالشــراف 
علــى موظفــي الهيئــة وشــؤونها اإلداريــة والماليــة، وذلــك بموجــب المهام والصالحيــات التي حددها 
القــرار بقانــون لرئيــس الهيئــة. ويســاند رئيــس الهيئــة حاليــًا 57 موظــف وموظفــة )منهــم 20 بعقــود(،  
ويعمــل 29 منهــم فــي المحافظــات، كمــا يعمــل 28 موظفــًا فــي مقــر الهيئــة الرئيــس فــي رام اللــه. 

وكذلــك، تنــاط حاليــًا بــكادر الهيئــة 4 وظائــف أساســية تنــدرج فــي اطــار أربعــة وحــدات، وهــي: وظيفــة 
السياســات والتخطيــط، وظيفــة التســجيل واإلرشــاد، وظيفــة التدقيــق المالــي واإلداري، ووظيفــة 
الشــؤون اإلداريــة والماليــة. وتنظــم برامجهــا وتدخالتهــا مــن خــالل برنامــج الموازنــة الــذي تــم اعــداده 

بالتنســيق مــع وزارة الماليــة. 
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4.1. عملية تحديث االستراتيجية 
ألجنــدة  الزمنيــة  الفتــرة  لمنتصــف  وصلــت  قــد  فســطين  دولــة  تكــون   ،2019 العــام  نهايــة  مــع 
السياســات الوطنيــة واالســتراتيجية القطاعيــة وعبــر القطاعيــة 2022-2017، وعليــه يتعيــن علــى 
المعنييــن  مراجعــة وتحديــث أجنــدة السياســات الوطنيــة واالســتراتيجيات القطاعيــة وعبــر القطاعيــة 

لتعكــس األولويــات المســتجدة للحكومــة والظــروف والحقائــق علــى األرض. 

محاور استراتيجية القطاع التعاوني 2017-2022
1. بيئة مؤسساتية وتشريعية ممكنة للتعاونيات

2. تعزيز أداء التعاونيات القائمة
3. التوسع واالنتشار والريادية 

بمتابعــة  التعــاون،  لقطــاع  قائــدة  بصفتهــا  التعاونــي،  العمــل  هيئــة  قامــت  الســياق،  هــذا  وفــي 
التحديثــات علــى اســتراتيجية قطــاع التعــاون، وذلــك بموجــب التعليمــات الصــادرة عــن مكتــب دولــت 
الــوزراء بشــأن تحديــث االســتراتيجية القطاعيــة وعبــر القطاعية،حيــث قامــت هيئــة العمــل  رئيــس 
التعاونــي وشــركاءها بمراجعــة مــا تــم إنجــازه مــن االســتراتيجية القطاعيــة للقطــاع التعاونــي للفتــرة 
)2017 - 2022(، وذلــك بعــد انقضــاء نصــف المــدة الزمنيــة لهــا، لالســتجابة لالولويــات والسياســات 
ــة  الوطنيــة للحكومــة الثامنــة عشــرة وفــي مقدمتهــا، االنفــكاك عــن االحتــالل والتوجــه نحــو التنمي
بالعناقيــد فــي القطاعــات االنتاجيــة المختلفــة، وذلــك مــن خــالل التركيــز علــى نشــر الفكــر الثقافــة 
التعاونيــة وأهميتهــا فــي تحســين األوضــاع االقتصاديــة للمواطنيــن المنخرطيــن فــي العمــل التعاوني، 
حيــث تســاعدهم علــى تحســين دخلهــم ممــا يمكنهــم مــن العيــش والصمــود والبقــاء فــوق ارضهــم. 
وتســتهدف عمليــات التوعيــة مختلــف فئــات المجتمــع، ومــن ضمنهــا طلبــة المــدارس والجامعــات، 
ــة فــي صلــب قطــاع  ــن. وتاتــي هــذه األولوي والشــباب، والنســاء، وذوي اإلعاقــة، واألســرى المحرري
التعــاون الــذي يــدرك الشــركاء فيــه حجــم التحديــات التــي يواجههــا، وخاصــة تلــك المتعلقــة بتحســين 
أوضــاع األســرة الفقيــرة مــن جهــة، والتخفيــف مــن حــدة البطالــة مــن جهــة أخــرى. وقــد اســتمرت هيئــة 
العمــل التعاونــي فــي  نهجهــا التشــاركي اثنــاء مراجعــة االســتراتيجية وذلــك مــن خــالل مجموعــة مــن 

األنشــطة والفعاليــات التشــاركية والتــي تلخصــت فيمــا يلــي: 

تشــكيل فريــق مــن داخــل الهيئــة مكــون مــن مــدراء الدوائــر، وذلــك مــن اجــل متابعــة أنشــطة 	 
واالتحــادات  الجمعيــات  بواقــع  تتعلــق  التــي  وخاصــة  الالزمــة،  المعلومــات  وجمــع  التحديــث 

القادمــة.  للفتــرة  التمويــل  وتوقعــات  التعاونيــة 

عقــد سلســلة اجتماعــات لفريــق العمــل مــن اجــل تحديــد وتضميــن األولويــات الحكوميــة أثنــاء 	 
تحديــث اســتراتيجية قطــاع التعــاون، والعمــل علــى مراجعــة وتحديــث برنامــج الموازنــة بنــاء علــى 

المســتجدات.
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21 مؤسســة مــن الشــركاء 	  40 فــردًا يمثلــون  عقــد ورشــة عمــل مركزيــة بمشــاركة أكثــر مــن 
فــي االتحــادات التعاونيــة والمؤسســات الحكوميــة ومؤسســات المجتمــع المدنــي والشــركاء 
الدولييــن. وخــالل الورشــة، تــم اســتعراض األوضــاع الماليــة واإلداريــة للقطــاع التعاونــي حتــى 
نهايــة العــام 2019، ومراجعــة التدخــالت التــي يجــب ان يتضمنهــا التحديــث لتحقيــق السياســات 
واألهــداف القطاعيــة خــالل النصــف الثانــي مــن االســتراتيجية وذلــك فــي محــاور االســتراتيجية 

الثالثــة. 

عقــد اجتمــاع لفريــق العمــل فــي الهيئــة لمراجعــة نتائــج الورشــة المركزيــة وتضمينهــا فــي وثيقــة 	 
االســتراتيجية وتحديــد آليــات اســتكمال المعلومــات والنمــاذج.

تحديــث االســتراتيجية مــن حيــث األهــداف والسياســات والتدخــالت والنتائــح ومؤشــرات القيــاس، 	 
وذلــك وفــق النمــاذج المعــدة مــن قبــل مجلــس الــوزراء. 

وابــداء 	  لمراجعتهــا  والداعميــن  للشــركاء  المحدثــة  االســتراتيجية  مــن  االولــى  النســخة  توفيــر 
المالحظــات.

اجــراء مشــاورات مــع الشــركاء فــي قطــاع غــزة عــن ُبعــد، وذلــك لصعوبــة عقــد ورشــة مركزيــة فــي 	 
غــزة بســبب حالــة الطــوارئ. 

تعديــل المســودة األولــى مــن االســتراتيجة وفقــًا لمالحظــات المؤسســات الشــريكة والداعمــة، 	 
ورفعهــا إلــى مجلــس إدارة الهيئــة لنقاشــها وإقرارهــا قبــل رفعهــا إلــى مجلــس الــوزراء. علمــًا بــأن 
مجلــس إدارة هيئــة العمــل التعاونــي يتكــون مــن ممثليــن عــن وزارات العمــل، وزارة  األشــغال 
العامــة واإلســكان، وزارة الزراعــة، وزارة االقتصــاد الوطنــي، اميــن عــام االتحــاد التعاونــي العــام، 
ممثليــن عــن األمانــة العامــة لالتحــاد العــام للتعاونيــات، ممثــل عــن اتحــاد نقابــات العمــال، ممثــل 
عــن الغــرف التجاريــة والصناعيــة والزراعيــة. حيــث يتــم اختيــار ممثليــن الــوزارات مــن ذوي االختصــاص. 



القسم الثاني

تحليل الواقع
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القسم الثاني
تحليل الواقع

1.2.  نبذة عن القطاع التعاوني
يتقاطــع القطــاع التعاونــي مــع جميــع القطاعــات االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة والماليــة كــون 
ــة  ــة للشــعوب فــي التنمي ــز المشــاركة الكامل ــة فــي تعزي ــات بكافــة اشــكالها تســاهم بفاعلي التعاوني
المســتدامة )االجتماعيــة واالقتصاديــة والثقافيــة والبيئيــة(، وتســاهم فــي خلــق الوظائــف وحشــد 

المــوارد وتوليــد االســتثمار بإســهامها فــي االقتصــاد. 

القطاعــات الرئيســية والفرعيــة التــي ينشــط فيهــا القطــاع التعاونــي الفســطيني: 
1. القطــاع الزراعــي )النباتــي والحيوانــي(، 2. قطــاع الصيــد، 3. قطــاع التصنيــع الحرفــي، 
4. قطــاع الصناعــات الغذائيــة، 5. قطــاع الصحــة، 6. قطــاع اإلســكان، 7. قطــاع الطاقــة 
)الكهربــاء(، 7. قطــاع الميــاه )توفيــر ميــاه الشــرب(، 7. قطــاع المواصــالت )النقــل(، 8. 
القطــاع االســتهالكي، 9. قطــاع التمويــل) التوفيــر والتســليف(، 10. قطــاع التعليــم، 

11.  قطــاع الطاقــة البديلــة، 12. قطــاع التســويق.  

المعلومــات  تكنولوجيــا  قطــاع  الســياحة،  قطــاع  للتعاونيــات:  واعــدة  قطاعــات 
واالتصــال، قطــاع البيئــة وتدويــر المنتجــات، قطــاع التعليــم مــا قبــل المدرســة، قطــاع 

التجــاري )االعمــال الصغيــرة(، قطــاع المهــن والحــرف، قطــاع خدمــات المنــازل.

تتولــى هيئــة العمــل التعاونــي قيــادة القطــاع التعاونــي المكــون مــن الحركة التعاونية والهيئة نفســها 
التعاونيــات، المؤسســات  الدولييــن والمحلييــن، وهــي  الشــركاء  والــذي يدعمهمــا مجموعــة مــن 
الرســمية، مؤسســات المجتمــع المدنــي الوطنيــة والدوليــة، هيئــات األمــم المتحــدة، مؤسســات 
التمويــل، والشــركات الخاصــة. وينــاط فــي كل طــرف مــن األطــراف أدوار ومســؤوليات تســاهم فــي 

ــز العمــل التعاونــي ليحقــق أهدافــه االقتصاديــة واالجتماعيــة. تعزي

الجمعيــات التعاونيــة: وصــل عــدد الجمعيــات التعاونيــة المســجلة لــدى هيئــة العمــل التعاونــي . 1
إلــى 866 جمعيــة تعاونيــة، منهــا 677 جمعيــة فــي الضفــة الغربيــة2  و189 جمعيــة فــي قطــاع 
غــزة3. تنشــط التعاونيــات بشــكل أساســي فــي القطــاع الزراعــي وقطــاع اإلســكان وبشــكل 

2. المصدر: السجالت االدارية لهيئة العمل التعاوني، رام الله، فلسطين.
3. المصدر: تقرير االنجاز للعام 2019، هيئة العمل التعاوني، مقر غزة، فلسطين.
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اقــل فــي القطــاع الخدماتــي والقطــاع الحرفــي والقطــاع االســتهالكي. وتشــكل الجمعيــات 
التعاونيــة ســتة اتحــادات تعاونيــة قطاعيــة، الزراعــي واالســكاني والخدماتــي )التوفير والتســليف( 
والحرفي واالســتهالكي )والتســويقي تأســس في العام 2020(، وشــكلت االتحادات الخمســة 
األولــى مجتمعــة االتحــاد التعاونــي العــام. وينــاط بالجمعيــات واالتحــادات التعاونيــة األدوار 

والمســؤوليات التاليــة.

االلتزام بمفهوم ومبادئ وقيم العمل التعاوني والتشريعات الناظمة له. 	 

تجنيــد رأس المــال الــالزم ووضــع التدابيــر الخاصــة بمــا يضمــن تقديــم خدمــات تعاونيــة لالعضــاء 	 
بكفــاءة وفاعليــة، وذلــك بنــاء علــى جــدوى المشــروع التعاونــي الــذي تأسســت التعاونيــة او 

االتحــاد بموجبــه ومراعــاة اســتمرارية العمــل. 

والء األعضاء للتعاونية والتعامل مع خدماتها المقدمة. 	 

مراعاة المعايير اإلدارية والمالية في إدارة الجمعية والتعامل مع الفائض واألرباح.	 

فــي . 2 الناشــطة  الرســمية  والهيئــات  الــوزارات  مــن  بمجموعــة  تنــاط  الرســمية:  المؤسســات 
القطاعــات المختلفــة مهــام ومســؤوليات لهــا عالقــة بتعزيــز وتنظيــم العمــل التعاونــي الناشــط 

ــات مــا يلــي: ــوزارات والهيئ فــي مجــال عملهــا، واهــم هــذه ال

وزارة الزراعــة: تتابــع وزارة الزراعــة شــؤون التعاونيــات الزراعيــة مــن خــالل إدارة مختصــة تنشــط فــي 
جميــع مديريــات الزراعــة، وتنــاط فــي الــوزارة مهمــات تقديــم الدعــم الفنــي واإلرشــاد للتعاونيــات 
وتصديــر  تســويق  وتســهيل  للتعاونيــات  المقــدم  والدعــم  المســاعدات  تنســيق  وايضــًا  الزراعيــة، 

المنتجــات التعاونيــة، وايضــًا اصــدار التراخيــص الالزمــة لشــراء وتوفيــر مدخــالت اإلنتــاج. 

وزارة العمــل: تشــرف وزارة العمــل علــى السياســات والبرامــج الوطنيــة التــي تســتهدف التشــغيل 
والحــد مــن البطالــة، وتســعى إلــى تنميــة قطــاع العمــل والتدريــب المهنــي، وتعمــل علــى انفــاذ 

سياســات ومعاييــر العمــل الالئــق والرقابــة علــى ســوق العمــل بشــكل عــام. 

وزارة االشــغال العامــة واإلســكان: ينــاط بالــوزارة مــن خــالل إدارة عامــة مختصــة دور أساســي فــي 
رفــع التوصيــات واالشــراف علــى عمليــة تخصيــص أراضــي للتعاونيــات االســكانية، ووضــع اللوائــح 
الخاصــة فــي ذلــك، وكذلــك تخصيــص آليــات للعمــل فــي البنيــة التحتيــة الالزمــة لالســكانات التعاونيــة. 

وزارة االقتصــاد الوطنــي: ينــاط بالــوزارة رســم السياســات االقتصاديــة المحفــزة لتســويق المنتجــات 
التعاونيــة، وخاصــة التعاونيــات الحرفيــة والتعاونيــات االســتهالكية بشــكل مباشــر مــن خــالل الــوزارة 
او مــن خــالل المؤسســات الرســمية ذات العالقــة فــي الــوزارة كمؤسســة المواصفــات والمقاييــس. 

وزارة الماليــة: ينــاط بــوزارة الماليــة مجموعــة مــن األدوات والمســؤوليات التــي تختــص فــي انفــاذ 
القانــون فيمــا يتعلــق بضريبــة الدخــل الناتجــة عــن تعامــالت األعضــاء وكذلــك اعفــاء التعاونيــات مــن 
الضرائــب والرســوم الجمركيــة، ورســوم التســجيل علــى األمــوال المنقولــة وغيــر المنقولــة، الالزمــة 

لتنفيــذ أهدافهــا الــواردة فــي نظامهــا الداخلــي. 

وزارة التربيــة والتعليــم: تســاهم وزارة التربيــة والتعليــم فــي رفــع التوعيــة المجتمعيــة ذات العالقــة 
بالعمــل التعاونــي، مــن خــالل المناهــج التعليميــة واألنشــطة المدرســية. 
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وزارة التعليــم العالــي: تســاهم الــوزارة فــي رفــع الوعــي بمفهــوم العمــل التعاونــي بيــن الطلبــة 
والخريجيــن مــن الجامعــات، ودوره فــي التشــغيل، وايضــًا فــي التعليــم واألبحــاث ذات العالقــة وتخريــج 

خبــراء تعاونييــن. 

وزارة الحكــم المحلــي: تســاهم الــوزارة فــي تيســير وتمكيــن التعاونيــات االســكانية مــن خــالل تســهيل 
بالطــرق والميــاه  المتعلقــة  التحتيــة  البنيــة  للتعاونيــات االســكانية، وتوفيــر  البنــاء  تراخيــص  إعطــاء 

ــاء بالتنســيق مــع الجهــات المختصــة.  والكهرب

ســلطة النقــد: تعمــل ســلطة النقــد علــى تســهيل فتــح الحســابات البنكيــة للجمعيــات التعاونيــة، 
ووضــع حوافــز لتعامالتهــا البنكيــة وتســهيل تســجيل بنــك تعاونــي كجمعيــة تعاونيــة. 

وزارة شــؤون المــرأة: وضــع تدابيــر وسياســات خاصــة بترويــج العمــل التعاونــي النســوي، وتشــجيع 
انضمــام النســاء للتعاونيــات او تشــكيل تعاونيــات نســوية فاعلــة فــي القطاعــات المختلفــة، ووضــع 

حوافــر للتعاونيــات النســوية. 

تدريــب  فــي  المســاهمة  للعمــال:  االجتماعيــة  والحمايــة  للتشــغيل  الفلســطيني  الصنــدوق 
التعاونيــات  الجــدوى، وخطــط تطويــر االعمــال، وتيســير وصــول  التعاونيــات فــي مجــال دراســات 

الميســر. لالقــراض 

وإدارة  والتنظيــم  االشــراف  الجهــاز مهمــة  فــي  تنــاط  الفلســطيني:  المركــزي لإلحصــاء  الجهــاز 
المعلومــات المتعلقــة بالقطــاع التعاونــي بالتنســيق مــع هيئــة العمــل التعاونــي، وتوفيــر التدريــب 

فــي بعــض المجــاالت لموظفــي التعــاون.

وزارة التنميــة االجتماعيــة: ينــاط فــي وزارة التنميــة االجتماعيــة تشــجيع الفئــات المســتضعفة علــى 
تشــكيل تعاونيــات، وخاصــة األشــخاص ذوي اإلعاقــة والفقــراء، ووضــع آليــات لالســتفادة مــن الفائض 

المخصــص لتنميــة المجتمــع فــي دعــم التعاونيــات لالســر الفقيــرة او المســتضعفة. 

ــد تســجيل قطعــة  ــة االســكانية وســلطة األراضــي عن ــدأ العالقــة بيــن التعاوني ســلطة األراضــي: تب
التعاونــي  المشــروع  تنفيــذ  مــن  االنتهــاء  وعنــد  األراضــي،  ســلطة  لــدى  الجمعيــة  باســم  األرض 
االســكاني، تتعــاون لجنــة إدارة التعاونيــة االســكانية وهيئــة العمــل التعاونــي وســلطة األراضــي علــى 
نقــل ملكيــة الوحــدات الســكنية مــن الجمعيــة إلــى األعضــاء وفــق األصــول والتشــريعات المعتمــدة.
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مـــن مؤسســـات المجتمـــع المدنـــي الوطنيـــة الناشـــطة فـــي دعـــم القطـــاع 
التعاونـــي

المركز الفلســـطيني للتنمية االقتصادية واالجتماعيـــة، جمعية اإلغاثة الزراعية، لجان 
العمـــل الزراعـــي، مركـــز معًا، معهـــد اريج، اتحاد الشـــباب الفلســـطيني، المركز العربي 
للتطويـــر الزراعـــي أكاد، اتحـــاد الشـــباب الفلســـطيني، طاقم شـــؤون المـــرأة، جمعية 

المـــرأة العاملـــة، جمعيـــة تنمية المـــرأة الريفية، جمعية ســـيدات األعمال.

مـــن مؤسســـات المجتمـــع المدنـــي الوطنيـــة الناشـــطة فـــي دعـــم القطـــاع 
التعاونـــي

منظمـــة وي افكـــت الســـويدية، منظمة اوكســـفام، منظمة كير الدولية، مؤسســـة 
كوســـبي اإليطالية، منظمات اســـبانية، اتحاد البنـــوك اإليطالية. 

مؤسســات المجتمــع المدنــي الوطنيــة والدوليــة: تنشــط العديــد مــن المؤسســات االهليــة . 	
عــام  بشــكل  التعاونيــة  الجمعيــات  قــدرات  وبنــاء  دعــم  مجــال  فــي  والدوليــة  الفلســطينية 
والجمعيــات التعاونيــة الزراعيــة والنســوية والحرفيــة بشــكل خــاص. تتركــز الخدمــات واألنشــطة 
ــة والتــي تعتمــد علــى مصــادر  ــة والدولي ــي الوطني التــي تقــوم بهــا مؤسســات المجتمــع المدن

تمويــل ومنــح مــن الخــارج علــى األنشــطة التاليــة.

نشر التوعية والتثقيف التعاوني للمجتمع بشكل عام والعضاء التعاونيات القائمة. 	 

بنــاء قــدرات الجمعيــات واالتحــادات التعاونيــة القائمــة مــن خــالل التدريــب واالستشــارات وتطويــر 	 
خطــط األعمــال. 

توفير منح للجمعيات التعاونية لتطوير خدماتها ومشاريعها التعاونية. 	 

تيسير تسويق المنتجات التعاونية لألسواق المحلية وفي الخارج. 	 

بناء االنظمة اإلدارية والمالية والخطط واألنظمة المحاسبية وأنظمة الجودة.	 

اجراء الدراسات واألبحاث وإنتاج وتعميم المعرفة والمواد التدريبية والتوعوية.	 
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هيئــات األمــم المتحــدة: تنشــط، بشــكل أساســي، كل مــن منظمــة العمــل الدوليــة، ومنظمــة . 4
األغذيــة والزراعــة فــي األمــم المتحــدة، وهيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة فــي تقديــم الدعــم 
والمســاندة للقطــاع التعاونــي بكافــة مكوناتــه، وخاصــة هيئــة العمــل التعاونــي والتعاونيــات 
الزراعيــة والحرفيــة والنســوية، وبشــكل محــدد تعمــل منظمــات األمــم المتحــدة علــى مــا يلــي: 

توفيــر التدريــب والمعرفــة للعامليــن فــي المجــال التعاونــي وخاصــة المؤسســات ولجــان إدارة 	 
التعاونيــات.

توفيــر الدعــم الفنــي الــالزم لتطويــر التشــريعات والمؤسســات ذات العالقــة فــي تعزيــز العمــل 	 
التعاونــي. 

توفيــر منــح ومســاعدات ماليــة وماديــة للتعاونيــات الفاعلــة فــي بعــض القطاعــات التنمويــة 	 
الزراعيــة والحرفيــة.  وخاصــة 

ــل: تنشــط مجموعــة مــن شــركات التمويــل الصغيــر والبنــوك المحليــة فــي . 5 مؤسســات التموي
مجــال توفيــر القــروض للمشــاريع التعاونيــة، والتــي منهــا: شــركة ريــف للتمويــل وشــركة أكاد 
التعاونيــة  الجمعيــات  المؤسســات علــى تمويــل  العمــل مــع هــذه  للتمويــل والتنميــة. ويتــم 
والتمويــالت  القــروض  توفيــر  مجــال  فــي  البنــوك  بعــض  تنشــط  كذلــك،  ميســرة.  بشــروط 
اإلســالمية لبعــض الجمعيــات التعاونيــة، وخاصــة جمعيــات اإلســكان التعاونيــة، والتــي حصــل 

البعــض منهــا علــى تمويــالت إســالمية طويلــة المــدى. 

