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  والمنيجية المقدمة : األول الفصل

  هقذهتال.1.1

 لتأسيس محاولة أول سجمت تعتبر الحركة التعاونية الفمسطينية من أقدم الحركات التعاونية في الوطن العربي، فقد
 خدماتيا تقديم في عمميا تؤدي أن الفمسطينية التعاونية الجمعيات وقد استطاعت م،1918عام  تعاونية جمعية

 عمى الفمسطينية التعاونية الحركة منيا تعاني التي الداخمية الذاتية المشاكل من الرغم عمى المستيدفة، لفئاتيا المتنوعة
واإلجراءات اإلسرائيمية المتالحقة وعمميات  االحتالل وأىميا الخارجية والتنظيم،والمشاكل والتمويل دارةإلا صعيد

. اإلغالق والحصار وبناء جدار الفصل العنصري ومصادرة األراضي

 االقتصادي التنموي بدورىا لمقيام التعاونية الحركة تنظيم عادةإوفي ىذا اإلطار فان وزارة العمل تعمل حاليا عمى 
 الحركة تعيشيا  في القوانين السارية التيواالزدواجيةوالترىل،  والفوضى القصور حالة من والخروج واالجتماعي،

نياء ، ردني في الضفة الغربيةأحاليًا، ما بين قانون مصري في قطاع غزة، وقانون  التعاونية  دستورية تعارضات أية وا 
 وترسيخ التعاونية الجمعيات أنشطة تعيق التي القانونية والمعوقات الثغرات ومعالجة الفمسطيني، األساسي القانون مع

 في ومشاركة ومنظمة فاعمة حركة لىإ التعاونية الحركة وتحويل التعاوني، العمل وقيم ومبادئ الداخمية الديمقراطية
 الوطنية التنمية عممية في الفعال دورىا تأخذ كي يجاد فرص عملإ، وقادرة عمى واالجتماعية االقتصادية الحياة
لمشعب  واالجتماعي الوطني التماسك عمى الحفاظ في المساىمة وفي والخاص، العام القطاعين جانب لىإ الشاممة

. الفمسطيني

إعداد مجموعة من االستراتيجيات اإلستراتيجية في ضوء توجو مجمس الوزراء الفمسطيني الذي قرر  ه إعداد ىذيأتي
 والتي ستعنى بوضع 2013-2011القطاعية وعبر القطاعية كمدخل أساسي إلعداد الخطة الوطنية العامة لألعوام 

قامة الدولة   .األىداف واألولويات الكفيمة بالتخمص من معوقات وآثار االحتالل اإلسرائيمي وا 

 تم العمل إلعداد الخطة اإلستراتيجية لمقطاع التعاوني كأحد األجزاء الرئيسية لإلستراتيجية القطاعية وفي ىذا السياق
 . لتطوير قطاع العمل في فمسطين
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  الوٌهجيت.1.2

اعتمد فريق الدراسة إلعداد الخطة اإلستراتيجية لمقطاع التعاوني عمى مجموعة من األنشطة لضمان انجاز الخطة 
 : بشكل يعكس واقع ورؤية القطاع التعاوني في فمسطين، ويمكن تمخيص ىذه األنشطة عمى النحو التالي

  مراجعة األدبيات المتعمقة بالعمل التعاوني بما في ذلك نتائج وتوصيات مؤتمر فمسطين لمعمل التعاوني
 . والدراسات المنشورة من قبل منظمة العمل العالمية ووزارة العمل

 يورشات عمل تشاركيو مع كل من الجمعيات التعاونية ومع المؤسسات التي تعمل في القطاع التعاون 
 13/5/2010 و 9/5/2010حيث عقدت ىذه الورشات في مقر وزارة العمل في مدينة رام اهلل بتاريخ 

 :  ، وذلك بيدف تحقيق مجموعة من األىداف التي تتضمنتقارير تمك الورشات (ج ) رقمويتضمن المرفق)
  أىداف الخطة اإلستراتيجية التي يجري إعدادىا مع األطراف ذات العالقة  توضيح ومناقشة  

  الخروج برؤية موحدة حول القطاع التعاوني الفمسطيني 

 تحميل الواقع التعاوني واىم القضايا واإلشكاالت التي يواجييا . 

 لمقطاع التعاوني تحديد االحتياجات الطارئة وذات األولوية  

 إعالم المشاركين بآلية العمل والخطوات الالحقة 

 تحديد األىداف اإلستراتيجية وأولويات العمل في ىذا القطاع . 

 
  إلى جانب ذلك فقد تم إعداد استمارة خاصة لتقييم قدرات وموجودات المؤسسات واالتحادات التي تعمل في

 2013-2011 األعوام خالل يتم تنفيذىا أن يمكن التيقطاع التعاون وذلك بيدف تحديد برامج التدخل 
 التعاوني العمل قطاع وتطوير لخدمة
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 التعاوني القطاع رؤية :الثاني الفصل
 
 

وتنبثق .   خالل المرحمة القادمة لموصول إليوالتعاونيتشكل الرؤية اإلطار والموجو واليدف العام الذي يسعى القطاع 
وفي ىذا التعاوني،  والتي تبنى عمى معطيات وواقع القطاع التعاونيةعنيا األولويات والسياسات والخطط والمشاريع 

 : ىيلمقطاع التعاونياإلطار فان الرؤية المستقبمية 

 

الوطني ولديو قناعة  االقتصاد في ومساىم ومشغل مالية استقاللية ولديو منتج تعاوني قطاع“
 " وثقافة تعاونية

 

 الفجوة الموجودة بين مفيوم ومبادئ وأىداف العمل التعاوني وبين الواقع الحالي لسدتأتي رؤية القطاع التعاوني 
 مساىمة  مرافقة مع زيادةلمتعاون، وىذا يعني ان تتحول الغالبية العظمى من الجمعيات التعاونية الى جمعيات منتجة 

القطاع التعاوني في االقتصاد الوطني الفمسطيني ، ومن جية أخرى فاننا نسعى الى ان تكون الغالبية العظمى من 
الجمعيات التعاونية قادرة عمى االعتماد عمى ذاتيا واالستقالل ماليا، وان تتوقف الجمعيات في اعتمادىا عمى 

 . تشمل الرؤيا ايضًا ان نعمل عمى توفير فرص التمويل لمقطاع التعاوني وبشكل منيجي ومنتظم. المساعدات واليبات
 

من جية أخرى سنعمل عمى تقوية وتعزيز البنية المؤسساتية والقدرات الفنية واإلدارية والمالية لمقطاع التعاوني لتصبح 
 يشارك  اقتصادية مشاريع إقامة من وبما يمكن التعاونياتقادرة عمى تحقيق مساىمتيا الحقيقة في االقتصاد الوطني، 

 التعاوني العمل وطبيعة مبادئ، قيم، في والمعرفة الثقافة فائض، ىذا إلى جانب تقوية وتدعيم وتحقق األعضاء فييا
عام والذي تؤدي إلى اقتراب الجميور والمجتمع الفمسطيني من العمل  بشكل والمجتمع القائمة التعاونيات لدى

 . التعاوني وخاصة المبادىء السبعة
 

ولتحقيق الرؤيا فان ىذا يتطمب التزام الحكومة الفمسطينية وكافة الجيات ذات العالقة بتوفير مرتكزات تحقيق الرؤية 
 :وىي

بالئو التعاوني القطاع إنصاف .1  . خاصا بما يشمل العمل عمى إيجاد جسم خاص بالحركة التعاونية اىتماما وا 

صدار مشروع قانون التعاون  .2 استصدار التشريعات الالزمة لمعمل التعاوني بما يضمن االسراع في إقرار وا 
الفمسطيني كحل أكيد لغالبية اإلشكاالت التي اعترت التشريعات التعاونية القائمة، وخصوصا تمك المتعمقة منيا 

 .بازدواجية التشريعات القائمة وقدميا وعدم انسجاميا وموائمتيا لمتطورات الحاصمة عمى الحركة التعاونية
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 لمميام واضح إطار ضمن وتنسيقية تكاممية تشاركيو مسؤولية ىي التعاوني بالقطاع النيوض ومسؤولية ميمة إن .3
 .والنزاىة والمساءلة الشفافية من إطار في الخاص والقطاع واألىمية الحكومية مؤسساتو بين واألدوار

 

 والخدمات والضمانات والتشريعات الحوافز بتوفير وذلك االستثمار استقطاب عمى التعاوني القطاع قدرة تحسين .4
 .التعاوني القطاع بتشجيع الكفيمة والتأمينات

 . بناء القدرات اإلدارية والفنية والمالية لكافة الكوادر ذوي العالقة بالقطاع التعاوني .5

تعميم الفكر والوعي التعاوني بين مختمف أطراف المجتمع بما في ذلك العمل عمى إدخال التعاون ضمن المناىج  .6
 . المدرسية و عمل دبموم متخصص بالتعاون
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 التعاوني الواقع تحميل :الثالث الفصل
 

  التؼاوًي القطاع ػي ًبذة.3.1

 

 وغير العاممة التعاونية الجمعيات عدد أن إلى 2010 لمعام العمل وزارة في لمتعاون العامة اإلدارة إحصاءات تشير
 الزراعية القطاعات عمى موزعة تعاونية جمعية 574 ىو منيا الفاعمة التعاونية الجمعيات عدد وأن 860 ىو  العاممة
 بنسبة والحرفية ،%14.5 بنسبة والخدماتية% 39 بنسبة واإلسكانية ،%2.5 بنسبة واالستيالكية ،%42.5بنسبة

 النساء وتشكل القطاعات، مختمف عمى ينموزع عضو 62644 بحوالي التعاونية الجمعيات أعضاء عدد ويقدر%. 2
.  األعضاء مجموع من فقط% 15

 واتحاد الجمعيات التعاونية اتحاد الجمعيات التعاونية لعصر الزيتون،: ىي متخصصة نوعية اتحادات وىناك ثمانية
 اتحاد التعاونيات االستيالكية، واتحاد الجمعيات التعاونية لمراقبة الحسابات، و واتحاد تعاونيات اإلسكان،لمتسويق الزراعي،

 واتحاد الجمعيات التعاونية لمثروة الحيوانية، واتحاد جمعيات خدمات ،(نسوي)واتحاد الجمعيات التعاونية لمتوفير والتسميف 
  من ىذهتةس عضويتو في يضم الفمسطينية التعاونية لمجمعيات عام اتحاد ىناك لذلك إضافة  التعاونياإلسكان

 . االتحادات

 مستمزمات وتوفير اإلقراض، مجال في ألعضائيا متفاوتة بدرجات خدمات من التعاونية الجمعيات تقدمو لما ونظرا
 األخرى الجمعيات خدمات إلى باإلضافة التسويق وعمميات والحيواني الزراعي اإلنتاج تصنيع وعمميات اإلنتاج

 من فإنو واإلرشاد، والكيرباء الماء وخدمات الصحي والتأمين والنقل واإلسكان الحرفية الجمعيات في لألعضاء
 من الذي مرألا وىو جديدة، عمل فرص وخمق البطالة، مشكمة من التخفيف في النشاطات ىذه تساىم أن المفترض

 ىذه أن المالحظ من أنو بيد. المشاريع إقامة وتشجيع الذاتي، المال رأس وتنمية قتصادالا بناء في يسيم أن شأنو
منيا لدييا موظف % 24من الجمعيات التعاونية ال تمتمك اي موظف، وأن % 55حيث  أن  حاليا ضعيفة المساىمة

 . 1من الجمعيات% 21 أكثر أوأو اثنين، في حين ال تتجاوز نسبة الجمعيات التعاونية التي لدييا ثالثة موظفين 

  

                                                           
1
  Assessment of the Palestinian Cooperatives Sector   
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 . التؼاوًي بالقطاع الخاصت الزئيسيت القضايا.3.2

 

 القطاع التعاوني خالل الثمانين عاما الماضية في االستمرار بتقديم خدماتو رغم التحديات العديدة التي رغم نجاح
تأسيس عدد كبير من واجييا وتمكنو من بناء كوادر بشرية مؤىمة لدييا خبرة كبيرة في مجال التعاون ، إلى جانب 

ما زال القطاع ، اكل األساسية والبنى التحتية توفير الييالتعاونيات منتشرة في مختمف مناطق األراضي الفمسطينية و
يجاد بيئة  التعاوني يعاني من مجموعة من التحديات والقضايا الرئيسة التي تحول دون تحقيق رؤية العمل التعاوني وا 

 . ، ويمكننا إيجاز ىذه القضايا باألمور التاليةممكنة ليذا القطاع

ما زال مستوى الثقافة والمعرفة في قيم، مبادئ، وطبيعة العمل التعاوني لدى أعضاء التعاونيات والمجتمع بشكل 
، فتشير مجمل التقارير والدراسات وخبراء وممثمي التعاون  إلى أن الوعي التعاوني والعمل في عام محدودا لمغاية

إطار مبادئ التعاون الرئيسية والتي شممت سبعة مبادئ رئيسية تتعمق في العضوية التطوعية والمفتوحة لممجتمع 
واستقاللية القرارات والمشاركة االقتصادية  (لكل عضو صوت واحد)والسيطرة الديمقراطية لألعضاء 

لألعضاء،والتدريب والتعميم وتوفير المعمومات لألعضاء، والتعاون بين التعاونيات وأخيرا أن يكون لدى الجمعية 
اىتمام في المجتمع وتقوية الحركة التعاونية عمى الصعيد المحمي والوطني واإلقميمي والعالمي، ما زالت محدودة إلى 

 . درجة كبيرة
 

فما زال مبرر وجود العمل التعاوني لبعض الجمعيات ىو تجنيد اليبات لألعضاء والمجتمع وليس من جية أخرى 
بعض التعاونيات القائمة والمصنفة عمى إنيا فاعمة لم تفكر حتى اآلن في إقامة نشاط اقتصادي، : النشاط االقتصادي

بعض الجمعيات تعمل عمى تسجيل مشروع اقتصادي لمجمعية عمى الورق فقط وذلك ألغراض  يتطمبيا التسجيل أو 
 .إجراءات تطمبيا منو اإلدارة العامة لمتعاون

 
فال تزال مشاركة األعضاء  في معظم : يتعمق بمستوى فاعمية الييئات العامة وبعض أعضاء مجالس اإلدارة آما فيما

 فبعض الجمعيات لم تعقد اجتماعات الييئة العامة لفترات زمنية تزيد عن ثالثة سنوات، وبعض الجمعيات محدودة،
الجمعيات ال تتمكن في العديد من الحاالت أن تعقد اجتماعاتيا بسبب عدم توفر نصاب من األعضاء وذلك لعدم 

 اىتماميم في أمور الجمعية،
 

فما زالت اإلدارة العامة لمتعاون تفتقر : محدودية اإلمكانيات المتوفرة لدى الجمعيات التعاونية والمؤسسات الراعية ليا
إلى معظم البنى التحتية المؤسساتية والتجييزات واألنظمة الالزمة لتقوم بمياميا، مما يجعل البيئة الداخمية غير مواتية 

لمعمل، بما في ذلك عدم وجود ميزانية خاصة لإلدارة العامة لمتعاون، وعدم توفر الحد األدنى من األجيزة المكتبية 
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والقرطاسية وأجيزة الحاسوب الالزمة لمعمل وعدم توفر وسائل لتنقل الموظفين خالل فترة العمل وغيرىا من القضايا 
 .التي تعيق عمل اإلدارة العامة لمتعاون

 
فمعظم ىذه الجمعيات ال تتوفر ليا البيئة المالئمة لمزاولة عمميا، فنسبة قميمة أما بالنسبة لمجمعيات التعاونية، 
 أما البقية فيي تمارس نشاطيا  إما من خالل مقرات مستأجرة أو تستخدم بيوت احد منيا تمتمك مقرات خاصة بيا،

