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تقديم

يأتــي هــذا الدليــل يف إطــار جهــود جمعيــة املــرأة العاملــة الفلســطينية للتنميــة لتمكــن النســاء الفلســطينيات 
يف احلقــل االقتصــادي، وعلــى أســاس حقوقــي ينطلــق مــن منظومــة احلقــوق التــي تكفــل املســاواة والعدالــة 
والكرامــة اإلنســانية يف العمــل ويف التمتــع بحقــوق امللكيــة واحلمايــة االجتماعيــة الــواردة يف القانون األساســي 
الفلســطيني، ويف قانــون العمــل الفلســطيني، كمــا يف االتفاقيــات الدوليــة التــي صادقــت عليهــا دولة فلســطن.

يهــدف الدليــل الــى دعــم جهــود كافــة العامــات والعاملــن يف مجــال حقــوق املــرأة االقتصاديــة، وخاصــة يف 
املجــال التعاونــي واالنتاجــي عبــر املشــاريع املــدرة للدخــل بأشــكالها التنظيميــة املتنوعــة. ويقــدم املعرفــة النظرية 
واملعلومــات واخلبــرات العمليــة املوثقــة التــي تســهم يف إدراك وفهــم أولويــات النســاء يف العمــل التعاونــي، 
والتعــرف علــى التحديــات التــي يواجهنهــا يف الســياق السياســي وانعكاســاته االجتماعيــة واالقتصاديــة علــى 
املجتمــع الفلســطيني بشــكل عــام، وعلــى النســاء الفلســطينيات بشــكل خــاص. ويقــدم خاصــة جتــارب عــدد 

واســع مــن النســاء يف مجــال العمــل التعاونــي، عبــر مقاربــات مرتبطــة مبجمــل احلقــوق االقتصاديــة.

شــكل االحتــال اإلســرائيلي، وسياســاته املســتندة الــى منظومــة اســتعمارية اســتيطانية، عائقــاً أساســياً امــام 
تطــور البنيــة االقتصاديــة للمجتمــع الفلســطيني، حيــث اســتخدم كافــة أدوات ووســائل القمــع مــن اجــل ابقائــه 
ضعيفــاً ومشــوهاً وملحقــاً باالقتصــاد اإلســرائيلي لضمــان مصاحلــه االســتعمارية. تركــت هــذه السياســات اثــراً 
عميقــاً علــى املــرأة الفلســطينية، حيــث ســاهمت باطــراد يف ترســيخ الثقافيــة األبوية الذكورية، واســتمرار هيمنة 
الفكــر واملمارســات والهيــاكل الذكوريــة. لقــد ســاهمت سياســات االحتــال هــذه يف اســتمرار اضعــاف األطــر 
القانونيــة التــي حتمــي حقــوق النســاء وتأخيــر عمليــة منوهــا وتطورهــا لفتــرة تزيــد عــن أربعــة عقــود مــن الزمــن.

 علــى الرغــم ممــا اصطلــح علــى تســميته »بالعمليــة الســلمية« التــي أعقبــت توقيــع اتفاقيــة »أوســلو« يف العــام 
1994، اال ان ســلطات االحتــال واصلــت تنفيــذ مخططاتهــا وسياســاتها علــى األرض، وواصلــت سياســة 
ــاً، يف  ــف اشــكال القمــع حلقــوق الفلســطينين، ذكــوراً واناث مصــادر األراضــي الفلســطينية، ومارســت مختل
مختلــف املجــاالت، وعلــى رأســها احلقــوق يف املجــال االقتصــادي، التــي تقــوم اساســاً علــى احلــق يف احلصــول 
علــى فــرص العمــل. لقــد ســاهمت سياســة االســتياء علــى األرض، وبنــاء جــدار الفصــل العنصــري يف 
نهــب املزيــد مــن األرض الفلســطينية وحرمــان اعــداد متزايــدة مــن الفلســطينين مــن ممارســة حقوقهــم 
ــة، وخاصــة يف صفــوف  ــادة نســب البطال ــة وخاصــة يف املجــال الزراعــي، وهــذا مــا ســاهم يف زي االقتصادي
النســاء والشــباب، وهــو مــا أدى بــدوره الــى افقــار متزايــد طالــت آثــاره األكثــر عمقــاً النســاء، وخاصــة معيــات 

االســر منهــن، وحتولــت االســر التــي تعيلهــا نســاء الــى أكثــر االســر فقــراً يف املجتمــع الفلســطيني.
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رغــم كل ذلــك فقــد واصلــت املــرأة الفلســطينية نضالهــا بشــقيه الوطنــي واالجتماعــي، فعلــى الصعيــد الوطنــي 
تصــدرت النســاء طليعــة النضــال مــن اجــل التحــرر مــن نيــر االحتــال، وبنــاء مجتمــع مســتقل ودميقراطــي 
يقــوم علــى املســاواة والعدالــة التــي تكفــل احلقــوق املتســاوية جلميــع مواطنيــه. وعلــى الصعيــد االجتماعــي 
ال تــزال النســاء تكافــح مــن اجــل كســر قيــود التمييــز والظلــم واالضطهــاد الواقــع بحقهــن وتوفيــر األســس 

القانونيــة واملجتمعيــة التــي تكفــل احتــرام حقــوق االنســان ودون متييــز علــى أي أســاس كان.

علــى هــذه القاعــدة مــن الرؤيــة القائمــة علــى فهــم دقيــق للمعادلــة القائمــة بــن التحــرر الوطنــي واالجتماعــي 
واالجتماعيــة  السياســية  الوطنيــة  املجــاالت  مختلــف  مجتمعهــن يف  حيــاة  يف  هامــاً  دوراً  النســاء  لعبــت 
واالقتصاديــة، وباالســتناد الــى قــوة ووعــي النســاء الفلســطينيات ســجلت طائــع نســاء فلســطن الكثيــر مــن 
املســاهمات واملبــادرات التــي ســاهمت بشــكل واســع يف تعزيــز الصمــود علــى ارض فلســطن، كمــا ســاهمت يف 
تفكيــك اطــر وحلقــات الثقافــة التــي تعيــق منــو وتطــور املجتمــع الفلســطيني، واســتكمال عمليــة حتــرره وتعزيــز 

عمليــة بنائــه علــى ارض وطنــه.

  يف هــذا الســياق ال يســعنا يف جمعيــة املــرأة العاملــة الفلســطينية للتنميــة اال ان نعبــر عــن تقديرنــا واعتزازنــا 
العميقــن لــكل امــرأة رفضــت اخلضــوع للقهــر والــذل، وحتــدت واقــع الظلــم والتهميــش وخاضــت معركتهــا يف 

الدفــاع عــن حقهــا يف احلريــة والكرامــة والعدالــة علــى قاعــدة املســاواة. 

جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية
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مقدمة
تشــير بيانــات اجلهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني الــى ان %11 مــن األســر الفلســطينية ترأســها 
نســاء، هــذه النســبة تقتضــي انــه ال يوجــد خيــار امــام املــرأة اال ان تعمــل لكــي تعيــل االســرة التــي ترأســها، 
هــذا علــى الرغــم مــن ان خيــارات العمــل املتاحــة امــام املــرأة تبقــى محــدودة مقارنــة مــع الرجــل، حيــث 
بلغــت نســبة مشــاركة املــرأة الفلســطينية %21 مــن مجمــوع القــوى العاملــة يف العــام 2019، بينمــا بلغــت 

نســبة مشــاركة الرجــال %72 )االحصــاء الفلســطيني، 2019(. 

ــة %42، بينمــا بلغــت نســبة مشــاركتها علــى  لقــد بلغــت نســبة مشــاركة املــرأة العربيــة يف القــوى العامل
املســتوى الدولــي %69 بحســب بيانــات برنامــج األمم املتحــدة اإلمنائــي ) مــازن العجلــة، 2012(. وهــذا 
يؤشــر علــى ان هنــاك فــارق جوهــري بــن املــرأة الفلســطينية ونظيرتهــا علــى املســتوى العربــي والدولــي. 
ــة  ــت متدني ــة الزال ــى ان نســبة مشــاركة املــرأة يف القــوى العامل ــات تشــير ال بالرغــم مــن ان هــذه البيان
مقارنــة مــع االحصائيــات الدوليــة، اال انهــا أفضــل مــن بيانــات عــام 2001 والتــي أظهــرت ان نســبة 

ــم تتعــدى %10 )االحصــاء الفلســطيني، 2019(. ــة ل مشــاركة املــرأة يف القــوى العامل

 بالنســبة الــى معــدل األجــور، فــان هنــاك أيضــاً فــارق كبيــر بــن الرجــال والنســاء يف فلســطن، فقــد 
بلــغ معــدل األجــر اليومــي للنســاء 92 شــيكل مقابــل 129 شــيكل للرجــال بحســب بيانــات اإلحصــاء 
املركــزي للعــام 2019. وتكمــن خطــورة تدنــي نســبة مشــاركة املــرأة يف ســوق العمــل ليــس يف تعطيــل 
العمليــة التنمويــة فحســب، بــل ويف تعميــق الفجــوة القائمــة حاليــاً بــن اجلنســن يف اجلوانــب االقتصاديــة 

ــة والسياســية ايضــاً. واالجتماعي

تشــير دراســة متكــن املليــار الثالــث يف العالــم )ميليســيا ، 2012( الــى ان زيــادة مشــاركة املــرأة يف قــوة 
العمــل وصــوالً إلــى املســاواة مــع الرجــال قــد تُــؤّدي إلــى زيــادة إجمالــي النــاجت احمللــي بنســب متفاوتــة 
يف مختلــف دول العالــم. ففــي الواليــات املتحــدة مثــًا، ســيزيد النــاجت احمللــي اإلجمالــي بنســبة %5، يف 
اليابــان ســيزيد بنســبة %9، ويف اإلمــارات العربيــة املتحــدة ســيزيد بنســبة %12، أمــا يف مصــر فســيزيد 
ــق التفــاوت بــن اجلنســن يف مختلــف اجلوانــب مبــا فيهــا عمــل  ــى %34. ان تعمي بنســبة قــد تصــل ال
املــرأة يعنــي علــى املــدى املنظــور ضعــف االســتقرار املجتمعــي، والعيــش يف مجتمــع ينتهــك احلقــوق 
واملبــادئ العامــة. لهــذا كان العمــل احلثيــث علــى تقليــص هــذه الفجــوة ومأسســة عمــل املــرأة وحتســن 

مشــاركتها يف التنميــة املجتمعيــة. 
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يف الواقــع، أحــد منــاذج مأسســة وتنظيــم عمــل املــرأة علــى املســتوى الدولــي يتمثــل يف مشــاركتها الفاعلــة 
يف انشــاء اجلمعيــات التعاونيــة واجلمعيــات اخليريــة وادارتهــا والعمــل فيهــا. لقــد كانــت التعاونيــات 
واجلمعيــات اخليريــة، ومازالــت، صــوت املــرأة العاملــة، ووســيلة لتحســن حيــاة اســرتها. العمــل التعاونــي 
ــة، ومــن  ــاً مــن ناحي ــا مادي ــاً وسياســياً ودعمه ــا اقتصادي بالنســبة للمــرأة هــو محــرك أساســي لتمكينه
ناحيــة أخــرى فانــه يســاهم يف زيــادة نســبة مشــاركة املــرأة يف القــوى العاملــة والفاعلــة يف املجتمــع. 
هــذا يعنــي احداثــه تأثيــراً جوهريــاً علــى مختلــف جوانــب حيــاة املــرأة االجتماعيــة والنفســية والسياســية 
والتعليميــة. ومــن هــذا املنطلــق جــاءت فكــرة تطويــر دليــل للعامــات يف التمكــن االقتصــادي يف فلســطن 
ــاً  ــرأة ميدان ــة للم ــة واخليري ــات التعاوني ــوان اجلمعي ــك أل ــى يســهم يف هــذا اجلانــب، متخــذاً يف ذل حت

واســعاً للتمكــن االقتصــادي.  

خارطة وهدف الدليل
يتنــاول هــذا الدليــل يف فصولــه اخلمســة مفهــوم التمكــن االقتصــادي ونظــرة الــدول املتقدمــة لــه وواقعــه 
يف فلســطن. كذلــك مــدى تناغــم التمكــن االقتصــادي مــع التمكــن االجتماعــي والنفســي والسياســي مبا 
يشــمل بوتقــة تنميــة اقتصاديــة شــاملة وعدالــة اجتماعيــة. كمــا ســيتناول الدليــل بالتفصيــل التحديــات 
واملعيقــات التــي تواجــه النســاء العامــات يف اجلمعيــات التعاونيــة، وســيقدم للعامــات والعاملــن يف 
التمكــن االقتصــادي والعمــل التعاونــي تصــورا واضحــا عــن واقــع العمــل التعاونــي احلالــي يف فلســطن 
ــار هــذا  ــه. وميكــن اعتب ــي تواجه ــات الت ــات واملعيق ــى التحدي ــب عل ــات املســتقبلية وســبل التغل والتوجه
الدليــل كمرجعيــة معرفيــة، نظريــة وعمليــة، تســاهم يف زيــادة معرفــة العاملــن يف قطــاع التعاونيــات 

والتمكــن االقتصــادي للنســاء، وميكــن اســتخدامها مــن قبــل املدربــن واملدربــات يف هــذا املجــال.

تُعتبــر املنظومــة القانونيــة والسياســاتية مــن اهــم أدوات تعزيــز او احلــد مــن تطــور العمــل التعاونــي 
والتمكــن االقتصــادي للمــرأة. فعلــى ســبيل املثــال، هنــاك 18 بلــداً يف العالــم يســتطيع فيهــا األزواج منــع 
ــة  ــة نقدي ــل رؤي ــدم هــذا الدلي ــك، يق ــدى االقتصــادي، 2016(. ولذل ــاً مــن العمــل )املنت ــم قانوني زوجاته
للواقــع القانونــي للتعاونيــات واجلمعيــات اخليريــة النســوية، وخاصــة الثغــرات القانونيــة التــي حتــد مــن 
انطــاق العمــل التعاونــي، وســيقدم مقترحــات مــن شــأنها متهيــد الطريــق نحــو عمــل تعاونــي معاصــر. 
كمــا أنــه مــن الضــرورة مبــكان تســليط الضــوء يف هــذا الدليــل علــى املســئولية املجتمعيــة للقطــاع اخلــاص 
ــاج  ــي يف ادم ــع املدن ــة ومؤسســات املجتم ــك دور املؤسســات احلكومي ــة، وكذل ــة التعاوني يف دعــم احلرك

العمــل التعاونــي واخليــري يف مختلــف القطاعــات ضمــن اســتراتيجية مجتمعــة شــاملة، وهــو مــا ســيتم 
تناولــه ايضــاً يف هــذا الدليــل. 
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منهجية تطوير الدليل
مت اســتخدام مصــادر اوليــة وثانويــة لتطويــر هــذا الدليــل. فقــد مت احلصــول علــى البيانــات االوليــة عــن 
طريــق دراســة واقــع التعاونيــات والتحديــات التــي تواجــه العامــات فيهــا وأثــر ذلــك علــى مختلــف جوانــب 
حياتهــن اليوميــة. حيــث مت اللقــاء مــع 25 عضــوة مــن العامــات والعضــوات يف مختلــف اجلمعيــات 
التعاونيــة النســوية يف محافظــات الضفــة الغربيــة ضمــن مجموعــات عمــل مركــزة خــال الربــع األخيــر 
مــن العــام 2019. ركــز النقــاش والعصــف الذهنــي مــع املجموعــة علــى املشــكات التــي تعانــي منهــا 
ــة،  ــت سياســية، اقتصادي ــن، ســواء كان ــي تواجــه عمله ــات الت ــات والتحدي ــة، واملعيق ــات التعاوني اجلمعي
إجرائيــة ومجتمعيــة. كذلــك مت الطلــب مــن املشــاركات يف املجموعــة الكتابــة بشــكل منفــرد عــن الســبل 
والتدخــات املطلوبــة، ســواء كانــت مــن احلكومــة او املؤسســات ذات العاقــة، للنهــوض باجلمعيــات 

التعاونيــة، ومــدى القــدرة علــى التغلــب علــى الصعوبــات اليوميــة التــي تواجههــا كل عضــوة.

أمــا املصــادر الثانويــة فتمثلــت يف مراجعــة االدبيــات احملليــة والدوليــة التــي تناولــت موضــوع التعاونيــات 
والتمكــن االقتصــادي للمــرأة والبيانــات ذات العاقــة مــن اجلهــاز املركــزي لإلحصاء الفلســطيني. ونظراً 
ــات يف التمكــن االقتصــادي  ــن واملدرب ــن والعامــات واملدرب ــى دعــم العامل ــل يهــدف ال الن هــذا الدلي
ــة  ــة اإليطالي ــي، فقــد مت التطــرق الــى عوامــل جنــاح التعاونيــات. حيــث مت اخــذ التجرب والعمــل التعاون
بصفتهــا أحــد أفضــل التجــارب علــى مســتوى العالــم. علــى الرغــم مــن اختــاف العــادات والتقاليــد 
االجتماعيــة بــن املجتمــع الفلســطيني والعربــي عمومــاً وبــن املجتمــع اإليطالــي خاصــة فيمــا يتعلــق يف 
عمــل املــرأة، اال ان التغييــر التدريجــي للمجتمعــات يتــم بنــاؤه اســتناداً الــى منظــور اســتراتيجي ويتطــور 
ليصبــح نقلــة نوعيــة بعــد مــرور جيــل او أكثــر بقليــل. يبقــى الطمــوح والعمــل علــى مختلــف املجــاالت أحــد 
اهــم احملــركات ألي تغييــر اســتراتيجي ببعديــه املضــاف )التدريجــي( والتحولــي )اجلــذري(. ولكــن قبــل 
البحــث بالتمكــن االقتصــادي للمــرأة، ال بــد مــن فهــم املبــادئ التوجيهيــة واملضامــن احلقوقيــة الدوليــة 
لعمــل املــرأة ومــا تبعهــا مــن بروتوكــوالت واتفاقيــات ذات صلــة ضمــن فصــل متهيــدي خــاص يوضــح فيــه 

أيضــا مفهــوم العمــل التعاونــي وتاريــخ اجلمعيــات التعاونيــة يف فلســطن.
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الفصل التمهيدي

المبادئ واالتفاقيات والبروتوكوالت الخاصة بالحق في العمل  o

مفهوم العمل التعاوني وتاريخ التعاونيات في فلسطين وارتباطه بالتمكين  o

الحق في العمل
يســتند حــق املــرأة يف العمــل الــى مبــادئ ومعاهــدات دوليــة أهمهــا االعــان العاملــي حلقــوق االنســان، 
ــة  ــى كاف ــة القضــاء عل ــة، واتفاقي ــة والثقافي ــة واالجتماعي ــوق االقتصادي ــي اخلــاص باحلق ــد الدول العه
أشــكال التمييــز ضــد املــرأة »ســيداو« ومــا تبعــه مــن اتفاقيــات منظمــة العمــل الدوليــة واإلطــار الدســتوري 

الفلســطيني.

اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان

أَكــد اإلعــان العاملــي حلقــوق اإلنســان الصــادر يف العــام 1948 علــى حقــوق اإلنســان عامــة، وعلــى 
ــة  ــة ويف احلماي ــة ومرضي ــه ويف شــروط عمــل عادل ــار عمل ــة اختي حــق كل شــخص يف العمــل ويف حري
مــن البطالــة. فقــد نصــت املــادة 23 علــى مبــدأ املســاواة وعــدم التمييــز واألجــر املتســاوي علــى العمــل 
املتســاوي، وأكــد اإلعــان علــى احلقــوق الناشــئة عــن عقــد العمــل؛ حيــث لــكل فــرد دون متييــز احلــق يف 
مكافــأة عادلــة ومرضيــة تكفــل لــه وألســرته عيشــة الئقــة بالكرامــة االنســانية، وأكــد علــى حقــه يف إنشــاء 

النقابــات مــع آخريــن واالنضمــام إليهــا مــن أجــل حمايــة املصالــح املترتبــة عــن العمــل.

الحقوق الخاصة في العهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

يعتبــر العهــد الدولــي معاهــدة متعــددة األطــراف اعتمدتهــا اجلمعيــة العامــة لــأمم املتحــدة يف عــام 
1966 ودخلــت حيــز النفــاذ عــام 1976. حيــث تلــزم أطرافهــا العمــل مــن أجــل منــح احلقــوق االقتصاديــة 
واالجتماعيــة والثقافيــة مبــا يف ذلــك حقــوق العمــال واحلــق يف الصحــة وحــق التعلــم واحلــق يف مســتوى 

معيشــي الئــق )منظمــة اليونيســف، 1993(.
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ومبوجبــه حثــت الــدول األعضــاء علــى االعتــراف بحــق األفــراد يف العمــل، وعَرفــت املــادة رقــم )6( مــن 
هــذا العهــد احلــق يف العمــل بأنــه »حــق كل شــخص يف أن تتــاح لــه إمكانيــة كســب رزقــه بعمــل يختــاره 
ــر تأمــن  ــى أن تشــمل التدابي ــر مناســبة لصــون هــذا احلــق، عل ــوم باتخــاذ تدابي ــة، وتق ــه بحري أو يقبل
املمارســة الكاملــة لهــذا احلــق مــن خــال توفيــر برامــج التوجيــه والتدريــب التقنيــة واملهنيــة، واألخــذ يف 
هــذا املجــال بسياســات وتقنيــات مــن شــأنها حتقيــق تنميــة اقتصاديــة واجتماعيــة وثقافيــة وعمالــة كاملــة 

ومنتجــة يف ظــل شــروط تضمــن للفــرد احلريــات السياســية واالقتصاديــة األساســية«.

أمــا املــادة الســابعة، فقــد نصــت علــى ضــرورة توفيــر أجــر منصــف ومكافــأة تســاوى قيمــة العمــل دون 
أي متييــز. علــى أن يضمــن للمــرأة علــى وجــه اخلصــوص متتعهــا بشــروط عمــل ال تكــون أدنــى مــن تلــك 
التــي يتمتــع بهــا الرجــل، وأن تتقاضــى أجــراً يســاوي أجــر الرجــل لــدى تســاوي العمــل. كذلــك أن يتوافــر 
ــع  للعمــال عيشــاً كرميــاً لهــم وألســرهم، وظــروف عمــل تكفــل الســامة والصحــة، وأن يتســاوى اجلمي
يف فــرص الترقيــة داخــل عملهــم إلــى مرتبــة أعلــى مائمــة، دون إخضــاع ذلــك إال العتبــاري األقدميــة 
والكفــاءة. أيضــا، أن مينــح العمــال حــق االســتراحة وأوقــات الفــراغ والتحديــد املعقــول لســاعات العمــل، 

واإلجــازات الدوريــة املدفوعــة األجــر وكذلــك املكافــأة عــن أيــام العطــل الرســمية.

ســعى هــذا العهــد إلــى حــِث الــدول علــى تقــدمي تعهدهــا بتوفيــر ممارســة احلقــوق املترتبــة علــى التنظيــم 
النقابــي؛ حيــث نصــت املــادة )8( علــى:

)أ( حــق كل شــخص يف تكويــن النقابــات باالشــتراك مــع آخريــن وفــى االنضمــام إلــى النقابــة التــي 
االقتصاديــة  مصاحلــه  تعزيــز  قصــد  علــى  املعنيــة  املنظمــة  قواعــد  ســوى  قيــد  دومنــا  يختارهــا، 
واالجتماعيــة وحمايتهــا. وال يجــوز إخضــاع ممارســة هــذا احلــق أليــة قيــود غيــر تلــك التــي ينــص عليهــا 
ــة األمــن القومــي أو النظــام العــام أو  ــة يف مجتمــع دميقراطــي، لصيان ــر ضروري ــون وتشــِكل تدابي القان

حلمايــة حقــوق اآلخريــن وحرياتهــم. 