الشــركات الخاصــة:  تنشــط العديــد مــن الشــركات الخاصــة المملوكــة الفــراد او لمؤسســات . 6
مجتمــع مدنــي فــي مجــال تســويق وترويــج المنتجــات التعاونيــة الزراعيــة والحرفيــة والنســوية، 
والتــي منهــا: تســويق منتجــات الزيــت والزيتــون والتمــور والمفتــول ومنتجــات االلبــان والفواكــة 
والخضــار. وكذلــك، تعمــل علــى تيســير مشــاركة منتجــات التعاونيــات فــي المعــارض الدوليــة. مــن 
ضمــن الشــركات العاملــة فــي هــذا المجــال شــركة األرض للمنتوجــات الزراعيــة، وشــركة كنعــان 

للتجــارة العادلــة، وشــركة ريــف لالســتثمار والتســويق الزراعــي، وشــركة نيوفــارم. 

صناديــق التمويــل العربيــة:  تنشــط العديــد مــن الصناديــق العربيــة واإلســالمية قــي تمويــل . 7
ودعــم التعاونيــات، وخاصــة التعاونيــات الزراعيــة والنســوية والحرفيــة، والتــي فــي مقدمتهــا 
الصنــدوق العربــي لالنمــاء االقتصــادي واالجتماعــي، الــذي يقــدم ســنويًا دعمــًا ماليــًا لمجموعــة 
مــن التعاونيــات الحرفيــة والزراعيــة، ممــا يســاهم فــي تعزيــز قدرتهــا التنافســية والتســويقية 

لمنتجاتهــا. 

2.2 الواقع الحالي للقطاع التعاوني
فــي نهايــة العــام 2019، أي بعــد انتهــاء النصــف األول مــن الخطــة االســتراتيجية )2017-2022(، 
وصــل عــدد الجمعيــات التعاونيــة المســجلة لــدى هيئــة العمــل التعاونــي إلــى 866 جمعيــة تعاونيــة، 
منهــا 677 جمعيــة فــي الضفــة الغربيــة4، و189 جمعيــة فــي قطــاع غــزة5. وشــكلت الجمعيــات 

4.   المصدر: السجالت االدارية لهيئة العمل التعاوني، رام الله، فلسطين.
5. المصدر: تقرير االنجاز للعام 2019، هيئة العمل التعاوني، مقر غزة، فلسطين.
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التعاونيــة فــي الضفــة وقطــاع غــزة خمســة اتحــادات تعاونيــة قطاعيــة، هــي: الزراعــي واالســكاني 
والخدماتــي )التوفيــر والتســليف( والحرفــي واالســتهالكي، كمــا شــكلت االتحــادات الخمســة فيمــا 

بينهــا اتحــادًا عامــًا ســمى االتحــاد التعاونــي العــام فــي فلســطين. 

فــي الضفــة الغربيــة، واســتنادًا إلــى كشــوفات الهيئــات العامــة للجمعيــات التعاونيــة التــي أعدهــا 
موظفــو التعــاون بالمحافظــات الشــمالية فــي نهايــة العــام 2019، وباعتبــار أن الجمعيــة غيــر العاملــة 
هــي جمعيــة تعاونيــة لــم تنجــز ميزانيتهــا خــالل أي مــن الســنوات الماليــة الثــالث األخيــرة )-2016

2018( ولــم تعقــد اي اجتمــاع لهيئتهــا  العامــة خــالل الســنوات )2019-2017(، فــإن عــدد الجمعيــات 
نحــو نصــف  أن  يعنــي  39370 عضــوًا. ممــا  ينضــوي تحــت عضويتهــا  342 جمعيــة،  بلــغ  العاملــة 
الجمعيــات تعاونيــة المســجلة فــي الضفــة الغربيــة يمكــن تصنيفهــا غيــر عاملــة، أي أنهــا غيــر مصوبــة 
ألوضاعهــا القانونيــة مــن حيــث إعــداد الميزانيــات وعقــد اجتماعــات الهيئــات العامــة لمــدة ال تقــل عــن 
3 ســنوات. والجــدول التالــي يوضــح توزيــع عــدد 342 تعاونيــة المذكــورة ســابقًا حســب المحافظــة 

والقطــاع التعاونــي.

المحافظة

القطاع القطاع
األكبر في 
المحافظة 

ونسبته

المجموعاستهالكيحرفيخدماتياسكانيزراعي

النسبةالعددالنسبةالعددالنسبةالعددالنسبةالعددالنسبةالعددالنسبةالعدد

49.9	4.900.0216.7	2215.876.6جنين
زراعي 
64.7%

2.823.314.200.0185.3	128.6طوباس
زراعي 
66.7%

9.6		25.0	1812.954.723.3520.8طولكرم
زراعي 
54.5%

710.8	128.61413.2813.128.318.3نابلس
اسكاني 
37.8%

128.600.011.628.318.3164.7قلقيلية
زراعي 
75.0%

4.928.300.0154.4	107.200.0سلفيت
زراعي 
66.7%

21.71524.614.218.35516.1	1510.82رام الله
اسكاني 
41.8%

85.81211.369.828.300.0288.2اريحا
اسكاني 
42.9%

12.500.04011.7	42.92624.5711.5القدس
اسكاني 
65.0%

64.387.558.228.300.0216.1بيت لحم
اسكاني 
38.1%

2014.487.5914.8416.7433.34513.2الخليل
زراعي 
44.4%

42100.0	139100.0106100.061100.024100.012100.0المجموع
زراعي 
40.6%
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مــن ناحيــة أخــرى، بلغــت نســبة الجمعيــات التعاونيــة النســوية )جميــع أعضاءهــا نســاء( نحــو 12.6% 
مــن اجمالــي أعــداد الجمعيــات المتضمنــة فــي الجــدول أعــاله، كمــا بلغــت نســبة الجمعيــات الذكوريــة 
الجمعيــات  إلــى   )68.7%( الباقيــة  النســبة  ذهبــت  فيمــا   ،18.7% نحــو  ذكــور(  أعضاءهــا  )جميــع 
المختلطــة. وعلــى مســتوى األعضــاء، وصــل عــدد األعضــاء المنتســبين إلــى التعاونيــات القائمــة فــي 
المحافظــات الشــمالية إلــى 60302 عضــوًا فــي نهايــة العــام 2019، مــن بينهــم 39370 عضــوًا 
منتســبون إلــى التعاونيــات المصنفــة »عاملــة«، والذيــن يتوزعــون جغرافيــًا وحســب الجنــس كمــا فــي 

الجــدول التالــي:

كال الجنسيناناثذكورعدد التعاونياتالمحافظة
% المحافظة 

من األعضاء
% االناث بين األعضاء في المحافظة

3.459.5	5	155488051سلفيت

0447.753.2	714261618	نابلس

42.642.2	610	185984طوباس

1676949212613.239قلقيلية

21120661118174.633.6بيت لحم

55790637931169929.732.4رام الله

4533901421481112.229.5الخليل

4.429.1	6507174	2812اريحا

06898420410.721.4		4	جنين

26856.819.5	216252		طولكرم

4046441075571914.518.8القدس

4227191121793937010030.9	المجموع

أمــا مــن حيــث األوضــاع الماليــة للتعاونيــات المصنفــة »عاملــة« فــي المحافظــات الشــمالية، ومــن 
خــالل بيانــات آخــر ميزانيــة معتمــدة لعــدد 329 جمعيــة تعاونيــة ، تبيــن أن اجمالــي قيمــة موجــودات 
تمثــل  أردنــي  دينــار  بينهــا 121.5 مليــون  مــن  أردنــي،  دينــار  بلــغ 192.6 مليــون  التعاونيــات  هــذه 
موجــودات 106 تعاونيــات اســكانية، والتــي فــي معظمهــا موجــودات ثابتــة، األمــر الــذي يعنــي أن 
غالبيــة مســاهمات رأس المــال المطلوبــة مــن أعضــاء التعاونيــات االســكانية تحولــت إلــى موجــودات 
ثابتــة، وعلــى رأســها األراضــي واالبنيــة المملوكــة للجمعيــة. مــن جهــة أخــرى، وحســب قائمــة الدخــل، 
بلــغ حجــم اإليــرادات مــن مبيعــات 228 تعاونيــة غيــر اســكانية نحــو 20 مليــون دينــار أردنــي، مــن ضمنهــا 

50 تعاونيــة لــم يكــن لديهــا أي إيــرادات ناتجــة عــن مبيعــات )إنتاجيــة أو خدماتيــة(.

6.  لم يدخل التعاونيات المسجلة حديثًا، ولم تعد أي ميزانية في حساب هذا الرقم.
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والجــدول التالــي يفّصــل قيمــة كل مــن موجــودات التعاونيــات والمطلوبــات منهــا حســب البنــود 
الرئيســية لــكل منهــا، باالســتناد إلــى آخــر ميزانيــة معتمــدة لعــدد 329 تعاونيــة.

تسلسل

المطلوباتالموجودات 

البنود
عدد 

التعاونيات
القيمة بالدينار 

األردني
البنود

عدد 
التعاونيات

القيمة بالدينار 
األردني

329124123139رأس المال األسهمي175118128051أراضي وأبنية1

2908089	6توفيرات9425001	12سيارات ومعدات2

08	875أرباح محتجزة15281309	17موجودات ثابتة أخرى	

13959873	20احتياطيات2515358935	أموال جاهزة4

1259117847مخصص منح وهبات721848451بضاعة آخر المدة5

6984687مخصص مجتمع محلي64476	1191استثمارات ومساهمات6

6947201مخصص صندوق التنمية21625507059مستحقات وذمم7

1043249002مخصصات أخرى4852	271مصاريف مدفوعة مقدمًا8

765	55466قروض16606		64موجودات أخرى9

26818497077مستحقات وذمم5	13922204العجز10

	82	190771مجمع استهالك   11

	6	1208145الفائض   12

329192585174المجموع329192585174المجموع
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وفــي قطــاع غــزة، تتــوزع الجمعيــات التعاونيــة العاملــة )89( علــى التخصصــات القطاعيــة الخمســة 
بالشــكل: الجمعيــات التعاونيــة الزراعيــة )21( نحــو )%23.6( مــن عــدد الجمعيــات التعاونيــة العاملــة 
المســجلة فــي قطــاع غــزة، فيمــا شــكلت تعاونيــات اإلســكان نحــو %69.7 مــن إجمالــي التعاونيــات 
العاملــة المســجلة فــي القطــاع. وبالمقابــل، فــإن التعاونيــات الخدماتيــة والحرفيــة واالســتهالكية 
العاملــة كانــت قليلــة العــدد، حيــث شــكلت مجتمعــة نحــو %6.7. كمــا يبلــغ عــدد أعضــاء الجمعيــات 
التعاونيــة العاملــة فــي قطــاع غــزة عــدد 8246 عضــوًا مــن كال الجنســين. أمــا التعاونيــات المصنفــة 

غيــر عاملــة، فقــد بلــغ عددهــا 100 تعاونيــة، فيمــا بلــغ عــدد أعضائهــا 3596 عضــوًا.

وتشــير بيانــات هيئــة العمــل التعاونــي إلــى وجــود 166 تعاونيــة فــي المحافظــات الشــمالية منتســبة 
لالتحــادات التعاونيــة القطاعيــة7، تشــكل نحــو %24.5 مــن اجمالــي عــدد التعاونيــات المســجلة حتــى 
تاريــخ 31/12/2019، والبالــغ عددهــا 677 تعاونيــة. وقــد توزعــت هــذه النســبة حســب تصنيف الحالة 
العمليــة بالشــكل: %34.5 مــن التعاونيــات المصنفــة »عاملــة« و%14.3 مــن التعاونيــات المصنفــة 

»غيــر عاملــة«، انظــر الجــدول ادنــاه والــذي يبيــن حالــة انتســاب الجمعيــات لالتحــادات التعاونيــة. 

7.  يوجد عدد من التعاونيات العاملة في المحافظات الجنوبية منتسبة إلى االتحادات التعاونية القطاعية، وبخاصة اتحادي الزراعة واإلسكان.

المحافظة
منتسبة 
لالتحاد

القطاع الرئيس

المجموع

استهالكيحرفيخدماتياسكانيزراعي

عاملة

11576118	59نعم

807546176224ال

42	139106612412المجموع

غير عاملة

10048	242نعم

10410955109287ال

5		256109	1281المجموع

كافة الجمعيات المسجلة

541676166	8نعم

1841841012715511ال

421677	8117	2672المجموع
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للتوفيــر  التعاونيــة  الجمعيــات  اتحــاد  وباســتثناء  التعاونيــة،  لالتحــادات  المالــي  المســتوى  وعلــى 
موجوداتهــا.  قيمــة  ضعــف  األخــرى  الخمــس  االتحــادات  ميزانيــات  أظهــرت  فقــد  والتســليف،  
فقــد بلغــت قيمــة اجمالــي موجــودات جميــع االتحــادات التعاونيــة نحــو 2.7 مليــون دينــار أردنــي، 
مــن ضمنهــا %79.2 هــي موجــودات اتحــاد الجمعيــات التعاونيــة للتوفيــر والتســليف، تليهــا قيمــة 
موجــودات اتحــاد الجمعيــات التعاونيــة الزراعيــة بنســبة %18.9، ثــم قيمــة موجــودات اتحــاد جمعيــات 
اإلســكان التعاونيــة بنســبة %1.3 تقريبــًا، األمــر الــذي يعنــي أن قيمــة موجــودات االتحــادات التعاونيــة 
الثالثــة األخــرى مجتمعــة، والتــي تبلــغ نحــو عاميــن مــن العمــر، تشــكل نحــو %0.6 فقــط مــن اجمالــي 
قيمــة موجــودات االتحــادات. وتشــير الميزانيــات إلــى عــدم امتــالك أي مــن االتحــادات ألراٍض أو مبــاٍن 
أو آليــات أو ســيارات، اال أن هنــاك موجــودات ثابتــة أخــرى بقيمــة 54172 دينــار أردنــي فــي اتحــاد 
الجمعيــات التعاونيــة الزراعيــة، وموجــودات أخــرى بقيمــة 46014 دينــار أردنــي فــي اتحــاد الجمعيــات 
التعاونيــة للتوفيــر والتســليف، وموجــودات ثابتــة بقيمــة 12476 دينــار أردنــي فــي اتحــاد الجمعيــات 

التعاونيــة لالســكان. 

3.2. المعيقات التي تواجه القطاع التعاوني الفلسطيني 
تواجــه الحركــة التعاونيــة فــي فلســطين مجموعــة مــن المعيقــات التــي تحــد مــن انتشــارها ووصولهــا 
إلــى مناطــق وفئــات وقطاعــات جديــدة، وتحــد مــن قدرتهــا علــى خدمــة أعضاءهــا، ومــن المســاهمة 
الفاعلــة فــي تحقيــق التنميــة المســتدامة والمشــاركة االقتصاديــة الفاعلــة وخاصــة فــي التشــغيل 
والتوظيــف. وتصنــف المعيقــات التــي تواجــه القطــاع التعاونــي بشــكل عــام والجمعيــات التعاونيــة 
بشــكل خــاص بالشــكل، اواًل: معيقــات لهــا عالقــة بالبيئــة القانونيــة والمؤسســاتية الداعمة والممكنة 
ــًا:  ــة القائمــة، وثالث ــات التعاوني ــًا: معيقــات لهــا عالقــة فــي حوكمــة وإدارة الجمعي ــات، وثاني للتعاوني

معيقــات لهــا عالقــة فــي الوعــي واالنتشــار التعاونــي. 

المعيقــات ذات العالقــة فــي البيئــة القانونيــة والمؤسســاتية: بالرغــم مــن االنجــازات التــي تــم 
تحقيقهــا خــالل الســنوات الماضيــة علــى صعيــد تطويــر البنيــة التشــريعية والمؤسســاتية للقطــاع 
التعاونــي، والتــي مــن أبرزهــا وجــود قانــون تعاونــي فلســطيني نافــذ علــى القطــاع التعاونــي فــي 
شــطري الوطــن وتأســيس هيئــة العمــل التعاونــي وثالثــة االتحــادات التعاونيــة بعد نفــاذ القرار بقانون، 
إال أن هنالــك العديــد مــن القضايــا والمعوقــات فــي البيئــة المؤسســاتية والمنظومــة التشــريعية التــي 

مــا زالــت تعيــق تطــور القطــاع التعاونــي، والتــي يمكــن تلخيصهــا بمــا يأتــي:

عــدم اكتمــال المنظومــة التشــريعية للقطــاع التعاونــي: وخاصــة تلــك التــي تتعلــق باللوائــح . 1
التعاونــي ومعهــد  التنميــة  صنــدوق  مــن  بــكل  الخــاص  واألنظمــة  بقانــون،  بالقــرار  الملحقــة 
التدريــب التعاونــي، باإلضافــة إلــى بعــض جوانــب القصــور أو عــدم الوضــوح فــي بعــض مــواد 

القــرار بقانــون. 

واالضطــالع . 2 القانــون  إلنفــاذ  والماديــة  البشــرية  التعاونــي  العمــل  هيئــة  قــدرات  محدوديــة 
بدورهــا بفاعليــة: تفتقــر هيئــة العمــل التعاونــي فــي وضعهــا الحالــي للكثيــر مــن القــدرات الماديــة 
واللوجســتية والبشــرية الالزمــة لتنفيــذ مهامهــا، ويتجســد ضعــف القــدرات فــي النقــص بالــكادر 
البشــري المتخصــص، وعــدم وجــود مقــرات فرعيــة أو ســيارات لحركــة الموظفيــن الميدانييــن. 
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األمــر الــذي يعنــي عــدم امتــالك الهيئــة للقــدرة الكافيــة علــى التخطيــط الفعــال ألنشــطتها، 
أو تنفيــذ مــا خطــط لــه مــن مهــام اشــرافية ورقابيــة وتوعويــة، نتيجــة عــدم توفــر وســائل لتنقــل 
الموظفيــن الميدانييــن خــالل فتــرة العمــل، وعــدم وجــود بنــود للصــرف بــدل مواصــالت، ووقــت 
إضافــي للموظفيــن الميدانييــن الذيــن كثيــرًا مــا تتطلــب مهامهــم العمــل خــارج أوقــات الــدوام 
الرســمي، ممــا يــؤدي إلــى انخفــاض كفــاءة العمــل، وضعــف نســب اإلنجــاز لألنشــطة المخططــة. 

ضعــف ثقافــة الفكــر التعاونــي بيــن األعضــاء التعاونييــن وفــي المجتمــع ككل: تشــير مجموعــة . 3
مــن الدراســات الســابقة حــول واقــع القطــاع التعاونــي الفلســطيني إلــى محدوديــة الثقافــة 
والمعرفــة فــي قيــم ومبــادئ وطبيعــة العمــل التعاونــي بيــن األعضــاء التعاونييــن وفــي المجتمع 
بشــكل عــام. فهنــاك كــم كبيــر مــن التعاونيــات القائمــة والمصنفــة علــى أنهــا فاعلــة لــم تســَع 
منــذ تأسيســها إلقامــة أي نشــاط اقتصــادي تعاونــي، حيــث اســتغلت تســجيلها لالســتفادة مــن 
التمويــل واســتقبال المنــح والهبــات. وهنــا تجــدر اإلشــارة إلــى أن بعــض الجمعيــات التعاونيــة التــي 
تــم إنشــاؤها، وخاصــة الزراعيــة، جــاءت نتيجــة لدعــم أو توجــه طــرف خارجــي، دون وجــود مبــرر أو 
دافــع ذاتــي لتأسيســها، كمــا أن بعــض األعضــاء اللذيــن تــم تجنيدهــم لعضويــة تلــك الجمعيــات 
تــم علــى أســس عائليــة أو حزبيــة أو علــى أســاس وجــود منفعــة مــا، حيــث لــم يكــن قــرار األعضــاء 

بتشــكيل الجمعيــة أو االنضمــام إليهــا انطالقــا مــن قناعتهــم بالفكــر التعاونــي.

ضعــف التنســيق والتشــبيك بيــن الهيئــة والمؤسســات الداعمــة للقطــاع التعاونــي: إن طبيعــة . 4
المشــهد المؤسســاتي المعقــدة للقطــاع االقتصــادي بشــكل عــام والزراعــي بشــكل خــاص، 
والحاجــة للتفاعــل مــع المؤسســات والقطاعــات المختلفــة، مــن أجــل ضمــان كفــاءة وفاعليــة 
جهــود التنميــة، يضــع هيئــة العمــل التعاونــي أمــام مســؤولية كبيــرة لتنســيق العمــل مــع كافــة 
الشــركاء فــي تنظيــم القطــاع التعاونــي. وفــي ســبيل ذلــك، ال بــد مــن وجــود تشــريعات تحــدد 
آليــات واضحــة لتنظيــم ومراقبــة التدخــالت والدعــم الموجــه للقطــاع التعاونــي من خــارج القطاع، 

ودور هيئــة العمــل التعاونــي بالخصــوص.  

ضعــف فــي كفــاءة اآلليــات والنظــم الحاليــة المتعلقــة فــي المعلومات حول واقــع وأداء القطاع . 5
التعاونــي: ويرجــع ذلــك لعــدة أســباب، منهــا: عــدم كفــاءة النظــام الحالــي مــن حيــث الشــمولية 
وحداثــة البرمجــة، وعــدم تفاعــل قســم مــن لجــان إدارة التعاونيــات فــي توفيــر البيانــات المطلوبة، 
وتبايــن الخبــرات بيــن موظفــي الهيئــة الميدانييــن مــن حيــث تغذيــة نظــام المعلومــات الحالــي، 
وعــدم وجــود موظفيــن بمســمى مدخــل بيانــات. هــذا الوضــع ال يخــدم عمليــات التخطيــط 
ورســم السياســات واتخــاذ القــرارات بالشــكل المطلــوب. وفــي هــذا المجــال، بــدأت هيئــة العمــل 
التعاونــي خــالل الربــع األخيــر مــن العــام 2019، وبجهودهــا الذاتيــة، بالعمــل علــى تجهيــز وبرمجــة 
نظــام معلومــات للتعــاون باســتخدام لغــات برمجــة حديثــة، إضافــة إلــى فعاليتــه فــي توفيــر 
تقاريــر معلوماتيــة متعــددة ومتنوعــة ومرنــة مــن جهــة، وشــموليته بتغطيتــه كافــة مجــاالت 
عمــل هيئــة العمــل التعاونــي مــن جهــة ثانيــة، وكفاءتــه فــي انســياب البيانــات بيــن المقــر الرئيــس 
والفــروع ومــع الشــركاء، مــع تحديــد للصالحيــات الممنوحــة لــكل طــرف فــي عمليــات الوصــول 

إلــى المعلومــة أو التغذيــة أو التعديــل. 
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ضعــف الخدمــات المقدمــة للقطــاع التعاونــي واعتمــاده علــى التمويــل ويتمثــل هــذا الضعــف . 6
فــي عــدم وجــود خدمــات تدريــب تعاونــي متخصصــة وذات كفــاءة؛ وضعــف كفــاءات خدمــات 
وتطويــر  التخطيــط  مجــاالت  فــي  وخصوصــًا  التعاونيــة،  للجمعيــات  المقدمــة  االستشــارات 
ماليــة  وجــود خدمــات  وعــدم  لضمــان جودتهــا،  أي معاييــر وطنيــة  وجــود  وعــدم  األعمــال؛ 
متخصصــة للجمعيــات التعاونيــة، وتتــالءم مــع واقعهــا واحتياجاتهــا؛ وضعــف الخدمــات التــي 

تقدمهــا االتحــادات التعاونيــة ألعضائهــا، بمــا فــي ذلــك خدمــات التســويق.