األعضاء لممارسة نشاطاتيا، كما معظم الجمعيات التعاونية ال تمتمك التجييزات المناسبة لمزاولة عمميا مثل األجيزة 
المكتبية والقرطاسية وأجيزة الحاسوب وغيرىا من الموازم، كما أن الجمعيات التعاونية المنتجة ال يتوفر ليا المعدات 
والتقنيات الحديثة التي تساعد في إنتاج منتجات ذلت مواصفات وجودة عالية لدييا القدرة عمى المنافسة في السوق 

 . المحمي
 

مساىمة القطاع التعاوني في توفير فرص عمل ألعضاء التعاونيات وألفراد المجتمع بشكل عام من جية أخرى فان 
 وىو ما يحول دون مساىمة ىذا القطاع في تعزيز االقتصاد الوطني الفمسطيني، فقد ما زالت محدودة بدرجة كبيرة،

بينما تشغل أظيرت الدراسات أن الغالبية العظمى من الجمعيات التعاونية ال تقوم بتشغيل أي موظف داخل الجمعية 
نسبة بسيطة جدا من الجمعيات ما ال يزيد عن موظف واحد، من جية أخرى فان مستوى المشاركة االقتصادية بين 
أعضاء الجمعيات التعاونية ما زال محدودا، فالكثير من المشاريع الجماعية تفشل بسبب عدم إقبال األعضاء عمى 
التعاون في ىذا المجال، وىو ما ينطبق عمى الجمعيات االستيالكية والزراعية بشكل خاص حيث يتوجو األعضاء 

  . إلى الشراء من مصادر أخرى بدل الشراء من جمعياتيم

 
 حيث تبدأ ىذه لمستوى القدرات الفنية واإلدارية والمالية لمجمعيات التعاونية فما زالت محدودة لمغايةبالنسبة 

حيث يبدأ العديد من الجمعيات . المشكمة مع إنشاء الجمعية وفكرة المشروع االقتصادي الذي سيتشارك فيو األعضاء
في إنشاء وتنفيذ المشروع دون فيم واضح لقواعد العمل، ودون خطة عمل لممشروع مبنية عمى دراسة الجدوى 

بعض الجمعيات أقامت مشاريع باستثمارات كبيرة تم تمويميا من األعضاء أنفسيم وبعضيا تم تمويمو من . االقتصادية
وبعضيا تأسست وجمعت قيم أسيم األعضاء ولم تقم . مؤسسات تمويل أو مؤسسات تنموية، لكنيا واجيت الفشل

 .مشروعًا اقتصادياً 

عمى عكس العقود الماضية، عمى صعيد تمويل الجمعيات، فال زالت فرص التمويل لمعمل التعاوني غير متوفرة حاليًا 
وعمى الرغم من توفر بعض مصادر اإلقراض وحتى اآلن ال يوجد أي آليات  شفافة في تمويل الجمعيات التعاونية، 

لمتعاونيات الفمسطينية إال أن فرص اإلقراض الحالية لمجمعيات محدودة تتمثل بمبالغ زىيدة يمكن لمجمعيات الحصول 
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عمييا من بعض المؤسسات المساندة، أو يحصل عمييا العضو التعاوني من  جمعيات التسميف والتوفير المتخصصة، 
 .أو الجمعيات التي اعتمدت أنظمة التسميف والتوفير كأحد أنشطتيا

بالرغم من  ساىم التمويل في تعزيز قدرة ىذه الجمعيات التعاونية وتمكينيا من القيام بدورىا من جية أخرى فقد
وكان لممؤسسات الدولية دور كبير في دعم التعاونيات خاصة الزراعية وذلك بمدىا . الصعوبات التي واجيتيا

ولعل أىم السمبيات التي نتجت . وغيرىا (بيوت التعبئة والتدريج)والمنشآت  (ألبان ومعاصر زيتون)باآلليات والمصانع 
عن الدعم الخارجي الذي تمقتو الجمعيات التعاونية ىي المساىمة في إضعاف الفكر التعاوني لدى أعضاء الجمعيات 

 .  وتنمية ثقافة االنتفاع لدييم، وىو ما يتناقض مع مبادئ الفكر التعاوني
 

 رغم وجود وفاعل واضح قانوني طارإ غياب تعمل في ظل التعاونية الحركةفيما يتعلق بالتشريعات القائمة فما زالت 
 حاليا الفمسطينية السمطة أراضي في يطبق حيث ،مقترح قانون تم تطويره حديثًا اال انو حتى ىذه المحظة لم يقر 

 عن الشمالية المحافظات في حالياً  المطبق م1956 لسنة( 17 )رقم األردني التعاون قانون: ىما لمتعاون قانونان
 أيضا والمطبق فمسطين، عمى البريطاني االنتداب زمن من م1933 لعام( 50 )رقم التعاون وقانون ،(الغربية الضفة)

 صعيد عمى وخاصة لو المفسرة واألنظمة الموائح إلى القوانين ىذه وتفتقر(.  غزة قطاع )من الجنوبية المحافظات في
جراء العمومية الييئات اجتماعات وعقد التعاونية الجمعيات تسجيل  وكذلك طويمة سنوات منذ المعطمة االنتخابات وا 
لغاء الجمعيات، تصفية عممية . منيا الفاعمة غير تسجيل وا 

 عرقمة في وحالياً  السابق في الفمسطيني الشعب تجاه اإلسرائيمي االحتالل من جية أخرى فقد ساىمت إجراءات
خاصة تمك المشاريع ذات . لمتعاونيات أو لألفراد أو لمشركات سواءً  االقتصادية والمبادرات المشاريع من العديد

العالقة بالتصدير والتسويق، وكذلك المشاريع التي تعتمد عمى توفير مستمزمات اإلنتاج وتمك التي تعتمد عمى 
 . المصادر الطبيعية كاألرض والمياه
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 الزباػي التحليل .3.3

 

 وخالل سنوات العمل التعاوني  في فمسطين خبرات غنية ودروس خالل العقود األخيرةالتعاونيتراكمت لدى القطاع 
، والتي ينبغي أن تؤخذ بعين االعتبار في المرحمة  عاما منذ تاريخ تأسيس أول جمعية تعاونية80التي تجاوزت 

بحيث تتم االستفادة من مصادر القوة والفرص المتاحة والتقميل من آثار نقاط . عند العمل في ىذا القطاعالقادمة 
 التعاونيلمقطاع  (SWOT)وفيما يمي المكونات الرئيسية لمتحميل الرباعي . الضعف والتعامل مع التيديدات

 مع مختمف أطراف العالقة بالقطاع هالفمسطيني التي تم الخروج بيا من خالل الورشات واالجتماعات التشاركي
 .التعاوني

 
 :نقاط القوة. 1

ينبغي أن تؤخذ في التي  بعدة سمات إيجابية والتي كونت نقاط قوة داخمية يمكن البناء عمييا، والتعاونييتمتع القطاع 
 :مثلوذلك االعتبار أثناء وضع اإلستراتيجية وخطة التنفيذ، 

 .توفر نسبة معقولة من الكادر المؤىل ووجود قيادة متحمسة في القطاع التعاوني -

 .  عاما من العمل التعاوني80تراكم خبرة في القطاع التعاوني تطورت خالل ما يزيد عن  -

 .الخ... توفر اليياكل األساسية والبنى التحتية مثل، مراكز التدريب، مراكز البحوث والتجارب، والمختبرات -

 .االنتشار الجغرافي لمجمعيات التعاونيات ووجود عدد معقول من األعضاء ومن الجمعيات التعاونية -

 . لدى العاممين في القطاع التعاوني والطموح اإلرادة وجود -
 العالقات الجيدة مع المجتمع ومع المؤسسات الداخمية والخارجية -

 . وجود تجارب ناجحة لمؤسسات محمية يمكن االستفادة منيا -

 

 :نقاط الضعف. 2
إن أية إستراتيجية واقعية يجب أيضًا أن تحدد وتقييم جوانب الضعف الداخمي لمقطاع التعاوني والتي تحتاج إلى 
أخذىا بعين االعتبار، بحيث يمكن التقميل من تأثيرىا، وعند تحميل نقاط الضعف الخاصة بيذا القطاع يمكننا 

مالحظة العديد من التحديات والجوانب التي تحتاج إلى تدخل ومشاركة كافة الجيات المعنية لضمان تطوير القطاع 
 :التعاوني وتحقيق رؤيتو، وقد تم تحديد النقاط التالية أىم نقاط الضعف التي يعاني منيا العمل التعاوني

 
ضعف البنية المؤسساتية لإلدارة العامة لمتعاون مما يجعل البيئة الداخمية غير مواتية لمعمل، بما في ذلك عدم  -

وجود ميزانية خاصة لإلدارة العامة لمتعاون، وعدم توفر الحد األدنى من األجيزة المكتبية والقرطاسية وأجيزة 
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الحاسوب الالزمة لمعمل وعدم توفر وسائل لتنقل الموظفين خالل فترة العمل وغيرىا من القضايا التي تعيق عمل 
 . اإلدارة العامة لمتعاون

عدم توفر راس المال الالزم لخمق مجتمع تعاوني، وعدم وجود تمويل ممنيج ومنظم يساعد التعاونيات عمى  -
 .البقاء واالستمرار في العمل

ضعف مستوى التنسيق والتعاون بين الجمعيات التعاونية ومحدودية قدرات االتحادات التعاونية في القيام بدورىا  -
 .  في ىذا المجال، وىو ما يتعارض مع أىم المبادئ التعاونية

ضعف مساىمة القطاع التعاوني في توفير فرص عمل ألعضاء التعاونيات وألفراد المجتمع بشكل عام، وىو ما  -
 . يحول دون مساىمة ىذا القطاع في تعزيز االقتصاد الوطني الفمسطيني

التي ال زالت راسخة في اذىان المجتمع  السابقة تجاربال  بعض  وجود بسبب التعاوني العمل بنتائج الوثوق عدم -
 .وخاصة المعنيين في قطاع التعاون

محدودية القدرات الفنية واإلدارية والمالية التي تمكن الجمعيات التعاونية من إقامة مشاريع اقتصادية  يشارك فييا  -
 . األعضاء وتحقق فائض

 . ضعف دعم المؤسسات االىمية والرسمية لمجمعيات التعاونية -

محدودية الثقافة والمعرفة بقيم، مبادئ، وطبيعة العمل التعاوني لدى أعضاء التعاونيات القائمة والمجتمع بشكل  -
 .عام

 غياب إستراتيجية وطنية -

 .اونيال تحفز تنمية القطاع التع (القوانين والموائح ) التشريعات الحالية -

   محدودية القيادات التعاونية في المجتمع يحد من توسع وانتشار الجمعيات وزيادة العضوية -

 غياب جسم تنسيقي شامل -

  التعاونية الحركة عمى السياسي اإلطار ظيور -
 :الفرص. 3

تشكل البيئة الخارجية لمقطاع التعاوني، والتي تؤثر إيجابيًا عمى تطوير ىذا القطاع فرصًا ومساىمًا رئيسيًا في تمكين 
 :ىذه الفرص تتمخص فيما يمي. وتييئة البيئة المالئمة لنمو العمل التعاوني وتطوره

 
 توجو الدول المانحة لدعم الشعب الفمسطيني في المرحمة  وتعاطف الرأي العام العالمي مع القضية الفمسطينية -

 .القادمة

 . التصاريح إسرائيل وقمة فرص العمل داخل توفر عدم -

 االحتالل آثار معالجة وبالتالي السالم تحقيق بضرورة العالم قناعة -

يجاد اإلسرائيمية البضائع مقاطعة -   التعاونيات تنتجيا بديمة منتجات وا 
 الحاجة االجتماعية لمعمل التعاوني  -
 .إنتاج األراضي المقدسة في األسواق الخارجية/ التعاطف والدعم لمفمسطينيين  -
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 .االتفاقيات التجارية مع الدول والتجمعات العربية والدولية -

 وذلك بعد اقراره  القانون التعاوني الجديد -
 وجود سوق لممنتجات التعاونية -

 اىتمام المرأة لتكون جزءا من العمل التعاوني -

 

 :التيديدات. 4
في الوقت نفسو، ىناك سمسمة من التيديدات التي ليا أثر سمبي عمى القطاع التعاوني، ويتعين أخذىا بعين االعتبار 

 :أثناء وضع اإلستراتيجية، مثل
 

إجراءات االحتالل اإلسرائيمي تحد من تطور االقتصاد الفمسطيني بشكل عام واقتصاديات  الجمعيات التعاونية  -
 .بشكل خاص

 االتفاقيات االقتصادية الموقعة مع االحتالل -

 (ال يوجد نزاىة وشفافية في ىذا اإلطار )وصول الدعم والتمويل لغير المستحقين  -

 عدم فتح االسواق الخارجية لمتصدير  -
  الحديثة التقنيات استخدام توفر عدم -
 صعوبة تسويق المنتجات  -

قامة الدولة وتدىور الوضع األمني والسياسي -  .ردود الفعل اإلسرائيمية اليادفة إلى إفشال خطة إنياء االحتالل وا 
استمرار مصادرة األراضي والمياه، وجود الجدار والمستوطنات اإلسرائيمية، وتقسيم األراضي إلى المناطق أ، ب،  -

 ج

إغراق السوق المحمية بالمنتجات اإلسرائيمية ومنتجات المستوطنات وتقييد حركة األفراد والخدمات والتجارة  -
 .واستمرار اإلغالقات والحصار

 .زيادة وكثرة وتكرار سنوات الجفاف والكوارث الطبيعية -

 عدم االستقرار السياسي -

 ضعف الموارد الحالية لتطوير العمل التعاوني -

 

 

 

 

 .التعاوني لمقطاع اإلستراتيجية األىداف.4
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في ضوء تحميل الواقع التعاوني وتحديد التحديات والقضايا الرئيسية الخاصة بيذا القطاع إلى جانب تحديد المحاور 
األىداف اإلستراتيجية لمقطاع التعاوني خالل المرحمة القادمة ستكون عمى  واألولويات المتعمقة بالقطاع التعاوني فان

 :النحو التالي

 

 . الرئيسية االقتصادية القطاعات كأحد التعاونية الحركة ونمو من تنمية تمكن مؤسساتية بيئة إيجاد.أوال
حيث يمثل توفير بيئة ممكنة لعمل القطاع التعاوني أىم المحاور الرئيسية لتنمية وتطوير الحركة التعاونية في 

فمسطين، وتعزيز قدرتيا في االعتماد عمى ذاتيا وضمان استمراريتيا وعمميا في إطار المبادئ التي تأسس حوليا 
التعاون، وعند حديثنا عن توفير بيئة مؤسساتية لعمل الحركة التعاونية فإننا نعني بذلك كافة الجوانب التي ليا أن 
تساىم في نمو القطاع التعاوني بما في ذلك التشريعات المنظمة لمعمل التعاوني، وخمق وزيادة الوعي المجتمعي 

بمبادئ وأىمية القطاع التعاوني وتفعيل العالقة بين كافة الفاعمين في ىذا القطاع إلى جانب إيجاد ىيئة مستقمة راعية 
 . تعمل عمى تنظيم وتطوير العمل التعاوني في فمسطين

 .زيادة إجمالي قيمة االستثمارات القائمة لمجمعيات التعاونية: ثانيا
يشمل ذلك العمل من قبل جميع االطراف المعنية في العمل التعاوني وبشكل توافقي ومنيجي عمى تحسين قدرة 
الجمعيات عمى استقطاب التمويل الذاتي اواًل والقائم عمى زيادة العضوية وتسديد االشتراكات وقيمة السيم الواحد 

لالعضاء المشتركين  ومن ثم العمل عمى ايجاد مصادر تمويل منتظمة  وعادلة لمجمعيات التعاونية التي ترغب او 
 .لدييا خطة لتطوير عمميا ومتيقنة من دوافع نجاح مشروعيا االقتصادي