)ب( حــق النقابــات يف إنشــاء احتــادات أو احتــادات حافيــة قوميــة، وحــق هــذه االحتــادات يف تكويــن 
منظمــات نقابيــة دوليــة أو االنضمــام إليهــا. 

)ج( حــق النقابــات يف ممارســة نشــاطها بحريــة، دومنــا قيــود غيــر تلــك التــي ينــص عليهــا القانــون 
وتشــكل تدابيــر ضروريــة، يف مجتمــع دميقراطــي، لصيانــة األمــن القومــي أو النظــام العــام أو حلمايــة 

حقــوق اآلخريــن وحرياتهــم. 
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)د( حق اإلضراب بشريطة ممارسته وفقا لقوانن البلد املعنى. 

وأكــد العهــد يف املــادة )10( علــى ضــرورة أن تقــوم الــدول بتوفيــر حمايــة خاصــة لأمهــات خــال فتــرة 
معقولــة قبــل الوضــع وبعــده. ومنــح األمهــات العامــات أثنــاء الفتــرة املذكــورة إجــازة مأجــورة أو إجــازة 

مصحوبــة باســتحقاقات ضمــان اجتماعــي كافيــة.

ــات او حــق كل شــخص بالعمــل دون  ــن اجلمعي ــة كل شــخص يف تكوي ــى احقي ــي عل ان نــص العهــد الدول
متييــز، يشــمل حتمــا الرجــل واملــرأة علــى حــد ســواء ودون أي متييــز. كذلــك تؤكــد املبــادئ الســبعة لــأمم 
املتحــدة التــي تقــوم علــى متكــن املــرأة بنفــس اإلطــار، حيــث نــص املبــدأ الثانــي علــى ضــرورة معاملة جميع 

النســاء والرجــال بشــكل عــادل يف العمــل ضمــن االحتــرام وعــدم التمييــز )اودي كوجاتريكــس، 2019(.

اتفاقية »القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة« 

تبنــت اجلمعيــة العامــة لــأمم املتحــدة اتفاقيــة القضــاء علــى كافــة اشــكال التمييــز ضــد املــرأة »ســيداو« 
بتاريــخ 1979/12/18 وقــد دخلــت حيــز النفــاذ بتاريــخ 1981/9/3، هدفــت اتفاقيــة »ســيداو« الــى 
ــا وثيقــة احلقــوق  ــى أنه ــا األمم املتحــدة عل ــرأة، وصنفته ــز ضــد امل ــع أشــكال التميي ــى جمي القضــاء عل
ــة الناشــئة عــن اإلعــان  ــل االلتزامــات املعنوي ــة األمم املتحــدة بتحوي ــة للنســاء وعبــرت عــن رغب الدولي
العاملــي للقضــاء علــى التمييــز ضــد املــرأة 1967 الــى التزامــات قانونيــة ملزمــة للــدول. مــا يهمنــا يف هــذا 

الدليــل هــو نصــوص املــادة اخلامســة واحلاديــة عشــرة والرابعــة عشــرة )هيومــان رايتــس، 1981(.  

ــرأة،  ــة لســلوك الرجــل وامل ــة والثقافي ــر االمنــاط االجتماعي ــى ضــرورة تغيي ــادة اخلامســة ال اشــارت امل
بهــدف حتقيــق القضــاء علــى التحيــزات والعــادات العرفيــة وكل املمارســات األخــرى القائمــة علــى 
االعتقــاد بكــون أي مــن اجلنســن أدنــى أو أعلــى مــن اآلخــر، أو علــى أدوار منطيــة للرجــل واملــرأة. أمــا 
املــادة احلاديــة عشــرة فقــد اتخــذت عنــوان العمــل ونصــت بصراحــة علــى احلــق يف العمــل بوصفــه حقــاً 
ثابتــاً جلميــع البشــر، وهــذا يتطلــب القضــاء علــى التمييــز ضــد املــرأة يف ميــدان العمــل واحلــق يف التمتــع 
ــى  ــة واألمــن عل ــوع العمــل، واحلــق يف الترقي ــة ون ــار املهن ــة اختي ــة، واحلــق يف حري بنفــس فــرص العمال

العمــل ويف جميــع مزايــا وشــروط اخلدمــة، واحلــق يف املســاواة يف األجــر.  

ــى التمييــز  وقــد جــاءت املــادة الرابعــة عشــرة مــن االتفاقيــة لتخــص املــرأة الريفيــة بهــدف القضــاء عل
ضــد املــرأة يف املناطــق الريفيــة لكــي تكفــل لهــا، علــى أســاس املســاواة بــن الرجــل واملــرأة، أن تشــارك 

يف التنميــة الريفيــة وتســتفيد منهــا. حيــث تنــص املــادة علــى »اتخــاذ الــدول التدابيــر لتمكــن املــرأة 
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مــن احلصــول علــى جميــع أنــواع التدريــب والتعليــم لتحقيــق زيــادة كفاءتهــا التقنيــة لتوفيــر أســباب 
البقــاء اقتصاديــا لهــا وألســرتها. أمــا أحــد اهــم البنــود اخلاصــة بهــذه املــادة وهــي تأكيدهــا علــى تنظيــم 
اجلماعــات والتعاونيــات مــن أجــل احلصــول علــى فــرص اقتصاديــة ســواء العمــل لــدى الغيــر أو العمــل 

حلســابهن اخلــاص« )هيومــان رايتــس، 1981(. 

عقد األمم المتحدة للمرأة، 1975 - 1985

اشــتمل ميثــاق األمم املتحــدة )1945( اعتمــاداً للمســاواة بــن الرجــل واملــرأة )الفصــل الثالث املــادة الثامنة( 
والتــي نصــت علــى انــه »ال تفــرض األمم املتحــدة قيــوداً حتــّد بهــا جــواز اختيار الرجال والنســاء لاشــتراك 
بأيــة صفــة وعلــى وجــه املســاواة يف فروعهــا الرئيســية والثانويــة«. وقــد جــاءت املؤمتــرات العامليــة  للبحــث 

يف التحديــات التــي تواجههــا الــدول يف تعزيــز املســاواة يف النــوع االجتماعــي، ومــن أهمهــا: 

املؤمتــر األول للمــرأة عــام 1975 يف املكســيك وأدى الــى صــدور اعــان املكســيك . 1
للمســاواة ألجــل املــرأة واســهاماتهن يف التنميــة والســام. 

املؤمتــر العاملــي الثانــي للمــرأة عــام 1980 والــذي انعقــد يف كوبنهاغــن، وأكــد علــى . 2
ضــرورة اتخــاذ تدابيــر وطنيــة قويــة مــن قبــل جميــع الــدول لضمــان ملكيــة وحتكــم 
املــرأة يف ممتلكاتهــا وســيطرتها عليهــا، وادخــال حتســينات يف مجــال حقــوق 
املــرأة فيمــا يتعلــق بامليــراث وحضانــة األطفــال واحلفــاظ علــى الهويــة، باالضافــة 

الــى تقييــم مــا مت حتقيقــه مــن برنامــج النصــف األول للعقــد الدولــي للمــرأة..

املؤمتــر العاملــي الثالــث للمــرأة يف نيروبــي عــام 1985، حيــث حــدد املجــاالت . 3
التــي ميكــن مــن خالهــا قيــاس التطــور يف املســاواة مــن أجــل املــرأة والتــي تشــمل 

ــرأة. ــة والسياســية ودســترة حقــوق امل املشــاركة االجتماعي

إعــان منهــاج عمــل بيجــن الــذي صــدر عــن املؤمتــر العاملــي للمــرأة الرابــع . 4
الــذي انعقــد يف بيجــن يف العــام 1995. أكــد علــى تســاوي النســاء والرجــال 
ــة وال ســيما  ــق الدولي ــة يف كافــة املواثي يف احلقــوق والكرامــة اإلنســانية املتأصل
اتفاقيــة القضــاء علــى كافــة أشــكال التمييــز ضــد املــرأة 1979. كمــا وربــط 
إعــان ومنهــاج عمــل بيجــن بــن املشــاركة املتســاوية للجنســن وعمليــة التنميــة 
والدميقراطيــة حيــث اعتبــر أن املســاواة يف احلقــوق، والفــرص، والوصــول إلــى 
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املــوارد، وتقاســم الرجــل واملــرأة املســؤوليات عــن األســرة بالتســاوي، والشــراكة 
املنســجمة بينهمــا أمــور حاســمة لرفاهيتهمــا ورفاهيــة أســرتهما وكذلــك لتدعيــم 
الدميقراطيــة والتنميــة. ودعــا الــدول إلــى اســتحداث سياســات اقتصاديــة يكــون 
لهــا أثــر إيجابــي علــى عمالــة املــرأة العاملــة ودمجهــا يف القطاعــن الرســمي 
واعتمــاد تدابيــر محــددة للتصــدي لبطالتهــا، ال ســيما  وغيــر الرســمي معــاً 
البطالــة طويلــة األمــد. وهــدف املنهــاج إلــى تعزيــز حقــوق املــرأة االقتصاديــة 
ــة وظــروف  ــى فــرص العمالـ واســتقالها االقتصــادي مبــا يف ذلــك حصولهــا عل

االســتخدام املائمــة والســيطرة علــى املــوارد االقتصاديــة.

اتفاقيات منظمة العمل الدولية

تدعــم سياســة منظمــة العمــل الدوليــة املســاواة بــن اجلنســن وإدمــاج مفهــوم النــوع االجتماعــي يف 
ــم )100(  ــة رق ــة الدولي ــن الرجــال والنســاء يف االجــر، جــاءت االتفاقي ــز ب ــة التميي ــي جزئي العمــل. فف
بشــأن مســاواة العمــال والعامــات يف األجــر عــن أي عمــل ذي قيمــة متســاوية التــي أقرهــا مؤمتــر العمــل 
الدولــي يف العــام 1951 حيــث نصــت املــادة األولــى علــى أ. تشــمل كلمــة »أجــر« األجــر أو الراتــب العــادي، 
األساســي أو األدنــى، وجميــع التعويضــات األخــرى، التــي يدفعهــا صاحــب العمــل للعامــل بصــورة مباشــرة 
أو غيــر مباشــرة، نقــدا أو عينــا لقــاء اســتخدامه لــه. ب. تشــير عبــارة »مســاواة العمــال والعامــات يف 
األجــر لــدي تســاوي قيمــة العمــل« إلــى معــدالت األجــور احملــددة دون متييــز بســبب اختــاف اجلنــس.

ويف ذات الســياق، فقــد عــززت االتفاقيــة الدوليــة رقــم )111( بشــأن التمييــز يف االســتخدام واملهنــة 
ــوم  ــى مفه ــادة األول ــد وَضحــت امل ــام 1958. فق ــي يف الع ــي أقرهــا املؤمتــر الدول ــة الت ــة الدولي والتوصي
التمييــز بأنــه: )أ.( أي متييــز أو اســتثناء أو تفضيــل يتــم علــى أســاس العنصــر أو اللــون أو اجلنــس أو 
الــرأي السياســي أو األصــل الوطنــي أو املنشــأ االجتماعــي، ويســفر عــن إبطــال أو انتقــاص املســاواة يف 
الفــرص أو يف املعاملــة علــى صعيــد االســتخدام أو املهنــة؛ و )ب.( أي ضــرب آخــر مــن ضــروب التمييــز 
أو االســتثناء أو التفضيــل يكــون مــن أثــره إبطــال أو انتقــاص املســاواة يف الفــرص أو املعاملــة علــى صعيــد 

االســتخدام واملهنــة.

أمــا االتفاقيــات املتعلقــة بالــدور اإلجنابــي فتتمثــل يف اتفاقيــة حمايــة األمومــة واالتفاقيــة الصــادرة عــن 
منظمــة العمــل الدوليــة رقــم 183 لعــام 2000، واالتفاقيــة املتخصصــة يف حمايــة املــرأة العاملــة علــى 

ــى أي  أســاس النــوع االجتماعــي. حيــث تضمنــت االتفاقيــة والتوصيــة أن مفهــوم املــرأة ينطبــق عل



14

أنثــى دون متييــز، وهدفــت إلــى حمايــة صحــة األم وطفلهــا خــال احلمــل والوضــع واإلرضــاع ومنــح األم 
إجــازة األمومــة ال تقــل عــن 14 أســبوعاً. إضافــة إلــى منحهــا إعانــات نقديــة وطبيــة خــال التغيــب عــن 

العمــل بداعــي األمومــة.

ــودة  ــا يف الع ــة حقه ــز مــن ناحي ــة يف مجــال االســتخدام وعــدم التميي ــة احلماي ــت هــذه االتفاقي وتضمن
إلــى املنصــب نفســه أو إلــى منصــب مســاوي األجــر عنــد نهايــة إجــازة األمومــة، وإعطائهــا فتــرات توقــف 
يوميــة أو خفــض ســاعات العمــل بغــرض إرضــاع طفلهــا، فيمــا عرضــت املــادة الثالثــة مــن االتفاقيــة إلــى 
احلمايــة الصحيــة مــن حيــث اتخــاذ تدابيــر مناســبة لضمــان عــدم اضطــرار املــرأة احلامــل أو املرضعــة 

إلــى أداء عمــل تعتبــره الســلطة املختصــة ضــاراً بصحــة احلامــل أو املرضعــة.   

باإلضافــة الــى عمــل املــرأة يف ظــروف االجنــاب واحلمــل، وعلــى ســبيل ادمــاج املــرأة يف العمــل ضمــن 
ــام 1948 بشــأن  ــم )89( لع ــة رق ــام 1919 واتفاقي ــم )4( لع ــة رق ــة اخــرى، نظمــت اتفاقي ظــروف مختلف
عمــل النســاء ليــًا االحــوال التــي يجــوز فيهــا تشــغيل النســاء ليــًا كاســتثناء علــى ظــروف وشــروط عمــل 

النســاء يف املنشــآت الصناعيــة.

اإلطار الدستوري الفلسطيني

شــَكلت وثيقــة إعــان االســتقال الصــادرة يف 1988/11/15 عــن املجلــس الوطنــي الفلســطيني مرجعيــة 
ــة فلســطينية  ــرأة يف دول ــن الرجــل وامل ــدأ املســاواة ب ــوق اإلنســان الفلســطيني ومب ــرام حق ــة الحت هام
تتطلــع لانضمــام إلــى املنظومــة الدوليــة حلقــوق اإلنســان )خديجــة نصــر، 2011(. فقــد أَكــدت وثيقــة 
إعــان االســتقال علــى أن دولــة فلســطن هــي للفلســطينين أينمــا كانــوا، فيهــا يطــوَرون هويتهــم 
الوطنيــة والثقافيــة، ويتمتعــون باملســاواة الكاملــة يف احلقــوق، تُصــان فيهــا معتقداتهــم الدينية والسياســية 
وكرامتهــم اإلنســانية، يف ظــل نظــام دميقراطــي برملانــي يقــوم علــى أســاس حريــة الــرأي وحريــة تكويــن 
األحــزاب ورعايــة األغلبيــة حقــوق األقليــة واحتــرام األقليــة قــرارات األغلبيــة، وعلــى العــدل االجتماعــي 
واملســاواة وعــدم التمييــز يف احلقــوق العامــة علــى أســاس العــرق أو الديــن أو اللــون أو بــن املــرأة 
والرجــل، يف ظــل دســتور يؤمــن بســيادة القانــون والقضــاء املســتقل، وعلــى أســاس الوفــاء الكامــل لتــراث 

فلســطن الروحــي واحلضــاري يف التســامح والتعايــش الســمح بــن األديــان عبــر القــرون.

كمــا أرســى القانــون األساســي الفلســطيني مبــدأ املســاواة بــن الفلســطينين يف التشــريعات والقوانــن 
ــون والقضــاء ســواء ال  ــام القان ــى« الفلســطينيون أم ــم )9( عل ــادة رق ــث نصــت امل ــام القضــاء، حي وأم

ــرأي السياســي أو االعاقــة«. ــن أو ال ــز بينهــم بســبب العــرق أو اجلنــس أو الدي متيي
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أمــا عــن احلــق يف العمــل، فقــد اعتبــرت املــادة رقــم 25 مــن القانــون األساســي العمــل حقــاً لــكل مواطــن، 
وأنــاط بالســلطة الوطنيــة مهمــة توفيــر فــرص عمــل للقادريــن علــى العمــل واالنتــاج، كمــا تضَمــن القانــون 
احلقــوق التــي تترتــب عــن احلــق يف العمــل كتنظيــم عاقــات العمــل مبــا يكفــل العدالــة للجميــع ويوِفــر 
للعمــال األمــن والرعايــة الصحيــة واالجتماعيــة. ونصــت املــادة 10 مــن ذات القانــون العمــل دون إبطــاء 
لانضمــام إلــى اإلعانــات واملواثيــق اإلقليميــة والدوليــة التــي تشــكل حماية حلقوق اإلنســان الفلســطيني، 

يف ذات الوقــت الــذي اعتبــر فيــه أن حقــوق اإلنســان وحرياتــه األساســية ملزمــة وواجبــة االحتــرام. 

انطاقــاً مــن ذلــك، يترتــب علــى الســلطة الوطنيــة أن تقــوم علــى تضمــن القوانــن والتشــريعات الوطنيــة 
مببــادئ وأحــكام قانونيــة تتضمــن متتــع الفلســطينين دون متييــز بحقوقهــم الدســتورية. وأيضــاً قامــت 
دولــة فلســطن باالنضمــام إلــى املنظومــة الدوليــة املتعلقــة بحقــوق األنســان، وصادقــت علــى العديــد مــن 
االتفاقيــات واملواثيــق الدوليــة التــي تقِلــل مــن فجــوة املســاواة بــن اجلنســن يف مجــاالت احليــاة املختلفــة 
االقتصاديــة واالجتماعيــة والسياســية والثقافيــة، مبــا فيهــا االتفاقيــات الدوليــة املتعلقــة بحــق املــرأة يف 

املســاواة يف العمــل )خديجــة نصــر، 2011(.

المفهوم النظري للعمل التعاوني
ــن أشــخاص احتــدوا  ــة م ــة مســتقلة مؤلف ــا »جمعي ــة بانه ــة التعاوني ــة أو اجلمعي ــف التعاوني ــن تعري ميك
طواعيــة لتلبيــة احتياجاتهــم االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة املشــتركة، وذلــك مــن خــال شــراكة أو 
منشــأة مملوكــة بشــكل مشــترك وتســتند منهجيــة العمــل فيهــا علــى املبــادئ الدميقراطيــة علــى صعيــد 
اإلدارة والرقابــة« )االمم املتحــدة، 2012(. باإلضافــة الــى خلــق فــرص العمــل، فــان اجلمعيــات التعاونيــة 
لهــا ســجل حافــل يف جعــل البنيــة التحتيــة واخلدمــات االساســية متاحــة حتــى يف املناطــق املهملــة مــن 

قبــل الدولــة )العمــل الدوليــة، 2012(.

التــي    القواعــد  مــن  التعاونيــات علــى مجموعــة  تقــوم 
حتكــم النشــاط التعاونــي، حيــث مت حتديــد ســبعة مبــادئ 
عامليــة للتعــاون وهــي )1( العضويــة الطوعيــة واملفتوحــة، 
 )3( والرقابيــة،  االداريــة  االعضــاء  دميقراطيــة   )2(

الشــخصية   )4( لأعضــاء،  االقتصاديــة  املشــاركة 
الذاتيــة املســتقلة، )5( التعليــم والتدريــب واملعلومات، 

ــة  ــًا لتلبي ــدون اختياري ــخاص يتح ــن األش ــة م مجموع
حاجــات اقتصاديــة واجتماعيــة وثقافيــة مــن خــالل 
ــة اإلدارة  ــه ديمقراطي ــر في ــروع تتواف ــم لمش ملكيته
والرقابــة. مبــادئ العمــل التعاونــي ســبعة، وهــي: 
التعليــم،  المشــاركة،  الديمقراطيــة،  الطوعيــة، 
التعــاون، االســتقاللية، واالهتمــام بشــئون المجتمــع.

مفهوم ومبادئ العمل التعاوني
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)6( التعاون بن التعاونيات، و)7( واالهتمام بشؤون املجتمع )االمم املتحدة، 2012(.

ان العمــل التعاونــي يُكســب املشــاركن واملشــاركات ســواء )عضــوات، أعضــاء، عامــات وعاملــن( قــدرات 
ومهــارات فرديــة يف التواصــل واالتصــال مــع االخريــن ويف معاجلــة ايــة مشــاكل حياتيــة. يعــزز مــن 
شــعور العضــوات والعامــات فيــه بالثقــة بالنفــس وبدورهــن يف املجتمــع ويف داخــل االســرة. وعلــى 
املســتوى االجتماعــي أيضــا، فــان العمــل التعاونــي يســاعد علــى تعزيــز روح املشــاركة الدميقراطيــة 
والعمــل بــروح الفريــق وااللتــزام بقواعــد العمــل اجلماعــي وقبــول الــرأي االخــر. وهــذا كلــه مــن شــأنه 
ــد العمــل  ــراً، فــان أحــد اهــم فوائ ــد العمــل الدميقراطــي يف املجتمــع. وأخي ان يعــزز مــن ثقافــة وتقالي
التعاونــي هــو متكــن املشــاركن واملشــاركات اقتصاديــاً ممــا يســاعد علــى تعزيــز الــدور السياســي علــى 

مســتوى املجتمــع واالســرة. 

تاريخ العمل التعاوني في فلسطين

شــهدت احلركــة التعاونيــة الفلســطينية نشــاطاً منــذ عــام 1920، حيــث لعبــت دوراً أساســياً مــن الناحيــة 
االقتصاديــة اضافــة الــى مســاهمتها يف احلــراك السياســي خصوصــاً للنســاء يف ذلــك الوقــت. ومــع 
اقتــراب حقبــة االنتفاضــة األولــى، عــام 1987، دخلــت املشــاريع املدرة للدخل املشــهد الوطني الفلســطيني 
مــن خــال املبــادرة احملليــة للجمعيــات اخليريــة الفلســطينية واللجــان النســائية، حيــث كان التركيــز علــى 
ــاً، تعــدى ذلــك مــن  املطــرزات وصناعــة األغذيــة. كان لهــا أثــر أكثــر مــن مجــرد متكــن املــرأة اقتصادي
خــال املشــاركة السياســية للمــرأة حتديــداً خــال االنتفاضــة االولــى )ســيميل ومنصــور، 2009(. ففــي 
تلــك الفتــرة حتديــدا، توســعت التعاونيــات االقتصاديــة مــن قبــل جلــان املــرأة اجلماهيريــة حيــث كانــت 
لهــا جملــة مــن األهــداف املتداخلــة؛ فقــد كانــت مواقــع لتجنيــد النســاء يف النضــال الوطنــي، كمــا وروجــت 
هــذه التعاونيــات لاعتمــاد علــى الــذات الوطنيــة للشــعب الفلســطيني واالقتصــاد الوطنــي حيــث تازمــت 
مــع أوســع اجلهــود الراميــة إلــى إنشــاء خدمــات بديلــة لتلــك التــي توفرهــا ســلطة االحتــال اإلســرائيلي 
عبــر مــا ســمي بــاإلدارة املدنيــة، وذلــك كجــزء مــن مقاومــة االحتــال اإلســرائيلي. وكذلــك دورهــا يف تلبيــة 
أهــداف محــددة مثــل دعــم أســر الشــهداء والســجناء السياســين. كانــت أبــرز املشــاريع تلــك املتعلقــة يف 

انتــاج االغذيــة احملليــة والتطريــز )حنفــي وطبــر، 2006(. 