المعيقــات ذات العالقــة فــي الحاكميــة واإلدارة فــي الجمعيــات التعاونيــة: تبيــن العديــد مــن 
الدراســات التــي تمــت خــالل الســنوات الماضيــة إلــى وجــود ضعــف فــي الممارســات الديمقراطيــة 
واإلداريــة والحكــم الصالــح فــي الجمعيــات التعاونيــة، وهــو مــا يســاهم بشــكل مباشــر فــي إضعــاف 
األداء التعاونــي للجمعيــات التعاونيــة. ومــن نتائــج ضعــف الحكــم الصالــح قصــور التعاونيــات عــن 
ــًا، وتنفيــذ الجمعيــات  القيــام بــدور فاعــل فــي تنميــة المجتمعــات التــي تخدمهــا اجتماعيــًا واقتصادي
لمشــاريع تختلــف أو حتــى تتعــارض مــع أهدافهــا المعلنــة، والتــي حصلــت علــى تســجيل مــن أجلهــا. 

ــات التعاونيــة فــي اآلتــي: ــرز أوجــه القصــور فــي الحاكميــة واإلدارة فــي الجمعي ويمكــن تلخيــص أب

عــدم قــدرة العديــد مــن الجمعيــات التعاونيــة علــى تقديــم خدمــات ذات نوعيــة لالعضــاء، وبمــا . 1
يتوافــق مــع احتياجاتهــم ودوافــع انضمامهــم للجمعيــة التعاونيــة وذلــك الســباب متعــددة. 

ضعــف قــدرات لجــان اإلدارة فــي الجمعيــات التعاونيــة، وخصوصــًا فــي الجوانــب المتعلقــة بــإدارة . 2
ــة، وينعكــس هــذا الضعــف علــى  ــات التعاوني ــات الحكــم الرشــيد فــي الجمعي األعمــال ومتطلب
أداء الجمعيــات التعاونيــة، إذ تقــوم لجــان اإلدارة فــي غالبيــة الجمعيــات التعاونيــة الفلســطينية 
ــة اإلدارة  ــة بنفســها، وكذلــك عــدم وضــوح المســؤوليات لــكل مــن لجن بمهــام اإلدارة التنفيذي
واإلدارة التنفيذيــة، وعــدم مراجعــة وتعديــل األنظمــة الداخليــة بنــاء علــى المســتجدات وغيــاب 

وظيفــة مديــر الجمعيــة. 

ضعــف التــزام الجمعيــات التعاونيــة بمبــادئ التعــاون، وخصوصــًا المشــاركة االقتصاديــة، والتعليم . 3
والتدريــب التعاونــي، والتعــاون بيــن التعاونيــات، والعضويــة المفتوحة.   

عــدم وجــود أنظمــة وسياســات وخطــط عمــل واضحــة وقابلــة للتطبيــق لــدى معظــم الجمعيــات . 4
التعاونيــة، وهــو مــا يــؤدي إلــى إضعــاف أداء الجمعيــات وإلــى تغييــب ممارســات الحكــم الرشــيد 

المتمثلــة فــي المســاءلة الفاعلــة والشــفافية، وضعــف االلتــزام بتطبيــق االنظمــة الداخليــة. 

صعوبــة وصــول الفئــات المهمشــة إلــى الجمعيــات التعاونيــة نتيجــة لمحدوديــة امكانياتهــم . 5
الماديــة والمعرفيــة، وعــدم فاعليــة الجمعيــات الحاليــة فــي انتســاب أعضــاء جــدد، وفــي توســيع 

ــدة.  ــة جدي ــات بمجــاالت ريادي ــة، وخاصــة بتســجيل تعاوني الحركــة التعاوني

صغر حجم الجمعيات التعاونية وعدم تمكنها من االستفادة من اقتصاديات الحجم.. 6

ضعــف تعامــل األعضــاء مــع جمعياتهــم ألســباب تتعلــق بعــدم تلبيتهــا الحتياجاتهــم العمليــة، . 7
يضعــف الثقــة فــي إدارة الجمعيــة، ويضعــف الميــزة النســبية التــي تقدمهــا الجمعيــة مقابــل مــا 

هــو متــاح خــارج الجمعيــة.



االستراتيجية الوطنية لقطاع التعاون 28

عــدم وجــود طواقــم تنفيذيــة كفــؤة إلدارة مشــاريع الجمعيــة أو تطويرهــا، حيــث تعتمــد معظــم . 8
الجمعيــات علــى تطــوع لجــان إدارتهــا فــي إدارة نشــاطاتها االقتصاديــة بطريقــة مباشــرة. 

ضعــف قــدرة الجمعيــات الماليــة لالســتثمار فــي تطويــر مشــاريعها التعاونيــة، أو لتوفيــر متطلبات . 9
الحصــول علــى التمويــل التجــاري مــن البنــوك ومؤسســات اإلقراض.

ضعــف قــدرة قطــاع خدمــات األعمــال لتقديــم الدعــم الفنــي الــالزم للتعاونيــات إلدارة وتطويــر . 10
أعمالهــا وأنشــطتها االقتصاديــة التعاونيــة. 

تنفيــذ العديــد مــن الجمعيــات مشــاريع تعاونيــة غيــر مجديــة مــن الناحيــة الماليــة، او ال تخــدم . 11
األعضــاء نتيجــة ضعــف التخطيــط المســبق وإعــداد دراســات جــدوى غيــر واقعيــة.

معيقــات لهــا عالقــة بالوعــي وثقافــة العمــل الجماعــي: تشــير بيانــات الحلــف التعاونــي الدولــي 
إلــى ان %12 مــن النــاس فــي العالــم هــم أعضــاء فــي حوالــي 3 مليــون جمعيــة تعاونيــة، وتشــغل 
مــا يقــارب 280 مليــون شــخص8، وتبلــغ قيمــة المبيعــات الكبــر 300 تعاونيــة فــي العالــم حوالــي 
2.1 ترليــون دوالر. ان بيانــات واقــع الحركــة التعاونيــة التــي تــم اســتعراضها أعــاله تشــير إلــى ان حجــم 
الحركــة التعاونيــة فــي فلســطين ال زال محــدودًا مقارنــة مــع العالــم او مقارنــة مــع العديــد مــن الــدول 
المتقدمــة كالســويد وإيطاليــا وتركيــا او مقارنــة مــع بعــض الــدول الناميــة مثــل الهنــد وكينيــا، وهــذا 
يعــود بشــكل أساســي إلــى ضعــف روح العمــل الجماعــي والتعاونــي رغــم أصالتــه فــي ثقافــة المجتمــع 

الفلســطيني. 

ويســاهم ضعــف الوعــي التعاونــي بانحســار التعاونيــات فــي مناطــق او قطاعــات دون أخــرى، وعزوف 
الشــباب والنســاء والخريجيــن  التعاونــي، وخاصــة  العمــل  المجتمــع عــن فكــرة  العديــد مــن فئــات 
والعمــال والمهنييــن واألشــخاص ذوي اإلعاقــة، وبشــكل عــام يمكــن تلخيــص المعيقــات المرتبطــة 

بالوعــي والثقافــة التعاونيــة فــي التاليــة. 

قصــور برامــج التوعيــة والتثقيــف التعاونــي عــن محــاكاة واقــع الشــباب والخريجيــن والمهنييــن . 1
والفئــات المســتضعفة، وعــدم قدرتهــا علــى خلــق اهتمــام بالعمــل التعاونــي.

دور محــدود لبرامــج التعليــم الرســمي وغيــر الرســمي والتعليــم العالــي فــي نشــر ثقافــة العمــل . 2
التعاونــي. 

الربــط بيــن مفاهيــم العمــل الخيــري والمنــح والمســاعدات مــن جهــة والعمــل التعاونــي مــن جهــة . 3
أخــرى عنــد العديــد مــن المؤسســات والقيــادات. 

ضعــف الدراســات واألبحــاث المتعلقــة فــي مــدى إمكانيــات تشــكيل تعاونيــات فــي قطاعــات . 4
محــددة، والــدور الممكــن للتعاونيــات فــي تحقيــق اهــداف التنميــة المســتدامة. 

ــة الناجحــة فــي فلســطين وعــدم توثيقهــا بالشــكل . 5 ــج النمــاذج التعاوني عــدم القــدرة علــى تروي
المطلــوب. 

8.   https://www.ica.coop/en
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4.2. الثغرات القائمة في تقديم الخدمات للجمعيات واالتحادات التعاونية
يســتند تطويــر قــدرات الجمعيــات واالتحــادات التعاونيــة علــى مجموعــة مــن الخدمــات والمهــام 
والمســؤوليات المرتبطــة ببعــض المؤسســات الرســمية الفاعلــة فــي القطــاع التعاونــي، والمنــاط 
تقديمهــا بشــكل أساســي بهيئــة العمــل التعاونــي وبعــض الــوزارات والهيئــات الرســمية، باإلضافــة 
إلــى مؤسســات المجتمــع المدنــي الفاعلــة فــي القطــاع التعاونــي. وتواجــه الجمعيــات واالتحــادات 

التعاونيــة القائمــة بعــض جوانــب القصــور والثغــرات، أهمهــا: 

قصــور فــي توفيــر التدريــب واإلرشــاد والتثقيــف التعاونــي وتقديــم خدمــات تطويــر االعمــال؛ 	 
بســبب عــدم تأســيس المعهــد التعاونــي ونقــص المصــادر البشــرية والماليــة المخصصــة لهــذا 

الغــرض. 
قصــور فــي وصــول التعاونيــات واالتحــادات التعاونيــة إلــى االعفــاء الضريبــي والجمركــي بنــاء علــى 	 

مــواد القــرار بقانــون ذات العالقــة، وذلــك لعــدم وجــود تعليمــات او آليــات متابعــة لذلــك. 
)المنصــوص عليهــا 	  امتنــاع عــدد مــن المؤسســات المصرفيــة عــن فتــح حســابات للتعاونيــات 

قانونــًا(، إضافــة إلــى قيــام بعضهــا بالطلــب مــن التعاونيــات بإغــالق حســاباتها القائمــة. هــذا األمــر 
يضعــف مــن تنفيــذ التعامــالت الماليــة لهــذه التعاونيــات، كمــا يضعــف مــن حوكمــة التعاونيــات 
ويعــرض لجــان ادارتهــا إلــى الوقــوع فــي شــبهات الفســاد المالــي حســب قانــون مكافحــة الفســاد.

عــدم قــدرة بعــض التعاونيــات علــى الوصــول إلــى التمويــل الــالزم ســواء مــن خــالل القــروض او 	 
أدوات التمويــل األخــرى القامــة مشــاريعها التعاونيــة. 

ضعــف خدمــات التســويق والتصديــر والترويــج للمنتجــات التعاونيــة، وتحســين نوعيــة المنتــج، 	 
والرقابــة علــى المنتجــات، وتوفيــر الشــهادات الالزمــة. 

قصــور فــي تقديــم بعــض الخدمــات المســاندة مــن قبــل بعــض الــوزارات المعنيــة فــي بعــض 	 
التحتيــة، االقتصــاد..( البنيــة  ) االســكان،  القطاعــات 

5.2. اثر جائحة كورونا على القطاع التعاوني 
بالرغــم مــن أن التعاونيــات فــي كثيــر مــن البلــدان تمثــل الشــريك االقتصــادي الثالث فــي عملية التنمية 
ــر قــادرة علــى لعــب  ــن العــام والخــاص، اال أنهــا مــا زالــت غي ــة بعــد القطاعي ــة واالجتماعي االقتصادي
دورهــا االقتصــادي المأمــول منهــا فــي فلســطين نتيجــة لوجــود العديــد مــن العوامــل التنظيميــة أو 
ــر التــي اتخذتهــا الحكومــة الفلســطينية للوقايــة مــن جائحــة  ــة . وقــد زادت مجموعــة التدابي الموروث
ــا مــن ضعــف التعاونيــات الفلســطينية، وخاصــة اإلجــراءات التــي تتعلــق باالغــالق والحــد مــن  كورون
الحركــة بيــن المحافظــات او الحركــة إلــى إســرائيل والــدول األخــرى، حيــث تبايــن تاثيــر هــذه اإلجــراءات 
حســب القطــاع التعاونــي او حســب الحالــة الوبائيــة لمنطقــة عمــل التعاونيــة. وتشــير التقاريــر الصــادرة 
عــن االتحــاد التعاونــي العــام وهيئــة العمــل التعاونــي بــان معظــم التعاونيــات العاملــة قــد تضــررت 
ســواًء مــن الجوانــب الماليــة او مــن الجوانــب اإلداريــة والتنظيميــة او فــي جوانــب تقديــم الخدمــات 
التعاونيــة لالعضــاء، أو جوانــب التوســع والتطويــر. وبشــكل عــام فقــد تــم رصــد مجموعــة مــن التاثيرات 

علــى التعاونيــات الزراعيــة واالســكانية والحرفيــة والخدماتيــة واالســتهالكية كمــا يلــي: 
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انخفــاض اعــداد العامليــن بأجــر فــي التعاونيــات، ســواًء مــن أعضــاء التعاونيــات أو غيرهــم، لعــدم . 1
قــدرة التعاونيــات علــى دفــع اجورهــم فــي ظــل ظــروف االغــالق، ومــا نتــج عنــه مــن ركــود 

اقتصــادي أدى إلــى شــل عمــل المشــاريع التعاونيــة.
عــدم قــدرة األعضــاء علــى دفــع مســتحقات التعاونيــة الماليــة ســواء كانــت ثمــن الخدمــات . 2

التعاونيــة. رأســمال  اشــتراكات ومســاهمات  او  قــروض  او ســداد  المقدمــة 
عــدم قــدرة لجــان االدارة علــى تســيير أمــور التعاونيــات اإلداريــة، وبمــا يشــمل عقــد اجتماعــات . 3

لجــان اإلدارة، واجتماعــات الهيئــات العامــة، ومتابعــة أمــور تنظيميــة مــع هيئــة العمــل التعاونــي، 
وإقــرار الميزانيــات، ومتابعــة المؤسســات الشــريكة وخاصــة التمويليــة. وكذلــك، تعطــل تنفيــذ 
مــع  المعامــالت  بعــض  وتاخيــر  التوعويــة،  والــورش  والتدريــب  القــدرات  بنــاء  أنشــطة  بعــض 
بعــض الــوزارات والهيئــات، والتــي مــن ضمنهــا متابعــة الجمــارك والضرائــب وتســجيل األراضــي 

والتراخيــص لبعــض المنشــآت.
ضعــف قنــوات التســويق لمنتجــات بعــض التعاونيــات مثــل تســويق العســل، ووقــف أنشــطة . 4

ومنتجــات  الخضــروات  وبعــض  الطبيــة  واالعشــاب  الزيتــون  زيــت  لمنتجــات  خاصــة  التصديــر 
االلبــان.  ومنتجــات  والمخلــالت  المفتــول  مثــل  النســوية  التعاونيــات 

تراجــع انتــاج التعاونيــات الحرفيــة وتعاونيــات التصنيــع الغذائــي نتيجــة القيــود علــى الحركــة ونقــل . 5
المنتجــات اثنــاء االغــالق.

القــدرة . 6 ضعــف  نتيجــة  واالســتهالكية  الزراعيــة  وخاصــة  التعاونيــات  معظــم  مبيعــات  تراجــع 
لألســر.  الشــرائية 

ثبــات تكاليــف التشــغيل بالرغــم مــن انخفــاض اإليــرادات، حيــث تــم دفــع مخصصــات رواتــب . 7
العامليــن والعامــالت فــي التعاونيــات بغــض النظــر عــن عــدد أيــام وســاعات العمــل، وكذلــك 
دفــع كافــة النفقــات التــي تتعلــق بااليجــار واالتصــاالت والطاقــة، علمــًا بــان إيــرادات معظــم 

التعاونيــات تراجعت،ســواًء كانــت اســتهالكية أو زراعيــة أو حرفيــة أو خدماتيــة. 
توقــف العديــد مــن المشــاريع التطويريــة فــي التعاونيــات نتيجــة عدم وصول األجهــزة والمعدات . 8

الالزمــة للتشــغيل وعــدم عقــد ورش التدريــب واالشــراف الالزمــة لتشــغيل بعض خطــوط اإلنتاج، 
وتوقــف أنشــطة تأهيــل معاصــر الزيتــون، وتوقــف اعمــال تجهيز بعــض المباني.

توقــف الكثيــر مــن المشــاريع اإلنتاجيــة بشــكل كامــل فــي بعــض التعاونيــات الحرفيــة، خاصــة تلــك . 9
العاملــة فــي التصنيــع الغذائــي، حيــث توقــف بالكامــل إنتــاج رب البنــدورة، وتوقــف العمــل فــي 
كفتيريــا أو صالــة أفــراح لبعــض التعاونيــات، كمــا توقــف تصنيــع الكمبوســت فــي تعاونيــات أخــرى. 

ــة . 10 ــد مــن التعاونيــات الزراعيــة والحرفيــة والخدماتي ــاج للعدي تأخــرت عمليــة توريــد مدخــالت اإلنت
ــوازم.  واالســتهالكية، كمــا تاخــر وصــول بعــض المعــدات والل

التأخر في أعمال البناء في بعض التعاونيات االسكانية الفاعلة.. 11
ضعف السيولة المالية عند التعاونيات. . 12
تضــررت بعــض الخدمــات ذات العالقــة بتشــغيل النســاء مثــل ضمــان المقاصــف المدرســية، االمــر . 13

الــذي أدى إلــى تلــف البضاعــة نتيجــة االغــالق، واغــالق خدمــات بعــض المطاعــم التــي تديرهــا 
تعاونيــات. 
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الحــد مــن قــدرة التعاونيــات علــى توســيع العضويــة او تقديــم الخدمــات لألعضــاء الجــدد، كمــا . 14
وتأخــرت إجــراءات تســجيل وتشــغيل تعاونيــات جديــدة. إضافــة إلــى ذلــك، توجــه بعــض األعضــاء 

إلــى االنســحاب مــن التعاونيــات بســبب الحاجــة إلــى قيمــة مســاهماتهم الماليــة.
عــدم قــدرة العديــد مــن تعاونيــات التوفيــر والتســليف علــى تقديــم قــروض لألعضــاء نتيجــة . 15

الســيولة. ضعــف 
تضــرر تعاونيــات النقــل )بيــت اكســا، وقطنــة( نتيجــة توقــف حافــالت النقــل عــن العمــل، والتزامهــا . 16

بدفــع تكاليــف التشــغيل. 

وللتخفيــف مــن اآلثــار الســلبية التــي لحقــت بالقطــاع التعاونــي نتيجــة جائحــة كورونــا والنهــوض بــه، 
يؤمــل مــن الشــركاء والمانحيــن التنســيق فيمــا بينهــم للعمــل بشــكل منظــم ومــدروس ومتكامــل 
علــى توفيــر الدعــم المطلــوب )مــا أمكــن ذلــك( للحركــة التعاونيــة، مــن خــالل تنفيــذ أنشــطة وإجــراءات 
متفــق عليهــا مــن قبــل كافــة األطــراف ذات العالقــة، خاصــة بمواضيــع المنــح والقــروض والضرائــب 
والحوكمــة، مــع ضــرورة متابعــة األنشــطة المنفــذة وتقييــم نتائجهــا مــن قبــل ذوي االختصــاص، 

والبنــاء علــى ذلــك عنــد إعــداد الخطــط واألنشــطة الالحقــة.   

6.2. األهداف والنتائج التي تم تحقيقها خالل الفترة )2017-2019(
خــالل الربــع األخيــر مــن العــام 2016، أجريــت تنقــالت لعــدد مــن موظفــي وزارة العمــل ومــن ضمنهــم 
موظفــي اإلدارة العامــة للتعــاون، نتــج عنهــا وجــودة هيئــة إداريــة جديــدة لــإدارة المذكــورة فــي مقــر 
الــوزارة، والتــي لــم يكــن لديهــا الخبــرة الكافيــة فــي مجــال اعــداد الخطــط والتقاريــر وربطها باالســتراتيجية 
مــن جهــة، والتــي، مــن جهــة أخــرى، عملــت ضمــن أولويــات بنــاء قواعــد بيانــات موثوقــة ونشــاطات 
أخــرى ضروريــة كمقدمــة للمصادقــة علــى القــرار بقانــون الخــاص بالتعــاون، ومــن ثــم انشــاء هيئــة العمــل 

التعاونــي. وفــي هــذا الخصــوص، عمــل موظفــو التعــاون  فــي عــدد مــن االتجاهــات، منهــا:
التعــاون مــع منظمــة العمــل الدوليــة والشــركاء فــي انجــاز اســتراتيجية خاصــة بالقطــاع التعاونــي . 1

ضمــن  القطــاع  بهــذا  خــاص  اســتراتيجي  هــدف  وجــود  إلــى  إضافــة   ،)2017-2022( للفتــرة 
.)2017-2022( العمــل  وزارة  اســتراتيجية 

العمــل علــى توفيــر قاعــدة بيانــات تعاونيــة منقحــة وعلــى درجــة عاليــة مــن الدقــة مــن خــالل . 2
نظــام  بنــاء  إلــى  إضافــة  والمحافظــات،  المقــر  فــي  المتوفــرة  الســجالت  وتدقيــق  مراجعــة 

العمــل. بــوزارة  الحاســوب  وحــدة  بمســاعدة  للتعاونيــات  معلومــات 
ــر العاملــة، وإعــداد نمــاذج خاصــة . 3 العمــل علــى إعــادة تعريــف تصنيــف التعاونيــات العاملــة وغي

وموحــدة لالســتخدام، ســواًء تلــك المتعلقــة بالتقاريــر الشــهرية أو تلــك المتعلقــة بالكشــوفات 
اإلحصائيــة الســنوية الخاصــة بجمــع البيانــات اإلداريــة والماليــة عــن القطــاع التعاونــي وجدولتهــا 
ونشــرها. )انظــر موقــع الهيئــة: http://cwa.pna.ps/CoopsReports.aspx، حيــث تتواجــد 
هــذه الجــداول ضمــن أو مرفقــة مــع التقاريــر الســنوية للنصــف األول مــن هــذه االســتراتيجية(.

العمــل المكثــف مــع مكتــب ســيادة الرئيــس ومجلــس الــوزراء للمصادقــة علــى قــرار بقانــون خــاص . 4
بالعمــل التعاونــي فلســطيني، والــذي تمــت المصادقــة عليــه بتاريــخ 16/11/2017، وانفــاذه 
بتاريــخ 29/12/2017. وتعتبــر هيئــة العمــل التعاونــي احــدى مخرجــات هــذا القــرار بقانــون. إضافــة 
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إلــى تجهيــز األرضيــة لتطبيــق القــرار بقانــون المذكــور، والتــي منهــا تأســيس اتحاديــن تعاونييــن 
قطاعييــن، وإعــداد مســودات لبعــض اللوائــح واألنظمــة وأدلــة اإلجــراءات.