ىذا اليدف يعني بشكل محدد تحويل الجمعيات الحالية الى مؤسسات اقتصادية براسمال قادر عمى التشغيل وعمى 
االنتاج وعمى منافسة القطاع الخاص في تقديم منتجاتو او خدماتو التعاونية، وبيذا فان ىذا اليدف يعتبر ركيزة 

كما يشمل ىذا اليدف العمل عمى تحقيق عائد اقتصادي .رئيسية يستند الييا العمل التعاوني الفمسطيني في المستقبل 
افضل لمشاريع الجمعيات التعاونية القائمة من خالل تطوير قدرات القائمة عمى المشروع وتطوير القدرات التسويقة او 

 الترويج

 

 

 

 .تحسين األداء العام لمجمعيات التعاونية القائمة وبما ينسجم مع أفضل الممارسات في العمل التعاوني: ثالثا
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إن بناء القدرات الفنية واإلدارية والمالية لمتعاونيات لو أن يساىم في تنمية وتطوير العمل التعاوني، فمعظم الجمعيات 
التعاونية حاليا تدار مباشرة من قبل أعضاء مجمس اإلدارة تعوزىم الخبرات العممية المطموبة إلدارة الجمعيات خاصة 
فيما يتعمق بإدارة المشاريع واإلدارة المالية، كما أن قدرة الجمعيات عمى تعزيز مشاركة األعضاء االقتصادية ما زالت 

 .  محدودة، إلى جانب ابتعاد األعضاء التعاونيون عن ممارسات مبادئ العمل التعاوني

يشمل ىذا اليدف عمى تمكين مجالس االدارة في الجمعيات التعاوني من ادارة شؤون الجمعيات بالشكل االفضل  
وكذلك تحسين العالقة وتنظيميا مع االعضاء والنظر بشكل رئيسي في بناء القدرات الى مدى التزام الجمعيات في 

مبادىء الحمف التعاوني وايضًا يندرج في ىذا االطار تفعيل الرقابة الرسمية عمى الجمعيات لمحفاظ عمى صورة العمل 
 .التعاوني 

 . تشجيع مبادرات مجتمعية جديدة إلقامة جمعيات تعاونية قابمة لمتطور أو لتطوير ما ىو قائم: رابعا
أىم التحديات التي يواجييا القطاع التعاوني أن أعضاء الجمعيات لم ينضموا ليا بناء عمى فيم واضح لمبادئ العمل 
التعاوني، إضافة إلى أن تأسيس بعض الجمعيات قد جاء  نتيجة لدعم أو توجو طرف خارجي، دون وجود مبرر أو 
دافع ذاتي لمتأسيس، وان األعضاء الذين يتم تجنيدىم لعضوية تمك الجمعيات يتم عمى أسس عائمية أو حزبية أو  
لوجود منفعة ما، ودون قناعة بالفكر أو مبادئ العمل التعاوني، ولتطوير وتنمية القطاع التعاوني فان توعية األفراد 
التعاونيين يعتبر أساس تطوير العمل التعاوني الناجح وان تقديم اإلرشاد التعاوني سواء لمجمعيات القائمة أو التي 

 .   سيتم تأسيسيا يعتبر أساسيا لضمان استمرار العمل التعاوني في إطار المبادئ التي تأسس حوليا

يشمل ىذا اليدف العمل مع المجتمع ومن خالل المعمومات والتحميالت عمى ان يدخل العمل التعاوني في قطاعات 
اقتصادية جديدة ليا فرص التطور والنجاح وتحقق عائد لالعضاء وفواد عامة، حيث ان من ضمن المجاالت التي قد 
تكون مرشحة قطاعات االتصاالت والتكنولوجيا وقطاع توفير خدمات لممنازل والصيانة ، مع وجود امكانيات لتطوير 

 .قطاعات منتجة مثل القطاع الحرفي
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 .التؼاوًي القطاع سياساث.5

البد من بمورة سياسات واضحة تتناسق وتتكامل فيما بينيا من اجل تحقيق وانجاز األولويات واألىداف اإلستراتيجية 
التي تم تحديدىا في الفصل السابق، حيث تم تحديد سياسة أو أكثر لكل ىدف استراتيجي وذلك في ضوء التسمسل 
المنطقي لمنظومة األىداف والسياسيات والتدخالت التي تضمنتيا الوثائق التي صدرت عن وزارة التخطيط والتنمية 
اإلدارية بشأن إعداد االستراتيجيات القطاعية وعبر القطاعية ويتضمن الفصل ممخصا لتمك السياسات والتدخالت 

 .الكفيمة بتنفيذ كل سياسة من السياسات
 

 القطاعات كأحد التعاونية الحركة ونمو تنمية من تمكن مؤسساتية بيئة إيجاد تعزز التي السياسات.5.1

 .الرئيسية االقتصادية
 

.الجمعيات لتطوير ومحفزة منظمة الفمسطينية التشريعات  .5.1.1 

مجموعة من التدخالت السياساتية والتي تعمل معًا بشكل متكامل يندرج في إطار سياسة تطوير التشريعات الفمسطينية 
 . لتحقيق السياسة اعاله

 متابعة إقرار مشروع قانون التعاوني الجديد.1

لتوفير بيئة تشريعية ممكنة لعمل القطاع التعاوني فانو يتوجب عمى الجيات المختصة إقرار مشروع قانون تعاون 
جديد يتالءم مع احتياجات الحركة التعاونية ومع النمو الكبير والتغيرات التي  شيدتيا الحركة التعاونية منذ بداية 

 عاما، حيث أصبحت القوانين الحالية التي تعمل بموجبيا الحركة التعاونية 80عمميا في فمسطين والتي تجاوزت 
 . جامدة وقديمة وبحاجة إلى تجديد

 .إعداد الموائح واألنظمة الخاصة في القانون.2

ليذا القانون والتي تشمل عمى سبيل  المفسرة واألنظمة الموائحالحقا إلقرار القانون التعاوني الجديد فانو يتوجب إعداد 
جراء العمومية الييئات اجتماعات وعقد التعاونية الجمعيات تسجيلالمثال إجراءات   تصفية عممية وكذلك االنتخابات وا 

لغاء الجمعيات، الجمعيات وغيرىا من الموائح، وقد يكون إعداد نشرات وحمالت توعية ضروريا لشرح  تسجيل وا 
 .وتفسير القانون الجديد لمحركة التعاونية وبيان أىميتو لمقطاع التعاوني

 

 .إعداد الدراسات حول اثر التشريعات.3
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ييدف ىذا التدخل إلى قياس مدى تأثير القانون التعاوني الجديد عمى عمل القطاع التعاوني،  ومدى مساىمتو في 
توفير بيئة تشريعية ممكنة لنمو وتطور الحركة التعاونية، وىو ما سيترافق مع دراسة اثر شاممة لقانون التعاون ومدى 

 .مالئمتو لطبيعة القطاع التعاوني وتحديد مدى ضرورة إدخال تعديالت عمى التشريعات القانونية الجديدة

 .وعي مجتمعي عام بأىمية العمل التعاوني. 5.1.2

إن خمق مجتمع  تعاوني يتطمب نشر المبادئ والثقافة التعاونية في كافة جوانب وفئات المجتمع، وبما أن تدني 
مستوى الثقافة والمبادئ التعاونية يعتبر من أىم التحديات التي يواجييا العمل التعاوني، نرى انو من الضرورة العمل 

خ مفيوم ومبادئ عمل التعاون في المجتمع  الفمسطيني، وفيما يمي التدخالت المقترحة لتنفيذ وتحقيق ىذه يعمى ترس
 .السياسة

 الوٌاهج الوذرسيت تزسخ هفهىم وهبادئ ػول التؼاوى في الوجتوغ الفلسطيٌي.1

إن عممية خمق مجتمع تعاوني يتطمب إدخال مبادئ التعاون عمى المحاور األساسية التي تبنى حوليا المناىج 
الدراسية، وبالتالي إدخال الفكر التعاوني في عممية تنشئة الجيل الفمسطيني،  بحيث ال تكون فكرة العمل التعاوني فكرة 

 .ىجينة وغير مفيومة عند المجتمع الفمسطيني، وىو ما لو أن يساىم إلى حد بعيد في تنمية ىذا القطاع ونموه

 اإلػالم الفلسطيٌي الزسوي وغيز الزسوي يساهن في ًشز هفاهين وهبادئ الؼول التؼاوًي.2

 تبني السمطة الفمسطينية وكافة الجيات ذات العالقة لمقطاع التعاوني والتعامل معو كشريك أساسي واعتباره واحد  إن
من أىم روافد االقتصاد الوطني الفمسطيني يتطمب نشر مفاىيم ومبادئ العمل التعاوني، وكون األعالم يعتبر من أىم 
العوامل التي تساىم في التأثير عمى الرأي العام، فمن المتوقع أن يكون لإلعالم الفمسطيني دورا كبيرا وحيويا في خمق 

 .    ونشر الوعي التعاوني والمبادئ التعاونية لدى المجتمع الفمسطيني

. تٌظين فؼالياث وأًشطت جواهيزيت.3

عالوة عمى التدخالت السابقة والتي سيكون ليى دورا كبيرا في زيادة الوعي التعاوني لدى المجتمع الفمسطيني، فان 
تنظيم الفعاليات واألنشطة الجماىيرية بما يشمل المؤتمرات والميرجانات والعمل التطوعي التعاوني لو أن يساىم بشكل 

 .عممي في خمق روح وفكر التعاوني لدى المجتمع الفمسطيني
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 .تنظيم وتطوير العمل التعاوني يمقى عمى مسؤولية ىيئة مستقمة تساىم الدولة في تمويميا. 5.1.3

داري، مالي استقالل ذات اعتبارية بشخصية تتمتع عامة ىيئة نشاءإ يتطمب تنظيم وتطوير العمل التعاوني  وتتولى وا 
 والمجتمع لمتعاونيين، والثقافي واالجتماعي قتصاديالا المستوى رفع عمى وتعمل التعاوني القطاع عمى اإلشراف الييئة

 معيد أو مختصة إدارة خالل من التعاونيات كوادر وتدريب ،مصالحيم لتحقيق الذات عمى االعتماد وتعزيز المحمي،
 .، وفيما يمي التدخالت المقترحة لتنفيذ وتحقيق ىذه السياسةتعاوني

 .التعاوني العمل لتنظيم العامة لييئةلإعداد األنظمة والموائح التفصيمية .1

 .توفير مقر مجيز بجميع الموازم التي تسيل إدارة الييئة لعمميا.2

 .توظيف كادر متخصص.3

 .(حكومي، اتحادات، ممولين)تمويل الييئة .4

 .تفعيل عالقات الشراكة والتنسيق بيع الفاعمين في العمل التعاوني. 5.1.4

 عمال بمبادئ التعاون التي تؤكد عمى ضرورة التعاون بين التعاونيات، تأتي قضية تفعيل العالقة بين كافة األطراف 
ذات العالقة بالعمل التعاوني منسجمة في إطار التوجو العام لتطوير وتنمية القطاع التعاوني خاصة في ظل الواقع 
الحالي الذي يشير إلى إال أن مستوى التعاون بين الجمعيات التعاونية وبين االتحادات وغيرىا من األطراف ذات 

 . العالقة ال زالت ضعيفة و بحاجة إلى تفعيل، وفيما يمي التدخالت المقترحة لتنفيذ وتحقيق ىذه السياسة

بدورىا  لقيامل االختصاص ذات والمؤسسات الوزارات كافة إشراك.1

إن وزارات السمطة الوطنية الفمسطينية وغيرىا من المؤسسات المختصة بالعمل التعاوني تمعب دورا رئيسيا في تطوير 
شراكيا في كافة الجوانب المتعمقة بالعمل التعاوني   أن يساىم في لوالقطاع التعاوني، وبالتالي فان تفعيل دورىا وا 

 . العممية التنموية الخاصة بيذا القطاع

 الحركة مع بالعالقة الميتمة الخارجية والمؤسسات والجيات الدول مختمف مع والتواصل العالقة وتفعيل تعزيز.2
.  فمسطين في التعاونية

إن اىتمام الدول والمؤسسات الخارجية وتعاطفيا مع قضية الشعب الفمسطيني يجب أن توظف في خدمة القطاع 
التعاوني والعمل عمى تنميتو، وبالتالي فانو يتوجب العمل عمى تعزيز وتفعيل العالقة والتواصل مع مختمف ىذه 

 . الجيات لضمان استمرارىا في دعم وتفعيل الحركة التعاونية الفمسطينية
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 (تمويل، بناء قدرات )تشكيل لجان تنسيق متخصصة بين جميع المؤسسات المعنية.3

ان تنسيق البرامج واألنشطة التي تستيدف التعاونيات تعتبر من أىم األولويات المتعمقة بالقطاع التعاوني، فما زالت 
ىذه األنشطة تتم بصورة عشوائية غير ممنيجة، فعممية تمويل الجمعيات التعاونية وبناء قدراتيا عمى سبيل المثال ال 
تتم في إطار رؤية واضحة وشاممة عمى مستوى العمل التعاوني، فالكثير من التعاونيات تتمقى خدمات التمويل من 

مصادر مختمفة بينما ال تحصل غيرىا من التعاونيات عمى مثل ىذه الخدمات، وىو ما ينطبق أيضا عمى برامج بناء 
القدرات حيث تستفيد العديد من الجمعيات التعاونية من برامج بناء القدرات بينما تحرم غيرىا من الجمعيات التعاونية، 
من جية أخرى فان برامج التدخل يجب أن تتم ضمن عممية ممنيجة وشاممة قائمة عمى دراسات واضحة لالحتياجات 

 . وعممية إشراف تنموي تحدد أولويات التعاونيات المستيدفة وطبيعة احتياجاتيا

 .التعاونية لمجمعيات القائمة االستثمارات قيمة إجمالي زيادة إلى اليادفة السياسات .5.2
 

 .االقتصادية مشاريعيا أساس تشكل الجمعية مشاريع في المالية األعضاء مشاركة. 5.2.1

إن فكرة تشكيل جمعية تعاونية يجب أن تكون مبنية حول مشروع إنتاجي استثماري يحقق فائق ألعضاء الجمعية، 
وبالتالي فان اعتماد ىذا المشروع عمى التمويل الخارجي يجب أن يكون ضمن دراسة تضمن قدرة الجمعية عمى 

االستفادة من ىذا التمويل لالعتماد عمى نفسيا مستقبال، ولذلك فان إدراك األعضاء التعاونيين ليذه القضية تعتبر 
وفيما يمي أساسا لنجاح جمعياتيم وضمان الستمرار عمميا في المستقبل دون االعتماد عمى المساعدات الخارجية، 

 . التدخالت المقترحة لتنفيذ وتحقيق ىذه السياسة

 .متابعة تسديد األعضاء الشتراكاتيم.1

لتعزيز قدرة التعاونيات في االعتماد عمى ذاتيا لتمويل األنشطة المختمفة التي تقوم بيا، فانو يتوجب عمى مجالس 
إدارة الجمعيات التعاونية متابعة التزام األعضاء بتسديد ما يستحق عمييم من اشتراكات، ومن ثم العمل عمى زيادة 

 . راس المال االسيمي لمجمعية بشكل يساعدىا عمى االستقالل ماليا وتحقيق فوائض سنوية

 .زيادة عضوية الجمعيات القائمة. 2

 إن من أىم مؤشرات نجاح الجمعيات التعاونية ىي قدرتيا عمى زيادة عدد أعضائيا بشكل مستمر، وفي الواقع فان 
معظم الجمعيات التعاونية بشكل عام لم تستطع النجاح في تحقيق زيادة ممموسة في عدد أعضائيا وىو ما يحد من 

 . راس ماليا وقدرتيا في االعتماد عمى ذاتيا
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 .توفير تمويل ميسر ومنسجم مع الثقافة المحمية لتطوير مشاريع الجمعيات التعاونية. 5.2.2