وبعــد انشــاء الســلطة الوطنيــة الفلســطينية يف بدايــة التســعينيات، انطلــق العمــل التعاونــي بشــكل كبيــر 
يف مجــاالت مختلفــة كان أبرزهــا الزراعــة واإلســكان. لكــن، وبالرغــم مــن التاريــخ الطويــل لنشــأة 
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احلركــة التعاونيــة يف فلســطن، اال ان مشــاركة النســاء فيهــا تعتبــر حديثــة نســبياً. علــى ســبيل املثــال 
ــات التــي تشــارك النســاء يف عضويتهــا 101 فقــط مــن أصــل 461  في عــام 2009، كان عــدد التعاوني
ــة،  ــة او ثقافي ــا اجتماعي ــك لعــدة اســباب بعضه ــود ذل ــة، 2009(. يع ــة )العمــل الدولي يف الضفــة الغربي
باإلضافــة لكــون النســاء يفضلــن املشــاركة يف اجلمعيــات التعاونيــة النســوية فقــط. حيــث انــه مت تأســيس 
معظــم التعاونيــات النســوية بعــد عــام 2000، وكان ذلــك نتيجــة عوامــل عــدة منهــا اجتاهــات املانحــن 

واولوياتهــم جتــاه تطويــر التعاونيــات.

بلــغ عــدد التعاونيــات يف نهايــة العــام 2012 لــكل مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة 876 جمعيــة تعاونيــة، 
كان منهــا 796 يف الضفــة الغربيــة و80 جمعيــة يف قطــاع غــزة. اســتحوذت التعاونيــة الزراعيــة علــى 
اعلــى عــدد منهــا، فشــكلت حوالــي %47 مــن مجمــوع اجلمعيــات العاملــة يف الضفــة الغربيــة. امــا 
ــة التــي  ــغ عــدد اجلمعيــات التعاونيــة العامل مــن حيــث مشــاركة املــرأة يف اجلمعيــات التعاونيــة، فقــد بل
تشــارك االنــاث يف هيئاتهــا العموميــة 349 جمعيــة مــن أصــل 534 وتشــكل نســبة %65. فيمــا بلــغ عــدد 
اجلمعيــات التــي تشــارك فيهــا االنــاث يف هيئاتهــا االداريــة 163 جمعيــة وتشــكل %31 مــن اجمالــي تلــك 

ــاح، 2015(. ــات )عبدالكــرمي وصب اجلمعي

يف عــام 2014، انضمــت دولــة فلســطن الــى املعاهــدات الدوليــة وإلــى مواثيــق جنيــف األربعــة وبروتوكولهــا 
األول. حيــث انضمــت فلســطن الــى 18 اتفاقيــة دوليــة منهــا االتفاقيــة الدوليــة للقضــاء علــى جميــع 
أشــكال التمييــز العنصــري، العهــد الدولــي اخلــاص باحلقــوق االقتصاديــة واالجتماعية والثقافيــة، اتفاقية 

القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة واضافــة الــى تقاريــر دوليــة أخــرى )احلــدث، 2014(.

حاليــاً، تشــير إحصائيــات محدثــة يف وزارة العمــل الفلســطينية ان عــدد اجلمعيــات غيــر امللغــاة قــد بلغــت 
755 جمعيــة، %45 مــن هــذه اجلمعيــات تعمــل يف القطــاع الزراعــي، %29 يف قطــاع اإلســكان و%18 يف 
قطــاع اخلدمــات. أمــا توزيــع اجلمعيــات حســب اجلنــس فقــد أظهــرت هــذه البيانــات ان  %65.2 منهــا 

مختلطــة بــن الذكــور واإلنــاث، %10.8 فقــط إنــاث، و %24 ذكــور )ســائد ذرة، 2018(.
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الفصل األول

مفهوم التمكين االقتصادي من الناحية النظرية وواقعه في فلسطين  o

مدى ارتباط التمكين االقتصادي بالتمكين االجتماعي والنفسي والسياسي  o

مفهوم التمكين االقتصادي
أصبــح متكــن املــرأة موضوعــاً هامــاً للبحــث والنقــاش يف التنميــة واالقتصــاد والعدالــة االجتماعيــة 
واســتقرار املجتمعــات علــى مســتوى العالــم. إن متكــن املــرأة واســتقاليتها وحتســن وضعهــا السياســي 
واالجتماعــي واالقتصــادي والصحــي هــو غايــة يف األهميــة علــى املســتوى الشــخصي للمــرأة ذاتهــا، 
ــة والشــراكة بــن املــرأة والرجــل  وهــو ضــروري كذلــك لتحقيــق التنميــة املســتدامة. إن املشــاركة الكامل
ــك  ــة، مبــا يف ذل ــة أو اإلجنابي ــت اإلنتاجي ــة ســواء كان ــاة اليومي ــر ضــروري يف احلي ــى حــد ســواء أم عل

ــة األســرة. ــال وحماي ــة األطف املســؤوليات املشــتركة يف رعاي

مت اســتخدام مصطلــح التمكــن ألول مــرة يف القــرن الســابع عشــر وهــي تعنــي »إعطــاء الســلطة للفــرد، 
أو نقــل الســلطة بطريقــة ديناميكيــة علــى مــدى فتــرة مــن الزمــن« )مانــدال، 2013(. يف القــرن العشــرين، 
أصبــح التمكــن السياســي متــداوال لــدى بعــض زعمــاء العالــم مثــل نيلســون منديــا، حيــث يشــير 
مصطلــح التمكــن الــى اجلهــود املبذولــة لتوســيع القاعــدة الشــعبية لهــؤالء الزعمــاء السياســين. لكــن 
أصبــح متكــن املــرأة مصطلــح وظاهــرة عامليــة منــذ تأســيس مختلــف هيئــات األمم املتحــدة. حيــث جذبــت 
قضيــة تنميــة ومتكــن املــرأة اهتمــام الباحثــن يف جميــع أنحــاء العالــم، وقــد أدرج هــذا املفهــوم يف جــدول 

اعمــال ورشــات ومنصــات العمــل السياســي لعــدد كبيــر مــن البلــدان. 

 نظمــت األمم املتحــدة عــدة مؤمتــرات عامليــة حــول املــرأة.
 وقــد حدثــت هــذه املؤمتــرات يف مدينــة مكســيكو يف عــام
عــام ونيروبــي يف   ،1980 عــام  وكوبنهاجــن يف   ،1975 
 1985، ويف بكــن يف عــام 1995. وقــد كان هــذا املؤمتــر
ــرة نحــو متكــن املــرأة والــذي ــر انعطافــه كبي  األخي

مفهوم تمكين المرأة اقتصاديًا

علــى  المــرأة  وقــدرة  حــق  الــى  المفهــوم  يشــير 
المشــاركة فــي إدارة المــوارد االقتصاديــة للمجتمــع، 
والمشــاركة  اليوميــة،  ادرة حياتهــا  وحريتهــا فــي 
الفعالــة فــي صنــع القــرار االقتصــادي مــن االســرة 

الــى المؤسســات الدوليــة.
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 اعتمدتــه 189 دولــة باإلجمــاع، حــدد األهــداف واإلجــراءات االســتراتيجية للنهــوض باملــرأة وحتقيــق
 املســاواة بــن اجلنســن )االمم املتحــدة، 2015(. كذلــك أعلنــت بعــض الــدول مثــل الهنــد ان عــام 2001

هو عام متكن املرأة )ماندال، 2013(.

إن متكــن املــرأة اقتصاديــاً يعنــي متتعهــا باالســتقال االقتصــادي واالعتمــاد علــى الــذات والســيطرة علــى 
املــوارد االقتصاديــة، باإلضافــة إلــى توفيــر قــدرة لهــا ومتكينهــا مــن مواجهــة أي موقــف صعــب يفرضــه 
التصــور النمطــي ألدوار كل مــن املــرأة والرجــل. يجــب أن تكــون املــرأة مجهــزة مبــا يكفــي للمشــاركة يف 
أي عمليــة تنميــة. وبالتالــي، ميكــن تعريــف مصطلــح التمكــن االقتصــادي للمــرأة بأنــه »قــدرة املــرأة علــى 
املشــاركة علــى قــدم املســاواة مــع الرجــل يف األســواق، وقدرتهــا وحقهــا يف اإلدارة واالســتفادة مــن مــوارد 
املجتمــع، واحلصــول علــى عمــل الئــق، وحريــة ادارة وقتهــا، وحياتهــا اليوميــة، واملشــاركة الفعالــة يف صنــع 
القــرار االقتصــادي علــى جميــع املســتويات مــن األســرة إلــى املؤسســات الدوليــة« )االمم املتحــدة، 2018(.

يتضــح مــن التعريــف ان التمكــن االقتصــادي للمــرأة يشــمل علــى امريــن هامــن همــا: )أ( قــدرة املــرأة 
و)ب( حــق املــرأة، يف إدارة وقتهــا وحياتهــا اليوميــة وحريــة اختياراهــا لعملهــا الائــق وقدرتهــا علــى 
املشــاركة يف ادارة املــوارد االقتصاديــة للمجتمــع بــدءاً مــن صنــع القــرار االقتصــادي ألســرتها، الــى اتخــاذ 

ذات القــرار يف املؤسســات الدوليــة.

 يف الواقــع، يتطلــب متكــن املــرأة اقتصاديــاً أوال حصولهــا علــى كافــة حقوقهــا االقتصاديــة، ويشــمل ذلــك
 حقهــا الطبيعــي يف امليــراث. ان امليــراث وخاصــة احلــق يف ملكيــة األراضــي هــي أحــد املفاتيــح الهامــة يف
 التمكــن االقتصــادي للمــرأة )بينــا اجــوارال، 1994(. إن حصــول النســاء علــى حقوقهــن يف امليــراث، مبــا
 يف ذلــك االراضــي، مينحهــن قــوة املطالبــة بحقوقهــن، وبالتالــي تكــون لديهــن القــدرة واجلــرأة علــى إثبــات
 أنفســهن يف مجــاالت عــدة ســواًء كان ذلــك يف خــارج املنــزل أو داخلــه. تشــير الدراســات ان النســاء
 اللواتــي لديهــن حقــوق مضمونــة يف امليــراث وخاصــة حقهــن يف ملكيــة األرض، يحصلــن علــى مزيــد مــن
 االســتقالية والســلطة يف أســرهن ومجتمعاتهــن، وكذلــك يف عاقاتهــن االقتصاديــة والسياســية )االمم

املتحدة، 2013(.

تتمكــن املــرأة اقتصاديــاً عندمــا متتلــك القــدرة علــى فعــل 
مــا تــراه مناســبا مــن أنشــطة اقتصاديــة بدعــم وتشــجيع 
بعــض املؤسســات  لــدى  تنبــه  املجتمــع. أصبــح هنــاك 

إرادة سياســية  توفــر  الــى أهميــة  والعامــة  اخلاصــة 

تتمكــن المــرأة اقتصاديــًا عندمــا )أ( تحصــل علــى 
ــراث  ــي المي ــا ف ــة حقه ــة خاص ــا االقتصادي حقوقه
)ب( عندمــا تمــارس حريتهــا فــي اختيــار األنشــطة 
دعــم  تالقــي  عندمــا  )ج(  تريــد  التــي  االقتصاديــة 
العامــة  المؤسســات  خاصــة  المجتمــع  وتشــجيع 

والخاصــة.



20

لتمكــن املــرأة اقتصاديــاً يف القطاعــات االنتاجيــة، وذلــك مــن خــال تقــدمي خصومــات علــى القــروض 
ــى ان إعطــاء  ــال ال احلصــر. تشــير الدراســات ال ــى ســبيل املث ــرة عل امليســرة خاصــة للمشــاريع الصغي
املــرأة حوافــز للحصــول علــى التمويــل – مثــًا - سيســمح للنســاء بــأداء وظائفهــن يف األعمــال واملجتمــع 

ــدوره ميكنهــن مــن املســاهمة يف تطــور مجتمعاتهــن.  ــذي ب وال

ــا  ــي أنشــأ مــن أجله ــب )ميلفــورد بامتــان، 2010( أن أحــد األهــداف األساســية الت ــث يعــرض الكات حي
متويــل املشــاريع الصغيــرة هــو متكــن املــرأة، حيــث تعطــى القــروض ذات معــدل الفائــدة املنخفــض للنســاء 
ــة عائاتهــن  ــرة تســاعدهن يف إعال ــر وادارة مشــاريع صغي ــة لكــي يســتطعن تطوي ــات النامي يف املجتمع
وحتســن مســتوى معيشــتهم وتلبــة ادنــى اساســيات الوجــود االنســاني. ويعطــي الكاتــب امثلــة مــن واقــع 

بنجــادش والهنــد وأثــر هــذه املشــاريع الصغيــرة علــى متكــن املــرأة اقتصاديــاً.

ميكــن يف الواقــع للــدول والشــركات اخلاصــة وفئــات املجتمــع بأكملهــا االســتفادة مــن البرامــج التــي 
تعتمــد متكــن املــرأة، او تلــك املشــاريع واجلمعيــات التعاونيــة التــي متلكهــا او تديرهــا املــرأة، وحتديــداً 
املشــاريع متوســطة احلجــم والصغيــرة أو الصغيــرة جــداً، والتــي تعتبــر املــرأة رائــدة فيهــا. بلغــت عــدد 
املشــاريع الصغيــرة التــي متلكهــا املــرأة يف الهنــد مثــا أكثــر مــن ثاثــة مايــن مشــروع، تعمــل علــى 
تشــغيل أكثــر مــن 8 مايــن شــخص، أي بنســبة %10 مــن النــاجت اإلجمالــي لهــذا القطــاع ككل. وبالتالــي 

ــة واضحــة )يونيســيف، 2012(. ــة ودعامــة مجتمعي ــث عــن قــوة اقتصادي احلدي

ارتباطات التمكين االقتصادي

عندمــا يتــم متكــن املــرأة اقتصاديــاً تصبــح إمكانيــة النمــو االقتصــادي أكثــر وضوحــاً، حيــث تعتمــد 
معظــم النســاء حــول العالــم علــى قطــاع العمــل غيــر الرســمي كمصــدر للدخــل، يف الهنــد هنــاك 86% 
مــن النســاء يعملــن يف القطــاع غيــر الرســمي، %83 يف كينيــا و%69 يف الســلفادور )يونيســيف، 2007(. 
يعتبــر متكــن املــرأة يف الــدول الناميــة أمــراً أساســياً للحــد مــن الفقــر وذلــك كــون النســاء يشــكلن جــزًء 
كبيــراً مــن عــدد الفقــراء يف العالــم. أظهــرت دراســة للمعهــد الدولــي لبحــوث السياســات الغذائيــة أنــه 
إذا مت تقليــل الفجــوة بــن اجلنســن يف بوركينــا فاســو، ومت منــح الرجــال والنســاء املزارعــن - علــى قــدم 
املســاواة - مدخــات وتعليمــات زراعيــة عاليــة اجلــودة، فقــد ترتفــع اإلنتاجيــة بنســبة تصــل إلــى 20% 

)يونيســيف، 2007(.
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املجتمــع  علــى  يعــود  اقتصاديــاً  املــرأة  متكــن  منافــع 
بأكملــه، حتــى يف الــدول املتقدمــة. لقــد أظهــر تقريــر 
)املــرأة يف األمم املتحــدة ، 2018(  زيــادة يف معــدالت 
ــاون االقتصــادي  ــة التع ــدان منظم ــاث يف بل ــف اإلن توظي
، ميكــن أن يزيــد النــاجت احمللــي اإلجمالــي بأكثــر مــن 6 
تريليــون دوالر، وأن الشــركات التــي لديهــا ثــاث نســاء 
ــى  ــا حتــرز درجــات أعل ــف اإلدارة العلي ــر يف وظائ أو أكث
يف األداء، وكذلــك، ان الشــركات التــي تضــم نســاء أكثــر يف مجالــس إداراتهــا حتقــق عوائــد ماليــة أكبــر 
مــن غيرهــا، وتضمنــت الزيــادة %53 يف حقــوق امللكيــة للمســاهمن و%42 يف املبيعــات و%67 يف رؤوس 

األمــوال املســتثمرة.

اذن، أصبــح واضحــا ان متكــن املــرأة اقتصاديــاً يعــود علــى املجتمــع مبختلــف جوانــب التنميــة ســواء يف 
الــدول الناميــة او املتقدمــة. ولهــذا فــان التمكــن االقتصــادي للمــرأة هــو العامــل األساســي لتمكينهــا يف 
كافــة املســتويات السياســية واالجتماعيــة والنفســية. وهــذا القــول املأثــور لأمــن العــام لــأمم املتحــدة 
ــرة يف  ــى قفــزة كبي ــاج إل ــة املســتدامة، فنحــن نحت ــق أهــداف التنمي ــم حتقي ــن كــي مــون »إذا أراد العال ب

التمكــن االقتصــادي للمــرأة« )االمم املتحــدة، 2016(.

التمكين السياسي للمرأة

ــا  ــي حققته ــدرات واإلجنــازات الت ــز املكاســب والق ــه تعزي ــف التمكــن السياســي للمــرأة بان ميكــن تعري
ــع  ــى الســلطة السياســية وممارســتها ايضــاً يف جمي ــر عل ــق املســاواة مــع الرجــل يف التأثي ــرأة لتحقي امل
أنحــاء العالــم. إن التمكــن السياســي للمــرأة يتحقــق كجــزء مــن العمليــة السياســية وليــس فقــط يف 
حلظــة معينــة ومــن ثــم يتراجــع كمــا كان، مثــل وصــول املــرأة إلــى 50٪ مــن املجلــس التشــريعي، او حصــة 

ــاة السياســية )جــاالزاي، 2017(. ــر يف احلي ــك جــزء مــن التغيي ــاك ذل ــة دون ان يكــون هن معين

أحــد اهــم جوانــب التمكــن السياســي للمــرأة هــو مشــاركتها السياســية والتــي تتمثــل يف القــدرة علــى 
التصويــت والتعبيــر عــن الــرأي أو القــدرة علــى الترشــح للمناصــب العليــا، مبــا يف ذلــك منصــب الرئاســة، 
مــع توفــر الفرصــة العادلــة لانتخــاب ضمــن تغييــر املنظومــة السياســية والعامــة. ولكــن املشــاركة 
ــا اتخــاذ  ــن أيًض ــل تتضم ــط، ب ــا املجــرد فق ــى مجــال السياســة مبفهومه ال تقتصــر يف كل األحــوال عل

القــرارات الشــخصية وداخــل العائلــة. وبالطبــع فــإن هــذا املســتوى مــن املشــاركه يجــب حتقيقــه قبــل 

هــو مجمــوع السياســات والبرامــج التــي تهــدف إلــى 
الحــد مــن المخاطــر االجتماعيــة واالقتصاديــة مــن 
خــالل دعــم ســوق العمــل، وتعزيــز قــدرة االفــراد 
فقــدان  احتمــاالت  مــن  أنفســهم  حمايــة  علــى 
خاصــة  األخــرى  االجتماعيــة  والمخاطــر  الدخــل، 
العمــل  عــن  القــدرة  وعــدم  والمــرض  الشــيخوخة 

العائليــة. واألعبــاء 

مفهوم الحماية االجتماعية
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ــر التمكــن االقتصــادي للمــرأة احملــرك  ــث يعتب ــر اتســاعاً. حي ــى املشــاركة السياســية األكث ــال إل االنتق
األساســي لهــذه املشــاركة والــذي يقتضــي حــق املــرأة وحريتهــا يف ممارســة األنشــطة االقتصاديــة التــي 

ــا الشــخصية واالســرية. ــف جوانــب حياته ــد واتخــاذ القــرارات يف مختل تري

ــرأة  ــا تشــغل امل ــف املجــاالت، عندم ــرأة يف مختل ــدم امل ــى تق ــر التمكــن السياســي هــام بالنســبة ال يعتب
مناصــب عامــة ســواء محليــاً او دوليــاً، فإنهــا تعطــي األولويــة للخدمــات العامــة التــي تهــم املــرأة، مبــا يف 
ذلــك امليــاه والبنيــة التحتيــة والصــرف الصحــي والطــرق والتعليــم والصحــة. كذلــك تنخــرط املــرأة يف 
ــة، وخاصــة بحــق بعــض  ــم املرتكب ــغ عــن االنتهــاكات واجلرائ ــح لهــا دور يف التبلي النقــاش املدنــي ويصب
األقليــات النســوية يف املجتمعــات بشــكل عــام، ويف املناطــق الريفيــة علــى وجــه اخلصــوص. عندهــا 
تتمكــن املــرأة مــن تلبيــة تطلعاتهــا يف التحصيــل العلمــي واحليــاة السياســية وبدرجــة اقــل يف االعمــال 
املنزليــة )جامعــة هارفــرد ، 2019(، وخاصــة اذا مت العمــل علــى تقليــل الفجــوة يف توزيــع االدوار االجنابيــة 

بــن الرجــل واملــرأة داخــل األســرة.

التمكين االجتماعي للمرأة

تعزيــز مكانــة املــرأة وتشــجيع مشــاركتها يف مجاالت احلياة االجتماعيــة واالقتصادية والثقافية، ومتكينها 
ــريف واالكادميــي،  ــي واملع ــر املهن ــات التطوي ــة واألســرية ومتطلب ــاة االجتماعي ــات احلي ــة متطلب ــن تلبي م
والتوعيــة املجتمعيــة للحــد مــن التمييــز ضــد املــرأة بكافــة أشــكاله، واحلمايــة املجتمعيــة والتــي تتعبــر 
مــن اهــم اجلوانــب لتمكــن املــرأة اجتماعيــا. وعليــه، تعتبــر املســاواة واإلنصــاف بــن اجلنســن مــن أهــم 
مســائل تطبيــق حقــوق اإلنســان األساســية والعدالــة االجتماعيــة، فضــًا عــن كونهمــا شــرطن مســبقن 
للتنميــة املســتدامة، التــي تقــوم علــى تكافــؤ الفــرص واإلدمــاج والتنــوع كمــا اشــار الهــدف اخلامــس مــن 

اهــداف )التنميــة املســتدامة، 2019(. 