بعــد تشــكيل هيئــة العمــل التعاونــي، واعتبــار قطــاع التعــاون قطاعــًا مســتقاًل عــن قطــاع العمــل، . 5
عملــت الهيئــة خــالل العــام 2018 علــى تحديــث اســتراتيجية قطــاع التعــاون للفتــرة -2019

2022، حيــث تــم رفعهــا إلــى مجلــس الــوزراء والمصادقــة عليهــا.

وبالرغــم مــن عديــد المعيقــات الماليــة واإلداريــة التــي واجهــت الهيئــة بعــد نشــوءها، ومن ضمنها النقص 
الحــاد فــي أعــداد الموظفيــن الميدانييــن والنقــص الكبيــر فــي االحتياجــات اللوجســتية خاصــة المقــرات 
ووســائط النقــل، اال ان موظفــي الهيئــة اســتمروا فــي تقديــم خدمــات االشــراف والتوعيــة والرقابــة علــى 
التعاونيات ضمن اإلمكانيات المتاحة. وعليه، ونتيجة لظهور عدد من العوامل بعد اعداد االستراتيجية، 
ســيالحظ وجــود تباينــات بيــن مــا تــم التخطيــط لــه وبيــن مــا تــم تحقيقــه فعــاًل خــالل النصــف األول مــن 
االســتراتيجية، خاصــة فــي العاميــن 2017 و 2018، علمــًا بــأن الهيئــة، ومنــذ العام 2018، بدأت باحتســاب 
العديــد مــن المؤشــرات الجديــدة والتــي لــم تــرد باالســتراتيجية، خاصــة تلــك المتعلقــة بالوضــع المالــي 
للقطــاع التعاونــي، وعلــى رأســها حجــم المبيعــات. وفيمــا يلــي تفصيــل للمقارنــة بيــن النتائــج المتوقعــة 

والمتحققــة علــى مســتوى األهــداف )اســتنادًا لالســتراتيجية 2017-2022(.  

الهدف االستراتيجي األول:
بيئة مؤسساتية تمكن الحركة التعاونية من النمو والتطور  

أثمــرت االتصــاالت المكثفــة لــوزارة العمــل وشــركائها فــي القطــاع التعاونــي مــع مكتبــي ســيادة . 1
الرئيــس ودولــة رئيــس الــوزراء عــن مصادقــة ســيادة الرئيــس علــى القــرار بقانــون رقــم 20 لســنة 
2017، والــذي نــص صراحــة علــى انشــاء هيئــة حكومية مســتقلة لالشــراف والرقابــة على القطاع 
التعاونــي تحــت اســم هيئــة العمــل التعاونــي، وقــد تــم انفــاذ القانــون فــي شــطري الوطــن بتاريــخ 
29/12/2017. اال أن اثنتيــن مــن اللوائــح المهمــة وهمــا الئحتــا التحقيــق والتصفيــة لــم يتــم 
اقرارهمــا مــن قبــل مجلــس الــوزراء لغايــة اآلن، ممــا أخــر تنفيــذ اإلجــراءات القانونيــة ذات العالقــة، 

فيمــا تمــت المصادقــة علــى الئحــة الرســوم، وتــم انفاذهــا مــن تاريــخ إقرارهــا.
ُأنجــزت عمليــة تأســيس الهيئــة مــع بدايــة انفــاذ القــرار بقانــون )المذكــور( بتاريــخ 29/12/2017، . 2

حيــث بــذل موظفــو الهيئــة )اإلدارة العامــة للتعــاون ســابقًا( جهــودًا مكثفــة فــي البحــث عــن مقــر 
رئيــس للهيئــة، وتوفيــر كافــة االحتياجــات الرأســمالية والتشــغيلية لــه، حيــث تــم االنتقــال اليــه 

والعمــل مــن خاللــه بتاريــخ 1/9/2018.
عــززت الهيئــة كادرهــا الوظيفــي مــن خــالل التواصــل مــع المؤسســات ذات العالقــة، حيــث تــم . 3

تعييــن 19 موظفــًا علــى بنــد العقــود، منهــم 3 موظفيــن بعقــود مياومــة. إضافــة إلى اســتقطاب 
)حســب األصــول( 4 موظفيــن مــن مؤسســات حكوميــة أخــرى للعمــل لديهــا. وبالرغــم مــن ذلــك، 
مــا زالــت الهيئــة تعانــي مــن نقــص كبيــر فــي أعــداد الموظفيــن، خاصــة الميدانييــن، ناهيــك عــن 

نقــص الخبــرة للموظفيــن الجــدد.
تــم تســجيل اتحاديــن تعاونييــن قطاعييــن جديديــن، ممــا رفــع مــن عــدد االتحــادات التعاونيــة . 4

القطاعيــة إلــى خمــس اتحــادات، والتــي أصبحــت أعضــاء فــي االتحــاد التعاونــي العــام، الــذي تــم 
تشــكيله خــالل الربــع األول مــن العــام 2018.
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تم تشكيل مجلس إدارة الهيئة وفقًا للمادة )6( من القرار بقانون سابق الذكر.. 5
تواصلــت الهيئــة مــع غالبيــة المؤسســات ذات العالقــة بالقطــاع التعاونــي لتعزيــز التنســيق بينهــا . 6

وبيــن هــذه المؤسســات، حيــث أثمــرت هــذه االتصــاالت عــن تعزيــز هــذه العالقــة بمــا يخــدم 
التنســيق وتكامليــة العمــل لتنميــة القطــاع، كمــا أثمــرت عــن توقيــع 5 مذكــرات تفاهــم بيــن 
ــة،  الهيئــة وكل مــن مؤسســة اكســفام، والمركــز الفلســطيني للتنميــة االجتماعيــة واالقتصادي

وهيئــة مكافحــة الفســاد، وجمعيــة اإلغاثــة الزراعيــة، وجامعــة خضــوري.
تــم انفــاذ الئحــة الرســوم التــي صــادق عليهــا مجلــس الــوزراء فــي الربــع األخيــر مــن العــام 2018. . 7

وخــالل العــام 2019، تــم تحصيــل مبلــغ 21,400 دينــار أردنــي مــن التعاونيــات كرســوم عــن 
الخدمــات المقدمــة لهــا، حيــث تــم إيــداع هــذا المبلــغ فــي حســاب الخزينــة العامــة لصالــح وزارة 

الماليــة حســب األصــول.
تمــت مراجعــة قاعــدة بيانــات التعــاون المتوفــرة الكترونيــًا )بصيغــة اكســل( وفــي الســجالت . 8

الورقيــة، وتحديثهــا بتصويــب األخطــاء واســتكمال النواقــص مــا امكــن ذلــك. وبالتــوازي مــع 
ذلــك، قامــت الهيئــة ببنــاء نظــام معلومــات للتعــاون، ليكــون المصــدر الرئيــس لبيانــات القطــاع 

التعاونــي.
مــن . 9 األول  النصــف  خــالل  عاملــة  غيــر  تعاونيــة  جمعيــة   230 مــن  أكثــر  وحــل  تصفيــة  انهــاء 

األصــول.  حســب  االســتراتيجية 
إعــداد واســتخدام نمــاذج موحــدة لجمــع البيانــات الرقميــة الخاصــة بالتقاريــر الشــهرية إلنجــاز . 10

موظفــي الميــدان أو الخاصــة بأوضــاع الجمعيــات التعاونيــة الماليــة واإلداريــة، وذلــك بهــدف 
توفيــر أدلــة رقميــة وقتيــة وذات مصداقيــة لطالبيهــا مــن داخــل الهيئــة أو خارجهــا )مؤسســات 
وأفــراد باحثيــن(. كمــا ســاعدت البيانــات المجمعــة فــي إعداد التقارير الشــهرية والربعية والســنوية 

والطارئــة.
فــي . 11 اإلدارة  للجــان  العمــل  ورش  مــن  عــدد  عقــد  تــم  الداعمــة،  المؤسســات  مــع  بالتعــاون 

التعاونيــات فــي شــمال ووســط وجنــوب الضفــة الغربيــة لتوعيتهــم بأحــكام القــرار بقانــون مــن 
التعاونيــات، وعواقــب ممارســته. الفســاد اإلداري والمالــي فــي  اشــكال  جهــة، وتبيــان 

المفاهيــم . 12 لتوحيــد  الخارجييــن  والمدققيــن  الهيئــة  فــي  الحســابات  لمدققــي  ورشــة  عقــدت 
تــم  حيــث  التعاونيــة،  والجمعيــات  االتحــادات  ميزانيــات  تدقيــق  عنــد  المســتخدمة  والمعاييــر 

الورشــة. التأكيــد علــى ضــرورة االلتــزام بمخرجــات هــذه 
انشــاء كل مــن معهــد . 13 الشــركاء والمانحيــن علــى  العمــل مــع  التعاونــي  العمــل  بــدأت هيئــة 

ــة التعاونــي، ومــا زال العمــل مســتمرًا، حيــث يتوقــع انشــاء  التدريــب التعاونــي وصنــدوق التنمي
المؤسســتين المذكورتيــن خــالل فتــرة النصــف الثانــي مــن هــذه االســتراتيجية.

التعــاون . 14 الهيئــة مناقشــات عصــف ذهنــي مــع الشــركاء والمانحيــن )خاصــة مؤسســة  أجــرت 
اإليطالــي( حــول إمكانيــة انشــاء بنــك تعاونــي لخدمة الحركة التعاونية في فلســطين، وسيســتمر 
العمــل مــع ذوي العالقــة خــالل فتــرة النصــف الثانــي مــن االســتراتيجية لتنفيــذ هــذا المشــروع.
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الهدف االستراتيجي الثاني:
أداء الجمعيات التعاونية المالي والتنظيمي قد تحسن

ــز المشــاريع والخدمــات  نفــذت العديــد مــن المؤسســات الدوليــة واألهليــة مشــاريع تســتهدف تعزي
ــر والتســليف، كمــا  التــي تقدمهــا الجمعيــات التعاونيــة وخاصــة الزراعيــة والحرفيــة وجمعيــات التوفي
نشــطت بعــض جمعيــات اإلســكان فــي تجنيــد مــوارد ماليــة للبــدء او لتطويــر مشــاريع اإلســكان 
الخاصــة بهــا. فقــد جنــدت منظمــة وي افكــت، ومنظمــة األغذيــة والزراعــة لألمــم المتحــدة، ولجــان 
العمــل الزراعــي، وجمعيــة اإلغاثــة الزراعيــة، والمركــز الفلســطيني للتنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة، 
ومؤسســة اريج، ومؤسســة كير الدولية، ومؤسســة اكســفام، مجموعة من المشــاريع التي ســاهمت 
فــي تطويــر مشــاريع جماعيــة للجمعيــات التعاونيــة الزراعيــة والحرفيــة والخدماتيــة او مشــاريع خاصــة 

فــي بعــض الجمعيــات، ومــن اهــم اإلنجــازات فــي هــذا الســياق مــا يلــي: 

فــي العــام 2019 فقــط، وافقــت الهيئــة علــى طلبــات لعــدد 30 تعاونيــة كــي تحصــل علــى منــح 	 
مــن مؤسســات مانحــة مختلفــة.

أظهــرت البيانــات المتوفــرة مــن آخــر ميزانيــات معتمــدة ان حجــم المبيعــات لعــدد 178 تعاونيــة 	 
غيــر اســكانية عاملــة فــي المحافظــات الشــمالية بلــغ نحــو 20 مليــون دينــار اردنــي.

ارتفــاع عــدد العامليــن بأجــر )كمــدراء تنفيذيــن أو محاســبين أو ...( فــي التعاونيــات مــن 445 فــردًا 	 
فــي العــام 2017 إلــى 536 فــردًا فــي العــام 2019.

تأهيــل مدربيــن فــي العمــل التعاونــي، واعــداد ادلــة تدريــب بالتعــاون مــع منظمــة العمــل الدوليــة 	 
ومنظمــة األغذيــة والزراعــة فــي األمــم المتحــدة. 

تنظيم سلسلة من األنشطة االرشادية والتوعوية للجمعيات التعاونية. 	 

الهدف االستراتيجي الثالث:
العمل التعاوني يضم فئات ومجاالت عمل جديدة

منــذ انشــائها، وبهــدف التوســع الكمــي والنوعــي فــي القطــاع التعاونــي الفاعــل، وضعــت هيئــة 
العمــل التعاونــي نصــب عينيهــا ادراج المهــام التوعويــة ألهميــة العمــل التعاونــي فــي تحســين الدخــل 
وتخفيــض التكاليــف ضمــن خططهــا لتشــمل كافــة فئــات المجتمــع، وبمــا فــي ذلــك الفئــات النســوية 
والشــبابية وذوي اإلعاقــة واألســرى المحرريــن، كمــا تشــمل فئــات الســكان فــي المنطقــة »ج«، 
والمناطــق القريبــة مــن الجــدار، وذلــك بهــدف تعزيــز التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة والثفافيــة 
والسياســية بيــن المواطنيــن. ونتيجــة لذلــك، ارتفــع عــدد األعضــاء فــي التعاونيــات المصنفــة عاملــة 
فــي المحافظــات الشــمالية مــن 38515 فــردًا فــي العــام 2017 إلــى 39370 فــردًا فــي العــام 2019، 
كمــا ارتفعــت نســبة االنــاث بيــن هــؤالء األعضــاء مــن %27.6 فــي العــام 2017 إلــى %30.9 فــي 
العــام 2019. كذلــك، تــم تأســيس تعاونيــات بتخصصــات جديــدة. وفــي هــذا الســياق، تــم خــالل 

النصــف األول مــن فتــرة االســتراتيجية انجــاز مــا يلــي:
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تسجيل اتحادين تعاونيين قطاعيين واتحاد تعاوني عام.. 1

11 تعاونيــة نســائية و14 تعاونيــة ذكوريــة. كمــا . 2 53 جمعيــة تعاونيــة، مــن ضمنهــا  تســجيل 
توزعــت حســب النشــاط االقتصــادي الرئيــس بالشــكل: زراعــة )16(، إســكان 18، خدمــات )9(، 

.)4( اســتهالكي   ،)6( حــرف 

ــة . 3 ــة، وجمعي ــة لمزارعــي الفراول ــة التعاوني ــدة، منهــا: الجمعي ــات بتخصصــات جدي تســجيل تعاوني
ــاء لخدمــات أصحــاب مكاتــب التكســي  ــة األوفي ــة للخدمــات )مطعــم(، وجمعي األســرة التعاوني
التعاونيــة، وجمعيــة نقــاء التعاونيــة لمعالجــة المخلفــات االلكترونيــة، وجمعيــة القــدس الطبيــة 

ــة. التعاوني

ضمــن نشــاطاتها التوعيــة الجديــدة، نفــذت الهيئــة 34 زيــارة توعويــة إلــى مؤسســات نســوية . 4
وشــبابية ومؤسســات ذوي إعاقــة، وحثتهــم علــى تســجيل تعاونيــات فــي مجــاالت عمــل جديــدة.

تــم تنفيــذ 75 زيــارة إلــى المــدارس والجامعــات لنشــر الوعــي بالفكــر التعاونــي والمبــادئ والقيــم . 5
التعاونيــة، واهميتهــا التنمويــة علــى المســتويين الفــردي والكلــي. 

توفيــر البيانــات والمعلومــات التعاونيــة لعــدد ثالثــة باحثيــن، حيــث اســتخدموها فــي إعــداد ثــالث . 6
دراســات ذات عالقــة بالعمــل التعاونــي. علمــًا بــأن هــذه الدراســات أنجــزت لصالــح 3 مؤسســات 

مختلفــة، وجميعهــا لديهــا اهتمــام بالعمــل التعاونــي النســوي.

ــن . 7 ــون إضافــة إلــى مطويتي بالتعــاون مــع بعــض المؤسســات المانحــة، تمــت طباعــة القــرار بقان
وبوســتر، وقــد تــم توزيــع مئــات مــن كل منهــا علــى التعاونيــات والمؤسســات ذات العالقــة 

كوســائل توعويــة وارشــادية.
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عدد االستشارات 
القانونية

	00nana	20nana40049523.8

عدد التعاونيات 
التي سجلت

	01	-56.7202	15.02520-20.0

عدد التعاونيات قيد 
التحقيق

10084-16.0120	2-73.312019-84.2

عدد التعاونيات 
التي صوبت 

أوضاعها
40nana50nana5016-68.0

عدد التعاونيات 
التي تم نشر الغاءها

	070133.3	5	4-2.9	5	88.6

عدد الموظفين 
الذين تم تدريبهم

100-100.0156-60.0151926.7

عدد أعضاء 
التعاونيات الذين تم 
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قيمة عدد من المؤشرات المخطط لها والمتحققة خالل سنوات االستراتيجية الثالثة األولى.
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7.2.  مبــادرات الحركــة التعاونيــة للمســاهمة فــي التخفيــف مــن آثــار جائحــة 
كورونــا

بالرغــم مــن ضعــف اإلمكانيــات الماديــة للتعاونيــات فــي فلســطين بشــكل عــام، وتأثــر خدماتهــا 
ومشــاريعها مــن اإلجــراءات الحكوميــة المتخــذة للحــد مــن الجائحــة، اال أن العديــد مــن التعاونيــات 
وفــي اطــار التزامهــا فــي قيــم ومبــادئ العمــل التعاونــي، وخاصــة قيمــة التضامــن ومبــدأ العمــل 
ــار الجائحــة  ــة للحــد مــن آث ــة الرســمية والشــعبية الرامي التعاونــي، قــد ســاهمت فــي الجهــود الوطني
االقتصاديــة واالجتماعيــة علــى المجتمــع الفلســطيني. وتركــزت مبــادرت التعاونيــات المجتمعيــة فــي 
التبرعــات النقديــة المباشــرة لالســر المحتاجــة، وللمؤسســات الوطنيــة ذات العالقــة، وتقديــم الطــرود 
الغذائيــة لالســر، وتوزيــع منتجــات التعاونيــات الزراعيــة والحرفيــة، وتأجيــل المســتحقات الماليــة علــى 
األعضــاء وغيــر األعضــاء، باإلضافــة إلــى دور بعــض التعاونيــات فــي تجنيــد متطوعيــن لدعــم لجــان 

الطــوارئ فــي القــرى واألحيــاء. 

قــدر تقريــر صــادر عــن هيئــة العمــل التعاونــي فــي الثلــث األول مــن شــهر أيــار، وبنــاء علــى معلومــات 
أوليــة مــن المحافظــات الشــمالية بــان 71 تعاونيــة قــد ســاهمت فــي تنفيــذ 106 مبــادرات مجتمعيــة، 
تقــدر قيمــة هــذه المبــادرات بحوالــي مليــون شــيكل، وقد اســتفاد منها مجموعة من األســر المحتاجة 
بشــكل مباشــر، وصنــدوق وقفــة عــز، ولجــان الطــوارئ وغيرهــا مــن اللجــان، والمحجــور عليهــم ومرضــى 

الكورونــا، باإلضافــة إلــى أعضــاء التعاونيــات وأســرهم.

التعاونيــات االســتهالكية: ســاهمت فــي توزيــع مئــات الطــرود الغذائيــة علــى العائــالت 
المحتاجــة مــن خــالل لجــان الطــوارئ فــي المحافظــات باالضافــة إلــى مــواد التعقيــم 
والتنظيــف، كمــا رفعــا ســقف الديــن والبيــع بســعر التكلفــة لكثيــر مــن المــواد األساســية، 
التعاونيــة،  االســتهالكية  الجمعيــات  جميــع  فــي  للعمــال  الرواتــب  كامــل  وصرفــت 

وســاهمت فــي حملــة تبرعــات ومســاعدات تــم تنظيمهــا خــالل شــهر رمضــان.

التعاونيــات الزراعيــة والحرفيــة: ســاهمت بالتبــرع  بالخضــار الطازجــة إلــى المناطــق 
الموبــوءة بالكورونــا، وتوزيــع ســالت غذائيــة علــى األســر المحتاجــة، وتوزيــع دجــاج الحــم 
لألســر المســتورة، وتوزيع منتجات تعاونية غذائية مثل المفتول، ودبس العنب، والخبز، 
والعســل، والزيــت، وتوزيــع انتــاج التعاونيــات مــن العســل والفراولــة علــى المحجوريــن فــي 
غــزة والضفــة. والمســاهمة فــي حمــالت التوعيــة المجتمعيــة، وإصــدار مــواد ارشــادية 
للتعامــل مــع جائحــة كورونــا، وتوزيــع وجبــات غذائيــة علــى المحجوريــن فــي المــدارس 

بقطــاع غــزة، وتأجيــل الذمــم الماليــة لالعضــاء.

المحتاجــة القامــة  االســر  فــي مســاعدة  ســاهمت  والتســليف:  التوفيــر  تعاونيــات 
مشــاريع منزليــة صغيــرة مــدرة للدخــل، وأقــرت اجــراءات للتخفيــف عــن االعضــاء بمــا 
يشــمل تســهيالت لســداد القــروض والســلف بمــا يتناســب مــع ظروفهــم الماديــة بشــكل 

COVID0-19 خــالق تجــاه خطــط وإجــراءات االســتجابة الوطنيــة ل





القسم الثالث

المسير إلى المستقبل
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1.3. طموح الشركاء، رؤية القطاع التعاوني  
» قطاع تعاوني منتج وريادي، مستقل بذاته، وملتزم بالمبادئ والقيم التعاونية«

المعرفــة  وتبــادل  الشــفافية  علــى  القائمــة  الحقيقيــة  الشــراكة  أســس  وعلــى  جميعــًا،  ســنعمل 
ــز دور  ــات القطــاع التعاونــي التــي تســاهم فــي تعزي والمعلومــات والمســاءلة والتوافــق علــى أولوي
التنميــة  اهــداف  تحقيــق  فــي  الفاعلــة  والمســاهمة  الوطنيــة  األولويــات  فــي  التعاونــي  القطــاع 
المســتدامة وخاصــة األهــداف التــي تتعلــق فــي الحــد مــن الفقــر والقضــاء علــى الجــوع وخلــق فــرص 

العمــل وتوفيــر الخدمــات النوعيــة وحمايــة البيئــة. 

والمجتمــع  اعضــاءه  خدمــة  فــي  اســتمر  الــذي  الفلســطيني  التعاونــي  القطــاع  بــان  نؤمــن  اننــا 
الفلســطيني ألكثر من 90 ســنة قادر على ان يســتمر ويعتمد على نفســه في تجاوز العقبات، ســواًء 
تلــك التــي تخصــه او تلــك التــي يفرضهــا عليــه الســياق السياســي واالقتصــادي واالجتماعــي العــام. 
واننــا، أيضــًا، نؤمــن ان الشــراكة الحقيقيــة بيــن المؤسســات الرســمية والمجتمــع المدنــي والقطــاع 
الخــاص والشــركاء الدولييــن كفيلــة بــان تكــون الحركــة التعاونيــة بــارزة فــي معظــم القطاعــات وعلــى 
مســتوى دول المنطقــة، ســواًء فــي عــدد األعضــاء او فــي نوعيــة واهميــة الخدمــات التــي تقدمهــا 

لألعضــاء وللمجتمــع. 

القسم الثالث

المسير إلى المستقبل

نطمح في الوصول إلى تعاونيات تنمي..