مع التأكيد عمى أىمية التمويل الذاتي لمجمعيات التعاونية كأولوية في طريق االعتماد عمى الذات، إال انو يتوجب 
اإلشارة في نفس الوقت انو في كثير من األحيان ال يكفي راس المال الخاص بالجمعية لتمويل مشاريعيا،  وبالتالي 

فان توفير تمويل ميسر ومنسجم مع الثقافة المحمية لو أن يساىم في بناء التعاونيات وتعزيز قدرتيا عمى تحقيق فائض 
وفيما يمي التدخالت المقترحة لتنفيذ وتحقيق سنوي إذا عممت الجمعية عمى توظيف التمويل المقدم ليا بالشكل األمثل، 

 . ىذه السياسة

  إيجاد صندوق لتمويل الجمعيات التعاونية.1

 والحركة لمتعاونيات المانحة والجيات الدول تقدميا التي المساعدات تنسيق ىو الصندوق ىذا إنشاء من اليدف إن
 وفي عمل، فرص خمق في حقيقة برامجيا تساىم التي التعاونية لمجمعيات والدعم المساعدة وتقديم عموما، التعاونية
. التنمية جيود

 .  توفير برامج لمتمويل اإلسالمي.2

ان توفير برامج تمويل إسالمي يالئم مع العديد من الجمعيات التعاونية التي ترفض التعامل مع البنوك التجارية بسبب 
الفوائد التي تتقاضاىا عمى القروض، وىو ما يحد من قدرتيا بالتالي من الحصول عمى فرص تمويمية تمكنيا من 

 . تأسيس مشاريع إنتاجية تعزز مساىمتيا االقتصادية في المجتمع، وتمكنيا من توفير فرص عمل لألعضاء التعاونيين

 .توفير التمويل لمجمعيات من مؤسسات اإلقراض والبنوك.3

تعاني العديد من الجمعيات التعاونية من صعوبات عديدة في الحصول عمى التمويل من مؤسسات اإلقراض والبنوك، 
بسبب الشروط والضمانات التي تضعيا المؤسسات التمويمية، وقد يكون توفير برامج تمويل خاصة بالجمعيات 

التعاونية تراعي خصوصيتيا وتنسجم مع وقدراتيا ما يساىم في تعزيز الدور االقتصادي لمجمعيات التعاونية كأحد 
 . الروافد الرئيسية لالقتصاد الوطني

 تعزيز نظم المتابعة والتقييم والرقابة عند تمويل مشاريع الجمعيات. 4

لضمان االستخدام األمثل لمتمويل المقدم لمجمعيات التعاونية، فانو من الضروري تأسيس نظام متابعة وتقييم يعمل 
عمى مراقبة طرق توظيف التمويل المقدم لمتعاونيات، مع التأكيد عمى ضرورة مراعاة أن يتم إعطاء األولوية لتوظيف 
التمويل في مشاريع إنتاجية مدروسة ومدرة لمدخل تعزز المساىمة االقتصادية لمجمعيات وقدرتيا في االعتماد عمى 

 .  ذاتيا
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 .األنشطة االقتصادية التي تمارسيا الجمعيات تحقق فائض سنوي. 5.2.3

تعاني معظم التعاونيات من عدم قدرتيا عمى تحقيق فوائض مالية، فدراسة البيانات المالية لمغالبية العظمى من 
الجمعيات التعاونية خالل السنوات األخيرة، تشير إلى أن الجمعيات بشكل عام تعرضت لخسائر مالية في الغالب  أو 
عممت عمى تحقيق فائض مالي بسيط ال يمكنيا حتى من استئجار مقرات جديدة أو توظيف موظفين، ومن المتوقع 

وفيما يمي أن يساىم تقديم الحوافز المالية لمجمعيات وتعزيز قدرتيا عمى تسويق منتجاتيا في تحقيق فوائض مالية ليا، 
 . التدخالت المقترحة لتنفيذ وتحقيق ىذه السياسة

 . تحفيز مالي لمجمعيات من خالل إلغاء الضرائب والرسوم عمى اإليرادات.1

تعمل العديد من الدول عمى تقديم حوافز مالية خاصة بالجمعيات التعاونية، تتمثل في إلغاء الضرائب والرسوم عمى 
إيراداتيا، ومن المتوقع أن يساىم ىذا اإلجراء في تحسين المراكز المالية لمجمعيات التعاونية وتعزيز قدرتيا عمى 
تحقيق فوائض مالية، إلى جانب تشجيع تأسيس تعاونيات جديدة ذات مشاريع إنتاجية تساىم في تعزيز االقتصاد 

 . الوطني الفمسطيني

 .تعديل في شروط العطاءات لتنسجم مع قدرات الجمعيات التعاونية.2

إن تقديم مواصفات وشروط خاصة لمعطاءات التي يقدميا القطاع العام لو أن يساىم في خدمة القطاع التعاوني، 
فشروط العطاءات بشكميا الحالي ال تنطبق عمى معظم الجمعيات التعاونية التي تعتبر جمعيات صغيرة إلى متوسطة 
ليس لدييا القدرة لمدخول في مثل ىذه العطاءات، وقد يكون ذلك بعمل عطاءات خاصة تستيدف القطاع التعاوني، أو 

 . تجزأت العطاءات الكبيرة لتتالءم مع حجم وطبيعية الجمعيات التعاونية

 إيجاد عقود تصديرية لمنتجات التعاونيات  .3

إلى جانب ما ذكر أعاله من تحديات تواجو الجمعيات التعاونية فانو تجدر اإلشارة ىنا إلى أن من اكبر التحديات 
التي تواجو الجمعيات التعاونية ىي قدرتيا عمى تسويق منتجاتيا، وان توفير عقود تصديرية خاصة بالجمعيات 
التعاونية لو أن يساىم في تعزيز القدرات التسويقية ليذه الجمعيات، وبالتالي تحسين مراكزىا المالية وقدرتيا في 

 . االعتماد عمى ذاتيا

 مركز وبرامج لتطوير األعمال لمجمعيات التعاونية.4

تحتاج الجمعيات التعاونية بشكل عام لتقديم خدمات فيما يتعمق بقدرتيا عمى الحصول عمى مشاريع جديدة، فمعظم 
الكادر الموجود في الجمعيات التعاونية يعاني من ضعف في مجال دراسات الجدوى وكتابة مقترحات المشاريع إلى 
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جانب عدم توفر اإلمكانيات الفنية واإلدارية المطموبة إلدارة العمل داخل الجمعية بشكل امثل، وان توفير مركز وبرامج 
 . تعمل عمى تطوير األعمال لمجمعيات لو أن يساىم في بناء قدراتيا

 الممارسات أفضل مع ينسجم وبما القائمة التعاونية لمجمعيات العام األداء تحسين إلى اليادفة السياسات.5.3

 التعاوني العمل في
 

 .مجالس اإلدارة في الجمعيات متمكنة من إدارة الجمعيات التعاونية ومشاريعيا االقتصادية. 5.3.1

بشكل عام فان الغالبية العظمى من الجمعيات التعاونية تدار مباشرة من قبل أعضاء مجمس اإلدارة  يعممون تطوعا 
وال تعتمد ىذه الجمعيات عمى موظفين مختصين أو لدييم خبرة في إدارة األعمال، خاصة أنو قميال ما يتم مراعاة 

عامل الخبرة عند انتخابات مجمس اإلدارة، ومع أن أعضاء مجمس اإلدارة يمتمكون نوعا من الخبرات والمعارف الفنية 
ولكنيم عادة ال يمتمكون الخبرات العممية الكافية في إدارة المشاريع واإلدارة المالية وغيرىا من الجوانب ذات العالقة، 

 وفيما يمي ولذلك فان قضية بناء قدرات إدارة الجمعيات التعاونية لو أن يساىم في تطوير وتنمية القطاع التعاوني،
 .التدخالت المقترحة لتنفيذ وتحقيق ىذه السياسة

 
 .  توفير دعم فني لمجمعيات لتطوير أنظمتيا اإلدارية والمالية والتخطيط ألنشطتيا الرئيسية.1

يحكم عمل الجمعيات التعاونية نظام داخمي مصدق من اإلدارة العامة لمتعاون، حيث يتم التعامل بنفس النظام 
دارية تنظم  الداخمي تقريبا من قبل كافة الجمعيات التعاونية، بينما تعمل كافة الجمعيات دون وجود أنظمة مالية وا 

عمميا، ودون وجود خطط وأولويات ألنشطتيا الرئيسية، وبالتالي فان تقديم ىذا النوع من الدعم لمجمعيات التعاونية لو 
 . أن يساىم في بناء قدراتيا وتحديد أولوياتيا بما ينسجم مع رؤيتيا ورسالتيا في العمل

 .تدريب كوادر الجمعيات التعاونية في مجاالت إدارية وفنية وفي التشريعات القائمة.2

تعاني الجمعيات التعاونية بشكل عام من ضعف القدرات الفنية واإلدارية والمالية التي تمكنيا من إقامة مشاريع 
اقتصادية يشارك فييا األعضاء وتحقق فوائض مالية، كما أن الظروف المالية لمجمعيات وحجم مشاريعيا ال تسمح 

ليا باستقطاب كادر مؤىل يمتمك الخبرة المطموبة النجاز العمل بشكمو األمثل، وىو ما يستدعي ضرورة تدريب كوادر 
 . الجمعيات التعاونية وبناء قدراتيم

 
 .تقديم اإلرشاد التعاوني ألعضاء مجالس اإلدارة والموظفين.3
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إلى جانب تقديم الدعم الفني لمجمعيات التعاونية فان تنمية العمل التعاوني تستوجب تقديم اإلرشاد التعاوني فيما يتعمق 
بتحديد احتياجات الجمعيات التعاونية وأولويات عمميا ومشاريعيا وطبيعة التدخالت الالزمة لتنمية قدراتيا بشكل عام، 

 . ىذا إلى جانب تقديم إرشاد بالمبادئ التعاونية

 .الجمعيات قادرة عمى تطوير مشاركة األعضاء االقتصادية في مشاريع الجمعيات االقتصادية. 5.3.2

تحميل الواقع التعاوني يشير إلى وجود ضعف كبير في مستوى المشاركة االقتصادية لدى أعضاء الجمعيات 
التعاونية، وىذا يعود في الواقع لعدم قدرة الجمعيات التعاونية عمى توفير مشاريع إنتاجية تساىم في تشغيل األعضاء، 
كما أن معظم الجمعيات التعاونية القائمة تعمل باتجاه استقطاب منح لمجمعية أو لألعضاء وال تقيم مشاريع اقتصادية، 
ويمكن القول أن غالبية أعضاء الجمعيات التعاونية ال يشاركوا اقتصاديًا في مشاريع التعاونيات االقتصادية، وىو ما 

وفيما يمي التدخالت المقترحة لتنفيذ يستوجب التدخل لتطوير مستوى المشاركة االقتصادية لدى الجمعيات التعاونية، 
 .وتحقيق ىذه السياسة

 .تقديم برامج لتطوير األعمال بما فييا إعداد دراسات الجدوى لمجمعيات. 1

 .إيجاد برامج وعقود تسيل وصول منتجات التعاونيات لألسواق المحمي والدولية. 2

 . األعضاء التعاونيون لدييم التزام في ممارسات مبادئ العمل التعاوني.5.3.3

محدودية الثقافة والمعرفة في قيم ومبادئ وطبيعة العمل التعاوني لدى أعضاء التعاونيات والمجتمع بشكل عام تشكل 
احد أىم التحديات التي تواجو القطاع التعاوني، وقد يكون عدم التحاق األعضاء بالجمعيات بناء عمى مبادئ العمل 
التعاوني من أىم األسباب التي أدت إلى انحراف التعاونيات عن مسار التعاون وعدم فيميا لألسباب الحقيقة الكامنة 

 . وفيما يمي التدخالت المقترحة لتنفيذ وتحقيق ىذه السياسةخمف تأسيسيا، 

 .تقديم اإلرشاد التعاوني ألعضاء الجمعيات.1

 حممة توعية سنوية حول العمل التعاوني.2
 

 

 .رقابة رسمية تنظم وتدعم العمل التعاوني في إطار التشريعات الناظمة والمينية .5.3.4



24 | P a g e 

 

ما زال القطاع التعاوني يعاني من وجود ضعف في الرقابة رسمية التي تعمل عمى تنظيم العمل التعاوني، وقد يعود 
ذلك إلى ضعف إمكانيات الجيات المختصة  لمقيام بدورىا في ىذا المجال، إلى جانب غياب إطار تشريعي واضح 
 يحفظ حق الجميع من ناحية ضمان خصوصية الجمعيات التعاونية وتمكين جيات االختصاص من الرقابة عمييا،

   . وفيما يمي التدخالت المقترحة لتنفيذ وتحقيق ىذه السياسة

 .متابعة الجمعيات القائمة.1

 عدد وأن 860 ىو  العاممة وغير العاممة التعاونية الجمعيات عدد أن إلى لمتعاون العامة اإلدارة إحصاءات تشير
، وانو يتوجب وضع خطة لمتابعة الجمعيات القائمة بشكل منتظم وىو ما 574 ىو منيا الفاعمة التعاونية الجمعيات

 . يتطمب وقتا ومجيودا كبيرا من قبل الجيات المختصة ولو أن يساىم إلى حد بعيد في تطوير وتنمية القطاع التعاوني

 . متابعة تسجيل الجمعيات الحديثة.2

 

 بناء قدرات اإلدارة العامة لمتعاون.3

ما زالت اإلدارة العامة لمتعاون تفتقر إلى معظم البنى التحتية المؤسساتية والتجييزات واألنظمة الالزمة لتقوم بمياميا، 
مما يجعل البيئة الداخمية غير مواتية لمعمل، بما في ذلك عدم وجود ميزانية خاصة لإلدارة العامة لمتعاون، وعدم توفر 
الحد األدنى من األجيزة المكتبية والقرطاسية وأجيزة الحاسوب الالزمة لمعمل وعدم توفر وسائل لتنقل الموظفين خالل 
فترة العمل وغيرىا من القضايا التي تعيق عمل اإلدارة العامة لمتعاون، وبالتالي فان قضية بناء قدرات اإلدارة العامة 

 . لمتعاون حاجة ضرورية لمقيام بدورىا بما في ذلك ممارسة الرقابة الرسمية عمى الجمعيات التعاونية
 

 ما لتطوير أو لمتطور قابمة تعاونية جمعيات إلقامة جديدة مجتمعية مبادرات تشجيع إلى اليادفة السياسات.5.4

 قائم ىو
 

 . الدراسات التعاونية مدخل رئيسي لتطوير العمل التعاوني .5.4.1

إن عممية تطوير وتنمية القطاع التعاوني تتطمب دراسات دقيقة وتحميال شموليا لمواقع التعاوني، وىو ما يتطمب إشراك 
 وفيما يمي كافة األطراف ذات العالقة بيذا القطاع لتحديد األولويات والتدخالت المطموبة لتطوير العمل التعاوني،

   . التدخالت المقترحة لتنفيذ وتحقيق ىذه السياسة
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 . إعداد دراسات عامة حول آفاق العمل التعاوني.1

 .تطوير قاعدة معمومات حول العمل التعاوني الحالي مبنية عمى تحميل شمولي.2

 

 .وػي األفزاد التؼاوًييي أساس في تطىيز الؼول التؼاوًي الٌاجح.5.4.2

إن وعي األعضاء التعاونيين بقيم ومبادئ العمل التعاوني يشكل أىم األسس التي يجب أن تبنى حوليا عممية تطوير 
وتنمية القطاع التعاوني، ومازال مستوى الوعي بالقيم والمبادئ التعاونية لدى األفراد التعاونيين وأفراد المجتمع بشكل 
عام ضعيفا إلى حد بعيد، كما أن فكرة تسجيل الجمعيات التعاونية تتم دون فيم واضح لمعمل التعاوني، وبالتالي فان 