 ان التمكــن االجتماعــي يرتبــط بشــكل كبيــر يف التمكــن االقتصــادي ويتأثــر بــه. يرتبــط مفهــوم احلمايــة
 االجتماعيــة مبجمــوع السياســات والبرامــج والتدخــات التــي تهــدف إلــى احلــد مــن املخاطــر االجتماعية
 واالقتصاديــة والضعــف، والتخفيــف مــن حــدة الفقــر املدقــع واحلرمــان مــن خــال دعــم ســوق العمــل،
 وبتقليــص تعــرض األفــراد للمخاطــر، وبتعزيــز قدرتهــم علــى حمايــة أنفســهم مــن احتمــاالت فقــدان
 الدخــل، وبإيجــاد االليــات الكفيلــة مبســاعدة األفــراد علــى مواجهــة آثــار املخاطــر االجتماعيــة مثــل
 الشــيخوخة واملــرض وعــدم القــدرة عــن العمــل واألعبــاء العائليــة )منظمــة العمــل الدوليــة، 2014(،
ــك االحتياجــات. ــز سياســات واجــراءات نظــام للضمــان االجتماعــي يلبــي تل  خاصــة مــن خــال تعزي
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 وبالتالــي، فــان الترابــط بــن التمكــن االجتماعــي واالقتصــادي يشــمل )أ( احلمايــة، مــن عواقــب الفقــر،
 )ب( الوقايــة، مــن الوقــوع يف الفقــر، )ج( الترويــج، االبتعــاد عــن الفقــر، )د( التحــول، تعزيــز العدالــة

ــة ومعاجلــة أســباب الفقــر )منظمــة الفــاو، 2015(.  االجتماعي

التمكين النفسي للمرأة

ــاوا( التمكــن علــى انــه »قضيــة اساســية يف نظريــة تعزيــز الصحــة  يف التســعينيات، اعتبــر ميثــاق )أوت
بــدل مــن محاولــة منــع تدهورهــا فقــط مــن خــال تعزيــز الظــروف االجتماعيــة«. هــذا يعنــي جعــل 
االفــراد قادريــن علــى التغلــب علــى اإلحســاس بالعجــز وبنقــص القــدرة علــى التأثيــر، وبضــرورة اســتخدام 
مواردهــم اخلاصــة واالســتفادة مــن قدراتهــم. بالتالــي، ميكــن تعريــف التمكــن النفســي بانــه مزيــج مــن 
تقديــر الــذات وحريــة اإلرادة والثقــة بالنفــس والتفكيــر االيجابــي وهــو بالنهايــة يقــود إلــى الســعادة 
وجــودة احليــاة بالنســبة للمــرأة، والتمكــن النفســي للمــرأة يعنــي جعــل النســاء قــادرات علــى الوصــول 
ــي أو يف املســتقبل  ــى املهــارات واملعــارف والتعامــل مــع الضغــوط والصدمــات ســواء يف الوقــت احلال إل

ــي، 2018(. )ســهام الكعب

يرتبــط التمكــن النفســي بالتمكــن االقتصــادي، حيــث ان التمكــن النفســي يعمــل علــى زيــادة احســاس 
املوظفــن واملوظفــات بالقــوة الداخليــة ويعمــل علــى زيــادة دافعيتهــم نحــو العمــل. وهــذا باملقابــل يقــود إلــى 
نتائــج اداريــة ايجابيــة علــى مســتوى املؤسســة، ولــه دور مهــم يف تنميــة وحتســن الصحــة النفســية لــدى 
النســاء وتطويــر قدراتهــن عمومــاً، وهــو يؤثــر يف متغيــرات تنظيميــة مثــل الرضــا عــن العمــل وااللتــزام 
وزيــادة اإلنتاجيــة. حيــث تشــير ادبيــات التمكــن النفســي ان املــرأة تشــعر بقدرتهــا علــى اتخــاذ القــرار يف 

مــكان العمــل ممــا يســاهم يف تقليــل االجهــاد والتوتــر والشــعور بالرضــا الوظيفــي.

اذن، يعتبــر متكــن املــرأة اقتصاديــاً ســبباً ونتيجــة معــاً يف متكينهــا اجتماعيــاً، سياســياً، وكذلــك نفســياً. 
جميــع هــذه احملــاور ترتبــط مــع بعضهــا البعــض. ولكــن يتطلــب متكــن املــرأة اقتصاديــاً إجراءات سياســية 
وبرامجيــة مــن شــأنها حتســن وصــول املــرأة إلــى ســبل العيــش واملــوارد االقتصاديــة اآلمنــة، وتخفيــف 
مســؤولياتها الشــديدة فيمــا يتعلــق باألعمــال املنزليــة، وإزالــة العوائــق القانونيــة أمــام مشــاركتها يف 
احليــاة العامــة، وزيــادة الوعــي االجتماعــي مــن خــال برامــج فعالــة للتثقيــف واالتصــال اجلماهيــري. يف 
الواقــع، فــإن حتســن وضــع املــرأة يعــزز أيضــاً مــن قدرتهــا علــى اتخــاذ القــرارات علــى جميــع املســتويات 

ويف جميــع مجــاالت احليــاة. )تــام وفالتيــر، 2014(. 
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نظرة نقدية للواقع في فلسطين
يف فلســطن، تتمتــع املــرأة دســتورياً بنفــس احلقــوق مــع الرجــل يف العمــل دون متييــز، إال أن الواقــع 
االجتماعــي يفــرض الكثيــر مــن املعوقــات والتحديــات التــي حتــول دون اســتقال املــرأة اقتصاديــاً 
واجتماعيــاً، لعــل مــن أهمهــا احلــق يف العمــل ذاتــه. تشــير بيانــات اجلهــاز الفلســطيني املركــزي لإلحصــاء 
ــة  ــاث %48 أي ان البطال ــد االن ــغ عن ــغ %23 يف حــن بل ــور بل ــد الذك ــة عن ــام 2018 ان معــدل البطال لع
عنــد االنــاث ضعــف البطالــة عنــد الذكــور. كذلــك تشــير نفــس البيانــات الــى ان نســبة العاملــن يف 
الهيئــات احملليــة مــن الذكــور يف الضفــة الغربيــة %79 يف حــن ان نســبة االنــاث فقــط %21 )االحصــاء 
الفلســطيني، 2018(. وبشــكل عــام، فــان القواعــد والقيــود االجتماعيــة تعــزز دور املــرأة كأم وربــة بيــت 

ــار واالســتقال االقتصــادي. ــة لاختي وحتــول دون ممارســتها الكامل

ويزيــد النظــام الذكــوري الســائد يف املجتمــع الفلســطيني مــن تعقيــد االســتقال االقتصــادي للمــرأة ســواء 
مــن حيــث ســيطرة االهــل مثــل الوالديــن، واألخــوة، والــزوج، واألوالد، أو مــن خــال املجتمــع مثــل اجليــران 
واالقــارب الذيــن ال يوافقــون يف أغلــب األحيــان علــى عملهــا خــارج املنــزل خاصــة إذا كانــت مطلقــة او 
أرملــة. تشــير بيانــات جهــاز اإلحصــاء الفلســطيني ان نســبة املطلقــات االنــاث بلغــت ثاثــة اضعــاف 
نســبة الذكــور املطلقــن، وان املــرأة االرملــة أكثــر بعشــرة اضعــاف مــن الرجــل االرمــل. حيــث بلغــت نســبة 
الطــاق عنــد الذكــور %0.4 يف حــن بلغــت عنــد االنــاث %1.4. أمــا بالنســبة الــى االرمــل، فقــد بلغــت 
عنــد الذكــور %0.5 يف حــن بلغــت النســبة عنــد االنــاث %5، وهــذه البيانــات هــي شــاملة الضفــة الغربيــة 

وقطــاع غــزة )االحصــاء الفلســطيني، 2018(.

وال تتمتــع املــرأة املعيلــة لأســرة، وغيرهــا مــن املجموعــات املختلفــة مــن النســاء الاتــي يتعرضــن لتمييــز 
مــزدوج، بحــق احلصــول علــى املــوارد املاليــة واملنافــع االجتماعيــة مثــل الضمــان االجتماعــي. ويف أوقــات 
النــزاع تكــون األســر التــي تعيلهــا النســاء هــي األكثــر تضــرراً وتتحمــل منفــردة عــبء توفيــر مصــدر دخــل 

لأسر.

تعانــي املــرأة الفلســطينية أيضــاً مــن حتــدي يتعلــق بأحــد محــركات التمكــن االقتصــادي الرئيســية وهــو 
حصولهــا علــى حقهــا يف امليــراث. يف الواقــع تؤكــد التشــريعات الفلســطينية علــى حــق املــرأة يف التملــك 
بــدون قيــود، وال حتتــاج املــرأة احلصــول علــى موافقــة زوجهــا أو ولــي أمرهــا الكتســاب ملكيتهــا. لكــن 
تكمــن املعضلــة باملعيقــات القانونيــة التمييزيــة، واالجتماعيــة الناجمــة عــن الثقافــة الذكوريــة الســائدة، 
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ــراث. ممــا  ــا يف املي ــى حقه ــرأة يف احلصــول عل ــة امل ــد رغب ــب واخلجــل عن وهــي باألســاس نظــرة العي
يضطرهــا الــى التنــازل عنــه ألخوتهــا الذكــور خوفــاً مــن مقاطعــة أهلهــا لهــا وايذائهــا. وعندمــا يتــم 
مقاطعتهــا تبــدأ باملطالبــة بحقهــا بعــد مضــي عشــرة ســنوات باملتوســط مــن حالــة الوفــاة )مركــز املــرأة 
ــن  ــح النســاء حقه ــد رفضــوا من ــن األهــل ق ــا أيضــا ان %62 م ــت الدراســة ذاته لارشــاد، 2014(. بين
ــرأة  ــان امل ــى حرم ــة عل ــار املترتب ــم. أن اآلث ــل %25 منه ــا ماطــل وأّج ــه، فيم ــن ب ــد مطالبته ــراث عن باملي
مــن امليــراث هــي الشــعور بالقهــر والظلــم واالضطهــاد، العــداوة والبغضــاء بــن االخــوة والعائلــة وتــردي 

ــة للمــرأة )رومــل الســويطي، 2019(.  األوضــاع االقتصادي

ــاً،  أمــا فيمــا يتعلــق مبنــح خصومــات وتشــجيع للمــرأة كــي متــول مشــاريعها اخلاصــة وتتمكــن اقتصادي
تشــير بيانــات مؤسســات اإلقــراض والتــي يديرهــا صنــدوق التشــغيل واحلمايــة االجتماعيــة لعــام 2018 
ان قــروض اإلنــاث اعلــى مخاطــرة مــن قــروض الذكــور، هــذا يعنــي ان نســبة الفائــدة قــد ترتفــع بســبب 
املخاطــرة. تشــير بيانــات ســلطة النقــد الفلســطينية ان نســبة مــا شــكلته االنــاث يف هــذه القــروض بلغــت 
حوالــي %46 مــن عــدد املقترضــن، يف حــن شــكل الذكــور مــا نســبته %54 مــن عــدد املقترضــن، وان 
حوالــي %70 مــن املقترضــن هــم دون 30 عامــاً )ســلطة النقــد الفلســطينية، 2018(. كذلــك احلــال يف 
ــى قــروض بضمــان راتبهــا بهــدف االســتهاك وليــس بهــدف  ــوك، حيــث حتصــل املــرأة عل قــروض البن
ــت بهــدف انشــاء مشــاريع  ــة تســاهم يف التمكــن االقتصــادي او نحــوه. وإذا كان ــة مشــاريع إنتاجي إقام

إنتاجيــة، فــان املــرأة ال تكــون هــي صاحبــة املشــروع وصاحبــة القــرار يف ادارتــه يف أغلــب األحيــان. 

ان التمكــن االقتصــادي ال يعنــي فقــط حصــول املــرأة علــى قــدر مــادي معــن بحيــث تؤمــن مصاريفهــا 
ــوم التمكــن االقتصــادي هــو  ــل ان مفه ــط، ب ــش اســرتها فق ــر ســبل عي الشــخصية او تســاهم يف توفي
بنــاء قــدرات املــرأة مــن النواحــي املعرفيــة والفكريــة وصقــل مهاراتهــا اإلداريــة ودعــم قدرتهــا علــى 
اتخــاذ القــرار. يف الواقــع هــذا املفهــوم الشــمولي ال ميكــن ماحظتــه بوضــوح يف فلســطن. فمــن خــال 
االجتماعــات وحلقــات النقــاش التــي مت عقدهــا يف ســياق تطويــر هــذا الدليــل مــع العامــات والعضــوات 
يف اجلمعيــات التعاونيــة، أشــارت أغلبيــة املشــاركات ان الــزوج واألب واالخ يتدخــل يف قــرارات املــرأة 
العاملــة يف اجلمعيــات التعاونيــة. علــى ســبيل املثــال، يطلــب الــزوج مــن زوجتــه العاملــة يف جمعيــة تعاونيــة 
التصويــت لصالــح قــرار معــن، او التصويــت ضــد القــرار، أو البيــع بســعر معــن، او خصــم ألفــراد اســرة 
معينــة، وهكــذا. كمــا اشــار البعــض اآلخــر، انــه يف بعــض االحيــان تتــم الهيمنــة علــى قــرار املــرأة العاملــة 
يف اجلمعيــات التعاونيــة مــن قبــل بعــض الفصائــل السياســية، وبالتالــي يتــم حرمــان النســاء مــن اتخــاذ 

القــرار داخــل اجلمعيــات مــن خــال الســيطرة احلزبيــة السياســية.
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ينطبــق ذلــك االمــر علــى اجلمعيــات التــي تــدر دخــًا ويف طريقهــا الــى النجــاح. ان تدخــات الــزوج 
أيضــا تتمثــل يف منــع الزوجــة او األخــت مــن العمــل يف وظائــف معينــة يف اجلمعيــة، مثــل إدارة الصنــدوق 
النقــدي او التعامــل مــع املســتهلكن والتجــار، او املشــاركة يف نــدوات او تدريبــات مــن شــأنها تطويــر 

العمــل وتطويــر فــرص انتاجيــة وتســويقية جديــدة.

إن مــن حــق النســاء اتخــاذ القــرار والتصويــت لصالــح او ضــد امــر معــن يف جمعيتهــا التعاونيــة، حتــى 
لــو كان قرارهــا ليــس بكفــاءة عاليــة مــن وجهــة نظــر االب او الــزوج او االخ. ويف نفــس الوقــت ليــس 
بالضــرورة ان يكــون قــرار الرجــل هــو الصائــب، ولكــن التمكــن االقتصــادي للمــرأة يترابــط مــع احملــاور 
االجتماعيــة واالداريــة والتعليمــة، وخاصــة تلــك التــي جتــد املــرأة مــن خالهــا انهــا اســتطاعت حتقيــق 
ــة  ــة املصــادر املالي ــا يف ملكي ــى حقه ــرأة عل ــى حصــول امل ــاً بحاجــة ال ــرأة اقتصادي ــا. ان متكــن امل ذاته
ــق بتطويــر قدراتهــا ومشــاركتها يف  ــة، وكذلــك األمــر فيمــا يتعل واالنتاجيــة وإدارتهــا وادارة وقتهــا بحري
العمليــة اإلنتاجيــة، عندهــا ينشــأ جيــل يــدرك ويؤمــن باملســاواة ويعمــل علــى صيانــة حقــوق املــرأة وهــو 

ــة االمم املتحــدة للمــرأة، 2020(.  ــوم العاملــي للمــرأة لعــام 2020 )هيئ شــعار الي
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الفصل الثاني

التحديات التي تواجه العامالت في التعاونيات والجمعيات في فلسطين  o

التحديات التي تواجه العامالت في دعم التمكين االقتصادي للنساء  o

التحديات التي تواجه العامالت في التعاونيات في فلسطين
أحــد اهــم االبعــاد لتمكــن املــرأة اقتصاديــاً هــو البعــد االجتماعــي املتمثــل يف أحــد مكوناتــه علــى توفيــر 
املســاعدات واالعانــات للفقــراء وضــرورة وصــول النســاء والفتيــات إلــى واالســتفادة مــن نظــم احلمايــة 
االجتماعيــة واخلدمــات العامــة والبنيــة التحتيــة املســتدامة، باعتبارهــم عناصــر أساســية لتحقيــق 
ــى املجتمــع  ــرة عل ــد كبي ــه عوائ ــان التمكــن االقتصــادي للمــرأة ل ــذا ف ــة املســتدامة. وله أهــداف التنمي
ككل. أحــد أدوات التمكــن االقتصــادي للمــرأة هــو قدرتهــا علــى تشــكيل اجلمعيــات التعاونيــة النســوية 
التــي تعمــل مبختلــف القطاعــات اإلنتاجيــة. وحيــث ان أحــد مبــادئ العمــل التعاونــي الســبعة هــو االهتمــام 
بشــؤون املجتمــع مثــل اقتطــاع جــزء مــن العوائــد خلدمتــه، باإلضافــة الــى توفيــر رفاهيــة لأعضــاء؛ فــان 
هــذا يشــكل الترجمــة الفعليــة للتمكــن االقتصــادي املرتبــط ببعــده االجتماعــي، الــذي يقتضــي توفيــر 
فائــدة اقتصاديــة واســتقال للمــرأة مــن ناحيــة، ومــن ناحيــة أخــرى توفيــر احلمايــة االجتماعيــة والبنيــة 

التحتيــة لتحقيــق التنميــة املســتدامة. 

 يف فلســطن، تلعــب اجلمعيــات التعاونيــة دوراً اقتصاديــاً واجتماعيــاً. يشــكل أعضــاء التعاونيــات حوالــي
 %2 مــن ســكان الضفــة الغربيــة، وترتفــع النســبة إلــى %10 عنــد إضافــة أفــراد أســرهم. تقــدر قيمــة إنتاج
 احليــازات الزراعيــة التابعــة ألعضــاء التعاونيــات الزراعيــة حوالــي 233 مليــون دوالر أي حوالــي %28 من
 اإلنتــاج الزراعــي. ويقــدر عــدد العاملــن يف احليــازات التابعــة ألعضــاء يف التعاونيــات الزراعيــة حوالــي
ــة )ســائد ذرة، 2018(. أيضــا تشــير ــة الزراعي  15,218 عامــًا، اي مــا نســبته %23 مــن مجمــوع العمال
 نفــس البيانــات ان نســبة تواجــد النســاء يف اللجــان اإلداريــة للتعاونيــات أقــل مــن نســبتهن يف الهيئــات
 العامــة. امــام هــذه احلقائــق، فــان هنــاك جانــب مــن احلوافــز التــي شــجعت علــى العمــل يف اجلمعيــات

 التعاونيــة، وبنفــس الوقــت جملــة مــن التحديــات التــي واجهتهــا اجلمعيــات التعاونيــة خاصــة علــى
صعيــد اجلمعيــات التعاونيــة النســوية.
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يظهــر بشــكل واضــح مــن خــال النقــاش مــع النســاء املشــاركات يف التعاونيــات بتنــوع أنشــطتها يف مختلــف 
مناطــق الضفــة الغربيــة، ان الوضــع السياســي واالقتصــادي الواهنــن وخاصــة يف ظــل ارتفــاع مؤشــرات 
الفقــر والبطالــة قــد انعكــس بشــكل كبيــر علــى النســاء املشــاركات يف التعاونيات. يعتبر الدافــع االقتصادي 
وحتســن دخــل األســرة الدافــع الرئيســي وراء انخــراط النســاء يف مجــال التعاونيــات، حيــث ســاعدت تلــك 
التعاونيــات علــى خلــق فــرص عمــل تتناســب مــع املســتوى التعليمــي ومــع املهــارات املطلوبــة داخــل التعاونيــة 
التــي يتــم املشــاركة فيهــا. فقــد تنوعــت تلــك التعاونيــات مــا بــن اســتهاكية، وحرفيــة، وزراعيــة، وخدماتية 
وغيــر ذلــك. تديــر إحــدى الســيدات مــن منطقــة نابلــس جمعيــة تعاونيــة اســتهاكية وتعمــل بهــا حوالــي 5 
عامــات مــا بــن عضــوات يف اجلمعيــة وموظفــات. يســاعد عمــل الســيدات يف هــذه اجلمعيــة علــى تأمــن 

دخــل منتظــم لأســرة، وان كان قليــا اال انــه عامــل مســاعد ملواجهــة املصاعــب اليوميــة.

املــرأة  مشــاركة  وراء  كذلــك  اجتماعيــة  دوافــع  ــة، فقــد يوجــد  ــات التعاوني الفلســطينية يف اجلمعي
دعــم  الــى  اجلمعيــة  هــذه  يف  التعاونــي  العمــل  خــال امتــد  مــن  الفقيــرة  والعائــات  املــدارس 
تزويدهــا ببعــض املســتلزمات االســتهاكية. كذلــك قــدرة 
هــذه اجلمعيــات علــى توفيــر الوظائــف او العمــل للفئــات 
ــة االســرية  ــي احلماي األقــل حظــا يف املجتمــع، ممــا يعن

واحلــد مــن انتشــار الفقــر.

جــزًء  السياســية  الدوافــع  شــكلت  ذلــك،  علــى  عــاوة 
التعاونيــات  كانــت  حيــث  املشــاركة.  دوافــع  مــن  اخــر 
فرصــة لتعزيــز ثقــة املــرأة بنفســها والتأثيــر االيجابــي 
القــدرة  زيــادة  ذلــك يف  كمــا وســاهم  علــى محيطهــا، 
يف  النســاء  واجهتهــا  التــي  التحديــات  مواجهــة  علــى 
ســوق العمــل. أحــد األمثلــة علــى ذلــك هــي قــدرة إحــدى 

العضــوات يف اجلمعيــة علــى احلصــول علــى ضمــان املقاصــف املدرســية يف املدرســة ألكثــر مــن مــرة بعــد 
عقــد عــدة اجتماعــات مــع وزارة التربيــة والتعليــم العالــي الفلســطينية، وقــد كان يف الســابق حكــراً علــى 

جهــة خاصــة.

التعاونــي مبختلــف  العمــل  وتطــور  التوســع  الــى صعوبــة يف  أدت  واجهتهــا حتديــات  الدوافــع  هــذه 
أهمهــا: نقــاط،  بعــدة  تلخيصهــا  ميكــن  اإلنتاجيــة،  القطاعــات 

أواًل: الدوافــع االقتصاديــة، خاصــة فــي ظــل الظــروف 
االقتصاديــة الحاليــة التــي تتســم بإلحــاق االقتصــاد 
وسياســات  اإلســرائيلي  باالقتصــاد  الفلســطيني 
التعاونيــات  تكــون  ان  يمكــن  والفقــر،  اإلفقــار 
ــدودا  ــرأة وان كان مح ــل للم ــادر الدخ ــم مص ــد اه أح
االجتماعــي، والمتمثــل بدعــم  الدافــع  ثانيــا:  جــدًا. 
التعليــم.  فــي  والمســاهمة  الفقيــرة  الطبقــات 
بمشــاركتها  المتمثــل  السياســي،  الدافــع  ثالثــًا: 
فــي  قدرتهــا  عــن  والتعبيــر  اإلنتاجيــة  بالعمليــة 
ــات  ــع المؤسس ــة م ــور الجمعي ــتها أم اإلدارة، ومناقش
الحكوميــة والخاصــة، وبالتالــي شــعورها بالتأثيــر 

اإليجابــي علــى محيطهــا.

 دوافع المرأة الفلسطينية للمشاركة
بالجمعيات التعاونية
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الوعي المجتمعي لعمل المرأة

يعتبــر ضعــف الوعــي املجتمعــي لعمــل املــرأة يف العمــل التعاونــي والعمــل اخليــري أحــد اهــم التحديــات 
التــي تواجــه املــرأة العاملــة يف التعاونيــات واجلمعيــات اخليريــة. حيــث أثــرت بعــض العــادات والتقاليــد 
الســائدة يف املجتمــع علــى عــدم تقبــل األســر ملشــاركة املــرأة يف التعاونيــات واجلمعيــات اخليريــة 
وخروجهــا للعمــل يوميــاً، وذلــك يف ظــل ســيطرة مجتمــع ذكــوري خاصــة يف املناطــق الريفيــة واملهمشــة. 
ولكــن قــد تدفــع الظــروف اخلاصــة بأســرة معينــة الــى تقبــل واحتــرام املجتمــع لعمــل املــرأة، خاصــة إذا 

متكنــت مــن النجــاح.