المساهمة في تعزيز صمود المجتمع. 	 
التشغيل الذاتي واألنشطة المولدة للدخل والتوظيف الالئق المستدام. 	 
الموارد البشرية والمعارف لالعضاء والمجتمع.	 
خدماتها المقدمة لالعضاء على أسس تجارية. 	 
قدراتها التنافسية وفرص وصولها لألسواق. 	 
ادخاراتها واستثماراتها في خدمة األعضاء.	 
قدرتها على تحسين رفاهية األعضاء والمجتمع.	 
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نقــدم الخدمــات االشــرافية والرقابيــة واالرشــادية إلنجــاح اإلتحــادات والجمعيــات 
التعاونيــة وتعزيــز دورهــا التنمــوي اقتصاديــًا واجتماعيــًا، وذلــك مــن خــالل تقديــم 
ــة.  ــة وشــفافية عالي ــن مــن كال الجنســين بمهني ــزة لألعضــاء التعاونيي خدمــات ممي

2.3. رسالة هيئة العمل التعاوني )مهمتنا(
» نعمــل علــى تعزيــز دور القطــاع التعاونــي ليكــون رافعــة للتنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة، وتوســيع 
قاعــدة االتحــادات والجمعيــات التعاونيــة الفاعلــة والنشــيطة كمــًا ونوعــًا، وذلــك مــن خــالل العمــل 
الــدؤوب فــي تشــجيع وتنظيــم وتنميــة العمــل التعاونــي، والحفــاظ علــى تطبيــق مبــادئ وقيــم 

التعــاون العالميــة، وتعزيــز ممارســة الحكــم الرشــيد فــي مؤسســات القطــاع التعاونــي« 

تلتــزم الهيئــة فــي تحديــد دورهــا واختصاصاتهــا وبرامجهــا وفــي هيكليتهــا علــى األهــداف والمهــام 
التــي حددهــا لهــا القــرار بقانــون رقــم )20( لســنة 2017م بشــأن الجمعيــات التعاونيــة، وتسترشــد بمــا 
ــز التعاونيــات والصــادرة عــن  ــة رقــم )193( لمؤتمــر العمــل الدولــي بشــأن تعزي ال يتعــارض مــع توصي
منظمــة العمــل الدوليــة. وفــي هــذا االطــار، ســيكون دور هيئــة العمــل التعاونــي ومســاهمتها فــي 

تحقيــق رؤيــة القطــاع التعاونــي كمــا يلــي: 

حماية الهوية التعاونية المتمثلة بتعريف ومبادئ وقيم العمل التعاوني. 	 
ــة واجتماعيــة ممكنــة لالفــراد وأصحــاب المشــاريع 	  إيجــاد بيئــة تشــريعية ومؤسســاتية واقتصادي

السياســات  يتوافــق مــع  القطاعــات، وبمــا  الصغيــرة لتكويــن وتســجيل تعاونيــات فــي جميــع 
الوطنيــة العليــا، ومــع أســس المســاعدة الذاتيــة، وان يتــم تســجيل التعاونيــات بشــكل ســريع 

ومبســط وغيــر مكلــف.
تفعيــل الرقابــة علــى التعاونيــات بمــا يكفــل حقــوق األعضــاء ويحتــرم اســتقالليتها ويتماشــى مــع 	 

القانــون. 
إيجــاد آليــات لتعزيــز مشــاركة النســاء والشــباب واألشــخاص ذوي اإلعاقــة والفئــات المســتضعفة 	 

فــي العمــل التعاونــي.
تقديــم اقتراحــات لتبنــي سياســات تحفــز وتدعــم اعمــال التعاونيــات، وبمــا يســاهم فــي تحقيــق 	 

السياســات الوطنيــة ذات األولويــة. 
ضمــان توفيــر آليــات للتنســيق بيــن جميــع الشــركاء وتوفيــر المعلومــات والمعرفــة الالزمــة لجميــع 	 

المعنييــن بشــفافية ومســؤولية.
تسهيل وصول التعاونيات لألسواق والقروض واالئتمانات والتدريب. 	 
نشر ثقافة العمل التعاوني في المجتمع الفلسطيني.	 
إيجــاد آليــات لتفعيــل التضامــن مــا بيــن التعاونيــات مــن جهــة، ومــا بيــن التعاونيــات والمجتمــع مــن 	 

جهــة أخــرى. 
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3.3. القيم الناظمة لعمل القطاع التعاوني 
وفقًا للحلف التعاوني الدولي، تتمثل القيم التعاونية بكل من التالية: 

المســاعدة الذاتيــة: فــي التعاونيــات، يســاعد النــاس بعضهــم البعــض بينمــا يســاعدون أنفســهم . 1
مــن خــالل العمــل معــًا لتحقيــق المنفعــة المتبادلــة.

المســؤولية الذاتيــة: يتصــرف األعضــاء داخــل التعاونيــات بمســؤولية عاليــة ويلعبــون دورهــم . 2
كامــاًل فــي تنميــة وتطويــر تعاونيتهــم.

الديمقراطيــة: تبنــى وتنظــم التعاونيــة بحيــث يتحكــم األعضــاء فــي ادارتهــا، مــن خــالل انتخابــات . 3
ديمقراطيــة بحيــث يكــون للعضــو المتمتــع الواحــد صــوت واحــد مهمــا بلغــت قيمــة مســاهماته.

المســاواة: تتســاوى الحقــوق والمزايــا الخاصــة باألعضــاء المســجلين فــي التعاونيــة، كل حســب . 4
مســاهمته.

ــي . 5 ــن المال ــات علــى التعامــل مــع األعضــاء بعــدل وإنصــاف فــي الجانبي ــة: تعمــل التعاوني العدال
واإلداري.

التضامــن: يتضامــن األعضــاء التعاونيــون فيمــا بينهــم بحيــث يدعمــون بعضهــم البعــض، ســواًء . 6
داخــل التعاونيــة الواحــدة أو فيمــا بيــن التعاونيــات. 

وانســجامًا مــع تــراث مؤسســي التعاونيــات، فــإن القيــم األخالقيــة التــي يؤمــن بهــا أعضــاء التعاونيــات 
تتمثــل فــي: الصــدق، والصراحــة، والمســؤولية االجتماعيــة، واالهتمــام برعايــة اآلخريــن.



القسم الرابع

التغيير المنشود )النتائج والسياسات( 
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القسم الرابع

التغيير المنشود )النتائج والسياسات(

ســيتركز عمــل الشــركاء خــالل الســنوات الثــالث القادمــة )2023-2021( علــى تحقيــق ثالثــة اهــداف 
كفيلــة بإنجــاز تقــدم ملمــوس باتجــاه تحقيــق الرؤيــا القطاعيــة ) انظــر الملحــق رقــم 2، مؤشــرات قيــاس 
النتائــج حســب األهــداف االســتراتيجية الثالثــة( . وســتلتزم هيئــة العمــل التعاونــي والشــركاء برزمــة مــن 

السياســات والتدابيــر تجــاه تحقيــق األهــداف االســتراتيجية الثالثــة. 

1.4. الهــدف االســتراتيجي األول: بيئــة مؤسســاتية وتشــريعية تمكــن الحركــة 
التعاونيــة مــن االســتمرار والتطــور  

تشــمل البيئــة المؤسســاتية اإلطــار التشــريعي الناظــم للقطــاع التعاونــي، وآليــات التنســيق القطاعــي 
وعبــر القطاعــي التــي تمــس القطــاع التعاونــي، وخدمــات األعمــال المتوفرة لخدمــة القطاع التعاوني 
بمــا فــي ذلــك خدمــات التمويــل، والثقافــة التعاونيــة فــي المجتمــع، والتــي تؤثــر بشــكل مباشــر أو غيــر 

مباشــر علــى أداء وتطــور الحركــة التعاونيــة. 

ــة العــام 2018، وألن  ــدأ مــع بداي ــون رقــم 20 لســنة 2017 ب ونظــرًا ألن ســريان مفعــول القــرار بقان
األولويــة فــي العاميــن 2018 و2019 كانــت مخصصــة للعمــل علــى اإلجــراءات التأسيســية للهيئــة 
فــي المركــز مــن النواحــي المختلفــة، وبمــا فــي ذلــك تشــكيل مجلــس إدارة الهيئــة، وتعزيــز العالقــات 
التنظيميــة والتنســيفية مــع الشــركاء والداعميــن، سيســتمر العمــل خــالل الفتــرة )2023-2021( فــي 
اطــار الخطــة االســتراتيجية علــى توفيــر بيئــة مؤسســاتية ممكنــة للعمــل التعاونــي ولمتطلبــات تطــوره 
ونمــوه، وعلــى تعزيــز قــدرة القطــاع لالعتمــاد علــى ذاتــه ومقدراتــه بمــا يضمــن تحقيقــه الســتقالليته 

واســتمراريته الماليــة فــي إطــار المبــادئ التعاونيــة التــي يجــب ان يجســدها ويمثلهــا. 

كمــا تشــمل النشــاطات المتعلقــة بهــذا الهــدف اســتكمال واقــرار منظومــة التشــريعات المنظمــة 
للعمــل التعاونــي )اللوائــح واالنظمــة التنفيذيــة ومراجعــة مــواد القــرار بقانــون(، وانشــاء كل مــن 
صنــدوق التنميــة التعاونــي ومعهــد التدريــب التعاونــي والبنــك التعاونــي، واالســتمرار فــي مأسســة 
آليــات التنســيق القطاعــي باالســتثمار فــي البنــاء علــى مــا هــو قائــم مــن أجســام تنســيقية ودمجهــا، 
اإلداريــة  كالتدريــب واالستشــارات  التعاونيــة  للحركــة  المقدمــة  الخدمــات  نوعيــة وحجــم  وتطويــر 
العمــل  وأهميــة  بمبــادئ  المجتمعــي  الوعــي  زيــادة  إلــى  باإلضافــة  األعمــال،  تطويــر  وخدمــات 
التعاونــي. ومــن المهــم بمــكان تطويــر الجهــود والعمــل المشــترك بيــن الهيئــة والمؤسســات العاملــة 
فــي القطــاع التعاونــي بشــراكة حقيقيــة وبمنهجيــة اإلدارة المرتكــزة علــى النتائــج واألثــر، وبجميــع 
عناصرهــا لمــا لهــا مــن أثــر علــى تحقيــق الكفــاءة والفاعليــة واالســتدامة فــي إدارة القطــاع. وســينظم 
عمــل الهيئــة والشــركاء مجموعــة مــن السياســات التــي ستســرع فــي الوصــول إلــى بيئــة مؤسســاتية 

ــات واهــم هــذه السياســات مــا يلــي:  ــة للتعاوني وتشــريعة ممكن
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اإلســراع فــي إقــرار الهيــكل التنظيمــي للهيئــة والوصــف الوظيفــي لكافــة المســميات الوظيفيــة . 1
الــواردة فــي الهيــكل الوظيفــي. 

اإلسراع في اعداد كافة اللوائح واألنظمة والتعليمات المفسرة لجميع مواد القرار بقانون.. 2

تســريع وتبســيط إجــراءات تســجيل التعاونيــات، وخاصــة فــي القطاعــات التــي تالمــس السياســات . 3
الوطنيــة والفئــات المســتضعفة.

تفعيــل آليــات التدقيــق والرقابــة الداخليــة والخارجيــة علــى األداء التعاونــي مــن جوانبــه اإلداريــة . 4
شــروط  علــى  التدقيــق  وكذلــك  التعاونــي،  العمــل  ومبــادئ  بمفهــوم  والمرتبطــة  والماليــة 

العضويــة. 

تســريع إجــراءات تصفيــة وإلغــاء تســجيل أي جمعيــة تعاونيــة ليــس لديهــا أي نشــاط أو مشــروع . 5
اقتصــادي أو اجتماعــي تعاونــي.

تسريع انشاء المؤسسات والهيئات واإلدارات الداعمة للقطاع التعاوني. . 6

تضمين الفكر التعاوني في األنشطة المنهجية والالمنهجية في المؤسسات التعليمية. . 7

التنســيق الفعــال بيــن جميــع الشــركاء فــي القطــاع التعاونــي بمــا يشــمل تعزيــز المعرفــة وتبــادل . 8
المعلومــات والشــفافية. 

بنــاء التخطيــط القطاعــي وجميــع القــرارات السياســاتية والتنفيذيــة المرتبطــة بالتدخــالت فــي . 9
القطــاع التعاونــي اســتنادًا إلــى معلومــات تحليليــة دقيقــة ومحدثــة حــول واقــع وأداء الجمعيــات 

التعاونيــة المســجلة. 

ايجــاد سياســات عامــة تشــجع الشــراء مــن التعاونيــات ومؤسســات االقتصــاد االجتماعــي االخــرى . 10
ضمــن سياســات الشــراء العــام.

التعاونــي، . 11 العمــل  هيئــة  دور  لتفعيــل  الالزمــة  والماديــة  والماليــة  البشــرية  المــوارد  توفيــر 
المعنيــة.  الــوزارات  فــي  التعاونــي  العمــل  فــي  المختصــة  والدوائــر  التعاونيــة،  واالتحــادات 

ــة . 12 ــر خاصــة لمواجهــة الطــوارئ والكــوارث واألزمــات التــي تضــر فــي الحركــة التعاوني وضــع تدابي
ومنتجاتهــا وخدماتهــا. 

رفــع جاهزيــة الحركــة التعاونيــة وهيئــة العمــل التعاونــي والشــركاء فــي التعامــل مــع آثــار جائحــة . 13
كورونــا واي اغالقــات مســتقبلية وخاصــة وخاصــة فــي  وســائل التواصــل عــن بعــد. 
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التدخالت السياساتيةالنتيجة القطاعية 

1.1. منظومة تشريعية عصرية، 
شاملة ومتكاملة تحكم وتنظم عمل 

القطاع التعاوني الفلسطيني 

استكمال تعديل القرار بقانون.. 1
اعداد مقترح لنظام عمل المعهد التعاوني وصندوق التنمية التعاوني.. 2
اصدار أدلة لالسترشاد بها عند تأسيس الجمعيات التعاونية في القطاعات المختلفة.  . 3
إعداد نموذج نظام للقطاعات التعاونية. . 4
إصدار التعليمات المتعلقة بتقييم الموجودات واندماج الجمعيات. . 5
اعــداد دليــل إجــراءات لتنظيــم العمــل التعاونــي )الخدمــة بيــن التعاونيــات والهيئــة، ودوائــر . 6

الهيئــة فيمــا بينهــا(، ويتوافــق مــع قانــون التعــاون الفلســطيني.

2.1. معهد تدريب تعاوني فاعل 
ويوفر برامج تدريبية وخدمات تطوير 

اعمال معتمدة وذات جودة عالية 
للمرشدين التعاونيين ومدققي 
الحسابات وألعضاء لجنة اإلدارة 

وللطواقم التنفيذية في الجمعيات 
واالتحادات التعاونية

اعداد دراسة احتياجات تدريبية شاملة لجميع مكونات القطاع التعاوني.. 1
اعداد منهاج تدريبي خاص بالعمل التعاوني. . 2
عقد برامج تدريبية قصيرة ومتوسطة المدى في الضفة الغربية وقطاع غزة.. 3
تطوير برنامج تدريب مرافقة في مجال خدمات االعمال.. 4
ــل، إدارة المشــاريع، . 5 ــة المســتهدفة مــن خــالل الوصــول للســوق، التموي ــاء قــدرات للفئ بن

الحوكمــة، األنظمــة الماليــة واإلداريــة. 
توفير األمور اللوجستية والموارد البشرية من أجل تأسيس معهد التدريب التعاوني.. 6
اعداد األنظمة المالية واإلدارية ودليل اإلجراءات الالزم لعمل المعهد.. 7

3.1. المجتمع الفلسطيني يؤمن 
بأهمية العمل التعاوني المبني 

على المنفعة المتبادلة ومبادئ 
العمل التعاوني ويساهم في دعم 

الجمعيات التعاونية.

حمــالت تعاونيــة ارشــادية مجتمعيــة تــم إطالقهــا علــى مســتوى المؤسســات التعليميــة . 1
لتعكــس وعيــًا مجتمعيــًا متزايــدًا بالعمــل التعاونــي ومبادئــه.

حمــالت إعالميــة فــي وســائل االعــالم الرســمي والخاصــة حــول أهميــة ومجــاالت العمــل . 2
التعاونــي.

تثقيف تعاوني ألعضاء التعاونيات الحاليين. . 3
إصدارات دورية حول مفهوم ومبادئ العمل التعاوني.. 4
توقيــع اتفاقيــات شــراكة مــع وزارة التربيــة والتعليــم ووزارة التعليــم العالــي والجامعــات . 5

ــم التعاونــي فــي المناهــج الدراســية.  ــن التعلي لتضمي

وفي اطار السياسات أعاله، ستعمل هيئة العمل التعاوني والشركاء للوصول إلى 7 نتائج 
قطاعية من خالل رزمة التدخالت الواردة في الجدول ادناه.



47 االستراتيجية الوطنية لقطاع التعاون 

التدخالت السياساتيةالنتيجة القطاعية 

4.1. التنسيق الفاعل بين 
المؤسسات المعنية في القطاع 

التعاوني بما يخدم تنفيذ 
االستراتيجية القطاعية للقطاع 

التعاوني وزيادة كفاءة التدخالت 
في القطاع وتعزيز المعرفة.

تشــكيل إطــار عمــل اجرائــي واضــح بيــن الجهــات الحكوميــة ذات االختصــاص وذات العالقــة . 1
مــع القطــاع التعاونــي )وزارة العمــل، الزراعــة، االســكان، االقتصــاد،...، الــخ(.

عقد مؤتمر سنوي للقطاع التعاوني. . 2
وضع آلية تنسيق فاعل ما بين الهيئة واالتحادات التعاونية. . 3
تنفيــذ نظــام رقابــة وتقييــم ) نظــام معلومــات التعــاون( للعمــل التعاونــي يضــم جميــع . 4

األطــراف. 
اعداد دروس مستفادة يتم تعميمها في مجال العمل التعاوني.. 5
خطة عمل سنوية للقطاع التعاوني. . 6
استحداث مجموعة العمل لقطاع العمل التعاوني )المانحون(.. 7
تفعيل لجنة التنسيق لقطاع العمل التعاوني. . 8

5.1. تأسيس  صندوق التنمية 
التعاوني. 

لعمــل . 1 القانونــي  والنظــام  والتشــغيلية  والماليــة  االداريــة  واالنظمــة  اللوائــح  تطويــر 
الصنــدوق.

حملة لتخصيص الموارد الالزمة لتشغيل صندوق تنمية القطاع التعاوني.. 2
والمــوارد . 3 اللوجســتيات  مــن  الالزمــة  بالمــوارد  الصنــدوق  قــدرات  وبنــاء  تجهيــز   .3

. ية لبشــر ا

6.1. هيئة العمل التعاوني 
واالتحادات التعاونية تم بناء قدراتها 

تجاه تحقيق الرؤيا واالهداف 
االستراتيجية للقطاع التعاوني.

توفير الموارد البشرية والمالية والمادية الالزمة للقيام بمهام هيئة العمل التعاوني.. 1
إعــداد وتنفيــذ برنامــج تدريــب مســتمر لمرشــدي هيئــة العمــل التعاونــي فــي مجــال تقييــم . 2

ومراجعــة أعمــال التعاونيــات، وإعــداد الجــدوى االقتصاديــة وخطــط تطويــر االعمــال. 
تطويــر نظــام معلومــات محوســب قــادر علــى توفيــر بيانــات ومعلومــات تعاونيــة شــاملة . 3

ومحدثــة لطالبيهــا حــول واقــع وأداء االتحــادات والتعاونيــات المســجلة. 
تطوير اإلجراءات والسياسات الداخلية فيما يتعلق بتنظيم العمل التعاوني.. 4
إعداد وتنفيذ برنامج مستمر لبناء قدرات االتحادات التعاونية القطاعية.. 5

7.1. هيئة العمل التعاوني والشركاء 
والمانحين يتشاركون الجهود 

لتأسيس بنك تعاوني فلسطيني

اعداد وإقرار النظام القانوني للبنك التعاوني.. 1
توفير الموارد البشرية والمالية والمادية الالزمة للقيام بتأسيس البنك التعاوني.. 2
اعداد نظام اداري ومالي لعمل البنك التعاوني.. 3

وفي اطار السياسات أعاله، ستعمل هيئة العمل التعاوني والشركاء للوصول إلى 7 نتائج 
قطاعية من خالل رزمة التدخالت الواردة في الجدول ادناه.
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2.4. الهدف االستراتيجي الثاني: أداء الجمعيات التعاونية المالي 
والتنظيمي قد تحسن

إن اســتمرار الهيئــة فــي متابعــة اإلشــراف علــى الجمعيــات التعاونيــة ومراقبــة أداءهــا اإلداري والمالي، 
ســيمكن مــن تحديــد التعاونيــات غيــر المصوبــة ألوضاعهــا اإلداريــة و/أو الماليــة، وبالتالــي العمــل علــى 
اتخــاذ اإلجــراءات القانونيــة المناســبة لحملهــا علــى تصويــب أوضاعهــا، والعمــل علــى بنــاء قدراتهــا مــا 
أمكــن ذلــك، واال ســيتم العمــل بمــواد القانــون المتعلقــة بأعمــال التصفيــة وإلغــاء للتعاونيــات التــي 
لــم تقــم بتصويــب أوضاعهــا. ان هكــذا إجــراءات ستســاعد فــي حوكمــة القطــاع التعاونــي، وتحســين 
ــة  أداءه االداري والمالــي مــن حيــث تحقيــق فائــض تشــغيلي مــن جهــة، وتحســين ممارســاته اإلداري
مــن جهــة أخــرى، وخاصــة فيمــا يتعلــق بخدمــة االعضــاء. وفــي هــذا الســياق، ســيتم العمــل مــع جميــع 
الشــركاء وبشــكل توافقــي ومنهجــي علــى مســاعدة الجمعيــات التعاونيــة الفاعلــة كــي تتمكــن مــن 
بنــاء قدراتهــا اإلداريــة والماليــة، وتتحــول إلــى منشــآت اقتصاديــة تملــك رأس مــال ذاتــي يمكنهــا 
ــر خدمــات تتــالءم مــع احتياجــات أعضاءهــا، وكفيلــة بتغطيــة نفقاتهــا التشــغيلية،  مــن إنشــاء وتطوي
وقــادرة علــى تحقيــق فائــض مــن هــذه العمليــات. وســيتضمن هــذا العمــل تقديــم المســاعدات 
الفنيــة والقانونيــة للتعاونيــات لتصويــب أوضــاع العضويــة فيهــا، وتحديــد احتياجــات األعضــاء مــن ســلع 
وخدمــات، وإعــداد دراســات الجــدوى وخطــط العمــل إلنشــاء وتطويــر مشــاريع اقتصاديــة تســتجيب 
الحتياجــات االعضــاء، ومســاعدتها الســتقطاب التمويــل الذاتــي والخارجــي لجعــل هــذه المشــاريع 
حقيقــة واقعــة. وفــي هــذا الســياق، ســتلتزم هيئــة العمــل التعاونــي والشــركاء برزمــة سياســات مــن 

اجــل تعزيــز أداء ودور التعاونيــات فــي تلبيــة احتياجــات األعضــاء، منهــا: 

تنظيــم وتطويــر قطــاع خدمــات األعمــال الخــاص باالتحــادات والجمعيــات التعاونيــة ليقــدم . 1
اســتراتيجية،  خطــط  عمــل،  )خطــط  التعاونيــة  الجمعيــات  اعمــال  لتطويــر  متكاملــة  خدمــات 
عمــل،  أنظمــة  جــودة،  ادلــة  جماعــي،  شــراء  استشــارات  تســويق،  واتفاقيــات  اســتراتيجيات 
لمنتجاتهــا...( تجاريــة  وعالمــات  جــودة  شــهادات  ســوق،  دراســات  وضريبيــة،  قانونيــة  استشــارات 

تحفيــز المؤسســات الماليــة لزيــادة نســبة القــروض التــي تخصصهــا لغايــات إقــراض الجمعيــات . 2
التعاونيــة وتحفيــز ونشــر فكــر  الجمعيــات  التعاونيــة وتخصيــص صناديــق خاصــة فــي تمويــل 

التوفيــر والتســليف الجماعــي داخــل الجمعيــة .