نشر الثقافة والقيم التعاونية في المجتمع الفمسطيني لو أن يساىم في خمق مجتمع تعاوني ناجح مبني عمى أسس 
     . وفيما يمي التدخالت المقترحة لتنفيذ وتحقيق ىذه السياسةصحيحة، 

.اإلرشاد التعاوني قبل تسجيل الجمعيات.1  

تبدأ ففكرة تسجيل الجمعيات التعاونية دون فيم واضح لمعمل التعاوني وطبيعة العمل التي ستمارسو الجمعية، فتبدأ في 
وبعض الجمعيات تأسست . تأسيس المشروع دون أن يكون لدييا خطة عمل لممشروع مبنية عمى دراسة صحيحة

وجمعت قيم أسيم األعضاء ولم تقم مشروع اقتصادي، وما زالت العديد من الجمعيات التعاونية تعمل دون فيم واضح 
لمبعد التعاوني الذي يجب أن تتأسس حولو الجمعية، وان قضية متابعة تسجيل الجمعيات الحديثة وتقديم النصح 

 .واإلرشاد ليا، لو أن يساىم في الحد من ىذه المشكمة

 . بناء قدرات قادة تعاونيين في المجتمع المحمي.2

دراك لمبادئ وقيم التعاون،  لتنمية وتطوير القطاع التعاوني البد من خمق قيادات تعاونية فاعمة ونشطة لدييا وعي وا 
وان لمثل ىذه القيادة أن تساىم في توجيو األفراد لتأسيس جمعيات تعاونية مبنية عمى عمل ممنيج  يعمل عمى توفير 

المعمومات لمجميع حول قيم ومبادئ العمل التعاوني، وتوجيو الجمعيات القائمة لمعمل ضمن مبادئ وقيم العمل 
يجاد مشاريع ذات مردود اقتصادي عمى األعضاء  . التعاوني وا 
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  والمسؤوليات الموارد توزيع :السادس الفصل
 

 لالقتصاد الرئيسية الروافد كأحد التعاوني القطاع وتطوير بتنمية تتعمقأن تنفيذ وتحقيق أىداف ىذه اإلستراتيجية والتي 
تتطمب تحقيق وتوفير العديد من المتطمبات ويأتي عمى رأسيا توفر الموارد المالية الالزمة والكفيمة  الفمسطيني، الوطني

بتحقيق تمك األىداف اخذين بعين االعتبار أن تنمية القطاع التعاوني يتطمب جيودا وموازنات استثنائية لمقيام بالدور 
 .اليام الممكن والمطموب واالستفادة من الموارد واإلمكانات والخبرات بطريقة كفؤة وقابمة لالستمرار

  
، لذا فان توزيعا واضحا الخطة ىذه إلنجاح العالقة ذات الجيات كافة جيود تكاتف منوفي ىذا السياق فانو ال بد 

لمميام واألدوار والمسؤوليات باإلضافة إلى اعتماد آليات واضحة لمتنسيق والرقابة والمساءلة تشكل شروطا مسبقة 
 .إلنجاح تنفيذ ىذه اإلستراتيجية، بحيث يؤدي ذلك إلى انجاز الميام وتقديم الخدمات بكفاءة عالية وتكاليف معقولة

 
 مميون شيكل ،حيث توزع ىذه التكاليف 95تبمغ التكمفة االجمالية لتنفيذ التدخالت لمثالثة سنوات التي تشمميا الخطة  

عمى سبعة وثالثون تدخال ترتبط في تحقيق  ثالثة عشرة سياسة  تخدم أربعة أىداف إستراتيجية سيتم تمويميا من 
تشمل التكاليف اعاله تكاليف تاسيس سيتم اعتبارىا في نياية الفترة .موازنة السمطة والمانحين والقطاع الخاص

كموجودات لمقطاع التعاوني وخاصة التكاليف المدرجة لمتدخالت الخاصة في تمويل مشاريع الجمعيات التعاونية 
 مميون شيكل من اجمالي المبمغ المشار اليو اعاله 75واقامة ىيئة التعاون، حيث ان الخطة خصصت ما قيمتو 

القامة صناديق االقراض والتمويل اإلسالمي لمجمعيات التعاونية، حيث ان ىذا الرصيد سيخدم العمل التعاوني 
 . لعشرات السنين بحكم التعامل معو كتمويل دوار

أما من حيث توزيع األدوار والمسؤوليات فان المؤسسة الرئيسية التي ستتولى إعداد وقيادة واإلشراف عمى ومتابعة 
تنفيذ السياسات ىي وزارة العمل من خالل اإلدارة العامة لمتعاون والتي بدورىا ستعمل عمى إشراك المؤسسات األخرى 
في القطاع الحكومي واألىمي والخاص بشكل فعال في تمك العمميات، أما بالنسبة لتنفيذ التدخالت والمشاريع واألنشطة 

 . يتضمن تحديدا لمجيات التي ستتولى التنفيذ (ب)المختمفة فان المحمق رقم 
  



 

  2013-2011التكاليف المقدرة لإلستراتيجية لألعوام 

 شيكل

 المجموع 2013 2012 2011 التدخالت السياسات

     الرئيسية االقتصادية القطاعات كأحد التعاونية الحركة ونمو تنمية تمكن مؤسساتية بيئة إيجاد: اليدف االستراتيجي .1

 لتطوير ومحفزة منظمة الفمسطينية التشريعات .1
 .الجمعيات

 0    .متابعة إقرار مشروع قانون التعاوني الجديد.1

 120,000 40,000 40,000 40,000 .إعداد الموائح واألنظمة الخاصة في القانون.2

 240,000 80,000 80,000 80,000 . إعداد الدراسات حول اثر التشريعات.3

 360,000 120,000 120,000 120,000 المجموع

المناىج المدرسية ترسخ مفيوم ومبادئ عمل التعاون في .1 التعاوني العمل بأىمية عام مجتمعي وعي .2
 .المجتمع الفمسطيني

200,000 200,000 0 400,000 

اإلعالم الفمسطيني الرسمي وغير الرسمي يساىم في نشر .2
 مفاىيم ومبادئ العمل التعاوني

100,000 200,000 100,000 400,000 

 تنظيم فعاليات وأنشطة جماىرية .3
100,000 100,000 100,000 300,000 

 1,100,000 200,000 500,000 400,000 المجموع
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 المجموع 2013 2012 2011 التدخالت السياسات

 عمى يمقى التعاوني العمل وتطوير تنظيم .3
 .تمويميا في الدولة تساىم مستقمة ىيئة مسؤولية

 العمل لتنظيم العامة لييئةلإعداد األنظمة والموائح التفصيمية .1
 التعاوني

100,000 30,000 30,000 160,000 

توفير مقر مجيز بجميع الموازم التي تسيل إدارة الييئة .2
 لعمميا

400,000 100,000 100,000 600,000 

 720,000 300,000 220,000 200,000 .توظيف كادر متخصص .3

 3,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 تمويل الييئة .4

 4,480,000 1,430,000 1,350,000 1,700,000 المجموع

 في الفاعمين بيع والتنسيق الشراكة عالقات تفعيل. 4
 .التعاوني العمل

 لقيامل االختصاص ذات والمؤسسات الوزارات كافة إشراك.1
  .بدورىا

    

 والجيات الدول مختمف مع والتواصل العالقة وتفعيل تعزيز.2
 في التعاونية الحركة مع بالعالقة الميتمة الخارجية والمؤسسات

 . فمسطين

120,000 120,000 120,000 360,000 

تشكيل لجان تنسيق متخصصة بين جميع المؤسسات .3
 (تمويل، بناء قدرات )المعنية

    

 360,000 120,000 120,000 120,000 المجموع
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2,340,00 األول االستراتيجي لميدف النيائي المجموع
0 

2,090,0
00 

1,870,0
00 

6,300,000 

 المجموع 2013 2012 2011 التدخالت السياسات

     التعاونية لمجمعيات القائمة االستثمارات قيمة إجمالي زيادة: االستراتيجي اليدف .2

 الجمعية مشاريع في المالية األعضاء مشاركة .1
 .االقتصادية مشاريعيا أساس تشكل

     .متابعة تسديد األعضاء الشتراكاتيم.1

     . زيادة عضوية الجمعيات القائمة. 2

     المجموع
 المحمية الثقافة مع ومنسجم ميسر تمويل توفير .2

 التعاونية الجمعيات مشاريع لتطوير

 50,000,000 20,000,000 20,000,000 10,000,000 إيجاد صندوق لتمويل الجمعيات التعاونية.1

 25,000,000 10,000,000 10,000,000 5,000,000 . توفير برامج لمتمويل اإلسالمي.2

  - - - .توفير التمويل لمجمعيات من مؤسسات اإلقراض والبنوك.3

تعزيز نظم المتابعة والتقييم والرقابة عند تمويل مشاريع . 4
 الجمعيات 

200,000 200,000 200,000 600,000 

15,200,00 المجموع

0 
30,200,00

0 
30,200,00

0 
75,600,000 

 الجمعيات تمارسيا التي االقتصادية األنشطة .1
 سنوي فائض تحقق

تحفيز مالي لمجمعيات من خالل إلغاء الضرائب والرسوم .1
 واسترداد ضريبي. عمى اإليرادات

- - -  
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تعديل في شروط العطاءات لتنسجم مع قدرات الجمعيات .2
 .التعاونية

100,000 100,000 100,000 300,000 

 600,000 200,000 200,000 200,000 إيجاد عقود تصديرية لمنتجات التعاونيات  .3

 3,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000  مركز وبرامج لتطوير األعمال لمجمعيات التعاونية.4

 3,900,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 المجموع

31,500,00 16,500,000 الثاني االستراتيجي لميدف النيائي المجموع

0 

31,500,00

0 
79,500,000 

 المجموع 2013 2012 2011 التدخالت السياسات

 العمل في الممارسات أفضل مع ينسجم وبما القائمة التعاونية لمجمعيات   العام األداء تحسين :االستراتيجي اليدف .3
 التعاوني

    

 إدارة من متمكنة الجمعيات في اإلدارة مجالس .1
 .االقتصادية ومشاريعيا التعاونية الجمعيات

توفير دعم فني لمجمعيات لتطوير أنظمتيا اإلدارية والمالية .1
 .  والتخطيط ألنشطتيا الرئيسية

800,000 800,000 800,000 2,400,000 

تدريب كوادر الجمعيات التعاونية في مجاالت إدارية وفنية .2
 .وفي التشريعات القائمة

500,000 500,000 500,000 1,500,000 

 600,000 200,000 200,000 200,000 .تقديم اإلرشاد التعاوني ألعضاء مجالس اإلدارة والموظفين.3

 4,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000  المجموع
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 األعضاء مشاركة تطوير عمى قادرة الجمعيات .2
 .االقتصادية الجمعيات مشاريع في االقتصادية

تقديم برامج لتطوير األعمال بما فييا إعداد دراسات الجدوى .1
 .لمجمعيات

200,000 200,000 200,000 600,000 

إيجاد برامج وعقود تسيل وصول منتجات التعاونيات . 2
 .لألسواق المحمية والدولية

80,000 80,000 80,000 240,000 

 840,000 280,000 280,000 280,000 المجموع

 ممارسات في التزام لدييم التعاونيون األعضاء .3
 التعاوني العمل مبادئ

 750,000 250,000 250,000 250,000 .تقديم اإلرشاد التعاوني ألعضاء الجمعيات.1

 195,000 65,000 65,000 65,000 حممة توعية سنوية حول العمل التعاوني .2

 945,000 315,000 315,000 315,000 المجموع

 العمل وتدعم تنظم رسمية رقابة .4
 الناظمة التشريعات إطار في التعاوني
 .والمينية

 300,000 100,000 100,000 100,000 .متابعة الجمعيات القائمة.1

 240,000 80,000 80,000 80,000 . متابعة تسجيل الجمعيات الحديثة.2

 900,000 300,000 300,000 300,000 بناء قدرات اإلدارة العامة لمتعاون .3

 1,440,000 480,000 480,000 480,000 المجموع

 7,725,000 2,575,000 2,575,000 2,575,000 الثالث االستراتيجي لميدف النيائي المجموع

 المجموع 2013 2012 2011 التدخالت السياسات
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 أو لمتطور قابمة  تعاونية جمعيات إلقامة  جديدة مجتمعية مبادرات تشجيع :االستراتيجي اليدف .4
 قائم ىو ما لتطوير

    

 رئيسي مدخل التعاونية الدراسات .1
 التعاوني العمل لتطوير

 600,000 200,000 200,000 200,000 إعداد دراسات عامة حول آفاق العمل التعاوني .1

تطوير قاعدة معمومات حول العمل التعاوني الحالي .2
 .مبنية عمى تحميل شمولي

200,000 200,000 200,000 600,000 

 1,200,000 400,000 400,000 400,000 المجموع

  في أساس التعاونيين األفراد وعي .2
 الناجح التعاوني العمل تطوير

     .اإلرشاد التعاوني قبل تسجيل الجمعيات.1

 620,000 200,000 200,000 220,000 بناء قدرات قادة تعاونيين في المجتمع المحمي.2

 620,000 200,000 200,000 220,000 المجموع

 1,820,000 600,000 600,000 620,000 المجموع النيائي لميدف االستراتيجي الرابع

 95,345,000 36,545,000 36,765,000 22,035,000 المجموع الكمي

 



  والتقييم المتابعة :السابع الفصل

  والتقيين الوتابؼت.1.7

 مستعمل اإلدارة العامة لمتعاون عمى إيجاد آليات متابعة وتقييم تستند عمى مبدأ المشاركة والديمقراطية والحوار والتقيي
ومبادئ الشفافية والمسائمة في العمل بحيث يتم سنويًا دراسة مدى التقدم تجاه تحقيق اإلستراتيجية القطاعية، وليذا 
الغرض وبشكل أولي سيتم النظر إلى مؤشرات قياس أداء العمل التعاوني بشكل عام وكذلك دراسة مدى التقدم في 

 : تحقيق التدخالت السياساتية الواردة في اإلستراتيجية، وبشكل محدد  سيتم النظر إلى المؤشرات التالية
 مؤشرات عمى مستوى األىداف.1

 المؤشرات  اليدف االستراتيجي

إيجاد بيئة مؤسساتية تمكن تنمية .1
ونمو الحركة التعاونية كأحد 

 القطاعات االقتصادية الرئيسية 

عدد البنود في التشريعات التي تعطي امتيازات لمنتجات او لخدمات او لتمويل .1
 .الجمعيات التعاونية او لتسيير اعماليا

نسبة الزيادة في المجتمع الفمسطيني الذين يؤمنوا باىمية العمل التعاوني في مجاالت .2
 .مختمفة

جميع األطراف التي تعنى في العمل التعاوني تشير الى رضاىا حول التنسيق القائم بين .3
المؤسسات المعنية وخاصة في معرفة نشاطات بعضيا وفي تبادل خطط وتقارير عمميا 

 . بشكل ممنيج ومنتظم دون تضارب
زيادة إجمالي قيمة االستثمارات .2

 القائمة لمجمعيات التعاونية 
 .نسبة الزيادة في معدل الرأسمال التشغيمي لمجمعيات التعاونية القائمة.4
نسبة الجمعيات التي تتمكن من الوصول الى المصادر المالية الخارجية لتنمية مشروعيا .5

 .االقتصادية 
 .نسبة الجمعيات التي تحقق عائد في نياية كل عام.6
نسبة الزيادة في عدد العاممين في الجمعيات التعاونية ونسبة الزيادة في مخصصاتيم . 7

 .الشيرية
تحسين األداء العام   لمجمعيات .3

التعاونية القائمة وبما ينسجم مع 
أفضل الممارسات في العمل 

 التعاوني 

نسبة الزيادة في عدد االعضاء التعاونيين الذين يشاركوا في االنشطة االقتصادية .9
 . لمجمعيات التعاونية الحالية