ــة مــن  ــة مكون ــاك عائل ــث هن ــس، حي ــن يف محافظــة نابل ــت امري ــة بي ــك مــن قري ــى ذل ــة عل أحــد األمثل
ســتة افــراد. فقــد والدهــم عملــه بســبب مــرض مزمــن، وقــد اعتــاد االب ان يعيــل االســرة. فقــررت االم 
وبناتهــا الثاثــة االعتمــاد علــى أنفســهن يف اعالــة شــؤون العائلــة رغــم االمكانــات الضيقــة للعائلــة. فقمــن 
بإنشــاء روضــة مبؤهــات بســيطة لتعليــم ورعايــة ابنــاء القريــة. وبعــد فتــرة وجيــزة مــن افتتــاح الروضــة 
اضطــرت العائلــة الــى اغــاق الروضــة نظــراً لعــدم توفــر التجهيــزات الازمــة للحصــول علــى ترخيــص 
مزاولــة العمــل ممــا ادى الــى اغــاق املشــروع. قــررت العائلــة احلصــول علــى قــرض لتمويــل مشــروعها 
واســتكمال التجهيــزات واعــادة افتتــاح املشــروع. وبعــد ان حصلــت علــى التمويــل الــازم متكنــت مــن 
اســتكمال التجهيــزات وشــراء مــا يلــزم للحصــول علــى ترخيــص إلعــادة افتتــاح الروضــة. ان مثابــرة 
واصــرار نســاء العائلــة علــى العمــل والعيــش بكرامــة هــو اســاس جناحهــن. هــذه االم املبــادرة لديهــا حلــم 
بــان تصبــح ســيدة رياديــة وتــرى ان كل ســيدة بإمكانهــا ان تكــون رياديــة وتنشــئ مشــروعها لتَؤِمــن دخــل 

للعائلــة وتســتقل اقتصاديــاً واجتماعيــاً.

تأصيل مبدأ الشراكة والتعاون

مــن خــال النقــاش مــع العديــد مــن العامــات يف اجلمعيــات التعاونيــة، يتبــن ان فكــرة الشــراكة والتعــاون 
والشــمولية يف العمــل لــم تنضــج بعــد وفــق أســس ومعاييــر العمــل التعاونــي، كمــا أن ضعــف مفهــوم 
التعاونيــة يف املجتمــع قــد أضــر بالعمــل التعاونــي، علمــاً بأنــه مــن الطبيعــي والبديهــي ان يحقــق العمــل 
اجلماعــي جنــاح وانتــاج أكبــر. لقــد اثــر ضعــف ثقافــة العمــل التعاونــي علــى اإلنتاجيــة يف العمــل داخــل 
ــى  ــف، واعتمــاد العامــات عل ــل تقســيم الوظائ ــا مث ــات بحــد ذاته ــة وداخــل التعاوني ــات اخليري اجلمعي
زمياتهــن ألداء مهمــة او وظيفــة معينــة داخــل اجلمعيــة. وتكمــن املشــكلة يف صعوبــة اســتقطاب افــراد 

جــدد يف حــال انســحاب بعــض األعضــاء ســواء كانــوا يؤمنــون بالعمــل اجلماعــي التعاونــي أو ال.



30

يف اإلطــار ذاتــه، تواجــه العامــات يف اجلمعيــات التعاونيــة عــدم التــزام العضــوات بحضــور االجتماعــات 
الدوريــة والتدريبــات املتخصصــة، والتفــرد يف اتخــاذ القــرارات خاصــة مــن ممثلــة اجلمعيــة، مبعنــى 
ترجمــة عكســية متامــا ملبــدأ الشــراكة والتعــاون الــذي يقــوم عليــه مبــادئ العمــل التعاونــي، وتغيــب 
ــات، وتواجــه العضــوات  ــط االســتراتيجي يف بعــض التعاوني ــة التخطي ــة وعملي ــة واملالي األنظمــة اإلداري
فيهــا صعوبــة كبيــرة يف ادارة ومتابعــة هــذه اخلطــط، إن ُوِجــدت، ممــا يــؤدي الــى ضعــف الرقابــة 
الداخليــة. كمــا ان عــدم معرفــة العامــات مببــادئ أساســية يف احملاســبة وغيــاب برامــج احملاســبة 

ــم العمــل.  ــى تشــتت وعــدم تنظي ــؤدي ال ــة ي البســيطة الداعم

كفاءة وفائدة الدعم والتبرعات 

تعتبــر بعــض التبرعــات التــي حتصــل عليهــا اجلمعيــات التعاونيــة واجلمعيــات اخليريــة غيــر مفيــدة، او 
ال ميكــن االســتفادة منهــا بالشــكل املتوقــع، وبالتالــي تشــكل عبــئ ومخاســر كبيــرة يف الطاقــة البشــرية 

واملــوارد املاليــة. يف الواقــع، لقــد اشــارت الســيدات العامــات يف هــذه اجلمعيــات الــى أمريــن:. 

األول هــو اســتغالل املورديــن لهــذه اجلمعيــات خاصــة إذا علمــوا ان مــا يقومــون بتوريــده هــو تبــرع، عندهــا 
يتــم توريــد بجــودة متدنيــة. علــى ســبيل املثــال، حصلــت بعــض اجلمعيــات التعاونيــة علــى خــاط كبيــر إلنتاج 
املــواد الغذائيــة. بالرغــم مــن وضــع شــروط العطــاء، مت توريــد خــاط ضعيــف لــم يفــي بحاجــة اجلمعيــة، 

ممــا أدى لعــدم االســتفادة منــه. 

الثانــي، وهــو توريــد مواصفــات التبرعــات دون اخــذ رأي العامــات يف اجلمعيــة وامنــا االســتعانة بخبيــر 
خارجــي يعمــل مــع اجلهــة املانحــة. ممــا ينتــج يف كلتــا احلالتــن فجــوة بــن احلاجــة املطلوبــة مــن اجلمعيــة 
ــة  ــم هــدر األمــوال دون االســتفادة احلقيقي ــي يت ــده وبالتال ــم توري ــي عــادة تكــون ملحــة وبــن مــا يت والت
منهــا، او يتــم إضافــة أمــوال أخــرى لشــراء معــدات ذات جــودة اعلــى مبــا يخــدم العمــل. عندمــا مت توريــد 
هــذا اخلــاط مبواصفــات ال تخــدم العمــل ودون استشــارة العامــات يف اجلمعيــة، اضطــرت إدارة 
اجلمعيــة الــى تركــه جانبــاً وشــراء خــاط جديــد باملواصفــات املطلوبــة. ان تزويــد اجلمعيــات التعاونيــة 
ــة، او اخلــروج  ــة اإلنتاجي ــر يف العملي ــه تأخي ــج عن ــر مناســبة، ينت ــاج الضعيفــة او الغي مبســتلزمات اإلنت
مبنتــج ذات جــودة اقــل مــن جــودة مــا ينتجــه املنافســن، او بتكلفــة مرتفعــة ممــا يســبب اخلســارة يف بعــض 

األحيــان، وهــو مــا يضعــف قــدرة التعاونيــات علــى االســتمرار. 
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فاعلية ورعاية الدور الحكومي

إن طــول مــدة اإلجــراءات الازمــة لعمــل التعاونيــات واجلمعيــات اخليريــة لــدى القطــاع احلكومــي، 
وضعــف التواصــل مــا بــن الــوازرة املختصــة كــوزارة العمــل وهيئــة العمــل التعاونــي واجلمعيــات التعاونيــة، 
وقلــه البرامــج الفعالــة واملنتظمــة املقدمــة مــن قبــل اجلهــات احلكوميــة لتطويــر وبنــاء قــدرات اجلمعيــات 
التعاونيــة، هــي مــن أهــم التحديــات التــي تواجــه التطــور الســريع يف العمــل التعاونــي.  ان ضعــف التواصل 
بــن هيئــة العمــل التعاونــي واجلمعيــات التعاونيــة تســاهم يف عــدم متكــن العامــات يف اجلمعيــات 
التعاونيــة مــن اســتكمال إجــراءات التســجيل. كمــا ان هنــاك حاجــة وضــرورة للعمــل علــى تبســيط هــذه 
اإلجــراءات حتــى يتــم النهــوض بالعمــل التعاونــي. مــن خــال االجتماعــات املركــزة مــع العامــات يف 
اجلمعيــات اخليريــة والتعاونيــة، تبــن ان هنــاك عضــوات يواجهــن ضبابيــة اخللــط بــن مفهــوم العمــل 
اخليــري ومفهــوم العمــل التعاونــي، ممــا تســبب يف خســارتهن لبعــض الفــرص التــي تتطلــب تســجيل 

للجمعيــات التعاونيــة وليــس اخليريــة.

دور المؤسسات والهيئات المحلية 

تشــير نتائــج النقــاش مــع العامــات يف اجلمعيــات التعاونيــة الــى ضعــف املؤسســات االهليــة واالحتــادات 
التعاونيــة املتخصصــة كاالحتــاد التعاونــي الزراعــي يف تبنــي متطلبــات اجلمعيــات التعاونيــة وادماجهــا 
ــى نهــوض  ــي تهــدف ال ــي الت ــد مــن مؤسســات املجتمــع املدن ــاك أيضــا العدي ــا. هن يف املجتمــع ومتكينه
ــا لــم يصــل الــى دائــرة الطمــوح بعــد.  املــرأة ومتكينهــا، بيــد ان أثرهــا يف دعــم ومتكــن املــرأة اقتصادي
أحــد األســباب الرئيســية يف ضعــف هــذه املؤسســات هــو ضعــف قدرتهــا علــى التشــبيك والتحالــف 
مــع بعضهــا البعــض وفــق إطــارا متكامــا يشــمل حزمــه مــن سياســات وقوانــن عمــل ال متيــز بــن 
اجلنســن وبرامــج تهــدف الــى تعزيــز عمــل ومنــو اجلمعيــات التعاونيــة التــي تقودهــا وتعمــل بهــا النســاء، 
وتوفيــر تدخــات تدعــم رفــع معرفــة النســاء ومهاراتهــن البيعيــة والتســويقية لتمكينهــا مــن دخــول الســوق 

واملنافســة واالســتفادة مــن الفــرص االقتصاديــة.  

ــل  ــة يف فلســطن »اهمــاال مقصــودا وعــدم دعــم« مــن قب ــات التعاوني كمــا تواجــه العامــات يف اجلمعي
ــة او  ــة يف املدين ــي العامل ــات، وبعــض مؤسســات املجتمــع املدن ــل البلدي ــة، مث املؤسســات شــبه احلكومي
البلــدة. مــن خــال جلســات النقــاش مــع العامــات يف اجلمعيــات التعاونيــة لغــرض اعــداد هــذا الدليــل، 
ــدة لهــذه اجلمعيــات مبختلــف  ــة يف البل ــة مــن تهميــش بعــض املؤسســات العامل ــر مــن عامل اشــتكت أكث

الصــور، مثــل: )أ( اســتثنائهن مــن املشــاركة يف عطــاء معــن، )ب( عــدم الشــراء مــن منتجــات التعاونيــات 
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حتــى ولــو رمزيــا، و)ج( شــراء منتجــات منافســة ســواء كانــت هــذه املنتجــات غذائيــة او اســتهاكية اخــرى. 
ان ضعــف وعــي القائمــن علــى بعــض مؤسســات املجتمــع املدنــي او املؤسســات شــبه احلكوميــة العاملــة 
يف البلــدة لعمــل املــرأة يســبب امريــن: األول يتمثــل يف عــدم مشــاركة املــرأة يف اجلمعيــات اخليريــة 
والتعاونيــة حتــى لــو كان هنــاك رغبــة لــدى املــرأة يف املشــاركة. الثانــي، يتمثــل يف املشــاركة ولكــن بطريقــة 

ِكــن املــرأة مــن خالهــا حتقيــق ذاتهــا وتعزيــز ثقتهــا بنفســها وبقدراتهــا. ضعيفــة ال مُتَ

التجهيزات اللوجستية والمؤسساتية

تعانــي العديــد مــن العامــات يف اجلمعيــات التعاونيــة واخليريــة مــن عــدم وجــود بنية حتتية وأثــاث ومقرات 
مملوكــة للجمعيــات التعاونيــة، اذ ان معظمهــا مســتأجر ممــا يرهــق ميزانيــة اجلمعيــة ويضعفهــا. يؤثــر ذلك 
علــى معــدل الفائــض مــن اإليــرادات ويتحــول االمــر الــى خســائر يف حــال تســديد قيمــة املقــر. باإلضافــة 
ــة،  ــات اإلنتاجي ــة عــن العملي ــة الناجم ــرادات القليل ــادي واالي ــف امل ــف االيجــار يســبب الضع ــى مصاري ال
وضعــف يف تغطيــة املصاريــف اإلداريــة، وكذلــك قيــود علــى شــراء موجــودات ثابتــة ومكاتــب وجتهيــزات 
لوجســتية. مثــال علــى ذلــك ان احــدى اجلمعيــات يف منطقــة رام اهلل تتخــذ مــن مخــزن مغلــق مقــراً دائمــاً 

ومــن هاتــف املنــزل إدارة اتصــال رســمية للجمعيــة.

الميزة التنافسية والخبرة التسويقية

مــن اهــم التحديــات التــي تواجههــا العامــات يف اجلمعيــات التعاونيــات هــو املنافســة الهدامــة، غيــاب 
اخلبــرة التســويقية والتشــبيك. وبالتالــي، فــان احلديــث عــن توفيــر إمكانيــات كبيــرة يف اإلنتــاج يف 
اجلمعيــات التعاونيــة، يقابلــه يف العــادة ضعــف يف املبيعــات والتســويق واســتيعاب الســوق ملنتجــات 
التعاونيــات. وبالتالــي، تواجــه العامــات يف هــذا القطــاع وجــود منتجــات ســوقية مســتوردة او إســرائيلية 
وبســعر اقــل بكثيــر مــن ســعر تكلفــة انتاجهــا يف اجلمعيــات التعاونيــة، حيــث ان املنافســة الكبيــرة مــن 
قبــل البلــدان املجــاورة مــن خــال تســويق منتجاتهــم داخــل الســوق الفلســطيني عبــر وســائل التواصــل 
االجتماعــي وبيعهــا بأســعار أقــل مــن أســعار املنتــج احمللــي يســبب حتــدي كبيــر بالنســبة للجمعــات 
التعاونيــة، وخاصــة النســوية. كذلــك االمــر يف انتــاج احللــي والــذي ياقــي منافســة شــديدة مــن منتجــات 
الصــن والــدول األخــرى، علــى الرغــم مــن ان املنتــج الفلســطيني يتميــز باجلــودة، خاصــة املصنــع منــه 
ــك  ــواد اخلــام بشــكل مســتمر وكذل ــر امل ــدم توف ــة بع ــن املشــكلة األخــرى يف هــذه الصناع ــاً. وتكم يدوي

ــدة يف العمــل. ــارات اجلدي اكتســاب العامــات امله

 



33

يضــاف الــى ذلــك ضعــف معرفــة العامــات يف العمــل التعاونــي ببعــض اإلجــراءات والشــروط الواجــب 
توفرهــا لبيــع بعــض الســلع، مثــل منتوجــات التجميــل واملســتحضرات الطبيــة ذات العاقــة، والتــي تتطلــب 
وجــود موافقــة مــن وزارة الصحــة لكــي يتــم طــرح املنتــج يف الســوق. علــى ســبيل املثــال، تتمثــل املعيقــات 
أساســاً مبــدى قناعــة وثقــة املجتمــع بــان هــذه املــواد الطبيعيــة تعمــل فعليــا علــى العــاج والتخفيــف مــن 
ــة  ــات ان هــذه املســتحضرات الطبيعي ــى وان كان طــرح العامــات يف التعاوني مشــاكل البشــرة ام ال، حت
تخفــف مــن حساســية البشــرة وحتــد مــن تفاقــم احلساســية اجللديــة وليــس عاجــاً طبيــاً. كذلــك ينــدرج 
يف هــذه املنافســة ضعــف تشــبيك العاقــات مــع اجلمعيــات التعاونيــة األخــرى والنســاء يف املجتمــع بهــدف 

زيــادة اإليــرادات وتبــادل اخلبــرات.

هنــاك العديــد مــن القطاعــات اإلنتاجيــة التــي تعمــل فيهــا املــرأة ســواء مــن خــال اجلمعيــات التعاونيــة 
ــف  ــرة التســويقية. معظــم العامــات يف مختل ــا القــدرة واخلب ــة تنقصه او مــن خــال املشــاريع اإلنتاجي
ــاك  ــدن ان هن ــث يعتق ــم، حي ــف دول العال ــى مختل ــن ال ــر منتجاته ــة يرغــن بتصدي القطاعــات اإلنتاجي
فــرص ملنتجاتهــن فيمــا لــو مت اتاحــة فــرص التســويق لهــن. فقــد اشــارت العامــات يف قطــاع التصميــم 
والطباعــة وجــود فــرص تصديــر منتجاتهــن الــى دول اخلليــج حصــراً، حيــث يتوقــع ان هنــاك طلــب مرتفــع 
ــا تتضمــن فــرص  ــي وأوروب ــج العرب ــى هــذه املنتجــات. امــا قطــاع املطــرزات فــان أســواق دول اخللي عل
تســويق جيــدة لهــذه املنتجــات بحســب اعتقــاد العامــات يف هــذا املجــال.  يف حــن ان الصابــون والنباتات 
الطبيــة ذات اجلــودة املرتفعــة ميكــن تصديرهــا الــى كل مــن أوروبــا، أمريكيــا، دول اخلليــج العربي واألردن 
ومصــر والــدول العربيــة املجــاورة، حيــث ان هنــاك فــرص تســويق مرتفعــة يف هــذه األســواق )عبــد الكــرمي 

ومــرار، 2018(. 

أحــد عوامــل النجــاح وزيــادة امليــزة التنافســية هــو تطويــر أســاليب االنتــاج ومواكبتــه للعصــر. علــى ســبيل 
ــب،  ــة “احلجــم، والترتي ــون مــن ناحي ــع الصاب ــل تصني ــدي مث ــر تقلي ــون بنمــط غي ــال صناعــة الصاب املث
ــل  ــى مســتخدميها مث ــدة عل ــود بالفائ ــة متنوعــة تع ــواد طبيعي ــون مــن م ــاج صاب ــك إنت والتغليــف”، وكذل
»العســل، الليمــون، طينــة البحــر امليــت”، هــذه املــواد الطبيعيــة وغيرهــا كانــت أحــد اهــم عوامــل جنــاح 
إلحــدى النســاء التــي عملــت وجنحــت يف دعــم أســرتها اقتصاديــاً وتوســعت يف اإلنتــاج. وتعكــف صاحبــة 
املعمــل هــذه الــى انتــاج غســول الشــعر »شــامبو« متنــوع مثــل “شــامبو االطفــال، شــامبو الشــعر، وشــامبو 

اجلســد” بنــاًء علــى حاجــة الســوق.

ــى  ــي والتمكــن االقتصــادي للمــرأة بحاجــة ال ــات والنجاحــات، فــان العمــل التعاون أمــام هــذه التحدي
دعــم كبيــر، ويبقــى كذلــك يف ســياق وجــود فــرص حقيقيــة غيــر مســتغلة فلســطينياً. تترابــط هــذه 
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التحديــات مــع بعضهــا البعــض يف العديــد مــن اجلوانــب، وتؤثــر جميعهــا علــى أداء العمــل التعاونــي 
احلالــي. ان التفــرد يف القــرار، عــدم اطــاع العضــوات علــى ميزانيــة اجلمعيــة، عــدم مشــاركة العامــات 
ــي  ــى األداء املال ــر بشــكل مباشــر ســلباً عل ــة للعامــات يؤث ــدرات اإلداري ــف الق ــن، وضع يف طــرح آرائه
واالداري للجمعيــات. كمــا ان ضعــف القــدرات التســويقيه والتشــبيكيه والوصــول الــى الســوق مبــا يف ذلــك 
التصديــر، ينعكــس ســلبا يف اإليــرادات الشــهرية للجمعيــة. وبالتالــي، مثلمــا تواجــه العامــات يف العمــل 
التعاونــي بعــض التحديــات، أيضــا هنــاك صعوبــات للعاملــن يف التمكــن االقتصــادي خاصــة املدربــن 

واملؤسســات الداعمــة لهــذه اجلمعيــات التعاونيــة ومتكــن املــرأة.

التمكيــن دعــم  فــي  العامــالت  تواجــه  التــي   التحديــات 
االقتصادي للنساء

تشــير احصائيــات البنــك الدولــي لعــام 2018 انــه يف منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا، ال 
ــى أن %33 مــن النســاء يف  ــرات إل ــة وتشــير التقدي يشــارك ســوى %20.5 من النســاء يف القــوى العامل
املنطقــة يشــاركن يف العمالــة الهشــة مقارنــًة بنســبة %23 للرجال. حيــث تعمــل املــرأة يف املهــن ذات 
األجــور املتدنيــة. يعــود الســبب الرئيســي وراء انخفــاض معــدالت املشــاركة النســائية يف القــوى وطبيعــة 
عمــل املــرأة وعــدم متكينهــا اقتصاديــاً الــى عــدة أســباب أبرزهــا: )1( محدوديــة الوصــول إلــى التدريــب 
املائــم. )2( أعمــال الرعايــة غيــر املدفوعــة األجــر وغيــر املعتــرف بهــا. )3( ســوء ظــروف العمــل مبــا 
ــة خدمــة. )4(  ــة للضمــان االجتماعــي او تعويــض نهاي ــك األجــور املنخفضــة، وعــدم وجــود تغطي يف ذل
القواعــد التمييزيــة االجتماعيــة والثقافيــة. )5( وكذلــك محدوديــة الوصــول إلــى املــوارد والتحكــم فيهــا، 

وعــدم قــدرة أســواق العمــل علــى توليــد وظائــف الئقــة للمــرأة )هيئــة االمم املتحــدة للمــرأة، 2019(.

امــام هــذه الظــروف، فــان احلكومــات ومؤسســات املجتمــع املدنــي ومؤسســات القطــاع اخلــاص، تواجــه 
ســواء  وتســهيل الطريــق عبــر اســتقالها اقتصاديــاً  املــرأة اقتصاديــاً  بعــض الصعوبــات يف متكــن 
بالوظائــف الائقــة او مــن خــال اجلمعيــات اخليريــة والتعاونيــة. وبنفــس الوقــت، تعانــي هــذه املؤسســات 
احلكوميــة مــن ضعــف باملــوارد واالمكانيــات للقيــام بدورهــا يف متكــن املــرأة. هــذا حتمــا ينطبــق علــى 
مؤسســات املجتمــع املدنــي التــي تعنــى باملســاواة يف النــوع االجتماعــي وقضايــا املــرأة ومتكينهــا اقتصاديــاً 
وتنمويــاً، حيــث تعانــي مــن ضعــف باملــوارد واالمكانيــات التقنيــة واملاليــة لتطويــر برامــج تنمويــة لتمكــن 
املــرأة وخاصــة علــى الصعيــد االقتصــادي. أمــا يف الشــأن الفلســطيني، فيمكــن ماحظــة ان هــذه 

التحديــات تنتظــم علــى مســتوى افــراد، مؤسســات، ومجتمــع ككل.
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يعتبــر محدوديــة عــدد العاملــن يف املؤسســات احلكوميــة او مؤسســات املجتمــع املدنــي الفلســطينية التــي 
تديــر ومتكــن املــرأة اقتصاديــاً وعلــى مســتوى املؤسســات التعاونيــه أحــد أبــرز الصعوبــات التــي تواجــه 
العاملــن يف دعــم التمكــن االقتصــادي والعمــل التعاونــي للمــرأة. كمــا أن نــدرة التخصصــات املختلفــة يف 
مجــال التمكــن االقتصــادي، وضعــف معرفــة هــؤالء العاملــن عــن دمــج قضايــا النــوع االجتماعــي وحقــوق 
االنســان يف العمــل ومتكــن املــرأة اقتصاديــاً، ممــا يحــد مــن صعوبــة اســهامهم يف متكــن املــرأة اقتصاديــاً 
ودعمهــا يف مســيرتها التعاونيــة واخليريــة. مــن هنــا ال بــد مــن إيجــاد آليــات لبنــاء قــدرات افــراد هــذه 

املؤسســات حتــى تنعكــس بطريقــة أكثــر نضوجــاً يف مشــاريع التمكــن االقتصــادي والتعاونــي للمــرأة.