تطويــر مواصفــات المنتجــات والخدمــات التعاونيــة للوصــول إلــى منتجــات وخدمــات بجــودة ثابتــة . 3
ومنافسة

تقديــم الدعــم الفنــي للجمعيــات التعاونيــة المتعثــرة والراغبــة فــي تطويــر نفســها، لمســاعدتها . 4
فــي تطويــر مشــاريعها التعاونيــة حســب احتياجــات أعضائهــا.

الحــد مــن منافســة منتجــات وخدمــات التعاونيــات لنفســها فــي الســوق المحلــي مــن خــالل نشــر . 5
النهــج العنقــودي وتكتــالت االنتــاج لنفــس المنتــج.

اتبــاع سياســة نهــج سلســلة القيمــة فــي تحليــل وتطويــر اداء الجمعيــات كنظــرة شــمولية وتحديد . 6
التدخــالت فــي العمــل معها.
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وضــع تدابيــر خاصــة لدعــم وبنــاء القــدرات لالتحــادات والجمعيــات التعاونيــة الفاعلــة فــي مجــال . 7
تقديــم الخدمــات لالعضــاء والمجتمــع فــي مناطــق العناقيــد التــي تــم إقرارهــا مــن الحكومــة 
وخاصــة محافظــات قلقيليــة واالغــوار وطوبــاس )عنقــود زراعــي(، منطقــة بيــت لحــم والقــدس 
)العنقــود  الخليــل ونابلــس  ) عنقــود خدمــات(، منطقــة  اللــه  رام  )عنقــود صناعــي(، منطقــة 
الصناعــي(، ويشــمل ذلــك توجيــه المنــح والمســاعدات والتدريــب للجمعيــات الفاعلــة فــي هــذه 

المناطــق. 

التدخالت السياساتيةالنتيجة القطاعية 

1.2. الجمعيات التعاونية تصوب 
أوضاعها المالية واالدارية بما 

يتوافق مع القانون ومبادئ 
العمل التعاوني وخاصة في مجال 

العضوية.

تقييم مستمر ألداء التعاونيات الحالية. . 1
تعزيز الرقابة الداخلية والخارجية على التعاونيات.. 2
وضع سياسات تساعد التعاونيات على تصويب أوضاعها.. 3
متابعة قانونية لتصويب أوضاع التعاونيات اداريًا وماليًا.. 4
مراجعة األنظمة الداخلية للتعاونيات بما يتوافق مع التغييرات على عملها.. 5
تنفيذ تدخالت تهدف إلى زيادة العضوية في التعاونيات وتصويب أوضاعها.. 6
تطويــر دليــل ومواصفــات مرجعيــة للممارســات التعاونيــة الجيــدة باالســتناد إلــى مبــادئ . 7

العمــل التعاونــي.

2.2. الجمعيات واالتحادات التعاونية 
لديها مشاريع تعاونية تقوم على 
تعامل أعضاءها )خدمة األعضاء(، 

وتحقق فائض.

مراجعــة المشــاريع التعاونيــة الحاليــة للتعاونيــات، ووضــع توصيــات حــول مالءمتهــا وفــرص . 1
تطويرها.

تنفيذ برنامج مستمر لتقديم خدمات تطوير االعمال للتعاونيات.. 2
وضع آليات لتوفير التمويل المناسب لتنمية وتطوير مشاريع التعاونيات.. 3
تيسير عمليات التسويق والشراء للتعاونيات.. 4
وضع سياسات وطنية لزيادة تنافسية منتجات التعاونيات.. 5
ترويج منتجات التعاونيات.. 6
وضع مواصفات خاصة لمنتجات التعاونيات.. 7
بناء قدرات التعاونيات في مجال جودة المنتج.. 8
إعداد دراسات متجددة حول احتياجات أعضاء التعاونيات. . 9

تفعيل دور وسائل االعالم لتعزيز المشاريع التعاونية.. 10
تعزيز رؤية الشراء العام الحكومي من التعاونيات.. 11
توضيح جزئية الضرائب في األنظمة............ 12

وفي اطار السياسات أعاله، ستعمل هيئة العمل التعاوني والشركاء للوصول إلى خمس نتائج 
قطاعية من خالل رزمة التدخالت الواردة في الجدول ادناه.
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التدخالت السياساتيةالنتيجة القطاعية 

3.2. لجنة اإلدارة وهيئات الرقابة 
في التعاونيات المسجلة لديها 

المعرفة والخبرة الالزمة لممارسة 
أدوارها وتحمل مسؤولياتها حسب 

النظام الداخلي وطبيعة عمل 
الجمعية. 

مراجعــة األنظمــة الداخليــة واإلداريــة للتعاونيــات، وخاصــة فيمــا يختــص بــدور الهيئــات . 1
التنفيذيــة. واإلدارة  العامــة 

الناظمــة . 2 التشــريعات  حــول  الرقابــة  ولجــان  اإلدارة  لجنــة  قــدرات مســتمر ألعضــاء  بنــاء 
التعاونــي. للعمــل 

برنامج بناء قدرات مستمر ألعضاء لجنة اإلدارة ولجان الرقابة المنتخبة حديثًا.. 3
زيارات تبادلية بين لجان اإلدارة في التعاونيات.. 4
زيــارات دوريــة وتغذيــة راجعــة مــن هيئــة العمــل التعاونــي حــول مــدى التــزام لجنــة اإلدارة . 5

وهيئــات الرقابــة بالقوانيــن.
تفعيل دور لجان الرقابة، وتفعيل مشاركة الشباب والنساء في لجان اإلدارة.. 6

4.2. الجمعيات التعاونية تلتزم في 
تطبيق أنظمة منسجمة مع أفضل 

الممارسات في العمل التعاوني.

والماليــة . 1 اإلدارة  مجــاالت  فــي  التعاونيــات  وموظفــي  اإلدارة  للجــان  مســتمر  تدريــب 
التعاونــي. العمــل  فــي  الخاصــة  والتوريــدات 

ــة والمشــتريات والمبيعــات . 2 ــة والمالي ــة خاصــة فــي السياســات اإلداري ــر نمــاذج وادل تطوي
والتوثيــق فــي العمــل التعاونــي.

تدريب مستمر للتعاونيات لتطوير سياساتها وأنظمة المعلومات.. 3
مراجعة وتطوير استراتيجيات وخطط عمل التعاونيات.. 4
بنــاء أنظمــة التوثيــق والمعلومــات الخاصــة فــي التعاونيــة وخاصــة فيمــا يتعلــق بتعامــالت . 5

األعضاء.

5.2. التعاونيات لديها قدرات مالية 
عالية

تنفيذ برنامج لتوفير القروض الميسرة والخدمات المالية للتعاونيات.. 1
وضع آليات ومعايير واضحة لتنسيق المساعدات والمنح للتعاونيات. . 2
اعتماد أنظمة مالية محدثة من خالل توفير برامج ممكنة لربطها مع برامج الهيئة.. 3
برنامج مستمر لتدريب أمناء الصناديق في التعاونيات.. 4
اعداد دليل إجراءات مالي موحد للتعاونيات.. 5

وفي اطار السياسات أعاله، ستعمل هيئة العمل التعاوني والشركاء للوصول إلى خمس نتائج 
قطاعية من خالل رزمة التدخالت الواردة في الجدول ادناه.
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ــات ومجــاالت  3.4. الهــدف االســتراتيجي الثالــث: العمــل التعاونــي يضــم فئ
عمــل جديــدة 

لتحقيــق هــذا الهــدف ســتقوم الهيئــة بالتعــاون مــع الشــركاء فــي بــذل المزيــد مــن الجهــود لتوســيع 
قاعــدة العمــل التعاونــي كمــًا ونوعــًا، حيــث ســيعملون علــى التوســع واالنتشــار فــي العمــل التعاونــي 
االجتماعيــة  القطاعــات  فــي  والريادييــن  المهمشــة  والفئــات  والنســاء  الشــباب  فئــات  ليشــمل 
ــا واالتصــال ونمــاذج جديــدة فــي الســكن والخدمــات  واالقتصاديــة األخــرى مثــل قطــاع التكنولوجي
والســكن  الزراعــة  فــي  الحاليــة  التعاونــي  العمــل  مجــاالت  فــي  التوســع  يشــمل  وايضــًا  العامــة، 
والخدمــات والمجــاالت الحرفيــة واالســتهالكية والبيئــة واعــادة التدويــر والطاقــة المتجــددة. وفــي 

ــة علــى انجــاز مــا يلــي: هــذا الســياق، ســتعمل الهيئ

التنســيق والعمــل مــع الجمعيــات النســوية، والشــبابية، والمجلــس األعلــى للشــباب والرياضيــة، . 1
واالتحــاد العــام للمــرأة، واالتحــادات التعاونيــة، لتطويــر أفــكار مشــاريع ومبــادرات تعاونيــة فــي 

مجــاالت جديــدة.  

توفير الدراسات الالزمة حول آفاق العمل التعاوني في مجاالت جديدة. . 2

رفــع جاهزيــة االتحــادات التعاونيــة والمؤسســات المعنيــة فــي تنميــة الحركــة التعاونية والتنســيق . 3
مــع هيئــة العمــل التعاونــي فــي مجــال تســجيل الجمعيــات التعاونيــة علــى اســس ســليمة.  

توعيــة الشــباب فــي الجامعــات والمــدارس وأصحــاب القــرار والمؤسســات حــول أهميــة العمــل . 4
التعاونــي.

اتباع سياسة نهج التجريب في نشر انماط تعاونية جديدة وغير تقليدية.. 5

ــادرات لتأســيس تعاونيــات فــي المناطــق المســهتدفة فــي العناقيــد، . 6 تشــجيع المبادريــن والمب
وبشــكل محــدد ســيتم تشــجيع ودعــم تشــكيل تعاونيــات فــي المناطــق التــي اعلــن فيهــا عــن 
تكنولوجيــا  وعنقــود  الســياحي،  والعنقــود  الزراعــي،  والعنقــود  الصناعــي،  العنقــود  تأســيس 

المعلومــات واالتصــال، وعنقــود الخدمــات،...، وأي عناقيــد أخــرى تقرهــا الحكومــة.

تشــجيع ونشــر وتطويــر الجمعيــات االســتهالكية، خصوصــا فــي المــدن والتجمعــات الســكانية . 7
ذات التعــداد الســكاني الكبيــر.
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التدخالت السياساتيةالنتيجة القطاعية 

1.3. المؤسسات المعنية بالتمكين 
االقتصادي واالجتماعي للشباب 
والمرأة وذوي اإلعاقة لمختلف 

الفئات العمرية تدعم مبادرات 
ريادية لتأسيس جمعيات تعاونية أو 

االنخراط في جمعيات قائمة على 
مبادئ ومفهوم العمل التعاوني. 

تنظيــم حمــالت توعويــة قطاعيــة حــول التعاونيــات، واهميتهــا للمؤسســات المعنيــة فــي . 1
تمكيــن فئــات الشــباب والنســاء وذوي االعاقــة.

إعداد دراسات حول قطاعات معينة واعدة للعمل التعاوني.. 2
دعم مبادرات الخريجين الرامية إلى تأسيس تعاونيات حرفية او عمالية. . 3
تنفيذ برامج وطنية وإقليمية لتبادل المعرفة والخبرة في التعاونيات الريادية. . 4
بالخطــة . 5 يتعلــق  فيمــا  الحكومــة  بتوجيهــات  التعاونــي  العمــل  بربــط  األولويــة  إعطــاء 

العنقوديــة(.  الخطــط  فــي  التعاونــي  العمــل  )ترويــج  العنقوديــة 
تنفيذ تدخالت تدعم باتجاه أن يكون النموذج التعاوني يتوافق مع توجهات الشباب.. 6

2.3. الهيئة واالتحادات تعمل على 
تعزيز الحركة التعاونية، وتيسير 

عملية تأسيس التعاونيات القطاعية 
على أسس تعاونية حقيقية. 

مراجعة إجراءات تسجيل التعاونيات.. 1
تعميم إجراءات تسجيل التعاونيات.. 2
رعاية مبادرين محليين لتسجيل التعاونيات. . 3
تشجيع انشاء وتسجيل اتحادات قطاعية جديدة في مجاالت جديدة.. 4

وفي اطار السياسات أعاله، ستعمل هيئة العمل التعاوني والشركاء للوصول إلى ثالث نتائج 
قطاعية من خالل رزمة التدخالت الواردة في الجدول ادناه.



القسم الخامس

صلة استراتيجية القطاع التعاوني بالسياسات الوطنية العليا
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1.5. تقديم

القسم الخامس
صلة استراتيجية القطاع التعاوني بالسياسات الوطنية العليا

الهدف االستراتيجي #
التدخل السياساتي ألجندة السياسات 

الوطنية ذو العالقة
هدف التنمية المستدامة

ذو العالقة

1
بيئة مؤسساتية وتشريعية 
تمكن الحركة التعاونية من 

االستمرار والتطور.  

تحديث وتوحيد المنظومة القانونية . 1
والتشريعية بما يتوافق مع االلتزامات 

الدولية لدولة فلسطين. 
تعزيز الشراكة والتكاملية في تقديم . 2

الخدمات مع المنظمات غير الحكومية 
والقطاع الخاص.

إصالح المؤسسات العامة وإعادة هيكلتها . 3
لتعزيز كفاءتها في تقديم الخدمات.

الهدف رقم 16، السالم والعدل 
والمؤسسات القوية وخاصة النتيجة 

“تعزيز سيادة القانون على الصعيدين 
الوطني والدولي وضمان تكافؤ فرص 
وصول الجميع إلى العدالة”  والنتيجة 

إنشاء مؤسسات فعالة وشفافة وخاضعة 
للمساءلة على جميع المستويات.

أداء الجمعيات التعاونية 
المالي والتنظيمي قد 

تحسن.

تنمية االقتصاد المحلي.. 1
دعم الجمعيات التعاونية وتوسيع قاعدتها . 2

وتطويرها.
تطوير المسؤولية االجتماعية ومأسستها، . 3

وتعزيز الحوار االجتماعي.
توفير اإلسكان ميسور التكلفة. . 4
زيادة اإلنتاج الزراعي )النباتي والحيواني( . 5

وتطوير سالسل القيمة.
تطوير الصناعات الثقافية والسياحية . 6

التقليدية.

الهدف رقم 1، القضاء على الفقر بجميع 
أشكاله في كل مكان.

الهدف رقم 2، القضاء على الجوع وتوفير 
األمن الغذائي والتغذية المحّسنة وتعزيز 

الزراعة المستدامة. 
الهدف رقم 8، تعزيز النمو االقتصادي 
المطرد والشامل للجميع والمستدام، 

والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل 
الالئق للجميع.

العمل التعاوني يضم فئات 
ومجاالت عمل جديدة.

تطوير نظم حماية اجتماعية مالئمة . 1
ومتكاملة ووضع حدود دنيا لها. 

دعم الجمعيات التعاونية وتوسيع قاعدتها . 2
وتطويرها.

التأكد من توفر فرص للشباب لتحقيق . 3
مستقبل أفضل.

إزالة كافة العوائق التي تحول دون . 4
المشاركة الكاملة للنساء في التنمية 

المجتمعية واالقتصادية والحياة العامة.

الهدف رقم 5، تحقيق المساواة بين 
الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات.

الهدف رقم 10، الحد من انعدام المساواة 
داخل البلدان وفيما بينها.

تتقاطــع اهــداف االســتراتيجية الوطنيــة لقطــاع التعــاون بشــكل قــوي مــع العديــد مــن التدخــالت 
السياســاتية الجنــدة السياســات الوطنيــة واهــداف التنميــة المســتدامة، وتظهــر هــذه التقاطعــات 

كمــا فــي الجــدول التالــي:
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السياسات والتدخالت في اجندة 
السياسات الوطنية 

توضيح العالقة 

السياسة الوطنية الثالثة، “تحقيق 
وحدة األرض والشعب الفلسطيني”، 

والتدخل السياساتي، “تحديث 
وتوحيد المنظومة القانونية 
والتشريعية بما يتوافق مع 

االلتزامات الدولية لدولة فلسطين”.

ستعمل هيئة العمل التعاوني على متابعة انفاذ القرار بقانون حول الجمعيات التعاونية 
من خالل تطوير اللوائح التنفيذية للقرار بقانون، والذي سيسري على جميع التعاونيات في 

المحافظات الشمالية والجنوبية )ضفة غزة(، واجراء التعديالت الالزمة على القرار بقانون 
لضمان موائمته لتوصية منظمة العمل الدولية رقم 193 ولواقع التعاونيات، وذلك من 

خالل مجموعة النتائج والتدخالت الواردة في الهدف االستراتيجي األول، 
“بيئة مؤسساتية وتشريعية تمكن الحركة التعاونية من االستمرار والتطور”.  

السياسة الوطنية الرابعة: “تجسيد 
الممارسة الديمقراطية في دولة 
فلسطين”، والتدخل السياساتي 

“تنظيم انتخابات ديمقراطية ودورية 
على المستويات كافة”.

تعمل هيئة العمل التعاوني بشكل مستمر على ضمان تصويب أوضاع التعاونيات، وخاصة 
عقد اجتماعات الهيئة العامة، وتنظيم وضمان عقد االنتخابات بموعدها والحفاظ على 

الثقافة الديموقراطية في التعاونيات، حيث ان االلتزام بالديموقراطية يعتبر مبدأ أساسي 
من مبادئ العمل التعاوني، انظر النتيجة، 1.2. الجمعيات التعاونية تصوب أوضاعها المالية 

واالدارية بما يتوافق مع القانون ومبادئ العمل التعاوني وخاصة في مجال العضوية.

السياسة الوطنية الثامنة: “االرتقاء 
بمستوى الخدمات العامة المقدمة 

للمواطن”،  والتدخل السياساتي 
“تعزيز الشراكة والتكاملية في 

تقديم الخدمات مع المنظمات غير 
الحكومية والقطاع الخاص”.

تسعى هيئة العمل التعاوني والشركاء في اطار الهدف االستراتيجي األول إلى ماسسة 
العمل التعاوني بما يمكن التعاونيات من تحقيق أهدافها، وتم تحديد نتيجة خاصة في 

تعزيز الشراكة والتكاملية:  انظر النتيجة،4.1. التنسيق الفاعل بين المؤسسات المعنية في 
القطاع التعاوني بما يخدم تنفيذ االستراتيجية القطاعية للقطاع التعاوني وزيادة كفاءة 

التدخالت في القطاع وتعزيز المعرفة.

أجنــدة  مــع  التعاونــي  للقطــاع  االســتراتيجية  األهــداف  تقاطعــات   .2.5
الوطنيــة. السياســات 

يرتبــط القطــاع التعاونــي بصــالت قويــة مــع جميــع القطاعــات التــي تشــكل خطــة التنميــة الفلســطينية 
والمرتبطــة بأجنــدة السياســات الوطنيــة التــي تمثــل السياســات العليــا لدولــة فلســطين، وذلــك كــون 

التعاونيــات تنشــط فــي القطاعــات: االقتصــادي واالجتماعــي والثقافــي والمالــي والخدماتــي.   

وترتبــط اســتراتيجية قطــاع التعــاون باألولويــات الوطنيــة ذات العالقــة فــي تجســيد الدولــة المســتقلة 
وإنهــاء االحتــالل؛ والوحــدة الوطنيــة؛ والحكومــة المســتجيبة للمواطــن؛ وتعليــم جيد وشــامل للجميع، 
والحكومــة الفعالــة؛ واســتقاللية االقتصــاد الفلســطيني؛ ومجتمــع قــادر علــى الصمــود والتنميــة، 

والعدالــة االجتماعيــة وســيادة القانــون.

وقــد خصصــت السياســة الوطنيــة رقــم 13، »توفيــر بيئة اســتثمارية مالئمــة« والمندرجة في األولوية 
الوطنيــة السادســة:«تحقيق االســتقالل االقتصــادي« تدخــل سياســاتي خــاص فــي القطــاع التعاونــي 
»دعــم الجمعيــات التعاونيــة وتوســيع قاعدتهــا وتطويرهــا«، اال ان أهــداف ونتائــج االســتراتيجية 
الوطنيــة للقطــاع التعاونــي تتقاطــع بشــكل مباشــر علــى األقــل مــع )15( سياســة و)18( تدخــل 

سياســاتي فــي اجنــدة السياســات الوطنيــة )2022-2017(، والجــدول ادنــاه يبيــن التقاطعــات. 
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السياسات والتدخالت في اجندة 
السياسات الوطنية 

توضيح العالقة 

السياسة الوطنية التاسعة: “تعزيز 
المساءلة والشفافية”، والتدخل 

السياساتي: “تعزيز دور المؤسسات 
الرقابية المالية واإلدارية”، والتدخل 
السياساتي: “تنمية الموارد البشرية 
في قطاع الخدمة المدنية وإدارتها 

بفعالية. 

خصصت النتيجة 6.1. هيئة العمل التعاوني واالتحادات التعاونية تم بناء قدراتها تجاه 
تحقيق الرؤيا واالهداف االستراتيجية للقطاع التعاوني رزمة من التدخالت ذات العالقة 

في بناء قدرات هيئة العمل التعاوني واالتحادات التعاونية  للقيام بدورها وخاص في 
مجال الرقابة وتعزيز دور االنظة على التعاونيات  وكذلك النتيجة 3.2. لجنة اإلدارة 

وهيئات الرقابة في التعاونيات المسجلة لديها المعرفة والخبرة الالزمة لممارسة أدوارها 
واالضطالع والقيام بمسؤولياتها حسب النظام الداخلي وطبيعة عمل التعاونية

السياسة الوطنية العاشرة: “كفاءة 
وفعالية إدارة المال العام”، والتدخل 

السياساتي: “إصالح المؤسسات 
العامة وإعادة هيكلتها لتعزيز 
كفاءتها في تقديم الخدمات”.

السياسة الوطنية 11: “بناء 
مقومات االقتصاد الفلسطيني”،  

والتدخل السياساتي: “إعادة 
بناء قاعدة اإلنتاجية لالقتصاد 

الفلسطيني وتطويرها، بالتركيز على 
الصناعة والزراعة والسياحة”.