 .نسبة الجمعيات التي تنفذ انشطة مجتمعية ممولة من عائدات الجمعية نفسيا.10
 نسبة الزيادة في عضوية الجمعيات التعاونية القائمة حاليًا  . 11
نسبة االعضاء في الجمعيات الذين شاركوا في انشطة تثقيف وتوعية مجتمعية قدمت . 12

 .ليم من خالل جمعيتيم
تشجيع مبادرات مجتمعية جديدة  . 4

إلقامة جمعيات تعاونية  قابمة 
 لمتطور أو لتطوير ما ىو قائم

 .عدد الجمعيات الجديدة التي شكمت بناء عمى دراسات معينة وبمبادرات ذاتية.13
نسبة الجمعيات القائمة التي اقر مجمس ادراتيا تطوير او تغيير مجال عمميا لينسجم .14

 .مع المتغيرات الحالية او لتطوير دورىا االقتصادي
 مؤشرات عمى مستوى التدخالت
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 مؤشرات التدخالت اليدف االستراتيجي
إيجاد بيئة مؤسساتية .1

تمكن تنمية ونمو الحركة 
التعاونية كأحد القطاعات 

 االقتصادية الرئيسية 

إقرار مشروع قانون التعاوني الجديد واشارة جميع المعنيين ان السمطة  ممتزمة في . 1
 .تطبيقو عمى الجميع

شارة المعنيين بانيم لدييم . 2 عدد الموائح واألنظمة الخاصة في القانون التي تم اعدادىا وا 
 ,معرفة بيا

 .عدد الدراسات التي نشرت  حول اثر التشريعات القائمة عمى تطوير العمل التعاوني.3
 وجود عمى االقل منياج مدرسي واحد  يرسخ مفيوم ومبادئ عمل التعاون .4
عدد االنشطة االعالمية الرسمية وغير الرسمية التي تناولت موضوع العمل التعاوني .5

 وركزت عمى نشر مفاىيم ومبادئ العمل التعاوني
 .عدد الفعاليات واالنشطة الجماىرية التي نظمت خالل عام وعدد المشاركين بيا. 6
الييئة العامة لمعمل التعاوني تعمل بكادر وظيفي مالئم الستراتيجيتيا وانظمتيا ولدييا .7

 .التمويل الكافي لمقيام بمياميا
عدد عالقات الشراكة التي تبنى مع مؤسسات خارجية وعدد الوزارات التي تفعل دورىا .8

في دعم الجمعيات التعاونية وعدد المجان التنسيقية التي تجتمع بشكل دوري لتنظيم العمل 
 .التعاوني

زيادة إجمالي قيمة .2
االستثمارات القائمة 
 لمجمعيات التعاونية 

 .عدد الجمعيات التي يمتزم جميع االعضاء بتسديد قيمة اشتراكاتيم.9
 %. 10عدد الجمعيات التي تزيد عدد اعضائيا بما ال يقل عن . 10
 .وجود صندوق وطني لتمويل الجمعيات التعاونية. 11
 . وجود برنامج مخصص لمتمويل االسالمي لمجمعيات التعاونية القائمة. 12
 .عدد البنوك التي توفر برامج خاصة لتمويل الجمعيات التعاونية. 13
عدد العقود التصديرية التي تمت بتيسير من المؤسسات او قيادات الجمعيات وقيمة .14

 .ىذه العقود
عدد االجراءات التحفيزية ذات العالقة باسترداد الضريبي او تسويق المنتجات .15

 .لمجمعيات التعاونية القائمة
وجود برنامج لتطوير اعمال الجمعيات التعاونية قادر عمى الوصول الى جميع .16

 .الجمعيات التعاونية
تحسين األداء العام   .3

لمجمعيات التعاونية القائمة 
وبما ينسجم مع أفضل 
الممارسات في العمل 

 التعاوني 

عدد الجمعيات التي تطور انظمتيا االدارية والمالية وتطور خطط عمل لتطوير .17
 . اعماليا

عدد المذين اشتركوا في دورات تدريبية من مجالس االدارة والييئات العام وعدد االيام .18
 .التدريبية التي شارك فييا عضاء تعاونيين

 . عدد الزيارات االرشادية التعاونية التي تقدم لالعضاء التعاونيين.19
عدد دراسات الجدوى التي تم اعدادىا لمجمعيات القائمة ومدى شموليتيا لجميع . 20
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 .  العناصر التي يجب ان تكون في دراسات الجدوى
عدد الزيارات التي تقوم بيا االدارة العام لمجمعيات في مقراتيا لتدقيق المعمومات او .21

 . لمتابعة عمميا بشكل عام
تشجيع مبادرات .4

مجتمعية جديدة  إلقامة 
جمعيات تعاونية  قابمة 

لمتطور أو لتطوير ما ىو 
 قائم 

 عدد الدراسات العامة حول آفاق العمل التعاوني . 22
وجود قاعدة معمومات حول العمل التعاوني الحالي مبنية عمى تحميل شمولي ومتاحة .23

 .لمجميع
 .جميع الجمعيات المسجمة حديثًا تتمقى ارشاد تعاوني قبل التسجيل.24
 .عدد الذين تمة تدريبيم في مجال قادة تعاونيين.25

 

 الوساءلت .7.2

تعزيزًا لمنظام النزاىة الوطني،ستمتزم المؤسسات التي تعنى في تطوير العمل التعاوني عمى تعزيز المسائمة في عمميا 
، والتي بنيت عمى مستوى االىداف و 39من خالل متابعة تنفيذ االستراتيجية اعاله، بحيث تشكل المؤشرات  ال

مستوى التدخالت اطارًا محددًا لعممية المتابعة والمسائمة، لمجميع، وبشكل محدد وتعميقًا لممسائمة سيتم العمل في ما 
 :يمي

تطوير وظيفة الرقابة والتقييم من خالل االدارة العام لمتعاون لجمع المعمومات بعممية تشاركية من جميع  .1
 .المعنيين في العمل التعاوني وخاصة الجمعيات نفسيا

عقد ورشة عمل سنوية الستعراض خطط وبرامج المؤسسات والمعنيين في العمل التعاوني اي عمل خطة  .2
 .سنوية لمقطاع تعتمد عمى الخطة االستراتيجية

 .عقد جمسات وورش عمل لنقاس نتائج عمل المؤسسات والجمعيات ذات العالقة قي الخطة االستراتيجية .3

 .اعداد تقرير سنوي حول مجمل العمل التعاوني يعمل كرقيب عمى مؤشرات العمل التعاوني .4

تفعيل وظيفة التقييم عمى المشاريع والبرامج التي تقدم من قبل الجميع لمخروج بدروس مستفادة، بحيث يتم  .5
 . تعميم نتائج التقييمات بطرق ووسائل مختمفة لضمان وصوليا لجميع المعنيين خاصة الجمعيات نفسيا
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 السياسات ممخص نموذج (أ) ممحق

 القطاع التعاوني/ ممخص السياسات

 الجمعيات لتطوير ومحفزة منظمة الفمسطينية التشريعات: 1رقم   السياسة. 

 وزارة العمل : المؤسسة الرئيسية 

 التشريعي، ،المجلس العدل وزارة العمل، وزارة: السياسة تنفيذ تتولى التي المؤسسات أو المؤسسة 

 الخاص والقطاع الحكومية، غير المنظمات التعاونيات،
 

 التوجو المقترح لمسياسة : 

 إقرار قانون تعاوني الجديد 

  اعداد اللوائح التنفيذية 

 التوصيات وراء تقف التي األسباب : 

o التعاوني القطاع احتياجات يمبي ال الحالي القانون  

o وفاعل واضح قانوني طارإ غياب 

o في كل من الضفة الغربية وقطاع غزةلمتعاون قانونان حاليا  يطبقحيث القانون في ازدواجية وجود  . 

 

 إيجاد بيئة مؤسساتية تمكن من تنمية ونمو الحركة التعاونية كأحد القطاعات االقتصادية : االستراتيجي اليدف
 الرئيسية

 مؤشر النتائج القطاعية : 

 لتسيير او التعاونية الجمعيات لتمويل او لخدمات او لمنتجات امتيازات تعطي التي التشريعات في البنود عدد-
 .اعماليا

 العمل  وزارة لسياسات امتدادا السياسة ىذه تعتبر: 2010 و 2008 عامي بين الواقعة الفترة في الوضع
 التعاوني القطاع وتنمية تطوير من تكمن قانونية بيئة ايجاد إلى الرامية  2010-2008خالل الفترة 

 يمي ما تحقيق الى السياسة ىذه تنفيذ سيؤدي: السياسة تخمفيا التي اآلثار: 

 التعاوني القطاع لعمل ممكنة تشريعية بيئة توفير .1
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 (أ)الممحق 

 القطاع التعاوني/ ممخص السياسات

 التعاوني العمل بأىمية عام مجتمعي وعي   :2 رقم السياسة. 

 وزارة العمل  : المؤسسة الرئيسية 

 غير المنظمات التعاونيات، والتعليم، التربية وزارة العمل، وزارة: السياسة تنفيذ تتولى التي المؤسسات أو المؤسسة 

 . الخاص والقطاع الحكومية،
 دخال مبادئ التعاون :لمسياسة المقترح التوجو  نشر المبادئ والثقافة التعاونية في كافة جوانب وفئات المجتمع وا 

 . عمى المحاور األساسية التي تبنى حوليا المناىج الدراسية
 التوصيات وراء تقف التي األسباب : 

o عام بشكل المجتمع وادى التعاونيين االعضاء لدى التعاونية والمبادئ بالقيم الوعي مستوى تدني . 

 إيجاد بيئة مؤسساتية تمكن من تنمية ونمو الحركة التعاونية كأحد القطاعات االقتصادية : االستراتيجي اليدف
 . الرئيسية

 مؤشر النتائج القطاعية .  

 نسبة الزيادة في المجتمع الفمسطيني الذين يؤمنوا باىمية العمل التعاوني في مجاالت مختمفة

 ولكنيا السياسة بيذه العالقة ذات األنشطة بعض ىناك: 2010 و 2008 عامي بين الواقعة الفترة في الوضع 
 .ومشتتة متواضعة

 إلى السياسة ىذه تنفيذ سيؤدي: السياسة تخمفيا التي اآلثار: 

 . عام بشكل المجتمع ولدى التعاونيين االفراد لدى التعاونية والمبادئ بالقيم الوعي زيادة .1

 . تعاوني مجتمع خمق في الفمسطيني واالعالم التعميمية المؤسسات من كل مساىمة تفعيل .2
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 (أ)الممحق 

 القطاع التعاوني/ ممخص السياسات

 تنظيم وتطوير العمل التعاوني يمقى عمى مسؤولية ىيئة مستقمة تساىم الدولة في تمويميا   :3 رقم السياسة 

 وزارة العمل  : المؤسسة الرئيسية 

 .الخاص والقطاع الحكومية، غير المنظمات التعاونيات، العمل، وزارة: السياسة تنفيذ تتولى التي المؤسسات أو المؤسسة

 التوجو المقترح لمسياسة : 

داري، مالي استقالل ذات اعتبارية بشخصية تتمتع عامة ىيئة نشاءإ  التعاوني القطاع عمى اإلشراف الييئة وتتولى وا 
 الذات عمى االعتماد وتعزيز المحمي، والمجتمع لمتعاونيين، والثقافي واالجتماعي قتصاديالا المستوى رفع عمى وتعمل
 مصالحيم لتحقيق

 

 التعاوني القطاع وتطوير تنمية عمى تعمل متخصصة راعية جية ايجاد :التوصيات وراء تقف التي األسباب . 

 إيجاد بيئة مؤسساتية تمكن من تنمية ونمو الحركة التعاونية كأحد القطاعات االقتصادية : االستراتيجي اليدف
 . الرئيسية

 مؤشر النتائج القطاعية : 

جميع األطراف التي تعنى في العمل التعاوني تشير الى رضاىا حول التنسيق القائم بين المؤسسات المعنية وخاصة 
 في معرفة نشاطات بعضيا وفي تبادل خطط وتقارير عمميا بشكل ممنيج ومنتظم دون تضارب

 العمل  وزارة لسياسات امتدادا السياسة ىذه تعتبر :2010 و 2008 عامي بين الواقعة الفترة في الوضع
 . التعاوني العمل وتنمية تطوير عمى تعمل متخصة ىيئة ايجاد إلى الرامية  2010-2008خالل الفترة 

 إلى السياسة ىذه تنفيذ سيؤدي: السياسة تخمفيا التي اآلثار: 

  التعاوني العمل تطوير الى الرامية الجيود تنسيق .1

 . واحدة مظمة تحت موحدة التعاوني القطاع تستيدف التي والبرامج االنشطة .2
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 (أ)الممحق 

 القطاع التعاوني / ممخص السياسات

 التعاوني العمل في الفاعمين بيع والتنسيق الشراكة عالقات تفعيل   :4 رقم السياسة . 

 وزارة العمل  : المؤسسة الرئيسية 

 الحكومية، غير المنظمات التعاونيات، العمل، وزارة: السياسة تنفيذ تتولى التي المؤسسات أو المؤسسة 

 الخاص والقطاع
 تأتي قضية تفعيل العالقة بين كافة األطراف ذات العالقة بالعمل التعاوني منسجمة : لمسياسة المقترح التوجو

 . مع التوجو العام لتطوير وتنمية القطاع التعاوني

 التوصيات وراء تقف التي األسباب : 

مستوى التعاون بين الجمعيات التعاونية وبين االتحادات وغيرىا من األطراف ذات العالقة ال زالت 
 ضعيفة و بحاجة إلى تفعيل

 تنظيم وتطوير العمل التعاوني يمقى عمى مسؤولية ىيئة مستقمة تساىم الدولة في : االستراتيجي اليدف
 تمويميا

 مؤشر النتائج القطاعية : 

جميع األطراف التي تعنى في العمل التعاوني تشير الى رضاىا حول التنسيق القائم بين المؤسسات المعنية وخاصة 
 في معرفة نشاطات بعضيا وفي تبادل خطط وتقارير عمميا بشكل ممنيج ومنتظم دون تضارب

 ىذا في السابقة الفترة خالل تحققت التي االنجازات رغم  :2010 و 2008 عامي بين الواقعة الفترة في الوضع
 .لمتحسين قابمة و كافية غير أنيا إال المجال

 إلى السياسة ىذه تنفيذ سيؤدي: السياسة تخمفيا التي اآلثار: 

 . التعاوني بالعمل العالقة ذات الجيات كافة بين التنسيق مستوى تحسين .1
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 (أ)الممحق 

 القطاع التعاوني / ممخص السياسات

 االقتصادية مشاريعيا أساس تشكل الجمعية مشاريع في المالية األعضاء مشاركة   :5 رقم السياسة. 

 وزارة العمل  : المؤسسة الرئيسية 

 الحكومية، غير المنظمات التعاونيات، العمل، وزارة: السياسة تنفيذ تتولى التي المؤسسات أو المؤسسة  

 التوجو المقترح لمسياسة : 

 . تعزيز قدرة الجمعيات التعاونية في االعتماد عمى ذاتيا .1

 زيادة العضوية في الجمعيات التعاونية  .2

 . زيادة نسبة التزام أعضاء الجمعيات التعاونية في تسديد اشتراكاتيم .3

 التوصيات وراء تقف التي األسباب : 

 تدني مستوى المشاركة االقتصادية بين أعضاء الجمعيات التعاونية  .1

  عام بشكل جيدة غير التعاونية لمجمعيات المالية المراكز .2

 مشاريعيا إقامة في تعتمد ال و الخارجي والدعم الخارجية المنح عمى التعاونية الجمعيات تعتمد .3
 . الذاتية مصادرىا عمى أنشطتيا وتمويل

 التعاونية لمجمعيات القائمة االستثمارات قيمة إجمالي زيادة: االستراتيجي اليدف 

 مؤشر النتائج القطاعية : 

 القائمة التعاونية لمجمعيات التشغيمي الرأسمال معدل في الزيادة نسبة

 في السابقة الفترة خالل تحققت التي االنجازات رغم  :2010 و 2008 عامي بين الواقعة الفترة في الوضع 
 .لمتحسين قابمة و كافية غير أنيا إال المجال ىذا

 إلى السياسة ىذه تنفيذ سيؤدي: السياسة تخمفيا التي اآلثار: 

  ذاتيا عمى االعتماد في التعاونية الجمعيات قدرة تعزيز .1
 . الشتراكاتيم األعضاء تسديد نسبة وزيادة التعاونية الجمعيات في العضوية زيادة .2
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 (أ)الممحق 

 القطاع التعاوني / ممخص السياسات

 التعاونية الجمعيات مشاريع لتطوير المحمية الثقافة مع ومنسجم ميسر تمويل توفير   :6 رقم السياسة. 