ــة  ــل يف هيئ ــي واملتمث ــل التعاون ــي للعم ــة تأســيس اجلســم التمثيل ــان حداث ــى مســتوى املؤسســات، ف عل
ــاً  ــرأة اقتصادي ــر هــذا اجلســم احملــرك األساســي لتمكــن امل ــث يعتب ــي يف فلســطن. حي العمــل التعاون
مــن خــال التعاونيــات وتوجيــه املشــاريع التنمويــة الــى هــذا القطــاع. ان حداثــة هــذه املؤسســة تتمثــل 
ايضــاً يف دعمهــا اللوجســتي والقانونــي للنهــوض يف القطــاع التعاونــي. باالضافــة الــى ذلــك، فــان أحــد 
التحديــات هــو ضعــف الرقابــة يف التعاونيــات بهــدف معرفــة قــدرة اجلمعيــة التعاونيــة علــى حتقيــق 
أهدافهــا والتحديــات التــي تعانــي منهــا وقدرتهــا علــى مجاراتهــا وتخطيهــا. وبالتالــي مــدى جتــاوب 
اجلمعيــات التعاونيــة مــع اهــداف الرقابــة هــذه، يعتبــر حتــٍد امــام اجلهــات القائمــة علــى التمكــن 

االقتصــادي، وخاصــة مؤسســات املجتمــع املدنــي. 

تفرغ المرأة للتمكين االقتصادي 

ــة  ــي تواجــه املؤسســات الداعمــة للتمكــن االقتصــادي للمــرأة هــو عــدم وجــود بيئ ــات الت أحــد التحدي
دائمــة للمــرأة الفلســطينية والعربيــة للعمــل يف هــذا القطــاع واملســاهمة يف التنميــة االقتصاديــة. ان تدنــي 
ــا  ــل اهمه ــدة عوام ــط بع ــة مرتب ــة االقتصادي ــة ويف املســاهمة يف التنمي ــوة العامل ــرأة يف الق مشــاركة امل
ــى الســوق يف ســن متأخــرة واســباب  ــا ال ــة املهمشــة ودخوله ــي االجــور وانخــراط النســاء يف العمال تدن
ــة التــي تنافــس عليهــا، وقصــور املنظومــة التشــريعية او  ثقافيــة تتمثــل مبحدوديــة االنشــطة االقتصادي

عــدم تطبيــق مبــدأ املســاواة الــوارد يف بعضهــا.

كذلــك فــان مشــاغل املــرأة يف األعبــاء املنزليــة واملرتبطــة بضعــف التوزيــع العــادل الدوار النــوع االجتماعي 
داخــل األســرة، حتــد مــن قــدرة النســاء علــى املشــاركة يف العمــل التعاونــي يعتبــر مــن التحديــات 

االساســية التــي تواجــه النســاء والعاملــن يف التمكــن االقتصــادي علــى حــد ســواء.  حيــث تواجــه 
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املؤسســات العاملــة علــى متكــن املــرأة يف العمــل التعاونــي ضعفــا واضحــا يف حضــور ومشــاركة النســاء 
يف ورشــات العمــل املتخصصــة والتدريبــات املتعلقــة بعمــل التعاونيــات. ومــع ذلــك، فــان أحــد أســباب عــدم 
حضــور املــرأة يتمثــل يف صعوبــة التنقــل بســبب حواجــز االحتــال اإلســرائيلي التــي ال ميكــن التنبــؤ بهــا 

وبفتــرة تأخيرهــا خاصــة بــن احملافظــات الفلســطينية )ســامية البطمــة وســارة ارشــيد، 2013(.

كمــا تســاهم القواعــد واالمنــاط املجتمعيــة يف احلــد او توقــف عمــل النســاء عــن اي نشــاط اقتصــادي.  
اشــارت بعــض العامــات يف التعاونيــات انــه وبعــد حصولهــن علــى تدريــب ومتابعــة وتأهيــل، يتركــن العمــل 
التعاونــي بســبب ظــروف مجتمعيــة مثــل الــزواج او رفــض االهــل االســتمرار او الضغوطــات املجتمعيــة. 
وبالتالــي فــان التأهيــل الــذي حصلــت عليــه العاملــة يف مجــال اجلمعيــات التعاونيــة او اخليريــة لــم يتــم 
االســتفادة منــه علــى ارض الواقــع، ولــم ينعكــس بنتائــج ملموســة وســريعة. مــن االمثلــة علــى التدريــب هــو 

صناعــة الصابــون، التطريــز، صناعــة احللــي، املهــن ذات العاقــة باالســتهاك وغيــره.

محاولة سيطرة األحزاب على التعاونيات

يعتبــر تأثيــر اإلطــار السياســي واحلزبــي علــى التعاونيــات والتمكــن االقتصــادي للمــرأة أحــد التحديــات 
التــي ميكــن ان تواجــه الداعمــن للتعاونيــات والعامــات يف التعاونيــات علــى حــد ســواء. ان دعــم 
التعاونيــات وتأسيســها علــى أســاس حزبــي فصائلــي يشــكل حتــد كبيــر ألهــم مبــادئ اجلمعيــات التعاونيــة 
التــي تقــوم علــى التعــاون والشــراكة بغــض النظــر عــن الديــن واجلنــس واالنتمــاء السياســي وغيرهــا مــن 
الطبقــات املجتمعيــة، وعــدم التمييــز املجتمعــي واالنصــاف بــن مختلــف الطبقــات االجتماعيــة وبــث القيــم 
األخاقيــة واالنفتــاح واملســؤولية االجتماعيــة ورعايــة اآلخريــن، وتولــي العمــل علــى زيــادة شــرائح املجتمــع 
وتخصيــص الطبقــات املنتفعــة مــن خاصيــة معينــة )التحالــف التعاونــي الدولــي، 2019(. أحــد التحديــات 

التــي تواجــه عمــل اجلمعيــات النســوية هــي التدخــل مــن قبــل األحــزاب السياســية يف عمــل املــرأة، 

محدودية التمويل للعاملين في قطاع التمكين االقتصادي المرأة

أخيــراً، ميكــن اإلشــارة الــى التحــدي االكبــر للعاملــن يف التمكــن االقتصــادي للمــرأة، والــذي يكمــن يف 
ــة  ــث تواجــه املؤسســات العامل ــل ودعــم املانحــن لقطــاع التمكــن االقتصــادي، حي ــرص التموي ــر ف توف
ــة  ــاض ملمــوس يف األنشــطة املمول ــا، وانخف ــدد عمله ــل ممــا يه ــف التموي يف التمكــن االقتصــادي ضع
ــك مؤسســات  ــة وكذل ــح ميكــن دعــم املؤسســات احلكومي ــر املن ــي حــال توف ــات. وبالتال يف هــذه اجلمعي
املجتمــع املدنــي بتنفيــذ وإدارة أنشــطة مــن شــأنها تطــور العمــل التعاونــي وبشــكل خــاص دعــم التمكــن 

االقتصــادي للمــرأة الفلســطينية.
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الفصل الثالث

الثغرات القانونية التي تحد من تعزيز دور التعاونيات  o

التعديالت القانونية المطلوبة النطالق التعاونيات  o

الثغرات والمعيقات القانونية 

 يف فلســطن، تشــير احلقائــق التاريخيــة الــى ان قانــون اجلمعيــات العثمانــي قــد صــدر ســنة 1907 بهــدف وضــع
 قيــود علــى تـــشكيل وعمـــل اجلمعيـــات السياســية أو االجتماعيــة ذات األبعــاد القوميــة، أو ذات الطابــع
ــن ــة، ولك ــات العمالي ــن النقاب ــى فلســطن، تشــكل عــدد م ــي عل ــداب البريطان ــة االنت ــع بداي ــي. م  الدين
 االنتــداب البريطانــي فــرض مــن خــال أنظمــة الطــوارئ لعــام 1945 قيــوداً كثيــرة علــى عمــل تلــك
 التشــكيات االجتماعيــة. بعــد النكبــة، بقيــت غــزة تطبــق قانــون اجلمعيــات العثمانــي وطبقــت الضفــة

  الغربية القانون األردني يف العام 1950.

بعــد احتــال الضفــة الغربيــة، أصــدر االحتــال اإلســرائيلي أمــراً عســكرياً بتعديــل قانــون اجلمعيــات 
ــات، وهــو مــا دفــع بعــض  ــى عمــل اجلمعي ــة صارمــة عل ــق يف قطــاع غــزة، وفــرض رقاب ــي املطب العثمان
اجلمعيــات إلــى التســجيل كشــركات جتاريــة غيــر هادفــة إلــى الربــح. شــكل قيــام الســلطة الوطنيــة 
الفلســطينية يف العــام 1994 نقلــة نوعيــة يف زيــادة عــدد اجلمعيــات علــى اختــاف انواعهــا. بلــغ عــدد 
اجلمعيــات األهليــة املســجلة يف الضفــة الغربيــة حســب 
جمعيــة،   675 حوالــي   2001 عــام  املنظمـــات  تعـــداد 
نســبة %31 مــن هــذه اجلمعيــات مت تأسيســها بعــد قيــام 
غــزة،  أمــا يف قطــاع  الفلســطينية.  الوطنيــة  الســلطة 
فقــد بلــغ عــدد اجلمعيــات املســجلة 575 جمعيــة، 79 
جمعيــة مت تســجيلها قبــل قيــام الســلطة الفلســطينية، 
يف حــن ان 496 جمعيــة مت تســجيلها بعــد قيــام الســلطة 

الوطنيــة الفلســطينية )هيئــة العمــل التعاونــي، 2019(. 

 قوانين الجمعيات التعاونية في
فلسطين

مــرت الجمعيــات التعاونيــة الفلســطينية بقوانيــن 
عــام  المصــدر  العثمانــي  القانــون  منهــا  مختلــف 
1907، الــى نظــام الطــوارئ البريطانــي، ثــم القانــون 
ــون  ــام 1950 والقان ــة ع ــة الغربي ــي الضف ــي ف األردن
ــا  ــى م ــع عل ــتمر الوض ــزة. اس ــاع غ ــي قط ــي ف العثمان
هــو حتــى عــام 2017، حيــث صــدر القــرار الرئاســي 
بقانــون رقــم )20( لســنة 2017 بشــأن الجمعيــات 

التعاونيــة فــي فلســطين.
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اســتمر تطبيــق قانــون جمعيــات التعــاون العثمانــي لعــام 1933 يف قطــاع غــزة، وقانــون جمعيــات التعــاون 
ــون رقــم  ــى عــام 2017، حيــث صــدر القــرار الرئاســي بقان ــة حت لعــام 1956 األردنــي يف الضفــة الغربي
)20( لســنة 2017 بشــأن اجلمعيــات التعاونيــة. فقــد جــاء القــرار اســتناداً علــى القانــون األساســي املعــدل 
ــات التعــاون  ــون جمعي ــى احــكام قان ــه. وبعــد االطــاع عل ــادة 43 من ــه، الســيما امل ــام 2003 وتعديات لع
رقــم 50 لعــام 1933 وتعدياتــه وكذلــك احــكام قانــون جمعيــات التعــاون رقــم 17 لعــام 1956، وبنــاء علــى 

تنســيب مجلــس الــوزراء، فقــد مت اصــدار القــرار بهــذا القانــون.

كان هنــاك نظــرة إيجابيــة جتــاه القانــون الفلســطيني ألنــه أســدل الســتار علــى قانونــن منفصلــن، 
األول يف قطــاع غــزة ويخــص فتــرة احلكــم العثمانــي، والثانــي هــو قانــون اجلمعيــات األردنــي املطبــق يف 
الضفــة الغربيــة. وبالتالــي حجــم التفــاؤل كان بســبب اصــدار قانــون فلســطيني بوقائــع عصريــة جديــدة. 
مت تســجيل بعــض احملاذيــر وابــداء تخوفــات وماحظــات جتــاه القانــون مــن قبــل بعــض املؤسســات 
احلقوقيــة واملهتمــة بالعمــل التعاونــي. عنــد االطــاع علــى القانــون وبالنظــر الــى اللقــاءات املركــزة مــع 
العامــات يف اجلمعيــات التعاونيــة النســوية، ميكــن ماحظــة بعــض الثغــرات القانونيــة التــي ميكــن ابــداء 
االهتمــام بشــأنها بهــدف متهيــد الطريــق بطريقــة أكثــر فعاليــة جتــاه تطويــر واندفــاع العمــل التعاونــي 
ــدمي اســتراتيجية  ــد تق ــد مت إصــداره بع ــون ق ــر ان القان ــر بالذك الفلســطيني وخاصــة النســوي. اجلدي
ــة  ــات التعاونيــة هــو ازدواجي ــق الرئيســي يف تطــور اجلمعي ــى ان املعي ــاون والتــي اشــارت ال قطــاع التع
القانــون بــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، وبالتالــي فــان اإلصــاح الرئيــس هــو وجــود قانــون عصــري 

ــم العمــل التعاونــي ويكــون أداة إلصاحــه وتطــوره )وزارة العمــل، 2017(. ــى تنظي يعمــل عل

العناوين الرئيسية للقانون الحالي

يقــع القانــون يف تســعة فصــول ويتكــون مــن 70 مــادة. يركــز الفصــل األول علــى مــواد يف التعريــف 
واالهــداف، حيــث مت ربطهــا مببــادئ العمــل التعاونــي ضمــن املــادة الثانيــة. أمــا الفصــل الثانــي، فيتحــدث 
عــن التنظيــم اإلداري واملالــي لهيئــة العمــل التعاونــي والتــي انشــأها يف املــادة األولــى مــن هــذا الفصــل. 
اتبعهــا القانــون الــى مجلــس الــوزراء، وتهــدف الهيئــة إلــى تنظيــم القطــاع التعاونــي واإلشــراف عليــه مبــا 
فيهــا رســم السياســات واعــداد القوانــن وتنظيــم عاقــة اجلمعيــات والــوزارات ذات العاقــة واملوافقــة 
علــى املشــاريع املمولــة وغيــر ذلــك مــن الصاحيــات الواســعة. وقــد حــدد هــذا الفصــل مجلــس الهيئــة 
ــة.  ــة للهيئ ــوارد املالي ــة وامل ــذي للهيئ ــة واملســؤول التنفي ــات رئيــس الهيئ ــه وجلســاته وصاحي وصاحيات
فباإلضافــة الــى األمــوال املخصصــة مــن املوازنــة العامــة، فــان الهيئــة لهــا أيضــا ان تتقاضــى الرســوم 

مقابــل اخلدمــات التــي تقدمهــا، وحتــدد قيمــة هــذه الرســوم بنظــام يصــدر عــن مجلــس الــوزراء.
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امــا الفصــل الثالــث فيتحــدث عــن البنيــان التعاونــي، حيــث َعــّرف اجلمعيــات التعاونيــة وحــدد أعضائهــا 
وحقــوق األعضــاء اجلــدد والســابقن للجمعيــات التعاونيــة. وقــد جــاء الفصــل الرابــع بأحــكام التأســيس 
والتســجيل للتعاونيــات. حيــث فصــل مكونــات النظــام الداخلــي للجمعيــات التعاونيــة، كذلــك شــروط 
العضويــة وآليــات تعديــل النظــام الداخلــي. أمــا الفصــل اخلامــس فقــد عالــج إدارة اجلمعيــة التعاونيــة. 
حيــث حــدد صاحيــات الهيئــة العموميــة للجمعيــة وإجــراءات االجتمــاع الســنوي والتصويــت. حــدد 
الفصــل الســادس األحــكام املاليــة للجمعيــة، حيــث حــدد املــوارد املاليــة للجمعيــة والنســبة القصــوى لــكل 

عضــو حســب نوعــه وحتويــل األســهم والتدقيــق الســنوي والفائــض النــاجت وغيــر ذلــك. 

جــاء الفصــل الســابع مفصــًا للتحقيــق والتصفيــة واحلــل. حيــث حــدد احلــاالت التــي يتــم إجــراء 
التحقيــق يف الشــؤون املاليــة واإلداريــة للجمعيــات، واالحتــادات القطاعيــة، واالحتــاد العــام، وكيفيــة حــل 
ــث يعاقــب بغرامــة ال  ــات حي ــا. أمــا الفصــل الثامــن، فقــد جــاء باملخالفــات والعقوب ــة وتصفيته اجلمعي
تزيــد علــى )5000( دينــار أردنــي أو مــا يعادلهــا بالعملــة املتداولــة قانونــاً، أو باحلبــس ملــدة ال تزيــد علــى 
ــة أو أي عامــل فيهــا ارتكــب مجموعــة مــن املخالفــات  ــا العقوبتــن كل عضــو يف اجلمعي ســنتن أو بكلت
مثــل اســتغال مركــزه، االســتياء علــى اجلمعيــة، امتنــع عــن تســليم العهــدة، تعطيــل التدقيــق او التحقيــق، 
نافــس اجلمعيــة بحكــم منصبــه والعديــد مــن املخالفــات. أمــا الفصــل األخيــر، فقــد جــاء بأحــكام ختاميــة 

مختلفــة لــم تــرد يف الفصــول الســابقة. 

اذن، اهــم مــا جــاء بــه القانــون هــو انشــاء هيئــة جديــدة مســئولة عــن العمــل التعاونــي الفلســطيني وتكــون 
تابعيتهــا الــى مجلــس الــوزراء. وفيمــا يخــص املــرأة واجلمعيــات التعاونيــة التــي تديرهــا فــان هنــاك جملــة 

مــن الثغــرات التــي مــن الواجــب الوقــف عندهــا.

ــة هــو متكــن املــرأة والشــباب، ودمــج  ــى ان أحــد اهــداف الهيئ نصــت املــادة اخلامســة مــن القانــون عل
األشــخاص ذوي اإلعاقــة، واألســرى احملرريــن يف القطــاع التعاونــي. ولكــن لــم مينــح القانــون ايــة حوافــز 
ماليــة او آليــات مــن شــأنها دمــج املــرأة يف العمــل التعاونــي، أو تعزيــز عمــل املــرأة يف اجلمعيــات التعاونيــة 
ــة التــي تديرهــا النســاء يف فلســطن، فإنهــا ال  ــا بنســبة اجلمعيــات التعاوني ــة. إذا متعن النســوية احلالي
تشــكل %10 مــن مجمــوع التعاونيــات، وهــي بــا شــك نســبة متواضعــة مقارنــة مــع نســبة املــرأة يف املجتمع 

الفلســطيني التــي هــي أكثــر مــن %49 بحســب اإلحصــاء الفلســطيني )االحصــاء الفلســطيني، 2019(.

تبــن مــن خــال االجتماعــات املركــزة مــع العامــات يف اجلمعيــات التعاونيــة ان العائــد املــادي مــن 
اجلمعيــات النســوية ليــس بالقــدر املطلــوب. وهــذا بحــد ذاتــه أحــد التحديــات الهامــة الســتمرار هــذه 
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اجلمعيــات وتطورهــا، ومــع ذلــك جــاء القانــون والتعليمــات امللحقــة بفــرض رســوم مرتفعــة ال تســتطيع 
اجلمعيــات النســوية احلاليــة مســايرتها. فباإلضافــة الــى اخضــاع التعاونيــات لقانــون ضريبــة الدخــل، 
فــان علــى التعاونيــات أيضــا اقتطــاع %5 مــن األربــاح الــى صنــدوق التنميــة التعاونــي، و%5 لتنميــة 
املجتمــع، و%20 مــن األربــاح احتياطــي قانونــي وغيرهــا مــن النســب املئويــة. كذلــك رســوم اجتماعــات 
ــة  ــات التعاوني ــام اجلمعي ــى قي ــك ال ــؤدي ذل ــا ميكــن ان ي ــك. مــن هن ــر ذل ــار شــهرياً، وغي ــع 20 دين بواق
بتســجيل مصاريــف وهميــة حتــى يتــم تخفيــض هــذه النســب او التهــرب مــن ضريبــة الدخــل، او حتــى 
ــي مــن  ــة النســوية تعان ــات التعاوني ــة خاصــة ان اجلمعي ــات التعاوني عــدم التســجيل والعمــل يف اجلمعي

مصــدر دخــل محــدود باألســاس. 

نصــت املــادة الســابعة علــى عــدد مــن الصاحيــات ملجلــس هيئــة العمــل التعاونــي، وهــذه الصاحيــات 
بــا شــك موســعة وميكــن ان تعبــر عــن توجــه حكومــة مركزيــة وســيطرة علــى اجلمعيــات التعاونيــة 
بشــكل مطلــق. وبنفــس الوقــت فقــد نــص البنــد الســابع مــن هــذه املــادة علــى صاحيــة مجلــس الهيئــة 
التنســيب ملجلــس الــوزراء مبكافــآت أعضــاء املجلــس. أي انهــم يطالبــون مكافــآت مــن مجلــس الــوزراء 
ــة مــن تعــارض  ــى حال ــا ونســبتها. ينطــوي عل ــة هــذه املكافــآت ومبلغه ــد ماهي ــى أنفســهم، ودن حتدي ال
ــة  ــاء املالي ــادة األعب املصالــح، وضــرب اســتقاليتهم يف إدارة القطــاع التعاونــي، كذلــك تخوفــات مــن زي
والرســوم علــى اجلمعيــات التعاونيــة بهــدف إيجــاد مصــادر متويــل لهــذه املكافــآت وبالتالــي اقنــاع مجلــس 
الــوزراء بصرفهــا. مــن هنــا، جتــدر اإلشــارة الــى ان أعضــاء املجلــس هــم مــن موظفــي القطــاع احلكومــي 

أصــًا وهــم يتقاضــون رواتــب مــن اخلزينــة العامــة بحكــم وظائفهــم. 

ــي  ــة حوال ــة بقيم ــات مالي ــح وهب ــى من ــت عل ــد حصل ــة ق ــة تعاوني ــي 131 جمعي ــات ان حوال تشــير البيان
8.7 مليــون دينــار، ورغــم ذلــك حققــت نصــف اجلمعيــات التعاونيــة خســائر ماليــة )ســائد ذرة، 2018(. 
ــك  ــة، وذل ــات التعاوني ــل اجلمعي ــى متوي ــوداً عل ــرض قي ــادة اخلامســة والســابعة ليف ــون يف امل جــاء القان
باشــتراطه موافقــة مجلــس إدارة هيئــة العمــل التعاونــي علــى اخلطــط واملشــاريع املمولــة مــن اجلهــات 
املانحــة واملقدمــة للتعاونيــات. هــذا بــدوره يضــع صاحيــات ليســت مركزيــة فحســب، بــل مطلقــة لهيئــة 
العمــل التعاونــي علــى اجلمعيــات وأنشــطتها ويحــد مــن مرونــة هــذه اجلمعيــات يف تطويــر أدائهــا، ويعتبــر 

احبــاط اقتصــادي ألعضــاء اجلمعيــات التعاونيــة.

ــة العمــل  ــأن يســتأنس مجلــس هيئ ــة ب ــد تأســيس اجلمعي ــة والعشــرين عن ــادة الثالث ــون يف امل جــاء القان
ــد النظــر يف  ــة، واالحتــاد املختــص، واجلهــات الرســمية ذات العاقــة عن ــرأي رئيــس الهيئ ــي ب التعاون
طلــب التســجيل. التحفــظ حقيقــة هــو عــدم حتديــد اجلهــات الرســمية وهدفهــا ومهامهــا. مــع العلــم 



41

أن هــذا القــرار بقانــون يشــترط أيضــا يف عضــو اجلمعيــة أن يكــون غيــر محكــوم بجنايــة أو جنحــة 
مخلــة بالشــرف أو األمانــة، مــا لــم يــرد إليــه اعتبــاره، وهــو مــا يثبــت مــن خــال شــهادة عــدم احملكوميــة 

الصــادرة عــن اجلهــات العدليــة املختصــة.