يسعى الهدف االستراتيجي الثاني، أداء الجمعيات التعاونية المالي والتنظيمي قد تحسن 
من خالل مجموعة من النتائج إلى تعزيز دور التعاونيات في بناء االقتصادي الفسطيني 
وخلق فرص عمل وتعزيز الراسمال العامل في التعاونيات من خالل مجموعة من النتائج 

ذات العالقة ورزمة من التدخالت: 
النتيجة 2.2. الجمعيات واالتحادات التعاونية لديها مشاريع تعاونية تقوم على تعامل 

أعضاءها )خدمة األعضاء(، وتحقق فائض.
النتيجة 5.2. تعاونيات لديها قدرات مالية عالية

حيث يساهم تحسين أداء التعاونيات بشكل مباشر في خلق فرص عمل وتحسين معايير 
العمل الالئق في القطاعات التي تنشط فيه التعاونيات وخاصة قطاعي الزراعة واإلسكان، 

كما تساهم التعاونيات في تعزيز الصناعات التقليدية ودعم المنتج الوطني، خاصة وان 
العديد من التعاونيات تنشط في الصناعات الغذائية والقطاع الحرفي التقليدي.

السياسة الوطنية رقم 12: “توفير 
فرص عمل الئقة للجميع”، والتدخل 
السياساتي: “اعتماد إجراءات تعنى 

باإلسراع في إطالق المشاريع 
الريادية إلعادة تأهيل الخريجين 

وتشغيلهم من كال الجنسين”.

السياسة الوطنية 	1: “توفير 
بيئة استثمارية مالئمة”، والتدخل 

السياساتي: “دعم الجمعيات 
التعاونية وتوسيع قاعدتها 

وتطويرها”.

السياسة الوطنية رقم 14: “تعزيز 
الصناعة الفلسطينية”، والتدخل 

السياساتي: “دعم المنتج الوطني 
وحمايته وزيادة قدرته التنافسية”، 
والتدخل السياساتي: “زيادة حصة 

المنتج الفلسطيني في السوق 
المحلية”.
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السياسات والتدخالت في اجندة 
السياسات الوطنية 

توضيح العالقة 

السياسة الوطنية 15: “الحد من 
الفقر”، والتدخل السياساتي: 

“االدماج االجتماعي، وتوفير فرص 
عمل للفئات المهمشة من )األفراد 

ذوي اإلعاقة، الشباب، النساء، 
يختص الهدف االستراتيجي الثالث: “العمل التعاوني يضم فئات ومجاالت عمل جديدة” األسرى المحررين(.

في تمكين فئات مجتمعية جديدة من االنخراط في العمل التعاوني وخاصة الشباب 
والنساء واألشخاص ذوي اإلعاقة، وذلك من خالل العمل مع الشركاء للوصول إلى النتائج 

الواردة في البند 3.4.
1.3. المؤسسات المعنية في التمكين االقتصادي واالجتماعي للشباب والمرأة وذوي 

اإلعاقة لمختلف الفئات العمرية تدعم مبادرات ريادية لتأسيس جمعيات تعاونية أو 
االنخراط في جمعيات قائمة على مبادئ ومفهوم العمل التعاوني.

2.3. الهيئة واالتحادات التعاونية تعمل على تعزيز الحركة التعاونية، وتيسير عملية تسجيل 
التعاونيات القطاعية على أسس تعاونية حقيقية.

السياسة الوطنية 16: “توفير 
الحماية االجتماعية للفئات الفقيرة 
والمهمشة”، والتدخل السياساتي: 

“تطوير المسؤولية االجتماعية 
ومأسستها، وتعزيز الحوار 

االجتماعي”.

السياسة الوطنية 19: “شبابنا 
مستقبلنا”، والتدخل السياساتي: 

“إيالء التركيز بوجه خاص على 
مساعدة الشباب المحرومين”.

السياسة الوطنية 26: “توفير 
االحتياجات األساسية للتجمعات 
السكانية”، والتدخل السياساتي: 
“توفير اإلسكان ميسور التكلفة”.

تساهم األهداف االستراتيجية الثالثة في توفير اإلسكان مسيور التكلفة، خاصة لصغار 
الموظفين والموظفات والفئات األقل حظًا، وذلك من خالل التعاونيات االسكانية التي 

تشكل القطاع التعاوني الثاني من حيث عدد الجمعيات بعد القطاع الزراعي.

السياسة الوطنية 28: “النهوض 
بالزراعة بالمجتمعات الريفية”، 

والتدخل السياساتي: “زيادة 
اإلنتاج الزراعي )النباتي والحيواني( 
وتطوير سالسل القيمة”، والتدخل 

السياساتي: “حماية المزارعين 
ودعمهم وال سيما في المناطق 

المهددة والمهمشة”.

تساهم األهداف االستراتيجية الثالثة في تعزيز الدور االقتصادي للزراعة، من خالل 
مساهمة التعاونيات الزراعية في تقليل تكاليف اإلنتاج )الشراء التعاوني( وتعزيز تنافسية 

المنتج الزراعي )التسويق التعاوني(.

السياسة الوطنية 29: “حماية 
الهوية والتراث الثقافي 

الفلسطيني”، والتدخل السياساتي 
“تطوير الصناعات الثقافية 

والسياحية التقليدية”.

تنشط العديد من التعاونيات المستهدفة في محاور االستراتيجية الثالثة في اإلنتاج 
الحرفي، والذي يساهم في حماية الهوية والتراث الثقافي، وخاصة التعاونيات الناشطة 

في أعمال التطريز، وأعمال الخشب، وبعض الصناعات الغذائية التقلدية.
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اهــداف  مــع  التعاونــي  للقطــاع  االســتراتيجية  األهــداف  تقاطعــات   .3.5
.2030 المســتدامة  التنميــة 

تســاهم التعاونيــات كمؤسســات اقتصاديــة فــي خلــق فــرص العمــل، وتحســين الوضــع المعيشــي 
لألســر، والمشــاركة االقتصاديــة للرجــال والنســاء، وتســاهم كمؤسســات اجتماعيــة فــي توفيــر الحمايــة 
التعاونيــات  وتســاهم  المجتمعــي،  والتضامــن  والمســاواة  العدالــة  وتعزيــز  لألعضــاء،  االجتماعيــة 
كمؤسســات بيئيــة فــي اإلدارة المثلــى للمصــادر الطبيعيــة، واالهتمــام بالصحــة العامــة. ان مســاهمة 
التعاونيــات ودورهــا االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي يجعلهــا مســاهم أساســي فــي تحقيــق مــا ال 
يقــل عــن 14 الهــدف مــن أهــداف التنميــة المســتدامة الـــ 17. حيــث يمكــن تلخيــص عالقــة التعاونيــات 

فــي اهــداف التنميــة المســتدامة 2030 كمــا يلــي: 

توضيح الصالت مع استراتيجية التعاون 2023-2021اهداف التنمية المستدامة 2030

الهدف األول: القضاء على الفقر 
بجميع أشكاله في كل مكان.

الهدف الثاني: القضاء على الجوع 
وتوفير األمن الغذائي والتغذية 

المحّسنة وتعزيز الزراعة المستدامة.

تساهم التعاونيات الزراعية والنسوية وبعض التعاونيات الحرفية على 
تعزيز تنافسية المنتجات والوصول إلى األسواق المحلية والخارجية. 	 
زيادة القدرة التفاوضية والوصول إلى أسعار مدخالت اإلنتاج ذات النوعية والسعر 	 

المالئمين. 
الوصول إلى التكنولوجيا والمعرفة المناسبة او شهادات الجودة للمنتجات التي تساعد 	 

في التصدير.
الوصول إلى المياه او المواد والمعدات الالزمة لإنتاج. 	 
الوصول إلى مصادر التمويل التي تمكن من تحسين اإلنتاج والتوسع.	 
تحسين نوعية وكمية المنتجات الزراعية والغذائية ولعب دور أساسي في االمن 	 

الغذائي. 

الهدف الثالث: الصحة الجيدة 
والرفاه.

الهدف الرابع: التعليم الجيد. 
الهدف السادس: ضمان إتاحة المياه 

وخدمات الصرف الصحي للجميع.
الهدف السابع: ضمان حصول 
الجميع بتكلفة ميسورة على 

خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة 
والمستدامة.

تنشط )وبشكل محدود( مجموعة من التعاونيات في فلسطين في توفير الخدمات 
األساسية كالمياه والكهرباء والمواصالت والصحة والتعليم لالعضاء، وذلك باالستناد 

إلى قيم التضامن والتكافل والمساعدة الذاتية، ومن اهم مجاالت الخدمات التي تقدمها 
بعض نماذج التعاونيات في اطار الخدمات األساسية ما يلي: 

انشاء صناديق القراض أبناء األعضاء الستكمال تعليمهم الجامعي. 	 
انشاء مشافي وعيادات صحية.	 
االشراف على شبكات المياه وتوريدها لألعضاء والتجمعات المحلية. 	 
االشراف على توفير الكهرباء لألعضاء والتجمعات المحلية	 
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توضيح الصالت مع استراتيجية التعاون 2023-2021اهداف التنمية المستدامة 2030

الهدف الخامس: تحقيق المساواة 
بين الجنسين وتمكين كل النساء 

والفتيات.

باإلضافة إلى  التعاونيات النسوية القائمة والنشيطة، تسعى االستراتيجية وخاصة في 
الهدف الثالث إلى تعزيز مشاركة النساء والشباب والفئات المستضعفة لالنخراط في 
العمل التعاوني، حيث يساهم العمل التعاوني حاليأ في مجال تحقيق المساواة بين 

الجنسين فيما يلي:
زيادة مشاركة المرأة االقتصادية وتوفير فرص عمل للنساء، وخاصة للعامالت في 	 

القطاع غير الرسمي. 
وصول منتجات النساء الحرفية لألسواق المحلية والعالمية. 	 
توفير فرص النساء للوصول إلى الخدمات المالية وزيادة مدخراتهن، وذلك من خالل 	 

عضوية اآلالف من النساء في جمعيات التوفير والتسليف التعاونية. 
تعزيز دور النساء االجتماعي ومشاركتهن السياسية من خالل فرص التوعية والتدريب 	 

والمشاركة في إدارة شؤون تعاونيتهن. 

الهدف الثامن: تعزيز النمو 
االقتصادي المطرد والشامل 
للجميع والمستدام، والعمالة 

الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل 
الالئق للجميع.

تساهم التعاونيات بكافة اشكالها وخاصة التعاونيات الحرفية والنسوية بتعميم معايير 	 
العمل الالئق وضمان العدل والمساواة في جميع االعمال التي يقومون بها. 

المساهمة في خلق فرص عمل للشباب والنساء وخاصة الخريجين من كال الجنسين 	 
)انظر الهدف االستراتيجي الثالث(. كما تساهم التعاونيات الناشطة في القطاع المالي 

)التوفير والتسليف( والبنك التعاوني المخطط تأسيسه في اطار االستراتيجية في 
تعزيز قدرة المؤسسات المالية المحلية على تشجيع إمكانية الحصول على الخدمات 

المصرفية والتأمين والخدمات المالية للجميع، وتوسيع نطاقها9.

الهدف 11: جعل المدن 
والمستوطنات البشرية شاملة 

للجميع وآمنة وقادرة على الصمود 
ومستدامة.

تساهم جمعيات اإلسكان وبعض الجمعيات الخدماتية في تحقيق مجموعة من 	 
المقاصد او النتائج القطاعية المندرجة في الهدف رقم 11، وبشكل خاص في النتيجة 

“ضمان حصول الجميع على مساكن وخدمات أساسية مالئمة وآمنة وميسورة التكلفة، 
ورفع مستوى األحياء الفقيرة، بحلول عام 2030”

الهدف 12: ضمان وجود أنماط 
استهالك وإنتاج مستدامة.

تنشط العديد من التعاونيات وخاصة الزرعية في تبني انمطة اإلنتاج واالستهالك 	 
المستدامة وذلك من خالل تبنيها لنماذج الزراعة البيئية والعضوية ومعايير وشروط 

الزراعة المستدامة على المستوى الدولي واالوروبي.

9.   أحد النتائج القطاعية المنضوية في اطار هدف التنمية المستدام الثامن
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توضيح الصالت مع استراتيجية التعاون 2023-2021اهداف التنمية المستدامة 2030

الهدف 	1: اتخاذ إجراءات عاجلة 
للتصدي لتغير المناخ وآثاره.

الهدف 14: حفظ المحيطات والبحار 
والموارد البحرية واستخدامها 

على نحو مستدام لتحقيق التنمية 
المستدامة.

الهدف 15: حماية النظم 
اإليكولوجية البرية ومكافحة التصحر 

ووقف تدهور األراضي وفقدان 
التنوع.

تساهم التعاونيات بشكل عام، والتعاونيات الناشطة في مجال الزراعة والبيئة في الحد 
من التلوث والحفاظ على التنوع الحيوي والمصادر الطبيعية. حيث تنشط مجموعة من 

التعاونيات الفلسطينية حاليًا في مجال إدارة واستخدام المياه المعالجة، وتدوير النفايات 
االلكترونية، وفي مجاالت الزراعات البيئية. كما تساهم التعاونيات من خالل تبنيها لمبادىء 

وقيم العمل التعاوني في تحقيق النتيجة او المقصد الخاص في الهدف 13: “تحسين 
التعليم وإذكاء الوعي والقدرات البشرية والمؤسسية للتخفيف من تغير المناخ، والتكيف 

معه، والحد من أثره واإلنذار المبكر به”. 

الهدف 16: السالم والعدل 
والمؤسسات القوية.

تساهم الجميعات التعاونية بشكل عام في ترسيخ السلم األهلي والسالم والعدل، 
وتسهم استراتيجية القطاع التعاوني، بشكل خاص، في النتيجة او المقصد” إنشاء 

مؤسسات فعالة وشفافة وخاضعة للمساءلة على جميع المستويات”، حيث خصصت 
االستراتيجية مجموعة من النتائج والتدخالت التي تعزز الرقابة على أداء التعاونيات، وتعزز 

التنسيق وتبادل المعلومات بين جميع األطراف، وتطوير األنظمة والسياسات اإلدارية 
والمالية للجمعيات التعاونية القائمة. 



القسم السادس

برامج الموازنة 
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القسم السادس

برامج الموازنة 

1.6. البرنامج األول: التنظيم واالشراف على القطاع التعاوني
 يســعى البرنامــج إلــى إيجــاد بيئــة مؤسســاتية وتشــريعية تمكــن الحركــة التعاونيــة مــن االســتمرار 
والتطــور لتحقيــق أربعــة اهــداف برنامجيــة )1. منظومــة تشــريعية عصريــة، شــاملة ومتكاملــة تحكــم 
وتنظــم عمــل القطــاع التعاونــي الفلســطيني، 2.  التنســيق الفاعــل بيــن المؤسســات المعنيــة فــي 
كفــاءة  وزيــادة  التعاونــي،  للقطــاع  القطاعيــة  االســتراتيجية  تنفيــذ  يخــدم  بمــا  التعاونــي  القطــاع 
التدخــالت فــي القطــاع وتعزيــز المعرفــة، 3. تعزيــز آليــات التدقيــق اإلداري والمالــي علــى التعاونيــات 
واالتحــادات التعاونيــة، 4. الوصــول إلــى قطــاع تعاونــي تنمــوي ومصــوب ألوضاعــه اإلداريــة والمالية( 
)3( ملخــص األهــداف  رقــم  الملحــق  انظــر  العالقــة فــي كل هــدف  المخرجــات ذات  ورزمــة مــن 

والعالقــات الخاصــة فــي برامــج الموازنــة(. 

1.1. مقترح بتعديل القرار بقانون حول الجمعيات التعاونية مقدم إلى مجلس الوزراء. 

2.1. مقترح لنظام عمل المعهد التعاوني مقدم إلى مجلس الوزراء. 

3.1. مقترح لصندوق التنمية التعاوني مقدم إلى مجلس الوزراء. 

4.1. ادلة لالسترشاد بها عند تأسيس الجمعيات التعاونية في القطاعات المختلفة تم تعميمها.

5.1. التعليمات المتعلقة بتقييم الموجودات واندماج الجمعيات تم إصدارها. 

6.1. اعــداد دليــل إجــراءات لتنظيــم العمــل التعاونــي )الخدمــة بيــن التعاونيــات والهيئــة، ودوائــر الهيئــة 
فيمــا بينهــا(، ويتوافــق مــع قانــون التعــاون الفلســطيني.

1.2. إطــار عمــل اجرائــي واضــح بيــن الجهــات الحكوميــة ذات االختصــاص والعالقــة مــع القطــاع 
التعاونــي.

2.2. مؤتمر سنوي للقطاع التعاوني بمشاركة جميع المعنيين. 

3.2. آلية تنسيق فاعل ما بين الهيئة واالتحادات التعاونية يتم اعتمادها وتنفيذها. 

4.2. تنفيذ نظام رقابة وتقييم ) نظام معلومات التعاون(  للعمل التعاوني يضم جميع األطراف.

5.2. خطة عمل سنوية للقطاع التعاوني يتم تبنيها. 

6.2. دراسات وتقارير حول واقع العمل التعاوني تم إعدادها. 

7.2. مذكرات تفاهم مع مؤسسات ذات عالقة بالعمل التعاوني تم إنجازها وتوقيعها.

1.3. ميزانيــات التعاونيــات واالتحــادات الفاعلــة يتــم تدقيقهــا حســب األصــول المحاســبية ومبــادئ 
العمــل التعاونــي. 
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2.3. حسابت التعاونيات تم مراجعتها 

3.3. ضمان التزام التعاونيات في اجتماعات الهيئات العامة ولجان اإلدارة وهيئات الرقابة.

1.4. التعاونيات قد صوبت أوضاعها المالية واإلدارية وتم تنشيطها. 

2.4. تصفية الجمعيات التعاونية التي لم تصوب أوضاعها او التي ترغب بذلك

3.4. إجراءات قانونية يتم متابعتها مع الجمعيات التي لم تصوب أوضاعها.

4.4. األنظمة الداخلية للجمعيات التعاونية تم مراجعتها وتعديلها للتوافق مع القانون.

5.4. نظام متابعة الشكاوي يعالج جميع الشكاوي المقدمة

2.6. البرنامج الثاني: التثقيف التعاوني وبناء قدرات القطاع التعاوني
يســعى البرنامــج إلــى تعزيــز أداء الجمعيــات التعاونيــة المالــي والتنظيمــي وضــم فئــات ومجــاالت 
عمــل جديــدة  مــن اجــل تعزيــز دور الجمعيــات التعاونيــة االقتصــادي واالجتماعــي والثقافــي، وتعميــم 
ــة، وذلــك مــن خــالل العمــل علــى  نمــاذج تعاونيــة فــي مختلــف القطاعــات والمناطــق ذات األولوي
2. تفعيــل دور  المواطنيــن،  بيــن  التعاونــي  العمــل  بأهميــة  الوعــي  رفــع نســبة   .1 اهــداف:  أربعــة 
التعليــم والتدريــب التعاونــي )المعهــد التعاونــي أداة فاعلــة فــي بنــاء قــدرات التعاونيــات، 3. وصــول 
التعاونيــات إلــى مصــادر تمويــل لتعزيــز خدماتهــا ومشــاريعها التعاونيــة، 4. تميكــن فئــات جديــدة مــن 
تشــكيل جمعيــات تعاونيــة او االنخــراط فــي تعاونيــات قائمــة. والعمــل علــى رزمــة مــن المخرجــات ذات 

العالقــة، بالشــكل التالــي: 

1.1. 50 لقاء إذاعي أو تلفزيوني توعوي تم اجراؤها.

2.1. 3 مطويات/ بوسترات توعوية تم اعدادها وطباعتها وتوزيع 2000 نسخة من كل منها.

3.1.  500 نسخة من القرار بقانون تمت طباعتها وتوزيعها. 

4.1. 20 مقطع فيديو حول فعاليات تعاونية من ضمنها قصص نجاح تم انتاجه وبثه. 

5.1. احتفاليــة بيــوم التعــاون العالمــي بمشــاركة التعاونيــات والمؤسســات الشــريكة والداعمــة تــم 
تنفيذهــا.

6.1. 100 زيارة توعوية إلى المدارس والجامعات تستهدف الطلبة تم تنفيذها.

1.2. تدريب لجان اإلدارة والرقابة ومدققي الحسابات في الجمعيات التعاونية.

2.2. مساق تعليمي حول الفكر التعاوني والثقافة التعاونية تم اقراره واعتماده في جامعتين.

3.2. تدريب أعضاء التعاونيات.

4.2. مناهج تدريب للمعهد التعاوني.

1.3. منح وقروض ميسرة للتعاونيات تصلها من صندوق التنمية التعاوني. 

2.3. تيسير وصول التعاونيات إلى المنح من المؤسسات والبرامج التمويلية. 
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3.3. اتفاقيات لتوفير قروض ميسرة للتعاونيات من مؤسسات اإلقراض. 

4.3. مساعدات فنية للتعاونيات في مجال اعداد خطط تطوير االعمال لمشارعيهم التعاونية.

1.4. تيســير تســجيل الجمعيــات بكافــة مجــاالت تخصصهــا، ســيما الخاصــة بالفئــات النســائية والشــبابية 
وذوي االعاقة. 

2.4. مذكــرات تفاهــم مــع المؤسســات النســائية والشــبابية وذوي اإلعاقــة واألســرى المحرريــن 
لتشــجيع لتيســير انضمــام هــذه الفئــات للعمــل التعاونــي.  

3.4. مبــادرات تشــكيل التعاونيــات فــي قطاعــات اولفئــات ومحافظــات ذات أولويــة وطنيــة وخاصــة 
مناطــق الخطــط العنقوديــة بتــم دعمهــا فنيــًا وماليــًا.

3.6. البرنامج الثالث: البرنامج اإلداري 
يســعى البرنامــج للمســاهمة فــي تحقيــق بيئــة مؤسســاتية وتشــريعية تمكــن الحركــة التعاونيــة مــن 
االســتمرار والتطــور،  وذلــك مــن خــالل تمكيــن هيئــة العمــل التعاونــي مــن حمايــة حقــوق األعضــاء، 
وتشــجيع المجتمــع الفلســطيني علــى االنخــراط فــي القطــاع التعاونــي، بمــا يتوافــق مــع مفاهيــم 
ومبــادئ وقيــم العمــل التعاونــي، حيــث ســيحقق البرنامــج هدفيــن: 1. اســتكمال البنيــة التحتيــة 
للهيئــة، 2. هيئــة العمــل التعاونــي تــم بنــاء قدراتهــا تجــاه تحقيــق الرؤيــا واالهــداف االســتراتيجية 

للقطــاع التعاونــي، ومجموعــة مــن المخرجــات البرنامجيــة، هــي: 

مكاتب لمقرات الهيئة متوفرة في محافظات طولكرم والقدس. . 1

مركبتان متوفرتان لخدمة موظفي الهيئة في المقرات المستأجرة. . 2

التجهيزات المكتبية متوفرة لجميع الموظفين في جميع المقرات.. 3

الموارد البشرية والمالية والمادية الالزمة للقيام بمهام هيئة العمل التعاوني متوفرة. . 4

برنامــج تدريــب مســتمر لمرشــدي هيئــة العمــل التعاونــي فــي مجــال تقييــم ومراجعــة التعاونيــات، . 5
واعــداد الجــدوى االقتصاديــة وخطــط تطويــر االعمال. 

نظــام معلومــات محوســب يوفــر بيانــات ومعلومــات شــاملة ومحدثــة لطالبيهــا حــول واقــع . 6
وأداء االتحــادات والتعاونيــات المســجلة. 