 وزارة العمل  : المؤسسة الرئيسية 

 الحكومية، غير المنظمات التعاونيات، النقد، سلطة العمل، وزارة: السياسة تنفيذ تتولى التي المؤسسات أو المؤسسة 

 الخاص والقطاع

 التوجو المقترح لمسياسة : 

 إيجاد صندوق خاص لتمويل الجمعيات التعاونية  .1

توفير التمويل لمجمعيات التعاونية بشروط معقولة ومن المصادر المختمفة بما في ذلك  .2
 . التمويل اإلسالمي

 تعزيز نظم المتابعة لمقروض التي تمنح لمجمعيات التعاونية  .3
 التوصيات وراء تقف التي األسباب : 

  التمويل مصادر إلى التعاونية الجمعيات وصول صعوبة .1
 القروض منح عمى لمموافقة المالية المؤسسات تفرضيا التي واإلجراءات الشروط صعوبة .2

 . لممؤسسات

 التعاونية لمجمعيات القائمة االستثمارات قيمة إجمالي زيادة: االستراتيجي اليدف 

 مؤشر النتائج القطاعية : 

 االقتصادية مشروعيا لتنمية الخارجية المالية المصادر الى الوصول من تتمكن التي الجمعيات نسبة
 

 السياسة بيذه العالقة ذات األنشطة بعض ىناك :2010 و 2008 عامي بين الواقعة الفترة في الوضع 
 .ومشتتة متواضعة ولكنيا

 إلى السياسة ىذه تنفيذ سيؤدي: السياسة تخمفيا التي اآلثار: 

  التمويل مصادر إلى الوصول من التعاونية الجمعيات تمكين.  1
 . سنوي فائض تحقق إنتاجية بمشاريع البدء  عمى الجمعيات قدرة تعزيز. 2
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 (أ)الممحق 

 القطاع التعاوني / ممخص السياسات

 سنوي فائض تحقق الجمعيات تمارسيا التي االقتصادية األنشطة   :7 رقم السياسة. 

 الجمعيات االىمية  : المؤسسة الرئيسية 

 والقطاع الحكومية، غير المنظمات التعاونيات، ، العمل، وزارة: السياسة تنفيذ تتولى التي المؤسسات أو المؤسسة 

 الخاص
 التوجو المقترح لمسياسة : 

 تقديم حوافز مالية لمجمعيات لتشجيعيا عمى االستثمار وتحقيق فائض مالي  .1

 المساىمة في تمكين التعاونيات من تسويق منتجاتيا محميا ودوليا  .2

 .تحسين قدرات الكادر التعاوني عمى استقطاب مشاريع جديدة .3
 التوصيات وراء تقف التي األسباب : 

  دوليا أو محميا ذلك كان سواء التسويقية قدراتيا في ضعف من عام بشكل التعاونيات تعاني .1

 عمى قدرتيا من يحد ما وىو التعاونية الجمعيات إيرادات عمى ضرائب فرض حاليا يجري .2
 . مالية فوائض تحقيق

 التعاونية لمجمعيات القائمة االستثمارات قيمة إجمالي زيادة: االستراتيجي اليدف 

 مؤشر النتائج القطاعية : 

 .عام كل نياية في عائد تحقق التي الجمعيات نسبة-
 .الشيرية مخصصاتيم في الزيادة ونسبة التعاونية الجمعيات في العاممين عدد في الزيادة نسبة-

 السياسة بيذه العالقة ذات أنشطة يوجد ال :2010 و 2008 عامي بين الواقعة الفترة في الوضع . 

 
 إلى السياسة ىذه تنفيذ سيؤدي: السياسة تخمفيا التي اآلثار: 

  التعاونية الجمعيات منتجات تسويق في المساىمة.  1
 . المنتجة التعاونية لمجمعيات المالية المراكز تحسين. 2
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 (أ)الممحق 

 القطاع التعاوني / ممخص السياسات

 االقتصادية ومشاريعيا التعاونية الجمعيات إدارة من متمكنة الجمعيات في اإلدارة مجالس   :8 رقم السياسة. 

 الجمعيات االىمية  : المؤسسة الرئيسية 

 الحكومية، غير المنظمات التعاونيات، العمل، وزارة: السياسة تنفيذ تتولى التي المؤسسات أو المؤسسة  

 التوجو المقترح لمسياسة : 

 .  الرئيسية ألنشطتيا والتخطيط والمالية اإلدارية أنظمتيا لتطوير لمجمعيات فني دعم توفير .1

 .القائمة التشريعات وفي وفنية إدارية مجاالت في التعاونية الجمعيات كوادر تدريب .2

 .والموظفين اإلدارة مجالس ألعضاء التعاوني اإلرشاد تقديم .3
 التوصيات وراء تقف التي األسباب : 

بشكل عام فان الغالبية العظمى من الجمعيات التعاونية تدار مباشرة من قبل أعضاء مجمس اإلدارة  يعممون تطوعا 
وال تعتمد ىذه الجمعيات عمى موظفين مختصين أو لدييم خبرة في إدارة األعمال، خاصة أنو قميال ما يتم مراعاة 

عامل الخبرة عند انتخابات مجمس اإلدارة، ومع أن أعضاء مجمس اإلدارة يمتمكون نوعا من الخبرات والمعارف الفنية 
ولكنيم عادة ال يمتمكون الخبرات العممية الكافية في إدارة المشاريع واإلدارة المالية وغيرىا من الجوانب ذات العالقة، 

 ولذلك فان قضية بناء قدرات إدارة الجمعيات التعاونية لو أن يساىم في تطوير وتنمية القطاع التعاوني 

 في الممارسات أفضل مع ينسجم وبما القائمة التعاونية لمجمعيات   العام األداء تحسين: االستراتيجي اليدف 
 التعاوني العمل

 مؤشر النتائج القطاعية : 
 السياسة بيذه العالقة ذات األنشطة بعض ىناك :2010 و 2008 عامي بين الواقعة الفترة في لوضع 

 .ومشتتة متواضعة ولكنيا

 
 إلى السياسة ىذه تنفيذ سيؤدي: السياسة تخمفيا التي اآلثار: 

   التعاونية الجمعيات وكادر اإلدارة مجالس قدرات بناء.  1
 تعزيز حاكمية الجمعيات التعاونية  . 2
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 (أ)الممحق 
 القطاع التعاوني / ممخص السياسات

 االقتصادية الجمعيات مشاريع في االقتصادية األعضاء مشاركة تطوير عمى قادرة الجمعيات   :9 رقم السياسة. 

 الجمعيات االىمية  : المؤسسة الرئيسية 

 الخاص والقطاع الحكومية، غير المنظمات التعاونيات، العمل، وزارة: السياسة تنفيذ تتولى التي المؤسسات أو المؤسسة 

 التوجو المقترح لمسياسة : 

 .لمجمعيات الجدوى دراسات إعداد فييا بما األعمال لتطوير برامج تقديم. 1
 .والدولية المحمي لألسواق التعاونيات منتجات وصول تسيل وعقود برامج إيجاد. 2

 التوصيات وراء تقف التي األسباب : 

 لعدم الواقع في يعود وىذا التعاونية، الجمعيات أعضاء لدى االقتصادية المشاركة مستوى في كبير ضعف وجود 
 الجمعيات معظم أن كما األعضاء، تشغيل في تساىم إنتاجية مشاريع توفير عمى التعاونية الجمعيات قدرة

 أن القول ويمكن اقتصادية، مشاريع تقيم وال لألعضاء أو لمجمعية منح استقطاب باتجاه تعمل القائمة التعاونية
 يستوجب ما وىو االقتصادية، التعاونيات مشاريع في اقتصادياً  يشاركوا ال التعاونية الجمعيات أعضاء معظم
 .التعاونية الجمعيات لدى االقتصادية المشاركة مستوى لتطوير التدخل

 

 في الممارسات أفضل مع ينسجم وبما القائمة التعاونية لمجمعيات   العام األداء تحسين: االستراتيجي اليدف 
 التعاوني العمل

 مؤشر النتائج القطاعية : 

 .نسبة الزيادة في عدد االعضاء التعاونيين الذين يشاركوا في االنشطة االقتصادية لمجمعيات التعاونية الحالية
 

 السياسة بيذه العالقة ذات األنشطة بعض ىناك :2010 و 2008 عامي بين الواقعة الفترة في الوضع 
 .ومشتتة متواضعة ولكنيا

 إلى السياسة ىذه تنفيذ سيؤدي: السياسة تخمفيا التي اآلثار: 

  التعاونية الجمعيات أعضاء لدى االقتصادية المشاركة مستوى تعزيز. 1
 . الوطني االقتصاد في التعاوني لمقطاع االقتصادية المساىمة تعزيز. 2
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 (أ)الممحق 

 القطاع التعاوني / ممخص السياسات

 التعاوني العمل مبادئ ممارسات في التزام لدييم التعاونيون األعضاء   :10 رقم السياسة. 

 الجمعيات التعاونية  : المؤسسة الرئيسية 

 الحكومية غير المنظمات التعاونيات، العمل، وزارة: السياسة تنفيذ تتولى التي المؤسسات أو المؤسسة 

 التوجو المقترح لمسياسة : 

 . عام بشكل والمجتمع التعاونية الجمعيات أعضاء لدى التعاوني الوعي زيادة.1
 التوصيات وراء تقف التي األسباب : 

 عام بشكل والمجتمع التعاونيات أعضاء لدى التعاوني العمل وطبيعة ومبادئ قيم في والمعرفة الثقافة محدودية
 عمى بناء بالجمعيات األعضاء التحاق عدم يكون وقد التعاوني، القطاع تواجو التي التحديات أىم احد تشكل
 فيميا وعدم التعاون مسار عن التعاونيات انحراف إلى أدت التي األسباب أىم من التعاوني العمل مبادئ

 .تأسيسيا خمف الكامنة الحقيقة لألسباب

 في الممارسات أفضل مع ينسجم وبما القائمة التعاونية لمجمعيات   العام األداء تحسين: االستراتيجي اليدف 
 التعاوني العمل

 مؤشر النتائج القطاعية : 

 جمعيتيم خالل من ليم قدمت مجتمعية وتوعية تثقيف انشطة في شاركوا الذين الجمعيات في األعضاء نسبة

 السياسة بيذه العالقة ذات األنشطة بعض ىناك :2010 و 2008 عامي بين الواقعة الفترة في الوضع 
 .ومشتتة متواضعة ولكنيا

 إلى السياسة ىذه تنفيذ سيؤدي: السياسة تخمفيا التي اآلثار: 

 .  عام بشكل والمجتمع الجمعيات أعضاء لدى التعاون وقيم بمبادئ الوعي مستوى تحسين. 1
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 (أ)الممحق 

 القطاع التعاوني / ممخص السياسات

 والمينية الناظمة التشريعات إطار في التعاوني العمل وتدعم تنظم رسمية رقابة   :11 رقم السياسة. 

 وزارة العمل  : المؤسسة الرئيسية 

 الخاص والقطاع الحكومية، غير المنظمات التعاونيات، العمل، وزارة: السياسة تنفيذ تتولى التي المؤسسات أو المؤسسة 

 التوجو المقترح لمسياسة : 

 بناء قدرات اإلدارة العامة لمتعاون  .1

 .  الجديدة الجمعيات وتسجيل القائمة، الجمعيات عمل متابعة .2
 التوصيات وراء تقف التي األسباب : 

 وقد التعاوني، العمل ودعم تنظيم عمى تعمل بحيث رسمية رقابة في ضعف وجود من التعاوني القطاع زال ما
 تشريعي إطار غياب جانب إلى المجال، ىذا في بدورىا لمقيام  المختصة الجيات إمكانيات ضعف إلى ذلك يعود

 الرقابة من االختصاص جيات تمكين التعاونية الجمعيات خصوصية ضمان ناحية من الجميع حق يحفظ واضح
 .عمييا

 

 في الممارسات أفضل مع ينسجم وبما القائمة التعاونية لمجمعيات   العام األداء تحسين: االستراتيجي اليدف 
 التعاوني العمل

 
 مؤشر النتائج القطاعية : 

 

 السياسة بيذه العالقة ذات األنشطة بعض ىناك :2010 و 2008 عامي بين الواقعة الفترة في الوضع 
 .ومشتتة متواضعة ولكنيا

 
 إلى السياسة ىذه تنفيذ سيؤدي: السياسة تخمفيا التي اآلثار: 

 التعاوني القطاع عمى الرقابي بدورىا لمقيام لمتعاون العامة اإلدارة قدرة تعزيز .1
 .  التعاونية لممبادئ واضح فيم أساس عمى تبنى الجديدة التعاونية الجمعيات .2
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 (أ)الممحق 

 القطاع التعاوني / ممخص السياسات

 التعاوني العمل لتطوير رئيسي مدخل التعاونية الدراسات   :12 رقم السياسة. 