التعديالت القانونية المقترحة
اجلانــب القانونــي للعمــل التعاونــي أحــد اهــم العوامــل التــي تؤثــر مباشــرة يف رســم وتوجيــه العمــل 
التعاونــي علــى ارض الواقــع. ونظــراً ألهميــة القطــاع التعاونــي يف التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة يف 
فلســطن، ويف دعــم عجلــة االقتصــاد الوطنــي الفلســطيني. خاصــة اجلمعيــات النســوية وتأثيرهــا علــى 
املجتمــع الفلســطيني ســواء علــى االقتصــاد او علــى صعيــد اســتقالية املــرأة ومتكينهــا اقتصاديــاً، فــان 

هنــاك بعــض التوصيــات الهامــة علــى هــذا القانــون:

Ԃ  ان مينــح القانــون تشــجيعاً وحافــزاً ملموســاً للمــرأة الفلســطينية ، بحيــث يقــوم
ــا، وضــرورة  ــاف أنواعه ــى اخت ــى تخفيــض مســتوى الرســوم عل هــذا احلافــز عل
وجــود إعفــاءات مــن نســب الضرائــب وغيرهــا. ان منــح مثــل هــذه اإلعفــاءات 
ســيؤدي الــى تشــجيع املــرأة الفلســطينية علــى توســيع وتطويــر عملهــا يف اجلمعيــات 
التعاونيــة، خاصــة ان بعــض اجلمعيــات النســوية ال حتقــق مــن دخلهــا مــا يغطــي 

ــة. الرســوم الســنوية وغيرهــا مــن املتطلبــات املالي

Ԃ  ،ــة ــات التعاوني ــي للجمعي ــل التعاون ــة واالســتقالية يف العم ضــرورة إعطــاء املرون
وبالتالــي اعتبــار دور هيئــة العمــل التعاونــي توجيهــي وليــس مركــزي بصاحيــات 
مطلقــة تتنــايف مــع املبــادئ األساســية للعمــل التعاونــي، خاصــة االســتقالية. 
وبالتالــي ضــرورة إلغــاء اشــتراط موافقــة مجلــس إدارة الهيئــة علــى اخلطــط 
واملشــاريع املمولــة مــن اجلهــات املانحــة حلســاب القطــاع التعاونــي، كذلــك إلغــاء 
صاحيــة الهيئــة بحــل اجلمعيــات، وتــرك االمــر الــى القضــاء الفلســطيني ليبــت 
بحــل اجلمعيــات، أيضــا إلغــاء االســتئناس بــآراء اجلهــات الرســمية عنــد النظــر يف 
طلــب تســجيل اجلمعيــات، واالكتفــاء بشــروط واضحــة للتســجيل مثــل غيــر محكــوم 
ــت مــن خــال شــهادة  ــا يثب ــة، وهــو م ــة بالشــرف أو األمان ــة أو جنحــة مخل بجناي

ــة املختصــة. ــة الصــادرة عــن اجلهــات العدلي عــدم احملكومي
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Ԃ  ضرورة ان يحدد القرار بقانون بجدول مرفق فيه املكافآت التي يحصل عليها
أعضاء مجلس اإلدارة.
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الفصل الرابع

استراتيجيات دعم التعاونيات والجمعيات الخيرية النسوية   o

المسؤولية المجتمعية لصناع القرار وذوي العالقة للتغيير  o

استراتيجيات دعم التعاونيات
تبــن خــال االجتماعــات مــع املجموعــات املركــزة للعضــوات والعامــات يف اجلمعيــات التعاونيــة ان هــذه 
ــة  ــن املنتجــات اإلســرائيلية واملســتوردة التقليدي ــرة بالســعر واجلــودة م ــات تواجــه منافســة كبي اجلمعي
وتلــك رخيصــة الثمــن، ولكنهــا، اي اجلمعيــات والتعاونيــات، متكنــت مــن مواجهــة هــذا التحــدي الكبيــر، 
حيــث الزالــت توفــر هــذه االعمــال مصــادر دخــل متواضــع للكثيــر مــن النســاء املعيــات ألســر، بخاصــة 
النســاء االرامــل واملطلقــات. تشــارك النســاء بإقامــة املشــاريع االنتاجيــة التقليديــة والصغيــرة حيــث 
تتولــى مســؤولية هــذه املشــاريع اإلنتاجيــة وادارتهــا بغيــة احلصــول علــى اســتقالية اقتصاديــة والتوســع 

يف أنشــطة داعمــة للمجتمــع الفلســطيني. 

ولكــي حتقــق هــذا الهــدف،  مــن الضــرورة توفيــر االحتياجــات واســتراتيجيات تعزيز التمكــن االقتصادي 
ــح االســواق  ــاج، )ج( فت ــة االنت ــى علمي ــب عل ــة، )ب( التدري ــي مــن احلكوم ــر الدعــم املال ــا: )أ( توفي منه
احملليــة واخلارجيــة أمــام املنتجــات التــي تنتجهــا النســاء والتعاونيــات واجلمعيــات اخليريــة، )د( تبنــي 
القطــاع اخلــاص منتجــات التعاونيــات وفتــح قنــوات توزيــع لهــا يف مراكــز األســواق والتجمعــات الكبيــرة، 
و)ه( تبنــي املؤسســات الرســمية مثــل الــوزارات عمليــة تســويق وترويــج هــذه املنتجــات داخــل مقاصــف 

ومطاعــم املــدارس واجلامعــات واملعاهــد التعليميــة واملؤسســات ذات العاقــة االخــرى.

ميكــن نســج اســتراتيجيات دعــم التعاونيــات يف فلســطن مــن واقــع جنــاح هــذه املقاطعــة اإليطاليــة، 
ــاً. ــة تقريب ــة الغربي ــث عــدد الســكان عــدد ســكان الضف ــاً ومــن حي ــي تســاوي حجم والت
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أحــد أبــرز األمثلــة علــى جنــاح التعاونيــات بســبب االســتراتيجيات الداعمــة لهــذه اجلمعيــات 
هــي مقاطعــة إمييليــا رومانــا اإليطاليــة. يبلــغ عــدد ســكانها حوالــي 3.9 مليــون نســمة وهــو 
مــا ميثــل %7 مــن مجمــوع ســكان إيطاليــا. يف املقابــل تنتــج املقاطعــة %9 مــن النــاجت احمللــى 
إليطاليــا وتصــدر %12 مــن صادراتهــا، وهــي مســئولة عــن %30 مــن بــراءات االختــراع الصــادرة 
يف إيطاليــا. وفــى حــن متثــل البطالــة مشــكلة متناميــة يف إيطاليــا وأوروبــا بصفــة عامــة 
فتبلــغ نســبتها أكثــر مــن %8 فــإن إمييليــا رومانــا تفخــر بــأن نســبة البطالــة بهــا ال تزيــد علــى 

%3 فقــط )تامــر مــوايف، 2012(. 

ــا  ــم يف إيطالي ــة واحــدة مــن أفقــر األقالي ــة الثاني ــت يف أعقــاب احلــرب العاملي ــي كان ــة الت هــذه املقاطع
ــا  ــا رومان ــه إمييلي ــر حققت ــم. هــذا التحــول الكبي ــراء يف العال ــر ث ــن املناطــق األكث ــوم ب ــا هــي الي وأوروب
مــن خــال جتربــة متميــزة اختــارت فيهــا التعاونيــات كطريقــة لاعتمــاد عليهــا يف حتقيــق تنميتهــا 
االقتصاديــة. أكثــر مــن نصــف ســكان املقاطعــة هــم أعضــاء يف مؤسســات تعاونيــة تغطــى مختلــف أشــكال 
النشــاط االقتصــادي )اســتهاكي ــــ خدمــي ــــ إنتاجــي(. ويبلــغ عــدد هــذه املؤسســات أكثــر مــن 420 ألــف 

مؤسســة تتفــاوت يف حجمهــا بــن املتناهــي يف الصغــر والصغيــر واملتوســط.

قانون التعاونيات 

منــح قانــون التعاونيــات اإليطالــي لعــام 1947 معاملــة ضريبيــة خاصــة لتشــجيع تطــور اجلمعيــات 
التعاونيــة وخاصــة النســوية، وأطلــق لهــا العنــان يف حصولهــا علــى التمويــل الذاتــي. سياســة تســمى 
بالصناديــق الغيــر قابلــة للتقســيم. وفــق هــذه السياســة ميكــن للتعاونيــات االحتفــاظ بجــزء مــن عائداتهــا 
يف صناديــق خاصــة تتمتــع بإعفــاء ضريبــي يصــل إلــى %40. أمــا إذا قــررت هــذه التعاونيــات حــل 
نفســها، فــان األمــوال احملتجــزة تذهــب الــى تعاونيــات تعمــل بنفــس املجــال وبدرجــة مشــابهة مثــل نســوية 
خدماتيــة وهكــذا. مــن هنــا فــان هــذه السياســة انبــرت علــى منــح صاحيــات واســعة للجمعيــات وبنفــس 
الوقــت وضــع قيــود علــى عــدم اســتمرارها، وبالتالــي أي دعــم او اجنــاز لهــذه التعاونيــات يتــم اســتثماره 

الــى األجيــال القادمــة ممــا يتيــح جتميــع عائداتهــا لتمويــل توســعاتها أو إنشــاء اجلديــد منهــا.

مــن هنــا، فــان إيجــاد مرونــة يف القانــون الفلســطيني لتشــجيع العامــات يف التعاونيــات عــن طريــق 
تخفيــض الرســوم واالشــتراكات وإيجــاد مرونــة يف إعــادة اســتثمار األمــوال لتوســع التعاونيــات، وليــس 

ــزات للمــرأة. ــز او مي ــة وال أي حواف ــزي ال يعطــي مرون ــق حكــم مرك عــن طري
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الالمركزية في الحكم

ــا  ــي مينحه ــزات الت ــة باســتفادتها مــن املي ــات اإليطالي ــا عــن غيرهــا مــن املقاطع ــا رومان ــزت إمييلي متي
القانــون اإليطالــي الامركــزي يف احلكــم، حيــث اعتمــدت علــى منــط التعاونيــات، وبالتحديــد علــى 
انشــاء حكومــة االقليــم ملراكــز تنميــة التعاونيــات، بهــدف مســاعدة التعاونيــات الصغيــرة للحصــول علــى 
ــب  ــم والتدري ــر فــرص التعلي ــاج وتوف ــر وشــراء مســتلزمات اإلنت املســاعدة يف مجــاالت البحــث والتطوي

ــى تســتطيع املنافســة والتوســع.  ــات حت ــال واملشــاركن يف التعاوني للعم

مــن خــال االطــاع علــى القــرار بقانــون للجمعيــات التعاونيــة الفلســطينية، فــان مــواد القانــون جــاءت 
لتكريــس املركزيــة مــن خــال الســيطرة علــى عمــل اجلمعيــات، االمــر الــذي يشــكل معيقــاً للتطــور 
والنهــوض بهــذا القطــاع. مــن هنــا، ميكــن ان متنــح احلكومــة قــدر كايف مــن املرونــة الحتــادات التعاونيــات 
واجلمعيــات ذات العاقــة، وتوفيــر الدعــم املالــي لهــذه االحتــادات يف النهــوض بقطــاع التعاونيــات 
وخاصــة الصغيــرة والتــي تديرهــا النســاء. ميكــن ان يســاعد ذلــك بشــكل جوهــري يف التنميــة االقتصاديــة 

ــة. ــة وخاصــة يف املناطــق الريفي واالجتماعي

مراكز التسويق

تقــوم مراكــز تنميــة التعاونيــات يف إيطاليــا بتشــجيع عــدد مــن اجلمعيــات، وخاصــة الصغيــرة منهــا، علــى 
التكامــل واملشــاركة يف عطــاءات تدعمهــا احلكومــة. حيــث تقــدم فرصــة تســويق وتوزيــع وتصديــر الســلع 
واخلدمــات التــي تنتجهــا التعاونيــات بشــكل جماعــي. يف فلســطن، تعانــي اجلمعيــات التعاونيــة مــن 
تســويق املنتجــات. حســب اللقــاءات املركــزة مــع العامــات يف اجلمعيــات التعاونيــة، فــان هنــاك طاقــة 
إنتاجيــة كبيــرة ميكــن مــن خالهــا ان تقــدم كميــات انتــاج كبيــرة، ولكــن تكمــن املشــكلة يف تســويق وبيــع 
هــذه املنتجــات. وبالتالــي، أحــد اهــم اســتراتيجيات النهــوض باجلمعيــات التعاونيــة النســوية هــو توفيــر 
منافــذ بيــع وتســويق ملنتجــات التعاونيــات، هــذا يعنــي زيــادة اإلنتــاج وبالتالــي انخفــاض تكلفــة الوحــدة 
بســبب وفــورات حجــم اإلنتــاج. عنــد مقارنــة منتجــات العمــل التعاونــي مــع املنتجــات الصناعيــة األخــرى، 
فــان جــودة املنتــج احمللــي تبقــى مرتفعــة وذات مصــدر موثــوق. وبالتالــي، فــان حمــات التســويق يجــب ان 

تنصــب جتــاه دعــم اإلنتــاج احمللــي حتــى يتــم زيــادة اإلنتــاج وبالتالــي انخفــاض التكلفــة. 

يف الســياق الفلســطيني، فــان أحــد األمثلــة علــى التســويق هــي صناعــة الصابــون واملســتحضرات 
الطبيعيــة. حتتــوي جميــع هــذه املنتجــات علــى مــواد طبيعيــة وخاصــة ان املكــون االساســي لهــا وهــو 
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زيــت الزيتــون واملــواد الطبيعيــة األخــرى معروفــة شــعبياً انهــا ذات فائــدة مثــل الزعتــر، والليمــون، 
والعســل، وحليــب النــوق، والتمــر، خشــب الزيتــون، وطينــة البحــر امليــت، واللــوز، والــورد وغيــره. وبالتالــي 
فهــي جتــذب املســتهلك وتعتبــر عامــًا مســاعداً لدفعهــا يف الســوق مقارنــة مــع املنتجــات الصناعيــة التــي 

ــى مــواد كيميائيــة ومنكهــات. حتتــوي عل

ــات  ــة هــي أحــد التحدي ــاج بأحجــام مختلفــة وضمــن املقاييــس العاملي ضعــف التغليــف والتنســيق واإلنت
اإلنتاجيــة التــي تواجــه العامــات يف هــذه الصناعــة، يتطلــب االســتعانة بــذوي اخلبــرة والتنســيق وضمــان 
اجلــودة وانتــاج حزمــة واحــدة حتتــوي علــى بعــض املســتحضرات والصابون هو أحد األســاليب التســويقية 
ــون  ــاج الصاب ــق بإنت ــدان املجــاورة فيمــا يتعل ــاك منافســة شــديدة مــن البل بهــذا القطــاع. خاصــة ان هن
الطبيعــي، بالتحديــد مــن األردن ومصــر، فهنــاك معامــل صغيــرة، يعمــل أصحابهــا علــى تســويق منتجاتهــم 
عبــر وســائل التواصــل االجتماعــي ويبيعونهــا يف األســواق الفلســطينية. بعــض اشــكال املنتجــات تتنــوع يف 

الشــكل واأللــوان واجلــودة والرائحــة وهكــذا، ممــا يجــذب املســتهلك الفلســطيني. 

الدعم المالي

يعتبــر اجلانــب املالــي والتمويــل اهــم االســتراتيجيات الداعمــة لعمل التعاونيــات. يف مقاطعة امييليــا رومانا، 
مت الســماح للتعاونيــات بإنشــاء مؤسســاتها املاليــة اخلاصــة بهــا أو مــا يســمى باالحتــادات االئتمانيــة، إذا 
ال ميكنهــا االعتمــاد علــى البنــوك التجاريــة للحصــول علــى التمويــل، وبالتالــي تقــوم بتجميــع عائداتهــا يف 
االحتــادات والتــي يتــم اســتخدامها لتمويــل التعاونيــات األخــرى. ميكــن للوضع يف فلســطن ان مينــح القانون 
بعــض املرونــة حلصــول التعاونيــات علــى متويــل مــن مختلــف املانحــن دون وضــع قيود موافقــات هيئة العمل 
ــة  ــر للجمعيــات التعاوني ــى اقــل تقدي ــى األقــل احلــد مــن التدخــل يف هــذا اجلانــب، او عل التعاونــي، او عل

النســوية لتشــجيعها علــى التوســع واســتغال الفــرص.

التوعية المجتمعية

ــا يف أحــد  ــر عمله ــم بخب ــد أن عل ــا بع ــة الفلســطينية خســرت خطيبه ــات يف املناطــق الريفي أحــد الفتي
التجمعــات التجاريــة العتقــاده بــأن الفتيــات اللواتــي يعملــن يف هــذا املجــال ينظــر لهــن املجتمــع نظــرة 
مختلفــة. كمنظمــات مجتمــع مدنــي ومنظمــات نســوية،ولذلك  ينبغــي العمــل علــى اســتراتيجية التوعيــة 
املســتمرة علــى مســتوى االفــراد واجلماعــات، وليســت املوســمية أو املكرســة للدعايــة ورفــع الشــعارات.

ــي. ينبغــي اإلشــادة  ــرأة مــن العمــل التعاون ــل عمــل امل ــة املجتمــع ككل أيضــا بضــرورة تقب ينبغــي توعي
باســتمرار، خاصــة يف وســائل االعــام املســموعة واملرئيــة، بــان عمــل ومتكــن املــرأة هــو حــق اصيــل 
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مــن حقــوق االنســان، ولــه اثــار جوهريــة يف تنميــة املجتمــع وتطــوره وتقدمــه. إذ تشــير العديــد مــن 
الدراســات إلــى أن مشــاركة املــرأة يف القــوى العاملــة يف البلــدان الناميــة تســاهم يف رفــع قــدرة املجتمــع 
علــى حتّمــل الصدمــات االقتصاديــة، عــدا عــن إبقــاء التفــكك االجتماعــي يف حــدوده الدنيــا ) أشــرف 

ــدر واخــرون، 2018(. ب

المسئولية المجتمعية للتغيير
املســئولية االجتماعيــة قضيــة نظريــة أخاقيــة، بــأن أي منظمــة أو فــرد، يقــع علــى عاتقــه العمــل ملصلحــة 
املجتمــع ككل. فاملســئولية االجتماعيــة هــي أمــر ال يختــص مبنظمــات األعمــال فقــط بــل هــو شــأن كل 
فــرد تؤثــر أفعالــه علــى املجتمــع. هــذه املســئولية ميكــن أن تكــون ســلبية، عبــر االمتنــاع عــن االنخــراط 
يف افعــال ضــارة، أو ايجابيــة مــن خــال القيــام بأفعــال حتقــق أهــداف املجتمــع بشــكل مباشــر )برهــان 
ــة هــي املســاواة والتمكــن بــن كافــة افــراد  ســليمان، 2019(. بهــذا املفهــوم، فــان املســئولية االجتماعي
املجتمــع، وان جميــع البشــر لديهــم مســئوليات جتــاه مجتمعاتهــم. حتتــاج هــذه املســئولية الــى رفــع 
وعــي وممارســة الشــركات واألفــراد والقطاعــات التعليمــة واحلكوميــة، وعمــل وتطويــر وبرامــج لنهــوض 
املجتمــع. ميكــن التعريــج علــى اهــم األدوار واملســؤوليات املنوطــة مبختلــف مؤسســات املجتمــع جتــاه 

التعاونيــات ومتكــن املــرأة عمومــاً.

القطاع الخاص

ميكــن للقطــاع اخلــاص االســهام جوهريــاً يف دعــم اجلمعيــات التعاونيــة، كذلــك متكــن املــرأة اقتصاديــاً. 
ــا. ميكــن ان يقــوم القطــاع اخلــاص  ــي يعمــل به ــة الت ــه ايضــا تقــع املســئولية جتــاه املجتمــع والبيئ وعلي

بجملــة مــن االعمــال، أهمهــا:

Ԃ  توفيــر نقــاط تســويق خاصــة وداعمــة للتعاونيــات وخاصــة النســوية. حيــث لــدى
القطــاع اخلــاص إمكانيــات كبيــرة ومنهجيــات تســويق وخصومــات تشــجيعية وغيرهــا. 
ميكــن ان يوفــر نقــاط بيــع داعمــة ومجانيــة كمــا هــو احلــال يف احملــات التجاريــة 

الكبيــرة.  والتجمعــات 
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Ԃ  ــات النســوية. يف الواقــع أصبــح شــراء منتجــات العمــل التعاونــي خاصــة مــن الجمعي
ــى تقــدمي  ــي تعمــل عل ــاً خاصــة يف املؤسســات اخلاصــة الت هــذا االمــر يترســخ تدريجي
ضيافــة اثنــاء ورشــات العمــل الصغيــرة بــأن تشــتري منتجــات التصنيــع الغذائــي الســريعة 
مــن اجلمعيــات النســوية التعاونيــة واخليريــة. ميكــن ان يســاهم هــذا االمــر جوهريــاً يف 

توســع املنتجــات الغذائيــة وتطويــر جــودة هــذه املنتجــات وزيــادة الطاقــة اإلنتاجيــة.

Ԃ  تخصيــص جــزء مــن األربــاح لدعــم العمــل التعاونــي. حيــث ميكــن ان يســاهم ذلــك
بشــكل كبيــر يف زيــادة عجلــة التنميــة االقتصاديــة خاصــة تلــك املرتبطــة بعمــل املــرأة. ان 
التبرعــات لهــا أهميــة كبيــرة يف تطــور العمــل التعاونــي خاصــة تلــك التبرعــات العينيــة 
التــي تســاعد يف زيــادة جــودة املنتجــات، او تزيــد مــن طاقــة اإلنتــاج، او تعمــل باألســاس 
ــرع أحــد املؤسســات  ــون تب ــن ان يك ــاءة. ميك ــادة الكف ــاج وزي ــة اإلنت ــض تكلف ــى تخفي عل
ــر. وبالتالــي  ــة بشــكل كبي ــة التعاوني ــاج معــن عامــل إنعــاش للجمعي اخلاصــة بجهــاز انت
تخصيــص جــزء مــن األربــاح الــى التعاونيــات النســوية يعطــي نتائــج مباشــرة علــى هــذا 

القطــاع.

Ԃ  ــع هــذا أحــد منــاذج ــات. يف الواق ــاص والتعاوني ــاع الخ ــن القط ــراكات بي ــن ش تكوي
العمــل التــي ميكــن ان تاقــي رواجــاً ومنــواً يف الواقــع الفلســطيني، حيــث ميكــن ان 
تقــوم بعــض الشــركات اخلاصــة بعمليــة تكامــل وتوســع افقــي او عمــودي مــع اجلمعيــات 
التعاونيــة. مثــل توفيــر املــواد اخلــام للجمعيــات التعاونيــة النســوية بســعر اقــل من الســوق، 
ــة يف نفــس القطــاع.  او شــراء املنتجــات وتســويقها او اســتخدامها يف الشــركات العامل
ميكــن كذلــك شــراء أجهــزة ومعــدات بحيــث يتــم عمــل اســتثمارات مشــتركة خاصــة بــن 

ــة يف نفــس القطــاع اإلنتاجــي.  الشــركات والتعاونيــات العامل

مؤسسات المجتمع المدني

ميكــن ملؤسســات املجتمــع املدنــي ان تســاهم أيضــاً بــأدوار داعمــة للجمعيــات التعاونيــة. مــن خــال 
االجتماعــات املتكــررة مــع العامــات يف التعاونيــات النســوية، يعتبــر أحــد التحديــات هــو التشــبيك مــع 
اجلمعيــات النســوية والوصــول الــى أكبــر عــدد مــن الرياديــات، ومــن مختلــف اجلمعيــات. ميكن ملؤسســات 

املجتمــع املدنــي العمــل علــى:
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Ԃ  اســتخدام املــواد املنتجــة مــن اجلمعيــات التعاونيــة يف العمليــات اليوميــة ملؤسســات املجتمع
ــدى  ــورش العمــل كمــا هــو احلــال ل ــة ل ــل مــواد غذائي ــة، مث ــي واملؤسســات احلكومي املدن
ــي بشــكل عــام، واملؤسســات  ــع املدن ــوم مؤسســات املجتم ــك ان تق القطــاع اخلــاص. كذل
النســوية بشــكل خــاص، بدعــوة التعاونيــات الــى ورش العمــل املختصــة يف هــذا القطــاع، 
ــاء عاقــات تشــبيك أيضــاً، خاصــة إذا كانــت ورش  ــادة الوعــي وفتــح افــاق وبن بهــدف زي
العمــل هــذه مدعومــة، حيــث ان بعــض العامــات يف التعاونيــات يجــدن صعوبــة يف دفــع 

تكاليــف الســفر واملواصــات مــن املناطــق الريفيــة او احملافظــات األخــرى.