اإلجراءات والسياسات الداخلية فيما يتعلق بتنظيم العمل التعاوني تم تطويرها. . 7

كافة موظفي الهيئة مسكنون في مواقعهم وفقًا للوصف الوظيفي لهذه المواقع. . 8

نظام ارشفة الكتروني يتم استخدامه. . 9

نظام شؤون موظفين متكامل تم شراؤه وتفعيله.. 10

النظــام الخــاص بوحــدة التدقيــق المالــي واإلداري علــى االتحــادات والتعاونيــات تــم اســتكماله . 11
وتفعيلــه.
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4.6. الموارد المالية المتاحة للقطاع التعاوني 2021-2023
تخصــص الحكومــة الفلســطينية، باإلضافــة إلــى مجموعــة مــن منظمــات األمــم المتحــدة وفــي 
مقدمتهــا منظمــة العمــل الدوليــة ومنظمــة األغذيــة والزراعــة لألمــم المتحــدة ومجموعــة مــن 
منظمــات المجتمــع المدنــي، مــوارد بشــرية وماليــة لدعــم وتمكيــن الحركــة التعاونيــة. وتقــدر اجمالــي 
مليــون شــيكل   35 بحوالــي  األطــراف  مــن مختلــف  الموازنــة  تنفيــذ  لفتــرة  المرصــودة  الموازنــات 

اســرائيلي، موزعــة علــى ســنوات النصــف الثانــي مــن االســتراتيجية كمــا فــي الجــدول أدنــاه.

مالحظة202120222023الجهة الممولة

    حكومة

 753000780000803400موازنة المؤسسة القائدة للقطاع

    موزانة المؤسسات الحكومية الشريكة في القطاع 

    الدول المانحة

    عبر حساب الموزانة الموحد

 220000 8540000320000الهيئة

    مؤسسات االمم المتحدة

ILO5175000  21-23 موزع على

    مؤسسات مجتمع مدني محلي

 155250018975001897500االغاثة الزراعية

 321195015346641392075اتحاد لجان العمل الزراعي

موزع على 23-21  2553000المركز الفلسطيني للتنمية االقتصادية واالجتماعية

 5175000276000552000اتحاد الشباب الفلسطيني 

    المركز العربي للتطوير الزراعي

 155250015525001380000جمعية تنمية المراة الفلسطينية الريفية

    مؤسسات مجتمع مدني دولي

COSPE345000   

    شركاء اخرين

موزع على 23-21  8540000الوكالة االيطالية لالنماء االقتصادي واالجتماعي

 2977795060406646024975المجموع





القسم السابع

المالحق
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القسم السابع

المالحق

اسم المؤسسةاسم المشارك او المشاركة #

وزارة االشغال العامةمصطفى السفاريني1

اإلغاثة الزراعيةسهام العباسي2

اإلغاثة الزراعيةنهاية حمودة	

ريف للتمويلحسام االسعد4

ريف للتمويلمها حنيطي5

االتحاد التعاوني العامعز الدين أبو طه6

We effectمريم عكرماوي7

We effectلينا نصار8

جمعية تنمية المراءة الريفيةحنين زيدان9

جمعية إسكان معلمي القدس التعاونيةجميل حسني الكركي10

اتحاد الشباب الفلسطينيعال عوض11

اتحاد الشباب الفلسطينيمحرم البرغوثي12

وزارة الماليةعمرو نور	1

المركز الفلسطيني للتنمية االقتصادية واالجتماعيةعبير قطيري14

الصندوق الفلسطيني للتشغيلسمحان سمحان15

االتحاد الجمعيات التعاونية الزراعيةادلين كراجة16

االتحاد الجمعيات التعاونية الزراعيةجمال النمر17

COSPEفاتن دويك18

COSPEكاترين ريزون19

اتحاد لجان العمل الزراعيصالح االحمد20

اتحاد لجان العمل الزراعيراية رضوان21

UNDPصالح االحمد22

اتحاد البنوك االيطاليةكريس زكنون	2

اريجرشا اليتيم24

اريجاياد خليفة25

1.7 الملحق )1(: قائمة المشاركين في ورشة العمل المركزية لتحديد أولويات العمل في القطاع التعاوني
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اسم المؤسسةاسم المشارك او المشاركة #

مجلس النحل الفلسطينيتحسين عودة26

مجلس النحل الفلسطينيكميل حنون27

وزارة العملهبة عودة28

وزارة العملعبير المغربي29

وزارة االقتصادبشائر الرشق0	

منظمة العمل الدوليةمنير قليبو1	

منظمة العمل الدوليةرشا الشرفا2	

اتحاد التوفير والتسليفرندة عبد ربه		

هيئة العمل التعاونييوسف الترك4	

هيئة العمل التعاونينزيه عرمان5	

هيئة العمل التعاونيمحمد أبو قمر6	

هيئة العمل التعاونيفؤاد خرمة7	

هيئة العمل التعاونيكمال الشافعي8	

هيئة العمل التعاونيشحادة عطاطرة39

هيئة العمل التعاونيجمال أبو لطيفه40

هيئة العمل التعاونيسماح مخلوف41

هيئة العمل التعاونيفداء حلبي42

هيئة العمل التعاونيبنان طنطور	4

هيئة العمل التعاونيتانيا كرجة44

1.7 الملحق )1(: قائمة المشاركين في ورشة العمل المركزية لتحديد أولويات العمل في القطاع التعاوني
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2.7 الملحق )2(: قائمة مؤشرات القياس على مستوى النتائج.

مؤشرات القياسالنتيجة

االستهداف

خط 

األساس 

2019

202020212022

1.1. منظومة تشريعية عصرية، 
شاملة ومتكاملة تحكم 

وتنظم عمل القطاع التعاوني 
الفلسطيني 

عدد اللوائح واألنظمة والتعليمات المرتبطة في 
1221انفاذ القانون التي تم اعتمادها وانفاذها.

نسبة اإلنجاز التراكمية للشركاء في تحديث مواد 
القرار بقانون واعتماد التحديثات من الجهات 

المختصة
10%70%100%100%

2.1. معهد تدريب تعاوني فاعل 
ويوفر برامج تدريبية وخدمات 
تطوير اعمال معتمدة وذات 

جودة عالية للمرشدين التعاونيين 
ومدققي الحسابات وألعضاء 

لجنة اإلدارة وللطواقم التنفيذية 
في الجمعيات واالتحادات 

التعاونية

نسبة اإلنجاز في توفير مقر للمعهد وتجهيزه 
%10%50%40%0باالثاث والمواد المكتبية

عدد األنشطة التدريبية والتوعية المنفذة من 
0025قبل معهد التدريب التعاوني

عدد المستفيدين من األنشطة التدريبية في 
0100	00المعهد

عدد البرامج التدريبية التي تم تبنيها من المعهد 
	002التعاوني 

3.1. المجتمع الفلسطيني يؤمن 
بأهمية العمل التعاوني المبني 

على المنفعة المتبادلة ومبادئ 
العمل التعاوني ويساهم في 

دعم الجمعيات التعاونية.

نسبة الزيادة السنوية في األعضاء التعاونيين 
)تعاونيات عاملة فقط(

 39370
%5%5%4عضو

نسبة االناث بين األعضاء التعاونيين )تعاونيات 
%35.5%33.5%32.0%30.9عاملة فقط(

عدد النشاطات اإلعالمية التوعوية المختلفة 
المنقذة خالل العام )لقاءات، منشورات، 

فيديوات، ...(
	8405050

نسبة أعضاء التعاونيات الحرفية واالستهالكية 
من اجمالي األعضاء التعاونيين )تعاونيات عاملة 

فقط(
5.5%6.0%7.0%8.5%

عدد االفراد الذين شاركوا في ورش عمل او 
001500	110010001لقاءات او أنشطة حول مفهوم العمل التعاوني

4.1. التنسيق الفاعل بين 
المؤسسات المعنية في القطاع 

التعاوني بما يخدم تنفيذ 
االستراتيجية القطاعية للقطاع 

التعاوني وزيادة كفاءة التدخالت 
في القطاع وتعزيز المعرفة.

اصدار تقرير سنوي يشمل أزضاع القطاع التعاوني 
1111اإلدارية والمالية 

عدد التعاونيات الحاصلة على قروض ميسرة 
55	2لتنفيذ مشاريعها من مؤسسات االقراض

عدد الموافقات على المنح المخصصة لمشاريع 
840	5	0	التعاونيات واالتحادات التعاونية

عدد الزيارات التوعوية إلى المؤسسات التعليمية 
757580100لنشر المبادئ والقيم التعاونية

عدد المؤسسات المشاركة في االجتماعات 
التنسيقية وملتزمة في رفد نظام الرقابة 

والتقييم الوطني بالمعلومات الالزمة
12202020
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2.7 الملحق )2(: قائمة مؤشرات القياس على مستوى النتائج.

مؤشرات القياسالنتيجة

االستهداف

خط 

األساس 

2019

202020212022

5.1. تأسيس  صندوق التنمية 
التعاوني. 

نسبة اإلنجاز في انشاء الصندوق وتجهيزه 
%30.0%50.0%20.0%0.0باالحتياجات المادية والبشرية

نسبة المساهمة الحكومية في إيرادات 
   0الصندوق 

نسبة مساهمة التعاونيات في إيرادات 
   0الصندوق 

نسبة مساهمة المانحين والجهات األخرى في 
   0إيرادات الصندوق 

  عدد الجمعيات التعاونية التي استفادت من 
   0الصندوق

6.1. هيئة العمل التعاوني 
واالتحادات التعاونية تم بناء 

قدراتها تجاه تحقيق الرؤيا 
واالهداف االستراتيجية للقطاع 

التعاوني.

   عدد الموظفين من الهيئة واالتحادات 
التعاونية الذين تم تدريبهم في مجاالت ذات 

عالقة
14102025

  عدد األنشطة التدريبية التي شارك بها 
65810موظفو الهيئة واالتحادات التعاونية 

7.1. هيئة العمل التعاوني 
والشركاء والمانحين يتشاركون 

الجهود لتأسيس بنك تعاوني 
فلسطيني

نسبة اإلنجاز التراكمي في اجراءات   اعتماد 
تسجيل البنك التعاوني كبنك في سلطة النقد 

وكجمعية تعاونية في هيئة العمل التعاوني
5.0%30.0%90.0%100.0%

1.2. الجمعيات التعاونية مصوبة 
ألوضاعها المالية واالدارية بما 

يتوافق مع القانون ومبادئ 
العمل التعاوني وبما يشمل 

شروط العضوية.

عدد التعاونيات غير العاملة التي صوبت 
11101215أوضاعها ونشطت نفسها خالل العام

عدد التعاونيات التي عقدت اجتماع لهيئتها 
00	0270	2192العامة خالل العام

عدد التعاونيات التي أنجزت ميزانيتها 
10	00	249260العمومية للسنة المالية األخيرة

اجمالي عدد التعاونيات المصنفة غير عاملة 
20280250	5		في نهاية العام

2.2 الجمعيات واالتحادات 
التعاونية لديها مشاريع تعاونية 
مشغلة لاليدي العاملة، وتقوم 

على تعامل أعضاءها )خدمة 
األعضاء(، وتحقق فائض.

0140	1201251 عدد التعاونيات العاملة التي حققت فائض

قيمة الفائض السنوي )بالمليون دينار أردني( 
المتحقق من التعاونيات

8.158.58.89.5

  عدد المشاريع التعاونية التي تمت متابعتها 
ميدانيًا خالل العام

98100110120

6550580620	5  عدد االمشتغلين بأجر في المشاريع التعاونية
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2.7 الملحق )2(: قائمة مؤشرات القياس على مستوى النتائج.

مؤشرات القياسالنتيجة

االستهداف

خط 

األساس 

2019

202020212022

3.2 لجنة اإلدارة وهيئات 
الرقابة في التعاونيات المسجلة 

لديها المعرفة والخبرة الالزمة 
لممارسة أدوارها وتحمل 

مسؤولياتها حسب النظام 
الداخلي وطبيعة عمل الجمعية

نسبة الجمعيات التي تلتزم فيها لجان الرقابة 
بإصدار وعرض تقارير سنوية للهيئة العامة.

غير 
04060	محدد

غير نسبة حضور أعضاء لجنة اإلدارة لالجتماعات 
707580محدد

نسبة  الجمعيات التعاونية التي تلتزم في عقد 
االجتماع السنوي للهيئة العامة )األعضاء(

غير 
607080محدد

4.2. الجمعيات التعاونية تلتزم 
في تطبق انطمة منسجمة مع 

الممارسات التعاونية

نسبة الجمعيات التعاونية التي تظهر ميزانياتها 
تعامالت األعضاء المالية مع خدمات التعاونية. 

غير 
040	20محدد

نسبة التعاونيات التي تبنت لجان ادارتها أنظمة 
مقسمة حسب مالية وإدارية ومشتريات ونظام 

توثيق نسبة الجمعيات التعاونية التي تعمل وفق 
خطة عمل مبنية عىل جدوى اقتصادية 

غير 
04050	محدد 

5.2 تعاونيات لديها قدرات مالية 
عالية

  قيمة رأس المال المكتتب للتعاونيات المصنفة 
0	124.121251271عاملة )بالمليون دينار(

  قيمة االحتياطيات النقدية للتعاونيات المصنفة 
13.961414.516عاملة )بالمليون دينار(

  قيمة اإليرادات من المبيعات لمجمل المشاريع 
26	20.16212التعاونية العاملة )بالمليون دينار(

1.3 المؤسسات المعنية في 
التمكين االقتصادي واالجتماعي 

للشباب والمرأة وذوي اإلعاقة 
تدعم مبادرات ريادية لتأسيس 

جمعيات تعاونية أو االنخراط في 
جمعيات تعاونية قائمة على 

مبادئ ومفهوم العمل التعاوني

عدد المؤسسات الوطنية والدولية االشبابية 
والنسوية  والعاملة مع ذوي اإلعاقة التي 

تستهدف في برامجها وتدخالتها أنشطة ذات 
عالقة 

غير 
101212محدد

عدد التعاونيات الشبابية/ النسوية/ ذوي اإلعاقة 
4555التي سجلت خالل العام

نسبة األعضاء في التعاونيات الشبابية/ النسوية/ 
ذوي اإلعاقة من اجمالي عدد أعضاء التعاونيات 

المسجلة خالل العام
42.7%40.0%40.0%40.0%

2.3 الهيئة واالتحادات تعمل 
على تعزيز الحركة التعاونية، 

وتيسير عملية تأسيس 
التعاونيات القطاعية على أسس 

تعاونية حقيقية.

عدد التعاونيات في كافة التخصصات المسجلة 
19202225خالل العام

  عدد التعاونيات في تخصصات جديدة المسجلة 
			4خالل العام

510500520550عدد األعضاء في التعاونيات المسجلة خالل العام   

نسبة النساء بين أعضاء التعاونيات المسجلة 
%50.0%45.0%40.0%65.9خالل العام
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3.7. الملحق )3(: ملخص األهداف والعالقات الخاصة في برامج الموازنة

رقم برنامج 

الموازنة

اسم برنامج 

الموازنة

غايات سياسة 

برنامج الموازنة 
أهدف برنامج الموازنة 

نتيجة الهدف اإلستراتيجية التي 

يدعمها هدف البرنامج 

اسم 

المؤسسة 

المسؤولة

الهدف االستراتيجي: )1( : بيئة مؤسساتية وتشريعية تمكن الحركة التعاونية من النمو والتطور

التنظيم 
واالشراف 

على القطاع 
التعاوني

عمليات اإلشراف 
والرقابة 
واإلرشاد 
والتنظيم 
للجمعيات 
واالتحادات 
التعاونية 

باإلضافة إلى 
تنفيذ االجراءات 

القانونية 

منظومة تشريعية . 1
عصرية، شاملة 

ومتكاملة تحكم 
وتنظم عمل القطاع 

التعاوني الفلسطيني. 

التنسيق الفاعل . 2
بين المؤسسات 

المعنية في القطاع 
التعاوني بما يخدم 
تنفيذ االستراتيجية 

القطاعية للقطاع 
التعاوني وزيادة كفاءة 
التدخالت في القطاع 

وتعزيز المعرفة. 

تعزيز آليات التدقيق . 	
اإلداري والمالي على 

التعاونيات واالتحادات 
التعاونية

الوصول إلى قطاع . 4
تعاوني تنموي 

ومصوب

منظومة تشريعية عصرية . 1
شاملة ومتكاملة تحكم 

وتنظم عمل القطاع التعاوني 
الفلسطيني 

معهد تدريب تعاوني فاعل . 2
ويوفر برامج تدريبية وخدمات 
تطوير اعمال معتمدة وذات 

جودة عالية للمرشدين 
التعاونيين ومدققي 

الحسابات وألعضاء لجنة 
اإلدارة وللطواقم التنفيذية 

في الجمعيات واالتحادات 
التعاونية .

المجتمع الفلسطيني يؤمن . 	
بأهمية العمل التعاوني المبني 

على المنفعة المتبادلة ومبادئ 
العمل التعاوني ويساهم في 

دعم الجمعيات التعاونية .

التنسيق الفاعل بين . 4
المؤسسات المعنية في 

القطاع التعاوني بما يخدم 
تنفيذ االستراتيجية القطاعية 

للقطاع التعاوني وزيادة كفاءة 
التدخالت في القطاع وتعزيز 

المعرفة .

اللبنة األساسية لصندوق . 5
تنمية القطاع التعاوني قد تم 

استكمالها 

هيئة العمل التعاوني . 6
واالتحادات التعاونية تم بناء 

قدراتها تجاه تحقيق الرؤيا 
واألهداف االستراتيجية للقطاع 

التعاوني 

تأسيس بنك تعاوني .. 7

هيئة العمل 
التعاوني 

برامج الموازنة للمؤسسات الحكومية الشريكة في القطاع 
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3.7. الملحق )3(: ملخص األهداف والعالقات الخاصة في برامج الموازنة

رقم برنامج 
الموازنة

اسم برنامج 
الموازنة

غايات سياسة 
برنامج الموازنة 

أهدف برنامج الموازنة 
نتيجة الهدف اإلستراتيجية التي 

يدعمها هدف البرنامج 

اسم 
المؤسسة 
المسؤولة

الهدف االستراتيجي: )1( : بيئة مؤسساتية وتشريعية تمكن الحركة التعاونية من النمو والتطور
البرنامج 
االداري 

تمكين هيئة 
العمل التعاوني 

من حماية حقوق 
األعضاء وتشجيع 

المجتمع 
الفلسطيني على 

االنخراط في 
القطاع التعاوني 
بما يتوافق مع 

مفاهيم ومبادئ 
العمل التعاوني.  

استكمال البنية . 1
التحتية للهيئة

هيئة العمل . 2
التعاوني تم بناء 

قدراتها تجاه تحقيق 
الرؤيا واالهداف 

االستراتيجية للقطاع 
التعاوني

هيئة العمل 
التعاوني 

الهدف االستراتيجي: )2(: أداء الجمعيات التعاونية المالي والتنظيمي قد تحسن 
التثقيف 
التعاوني 

وبناء قدرات 
القطاع 

التعاوني 

تنفيذ حمالت 
تثقيفية وورش 
عمل للمواطنين 
لزيادة الثقافة 

التعاونية بينهم 
مما ينعكس على 
توسيع القاعدة 
التعاونية ورفع 

مساهمتها 
االقتصادية في 
الناتج المحلي 
االجمالي خالل 
الثالثة اعوام 

القادمة 

رفع نسبة الوعي . 1
بأهمية العمل 

التعاوني بين 
المواطنين 

تفعيل دور التعليم . 2
والتدريب التعاوني 
)المعهد التعاوني( 

كأداة فاعلة في بناء 
قدرات التعاونيات  

وصول التعاونيات إلى . 	
مصار تمويل لتعزيز 

خدماتها ومشاريعها 
التعاونية

تميكن فئات جديدة . 4
من تشكيل جمعيات 
تعاونية او االنخراط 
في تعاونيات قائمة

الجمعيات التعاونية تصوب . 1
أوضاعها المالية واالدارية بما 

يتوافق مع القانون ومبادئ 
العمل التعاوني وخاصه في 

مجال العضوية 

الجمعيات واالتحادات التعاونية . 2
لديها مشاريع تعاونيه تقوم 
على تعامل أعضاءها ) خدمة 

األعضاء ( وتحقق فائ

لجنة االدارة وهيئات الرقابة . 	
في التعاونيات المسجلة 

لديها المعرفة والخبرة الالزمة 
لممارسة أدوارها واالطالع 

والقيام بمسؤولياتها حسب 
النظام الداخلي وطبيعة عمل 

التعاونيه

الجمعيات التعاونية تلتزم في . 4
تطبيق أنظمة منسجمة مع 

أفضل الممارسات في العمل 
التعاوني 

تعاونيات لديها قدرات مالية . 5
عالية .

هيئة العمل 
التعاوني 

برامج الموازنة للمؤسسات الحكومية الشريكة في القطاع 
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3.7. الملحق )3(: ملخص األهداف والعالقات الخاصة في برامج الموازنة

رقم برنامج 
الموازنة

اسم برنامج 
الموازنة

غايات سياسة 
برنامج الموازنة 

أهدف برنامج الموازنة 
نتيجة الهدف اإلستراتيجية التي 

يدعمها هدف البرنامج 

اسم 
المؤسسة 
المسؤولة

الهدف االستراتيجي: )1( : بيئة مؤسساتية وتشريعية تمكن الحركة التعاونية من النمو والتطور
 التثقيف 
التعاوني 

وبناء قدرات 
القطاع 
التعاوني

تنفيذ حمالت 
تثقيفية وورش 
عمل للمواطنين 
لزيادة الثقافة 

التعاونية بينهم 
مما ينعكس على 
توسيع القاعدة 
التعاونية ورفع 

مساهمتها 
االقتصادية في 
الناتج المحلي 
االجمالي خالل 
الثالثة اعوام 

القادمة

رفع نسبة الوعي . 1
بأهمية العمل 

التعاوني بين 
المواطنين 

تفعيل دور التعليم . 2
والتدريب التعاوني 
)المعهد التعاوني( 

كأداة فاعلة في بناء 
قدرات التعاونيات  

وصول التعاونيات إلى . 	
مصار تمويل لتعزيز 

خدماتها ومشاريعها 
التعاونية

تميكن فئات جديدة . 4
من تشكيل جمعيات 
تعاونية او االنخراط 
في تعاونيات قائمة

المؤسسات المعنية . 1
في التمكين االقتصادي 

واالجتماعي للشباب والمرأة 
وذوي االعاقة لمختلف الفئات 

العمرية تدعم مبادرات ريادية 
لتأسيس جمعيات تعاونية أو 
االنخراط في جمعيات قائمة 
على مبادئ ومفهوم العمل 

التعاوني 

الهيئة واالتحادت تتضامن . 2
في تعزيز الحركة التعاونية 

وتيسير عملية تسجيل التعاونية 
القطاعية على أسس تعاونية 

حقيقية 

االتحادات والمؤسسات . 	
المعنية تعمل في بيئة 

تشاركية لتعزيز الحركة التعاونية 

توعية التعاونية أثمرت عن . 4
تعاونيات وتخصصات جديدة 

في فلسطين 

هيئة العمل 
التعاوني 

مالحظة:
ضمــن إعــداد الخطــة االســتراتيجية لقطــاع التعــاون »2023-2021« تــم اضافــة برنامــج ثالــث جديــد 
باســم “التثقيــف التعاونــي وبنــاء قــدرات القطــاع التعاونــي” وذلــك وفقا لمتطلبــات المرحلة القادمة.