Ԃ  ســتخدام عاقــات مؤسســات املجتمــع املدنــي وتســخيرها خلدمــة اجلمعيــات التعاونيــة
خاصــة النســويةعبر املســاهمة يف فتــح اســواق خارجيــة يف الــدول العربيــة واألجنبيــة مــن 
خــال عاقاتهــا، خاصــة االحتــادات واجلمعيــات املهتمــة بالتمكــن االقتصــادي للمــرأة.

Ԃ  ــة، ســواء ــي بعمــل برامــج توعي ــات ومؤسســات املجتمــع املدن ــام االحتــادات واجلمعي قي
للمجتمــع او بدعــم العامــات يف اجلمعيــات التعاونيــة، وخاصــة حــول القضايــا املتعلقــة 
بتعريــف وعمــل اجلمعيــات التعاونيــة واجلمعيــات اخليريــة، والوضــع القانونــي لــكل منهــا، 
باإلضافــة الــى أهــداف التعاونيــات وأهميتهــا يف تنميــة االقتصــاد احمللــي وســبل التنميــة 
وتبــادل اخلبــرات. كذلــك تعزيــز قــدرات التعاونيــات علــى حتســن مهــارات اإلدارة 
ــج ملنتجاتهــا وخاصــة  ــق التروي ــاج، وحتســن فــرص التســويق عــن طري والتســويق واإلنت

التعاونيــات النســوية.

مؤسسات التعليم والجامعات

يعتبــر املجتمــع الفلســطيني مجتمــع يهتــم بالتعليــم األكادميــي وال يــكاد يخلــو منــزل مــن وجــود افــراد علــى 
احتــكاك مبؤسســات التعليــم ســواء كانــت الزاميــة او تعليــم عالــي. تشــير بيانــات وزارة التربيــة والتعليــم 
ــات املجتمــع املتوســطة  ــة وكلي ــات اجلامعي ــة املســجلن يف اجلامعــات والكلي ــى أن عــدد الطلب ــي ال العال
للعــام الدراســي مؤخــراً قــد بلــغ حوالــي 220,000 طالــب وطالبــة موزعــن علــى )50( جامعــة وكليــة يف 
فلســطن.  كذلــك فقــد تضاعفــت نســبة اخلريجــن يف فلســطن عمومــاً إلــى %400 خــال الســنوات 
ــى مــن عمــر الســلطة الفلســطينية، وان الســوق الفلســطيني ال يســتوعب ســوى %20 مــن  العشــر األول

خريجــي اجلامعــات الفلســطينية، امــا املتبقــي فإمــا امــا يعمــل يف مجــاالت مختلفــة محليــاً او يغــادر 
الــى دول أخــرى )رامــي الشــرايف، 2018(. بالتالــي ميكــن اســتغال جزئيــة التعليــم هــذه واملؤسســات 
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االكادمييــة يف دعــم التعاونيــات بعــدة طــرق أهمهــا:

Ԃ  التمكــن مفهــوم  وتقــدمي  الفلســطينية  املــرأة  عمــل  بأهميــة  الطــاب  وعــي  زيــادة 
االقتصــادي ومــدى ترابطــه مــع التمكــن املجتمعــي والسياســي والنفســي. ميكــن ان 
يســاهم ذلــك بشــكل كبيــر علــى املــدى املتوســط  والبعيــد يف تغيــر النمــط التقليــدي 

الســائد جتــاه عمــل املــرأة.

Ԃ  ضــرورة إدمــاج طــاب اجلامعــات يف العمــل املؤسســاتي التعاونــي، ممــا يســمح لهــم
االنخــراط يف ســوق العمــل مــن ناحيــة، ومــن ناحيــة أخــرى متهيــد الطريــق نحــو توســع 
ــي يف قضــاء الســاعات  ــم، خاصــة العال ــق إدارة التعلي ــى عات ــك عل ــع ذل ــات. يق التعاوني
املعتمــدة للطلبــة للتدريــب مثــا يف تطويــر ومســاهمة العمــل التعاونــي وتطــوره، وتقــدمي 
تثقيــف لبعــض الطلبــة عــن أهميــة التعاونيــات، وعمــل أبحــاث لتطويرهــا، ووجــود فصــول 
تتنــاول العمــل التعاونــي ودعــم مســاهمتها يف املجتمــع كمــا هــو احلــال يف التجربــة 

ــة. اإليطالي

الوزارات والمؤسسات الحكومية

مــن مســئولية املؤسســات احلكوميــة، مبختلــف تخصصاتهــا مبــا يف ذلــك الهيئــات احملليــة واحلكم احمللي، 
دعــم التمكــن االقتصــادي للنســاء وتنميــة وتطويــر التعاونيــات النســوية. حيــث كانــت املــرأة الفلســطينية 
ومــا زالــت قــادرة علــى أن تكــون صاحبــة عمــل، وأن تســاهم يف النهــوض باالقتصــاد الفلســطيني. مــن 
ــاً  واجــب احلكومــة توفيــر بيئــة مائمــة للمــرأة الفلســطينية حتــى يتــم تطويــر املشــاريع النســوية معنوي

واجتماعيــاً وسياســياً واقتصاديــاً. اال ان اهــم مــا ميكــن للحكومــة ان تقدمــه

Ԃ  املســاهمة يف فتــح أســواق جديــدة ســواء محليــاً او عربيــاً او حتــى دوليــاً مــن خــال
ومؤسســاتها. عاقاتهــا 

Ԃ .العمل على تكييف البيئة القانونية والسياسية حتى تنطلق التعاونيات مبرونة كافية

Ԃ  ــن ــة، خاصــة م ــز املالي ــة واحلواف ــات الضريبي ــكايف، واخلصوم ــادي ال ــر الدعــم امل توفي
خــال القوانــن والسياســات الناظمــة.



51

Ԃ  رفــع قــدرات العاملــن، وتعزيــز القــدرات املؤسســاتية للجمعيــات التعاونيــة، وإدخــال
مفهــوم االرشــاد التعاونــي كمــا هــو احلــال يف التجربــة االيطاليــة.

Ԃ  ،التعاونيــة اجلمعيــات  موضــوع  بتنــاول  احلكوميــة  اإلعاميــة  املؤسســات  تقــوم  ان 
وخاصــة النســوية، وإعطائهــا مســاحة وهامــش اعامــي ميكــن ان يســهم يف زيــادة الوعــي 
املجتمعــي مــن ناحيــة ومــن ناحيــة أخــرى يوســع رقعــة العمــل التعاونــي. كذلــك ان توجــه 
وزارة االعــام املؤسســات اإلعاميــة اخلاصــة واملســجلة يف الــوزرة بضــرورة تنــاول 
مواضيــع اجلمعيــات التعاونيــة وخاصــة النســوية يف برامجهــا ملــا لهــذه اجلمعيــات مــن 

دور اجتماعــي واقتصــادي محــوري.

Ԃ  العمــل علــى تبســيط إجــراءات العمــل والتســجيل وعــدم ادخــال التعاونيــات النســوية
يف تعقيــدات البنــوك والنمــاذج واخلطــط التــي ال فائــدة مــن اعدادهــا ســوى مزيــد مــن 

ــد والنفــور. التعقي
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الفصل الخامس

قائمة بالتعاونيات النسوية في فلسطين  o

قائمة بالتعاونيات النسوية
يوجــد يف الضفــة الغربيــة 43 جمعيــة تعاونيــة نســوية تعمــل يف مختلــف القطاعــات اإلنتاجيــة مثــل 
جمعيــات حرفيــة، خدماتيــة، إســكان، اجتماعيــة، زراعيــة وغيــر ذلــك )هيئــة العمــل التعاونــي، 2019(. 
تتــوزع يف مختلــف محافظــات الضفــة الغربيــة. تشــير هــذه القائمــة ان أقــدم جمعيــة تأسســت عــام 1958، 
وأحــدث جمعيــة تأسســت يف منتصــف عــام 2019. تشــكل القائمــة التاليــة اجلمعيــات العاملــة يف الضفــة 

الغربيــة ومعلومــات أساســية عنهــا.

جمعية مخيم قلنديا التعاونية للخياطة واألشغال اليدوية م.م اسم اجلمعية 

حرفية 125                 النشاط  رقم التسجيل 

026569385 هاتف    1958/09/14 تاريخ التسجيل 

املديرية                 محافظة القدس

الشارع الرئيسي... مخيم قلنديا... القدس العنوان           

اسم اجلمعية                جمعية سيدات صوريف التعاونية للتطريز واخلياطة م.م

حرفية 541                 النشاط  رقم التسجيل 

022523049 هاتف     1981/11/01 تاريخ التسجيل 

املديرية                 محافظة اخلليل

شارع املدارس... صوريف... اخلليل العنوان           

اسم اجلمعية                جمعية إسكان موظفات قباطية التعاونية م.م 

اسكان 940                 النشاط  رقم التسجيل 

غير متوفر  هاتف    1994/08/01 تاريخ التسجيل 

محافظة جنن املديرية        

العنوان                 الشارع الرئيسي... قباطية... جنن



53

جمعية شابات النويعمة التعاونية اخلدماتية م.م اسم اجلمعية 

خدماتية 1165                 النشاط  رقم التسجيل 

0598311595 هاتف    2000/02/02 تاريخ التسجيل 

املديرية                 محافظة اريحا

العنوان                 الشارع الرئيسي... النويعمة... اريحا

جمعية املرأة التعاونية للتوفير والتسليف م.م اسم اجلمعية 

خدماتية 1190                 النشاط  رقم التسجيل 

 042504562 هاتف    2002/12/08 تاريخ التسجيل 

املديرية                 محافظة جنن

العنوان                 شارع ابو بكر... جنن

جمعية املرأة الريفية التعاونية للتوفير والتسليف م.م اسم اجلمعية 

خدماتية 1191                 النشاط  رقم التسجيل 

 09-2675944 هاتف    2002/08/12 تاريخ التسجيل 

املديرية                 محافظة طولكرم

العنوان                 شارع جامعة خضوري... طولكرم

 

جمعية التوفير والتسليف التعاونية للمشاريع النسوية م.م اسم اجلمعية 

خدماتية 1192                 النشاط  رقم التسجيل 

09 2389496 هاتف    2002/08/12 تاريخ التسجيل 

املديرية                    محافظة نابلس

العنوان                 شارع سفيان... عمارة السخل ط 3... نابلس

جمعية تنمية املرأة التعاونية للتوفير والتسليف م.م اسم اجلمعية 

خدماتية 1194                 النشاط  رقم التسجيل 

022322547 هاتف    2002/09/02 تاريخ التسجيل 

املديرية                 محافظة اريحا

العنوان                 املغطس... اريحا
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جمعية املرأة الريفية للتوفير والتسليف م.م اسم اجلمعية 

خدماتية 1195                 النشاط  رقم التسجيل 

022750388 هاتف    2002/09/02 تاريخ التسجيل 

املديرية                 محافظة بيت حلم

العنوان                 الدهيشة... مفرق الدوحة الثاني... عمارة الداوودي... بيت حلم

جمعية املرأة التعاونية للتوفير والتسليف م.م اسم اجلمعية 

خدماتية 1197                 النشاط  رقم التسجيل 

022294585 هاتف    2002/10/06 تاريخ التسجيل 

املديرية                 محافظة اخلليل

العنوان                 حلحول... الشارع الرئيسي القدس اخلليل... عمارة النتشة... الطابق الثالث

اجلمعية التعاونية للتوفير والتسليف م.م اسم اجلمعية 

خدماتية 1199                 النشاط  رقم التسجيل 

0598926250 هاتف    2002/12/25 تاريخ التسجيل 

املديرية                 محافظة قلقيلية

العنوان                 عزون... عمارة البريد... الطابق الثالث... قلقيلية

جمعية املرأة الريفية التعاونية للتوفير والتسليف م.م اسم اجلمعية 

خدماتية 1204                 النشاط  رقم التسجيل 

022952650 هاتف    2003/02/06 تاريخ التسجيل 

املديرية                  محافظة القدس

العنوان                 البيرة... شارع املعارف... مقر فرع الوسط جلمعية التنمية الزراعية

اجلمعية التعاونية للتوفير والتسليف يف محافظة سلفيت م.م اسم اجلمعية 

خدماتية 1210                 النشاط  رقم التسجيل 

0598945299 هاتف    2003/04/26 تاريخ التسجيل 

املديرية                 محافظة سلفيت

العنوان                 سلفيت... البلدة القدمية... بجانب بلدية سلفيت وجلنة زكاة سلفيت
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جمعية املرأة الريفية التعاونية للتوفير والتسليف م.م اسم اجلمعية 

خدماتية 1212                 النشاط  رقم التسجيل 

022952650 هاتف    2003/05/27 تاريخ التسجيل 

املديرية                 محافظة رام اهلل

العنوان                 شارع املعارف... مقر فرع الوسط جلمعية التنمية الزراعية )اإلغاثة الزراعية(

جمعية املرأة الريفية التعاونية للتوفير والتسليف م.م اسم اجلمعية 

خدماتية 1232                 النشاط  رقم التسجيل 

0598921758 هاتف    2003/10/01 تاريخ التسجيل 

املديرية                 محافظة طوباس

العنوان                 الشارع الرئيسي... طوباس

اجلمعية التعاونية النسوية للتنمية الريفية يف املزرعة الغربية م.م اسم اجلمعية 

خدماتية 1262                 النشاط  رقم التسجيل 

غير متوفر  هاتف    2004/05/16 تاريخ التسجيل 

املديرية                 محافظة رام اهلل

العنوان                    الشارع الرئيسي... املزرعة الغربية... رام اهلل

جمعية بلعن التعاونية للتنمية الريفية م.م اسم اجلمعية 

خدماتية 1276                 النشاط  رقم التسجيل 

غير متوفر  هاتف    2004/08/18 تاريخ التسجيل 

املديرية                 محافظة رام اهلل

العنوان                 الشارع الرئيسي... بلعن... رام اهلل

جمعية صير التعاونية الزراعية م.م اسم اجلمعية 

زراعية 1311                 النشاط  رقم التسجيل 

غير متوفر  هاتف    2005/09/06 تاريخ التسجيل 

املديرية                 محافظة قلقيلية

العنوان                 الشارع الرئيسي... صير... قلقيلية
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جمعية دورا التعاونية للتصنيع الغذائي م.م اسم اجلمعية 

حرفية 1316                 النشاط  رقم التسجيل 

هاتف    2283029  2005/08/16 تاريخ التسجيل 

املديرية                 محافظة اخلليل

العنوان                 السوق احمللي... شارع اخلليل... دورا

جمعية بزاريا التعاونية للمنفعة املبادلة م.م اسم اجلمعية 

خدماتية 1321                 النشاط  رقم التسجيل 

092330295 هاتف    2005/09/26 تاريخ التسجيل 

املديرية                 محافظة نابلس

العنوان                 الشارع الرئيسي... بزاريا... نابلس

جمعية قبان التعاونية للتنمية الريفية م.م اسم اجلمعية 

خدماتية 1343                 النشاط  رقم التسجيل 

0599525078 هاتف    2006/04/25 تاريخ التسجيل 

املديرية                 محافظة نابلس

العنوان                 الشارع الرئيسي... قبان... نابلس

جمعية عن البيضا التعاونية للصناعات احلرفية م.م اسم اجلمعية 

خدماتية 1360                 النشاط  رقم التسجيل 

غير متوفر  هاتف    2007/02/03 تاريخ التسجيل 

املديرية                 محافظة طوباس

العنوان                 الشارع الرئيسي... عن البيضا... طوباس

جمعية دير ابزيع التعاونية للتنمية الريفية م.م اسم اجلمعية 

خدماتية 1365                 النشاط  رقم التسجيل 

022905559 هاتف    2007/10/03 تاريخ التسجيل 

املديرية                 محافظة رام اهلل

العنوان                 الشارع الرئيسي... دير ابزيع... رام اهلل
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جمعية دير السودان التعاونية للتنمية الريفية م.م اسم اجلمعية 

خدماتية 1371                 النشاط  رقم التسجيل 

غير متوفر  هاتف    2007/05/05 تاريخ التسجيل 

املديرية                 محافظة رام اهلل

العنوان                 الشارع الرئيسي... دير السودان... رام اهلل

جمعية بيت سيرا التعاونية للتنمية الريفية م.م اسم اجلمعية 

خدماتية 1431                 النشاط  رقم التسجيل 

غير متوفر  هاتف    2009/03/17 تاريخ التسجيل 

املديرية                 محافظة رام اهلل

العنوان                 الشارع الرئيسي... بيت سيرا... رام اهلل

جمعية جلبون التعاونية للتنمية الريفية م.م اسم اجلمعية 

خدماتية 1470                 النشاط  رقم التسجيل 

غير متوفر  هاتف    2010/05/12 تاريخ التسجيل 

املديرية                 محافظة جنن

العنوان                 جلبون احلي الشمالي... جنن

اجلمعية التعاونية احلرفية يف مدينة بيت حلم م.م اسم اجلمعية 

حرفية 1481                 النشاط  رقم التسجيل 

022764141 هاتف    2010/07/11 تاريخ التسجيل 

املديرية                 محافظة بيت حلم

العنوان                 شارع وادي معال... بيت حلم

جمعية بيتا التعاونية للتصنيع الغذائي م.م اسم اجلمعية 

حرفية 1492                 النشاط  رقم التسجيل 

0599743975 هاتف    2011/04/03 تاريخ التسجيل 

املديرية                 محافظة نابلس

العنوان                 بيتا... وسط البلد بجانب مدرسه بيتا األساسية املختلطة... 
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جمعية اذنا التعاونية للتطريز واالشغال اليدوية م.م اسم اجلمعية 

حرفية 1504                 النشاط  رقم التسجيل 

غير متوفر  هاتف    2011/07/28 تاريخ التسجيل 

املديرية                 محافظة اخلليل

العنوان                 الشارع الرئيسي... اذنا... اخلليل

جمعية الشيوخ التعاونية للثروة احليوانية م.م اسم اجلمعية 

زراعية 1510                 النشاط  رقم التسجيل 

0599694982 هاتف    2011/09/26 تاريخ التسجيل 

املديرية                 محافظة اخلليل

العنوان                 الشارع الرئيسي... الشيوخ... اخلليل

جمعية بيت فوريك التعاونية للتصنيع الغذائي م.م اسم اجلمعية 

حرفية 1525                 النشاط  رقم التسجيل 

0598512819 هاتف    2012/04/23 تاريخ التسجيل 

املديرية                 محافظة نابلس

العنوان                 الشارع الرئيسي... بيت فوريك... نابلس

جمعية سلفيت التعاونية الزراعية م.م اسم اجلمعية 

زراعية 1559                 النشاط  رقم التسجيل 

غير متوفر  هاتف    2013/12/23 تاريخ التسجيل 

املديرية                 محافظة سلفيت

العنوان                 الشارع الرئيسي... سلفيت

جمعية صيدا التعاونية للتصنيع وتسويق منتجات الريف م.م اسم اجلمعية 

حرفية 1588                 النشاط  رقم التسجيل 

0599171943 هاتف    2015/01/29 تاريخ التسجيل 

محافظة طولكرم املديرية          

العنوان                 الشارع الرئيسي... صيدا... طولكرم
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جمعية كفر ثلث التعاونية النسوية للتصنيع الزراعي م.م اسم اجلمعية 

زراعية 1612                 النشاط  رقم التسجيل 

غير متوفر  هاتف    2017/02/15 تاريخ التسجيل 

املديرية                 محافظة قلقيلية

العنوان                 الشارع الرئيسي... كفر ثلث... قلقيلية

جمعية فرخة التعاونية للتصنيع الغذائي م.م اسم اجلمعية 

حرفية 1614                 النشاط  رقم التسجيل 

0598904493 هاتف    2017/05/31 تاريخ التسجيل 

املديرية                 محافظة سلفيت

العنوان                 الشارع الرئيسي... فرخة... سلفيت

جمعية طولكرم التعاونية لأشغال اليدوية واخلرفية م.م اسم اجلمعية 

حرفية 1625                 النشاط  رقم التسجيل 

غير متوفر  هاتف    2018/04/22 تاريخ التسجيل 

املديرية                 محافظة طولكرم

العنوان                 الشارع الرئيسي... طولكرم

جمعية بلعا التعاونية للتصنيع الغذائي م.م اسم اجلمعية 

حرفية 1626                 النشاط  رقم التسجيل 

0568530037 هاتف    2018/04/22 تاريخ التسجيل 

املديرية                 محافظة طولكرم

العنوان                 الشارع الرئيسي... بلعا... طولكرم

جمعية اماتن التعاونية للتصنيع الزراعي م.م اسم اجلمعية 

حرفية 1631                 النشاط  رقم التسجيل 

0598248028 هاتف    2018/05/02 تاريخ التسجيل 

املديرية                 محافظة قلقيلية

العنوان                 الشارع الرئيسي... اماتن... قلقيلية
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جمعية زهرات شقبا التعاونية للخدمات م.م اسم اجلمعية 

خدماتية 1637                 النشاط  رقم التسجيل 

0599795632 هاتف    2018/08/13 تاريخ التسجيل 

املديرية                 محافظة رام اهلل

العنوان                 مخازن احلاج ياسر السبتي... شقبا... رام اهلل

جمعية كفر اللبد التعاونية االستهاكية م.م اسم اجلمعية 

استهاكية 1641                 النشاط  رقم التسجيل 

غير متوفر  هاتف    2018/10/28 تاريخ التسجيل 

املديرية                 محافظة طولكرم

العنوان                 الشارع الرئيسي... كفر اللبد... طولكرم

جمعية كفر ثلث التعاونية االستهاكية م.م اسم اجلمعية 

استهاكية 1645                 النشاط  رقم التسجيل 

غير متوفر هاتف    2019/01/02 تاريخ التسجيل 

املديرية                 محافظة قلقيلية

العنوان                 الشارع الرئيسي... كفر ثلث... قلقيلية

جمعية طوباس التعاونية للخدمات االستثمارية م.م اسم اجلمعية 

خدماتية 1649                 النشاط  رقم التسجيل 

غير متوفر  هاتف    2019/03/11 تاريخ التسجيل 

املديرية                 محافظة طوباس

العنوان                 الشارع الرئيسي... طوباس

اجلمعية االستهاكية للمرأة العاملة يف محافظة طولكرم م.م اسم اجلمعية 

استهاكية 1654                 النشاط  رقم التسجيل 

غير متوفر  هاتف    2019/08/05 تاريخ التسجيل 

املديرية                 محافظة طولكرم

العنوان                 الشارع الرئيسي... طولكرم
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