 وزارة العمل  : المؤسسة الرئيسية 

 الخاص والقطاع الحكومية، غير المنظمات التعاونيات، العمل، وزارة: السياسة تنفيذ تتولى التي المؤسسات أو المؤسسة 

 التوجو المقترح لمسياسة : 

 التعاوني العمل آفاق حول عامة دراسات إعداد .1

 .شمولي تحميل عمى مبنية الحالي التعاوني العمل حول معمومات قاعدة تطوير .2
 التوصيات وراء تقف التي األسباب : 

 يتطمب ما وىو التعاوني، لمواقع شموليا وتحميال دقيقة دراسات تتطمب التعاوني القطاع وتنمية تطوير عممية إن
 .التعاوني العمل لتطوير المطموبة والتدخالت األولويات لتحديد القطاع بيذا العالقة ذات األطراف كافة إشراك
 

 ىو ما لتطوير أو لمتطور قابمة  تعاونية جمعيات إلقامة  جديدة مجتمعية مبادرات تشجيع: االستراتيجي اليدف 
 .قائم

 مؤشر النتائج القطاعية : 

 ذاتية وبمبادرات معينة دراسات عمى بناء شكمت التي الجديدة الجمعيات عدد. 
 السياسة بيذه العالقة ذات األنشطة بعض ىناك :2010 و 2008 عامي بين الواقعة الفترة في الوضع 

 .ومشتتة متواضعة ولكنيا

 إلى السياسة ىذه تنفيذ سيؤدي: السياسة تخمفيا التي اآلثار: 

 . القطاع ىذا لتطوير وبرامج تدخالت عميو تبنى التعاوني لمواقع واضح فيم .1
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 (أ)الممحق 

 القطاع التعاوني / ممخص السياسات

 الناجح التعاوني العمل تطوير  في أساس التعاونيين األفراد وعي   :13 رقم السياسة 

 وزارة العمل  : المؤسسة الرئيسية 

 الخاص والقطاع الحكومية، غير المنظمات التعاونيات، العمل، وزارة: السياسة تنفيذ تتولى التي المؤسسات أو المؤسسة 

 التوجو المقترح لمسياسة : 

 اإلرشاد التعاوني قبل تسجيل الجمعيات .1

 المحمي المجتمع في تعاونيين قادة قدرات بناء .2
 التوصيات وراء تقف التي األسباب : 

 عممية حوليا تبنى أن يجب التي األسس أىم يشكل التعاوني العمل ومبادئ بقيم التعاونيين األعضاء وعي إن
 وأفراد التعاونيين األفراد لدى التعاونية والمبادئ بالقيم الوعي مستوى ومازال التعاوني، القطاع وتنمية تطوير

 لمعمل واضح فيم دون تتم التعاونية الجمعيات تسجيل فكرة أن كما بعيد، حد إلى ضعيفا عام بشكل المجتمع
 تعاوني مجتمع خمق في يساىم أن لو الفمسطيني المجتمع في التعاونية والقيم الثقافة نشر فان وبالتالي التعاوني،

 .صحيحة أسس عمى مبني ناجح
 

 ىو ما لتطوير أو لمتطور قابمة  تعاونية جمعيات إلقامة  جديدة مجتمعية مبادرات تشجيع: االستراتيجي اليدف 
 .قائم

 مؤشر النتائج القطاعية : 

 الحالية المتغيرات مع لينسجم عمميا مجال تغيير او تطوير ادراتيا مجمس اقر التي القائمة الجمعيات نسبة 
  االقتصادي دورىا لتطوير او

 السياسة بيذه العالقة ذات األنشطة بعض ىناك :2010 و 2008 عامي بين الواقعة الفترة في الوضع 
 .ومشتتة متواضعة ولكنيا

 
 إلى السياسة ىذه تنفيذ سيؤدي: السياسة تخمفيا التي اآلثار: 

 . التعاوني العمل وقيم لمبادئ واضح فيم ضمن تعمل تعاونية جمعيات .1

  



 السياسات تنفيذ نموذج (:ب) ممحق
 وزارة العمل : المؤسسة الرئيسية .الجمعيات لتطوير ومحفزة منظمة الفمسطينية التشريعات 1 السياسة رقم 

 
   مجال التنفيذ 

 

 X بناء مؤسسات الدولة الجديدة    التخفيف من آثار االحتالل     الدولة أرجاء كل في الخدمات توزيع   تطوير قدرات القطاع وخدماته

 
 

 تاريخ البدء المؤسسة التي تنفذ التدخالت تنفيذها يتوجب التي الرئيسية التدخالت
تاريخ 
 االنتهاء

 2010النشاطات المقررة في عام 

 ،المجلس العدل وزارة العمل، وزارة .متابعة إقرار مشروع قانون التعاوني الجديد .1
 2011 2011  التشريعي،

 

 ،المجلس العدل وزارة العمل، وزارة .إعداد الموائح واألنظمة الخاصة في القانون .2
 غير المنظمات التعاونيات التشريعي،
 الخاص والقطاع الحكومية،

2011 2013 

- 

 غير المنظمات ، العمل، وزارة . إعداد الدراسات حول اثر التشريعات .3
 2013 2011  الحكومية،

 

  

 تكاليف التدخالت 
2011 
 شيكل

2012 
 شيكل

2013 
 شيكل

 المبلغ الكلي
 شيكل

 0    .متابعة إقرار مشروع قانون التعاوني الجديد .1

 120,000 40,000 40,000 40,000 .إعداد الموائح واألنظمة الخاصة في القانون .2

 240,000 80,000 80,000 80,000 . إعداد الدراسات حول اثر التشريعات .3

 
 مؤشرات المخرجات

 
 2013االستهداف المحدد لعام  2012االستهداف المحدد لعام  2011االستهداف المحدد لعام 

     إقراره تم الجديد التعاون قانون .1

    . التشريعات اثر حول إعدادها تم التي الدراسات عدد .2
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     إعدادها تم بالقانون الخاصة واألنظمة اللوائح .3

    . الجديد القانون اثر عن العالقة ذات والجهات التعاوني القطاع رضا مستوى .4

 
 

 السياسة تتركها التي الدائمة اآلثار
  الجارية الموازنة على

 
 الجارية الموازنة على دائمة آثار ال
 

 

 
 على السياسة تخلفها التي اآلثار

 اإليرادات

 
 محدودة

 

 التزامات الدول المانحة
 

 . التدخالت هذه دعم في رغبتها عن المانحة الدول من العديد عبرت
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السياسات تنفيذنموذج : (ب) ممحق  

 وزارة العمل : المؤسسة الرئيسية .التعاوني العمل بأىمية عام مجتمعي وعي 2 السياسة رقم 

 
   مجال التنفيذ 

 

  بناء مؤسسات الدولة الجديدة    التخفيف من آثار االحتالل     الدولة أرجاء كل في الخدمات توزيع  X تطوير قدرات القطاع وخدماته

 
 

 تاريخ البدء المؤسسة التي تنفذ التدخالت تنفيذها يتوجب التي الرئيسية التدخالت
تاريخ 
 االنتهاء

 2010النشاطات المقررة في عام 

المناىج المدرسية ترسخ مفيوم ومبادئ عمل التعاون في  .1
 .المجتمع الفمسطيني

 والتعليم التربية وزارة العمل، وزارة

2011 2013 

 

اإلعالم الفمسطيني الرسمي وغير الرسمي يساىم في  .2
 نشر مفاىيم ومبادئ العمل التعاوني

 ، اإلعالم، وزارة العمل، وزارة
 الحكومية غير المنظمات

2011 2012 

 

 االتحادات التعاونية ، العمل، وزارة تنظيم فعاليات وأنشطة جماىيرية  .3
 2013 2010 الحكومية غير المنظمات

 

  

 تكاليف التدخالت 
2011 
 شيكل

2012 
 شيكل

2013 
 شيكل

 المبلغ الكلي
 بآالف الشواكل

 400,000 0 200,000 200,000 .المناىج المدرسية ترسخ مفيوم ومبادئ عمل التعاون في المجتمع الفمسطيني .1

 400,000 100,000 200,000 100,000 اإلعالم الفمسطيني الرسمي وغير الرسمي يساىم في نشر مفاىيم ومبادئ العمل التعاوني .2

 تنظيم فعاليات وأنشطة جماىيرية  .3
100,000 100,000 100,000 300,000 
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 مؤشرات المخرجات

 
 2013االستهداف المحدد لعام  2012االستهداف المحدد لعام  2011االستهداف المحدد لعام 

    . المدرسية المناهج في إدخالها تم التعاون ومفاهيم مبادئ .1

    . تنظيمها تم التي الجماهيرية واألنشطة الفعاليات عدد .2

 نشر في اإلعالم مساهمة عن العالقة ذات والجهات التعاوني القطاع رضا مستوى .3
 . التعاوني العمل ومبادئ مفاهيم

   

4.     

 
 
 

 السياسة تتركها التي الدائمة اآلثار
  الجارية الموازنة على

 
 الجارية الموازنة على دائمة آثار ال
 

 

 
 على السياسة تخلفها التي اآلثار

 اإليرادات

 
 محدودة

 

 التزامات الدول المانحة
 

 . التدخالت هذه دعم في رغبتها عن المانحة الدول من العديد عبرت
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السياسات تنفيذنموذج : (ب) ممحق  

 وزارة العمل : المؤسسة الرئيسية .تمويميا في الدولة تساىم مستقمة ىيئة مسؤولية عمى يمقى التعاوني العمل وتطوير تنظيم 3 السياسة رقم 

 
   مجال التنفيذ 

 

 X بناء مؤسسات الدولة الجديدة    التخفيف من آثار االحتالل     الدولة أرجاء كل في الخدمات توزيع   تطوير قدرات القطاع وخدماته

 
 

 تاريخ البدء المؤسسة التي تنفذ التدخالت تنفيذها يتوجب التي الرئيسية التدخالت
تاريخ 
 االنتهاء

 2010النشاطات المقررة في عام 

 لتنظيم العامة لييئةلإعداد األنظمة والموائح التفصيمية  .1
 التعاوني العمل

 غير المنظمات العمل، وزارة
  الحكومية،

2011 2013 

 

توفير مقر مجيز بجميع الموازم التي تسيل إدارة الييئة  .2
 لعمميا

  العمل، وزارة

2011 2013 

 

 العمل وزارة .توظيف كادر متخصص  .3
2010 2013 

 

 وزارة العمل .(حكومي، اتحادات، ممولين)تمويل الييئة  .4
  

 

  

 تكاليف التدخالت 
2011 
 شيكل

2012 
 شيكل

2013 
 شيكل

 المبلغ الكلي
 بآالف الشواكل

 160,000 30,000 30,000 100,000 التعاوني العمل لتنظيم العامة لييئةلإعداد األنظمة والموائح التفصيمية  .1

 600,000 100,000 100,000 400,000 توفير مقر مجيز بجميع الموازم التي تسيل إدارة الييئة لعمميا .2
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 720,000 300,000 220,000 200,000 .توظيف كادر متخصص  .3

 3,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 .(حكومي، اتحادات، ممولين)تمويل الييئة  .4

 
 

 
 مؤشرات المخرجات

 
 2013االستهداف المحدد لعام  2012االستهداف المحدد لعام  2011االستهداف المحدد لعام 

    . تأسيسها تم التعاوني العمل لتنظيم العامة الهيئة .1

     متخصص كادر وتعيين بالهيئة خاص مقر تجهيز تم .2

     عليه الحصول تم الهيئة لتمويل المرغوب التمويل قيمة .3

4.     

 
 
 

 السياسة تتركها التي الدائمة اآلثار
  الجارية الموازنة على

 
 الجارية الموازنة على دائمة آثار ال
 

 

 
 على السياسة تخلفها التي اآلثار

 اإليرادات

 
 محدودة

 

 التزامات الدول المانحة
 

 . التدخالت هذه دعم في رغبتها عن المانحة الدول من العديد عبرت
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السياسات تنفيذنموذج : (ب) ممحق  

 وزارة العمل : المؤسسة الرئيسية .التعاوني العمل في الفاعمين بيع والتنسيق الشراكة عالقات تفعيل 4 السياسة رقم 

 
   مجال التنفيذ 

 

  بناء مؤسسات الدولة الجديدة    التخفيف من آثار االحتالل     الدولة أرجاء كل في الخدمات توزيع  X تطوير قدرات القطاع وخدماته

 
 

 تاريخ البدء المؤسسة التي تنفذ التدخالت تنفيذها يتوجب التي الرئيسية التدخالت
تاريخ 
 االنتهاء

 2010النشاطات المقررة في عام 

 لقيامل االختصاص ذات والمؤسسات الوزارات كافة إشراك .1
  .بدورىا

  العمل، وزارة

2011 2013 

 

 الدول مختمف مع والتواصل العالقة وتفعيل تعزيز .2
 مع بالعالقة الميتمة الخارجية والمؤسسات والجيات
 . فمسطين في التعاونية الحركة

 المنظمات التعاونيات، العمل، وزارة
 الخاص والقطاع الحكومية، غير

2011 2012 

 

تشكيل لجان تنسيق متخصصة بين جميع المؤسسات  .3
 (تمويل، بناء قدرات )المعنية

 المنظمات التعاونيات، العمل، وزارة
 الخاص والقطاع الحكومية، غير

2010 2013 

 

  

 تكاليف التدخالت 
2011 
 شيكل

2012 
 شيكل

2013 
 شيكل

 المبلغ الكلي
 بآالف الشواكل

      .بدورىا لقيامل االختصاص ذات والمؤسسات الوزارات كافة إشراك .1

 360,000 120,000 120,000 120,000 مع بالعالقة الميتمة الخارجية والمؤسسات والجيات الدول مختمف مع والتواصل العالقة وتفعيل تعزيز .2
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 . فمسطين في التعاونية الحركة

     (تمويل، بناء قدرات )تشكيل لجان تنسيق متخصصة بين جميع المؤسسات المعنية .3

 
 

 
 مؤشرات المخرجات

 
 2013االستهداف المحدد لعام  2012االستهداف المحدد لعام  2011االستهداف المحدد لعام 

    .التعاوني بالعمل المهتمة الخارجية والمؤسسات الدول مع التبادلية الزيارات عدد .1

    . الخارجية الجهات مع العالقة تفعيل نتيجة تنفيذها تم التي البرامج عدد .2

 بالعمل المعنية المؤسسات جميع بين التنسيق مستوى تحسين على عمل الجان تشكيل .3
 . التعاوني

   

 
 
 

 السياسة تتركها التي الدائمة اآلثار
  الجارية الموازنة على

 
 الجارية الموازنة على دائمة آثار ال
 

 

 
 على السياسة تخلفها التي اآلثار

 اإليرادات

 
 محدودة

 

 التزامات الدول المانحة
 

 . التدخالت هذه دعم في رغبتها عن المانحة الدول من العديد عبرت
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السياسات تنفيذنموذج : (ب) ممحق  

 وزارة العمل : المؤسسة الرئيسية .االقتصادية مشاريعيا أساس تشكل الجمعية مشاريع في المالية األعضاء مشاركة 5 السياسة رقم 

 
   مجال التنفيذ 

 

  بناء مؤسسات الدولة الجديدة    التخفيف من آثار االحتالل     الدولة أرجاء كل في الخدمات توزيع  X تطوير قدرات القطاع وخدماته

 
 

 تاريخ البدء المؤسسة التي تنفذ التدخالت تنفيذها يتوجب التي الرئيسية التدخالت
تاريخ 
 االنتهاء

 2010النشاطات المقررة في عام 

 التعاونيات العمل، وزارة .متابعة تسديد األعضاء الشتراكاتيم .1
2011 2013 

 

 المنظمات التعاونيات، العمل، وزارة . زيادة عضوية الجمعيات القائمة .2
 2012 2011  الحكومية، غير

 

  

 تكاليف التدخالت 
2011 
 شيكل

2012 
 شيكل

2013 
 شيكل

 المبلغ الكلي
 بآالف الشواكل

  70,000 70,000 0,0007 .متابعة تسديد األعضاء الشتراكاتيم .1

  80,000 80,000 80,000 . زيادة عضوية الجمعيات القائمة .2

 
 

 
 مؤشرات المخرجات

 
 2013االستهداف المحدد لعام  2012االستهداف المحدد لعام  2011االستهداف المحدد لعام 

    . الشتراكاتهم األعضاء تسديدات في الزيادة نسبة .1

    . القائمة الجمعيات عضوية في الزيادة نسبة .2

3.     
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 السياسة تتركها التي الدائمة اآلثار
  الجارية الموازنة على

 
 الجارية الموازنة على دائمة آثار ال
 

 

 
 على السياسة تخلفها التي اآلثار

 اإليرادات

 
 محدودة

 

 التزامات الدول المانحة
 

 . التدخالت هذه دعم في رغبتها عن المانحة الدول من العديد عبرت
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السياسات تنفيذنموذج : (ب) ممحق  

 وزارة العمل : المؤسسة الرئيسية التعاونية الجمعيات مشاريع لتطوير المحمية الثقافة مع ومنسجم ميسر تمويل توفير 6 السياسة رقم 

 
   مجال التنفيذ 

 

 X بناء مؤسسات الدولة الجديدة    التخفيف من آثار االحتالل     الدولة أرجاء كل في الخدمات توزيع  X تطوير قدرات القطاع وخدماته

 
 

 تاريخ البدء المؤسسة التي تنفذ التدخالت تنفيذها يتوجب التي الرئيسية التدخالت
تاريخ 
 االنتهاء

 2010النشاطات المقررة في عام 

 النقد، سلطة العمل، وزارة إيجاد صندوق لتمويل الجمعيات التعاونية .1
 غير المنظمات التعاونيات،
 الخاص والقطاع الحكومية،

2011 2013 

 

 غير المنظمات التعاونيات، . توفير برامج لمتمويل اإلسالمي .2
 2013 2011 الخاص والقطاع الحكومية،

 

 المنظمات التعاونيات،  النقد، سلطة .توفير التمويل لمجمعيات من مؤسسات اإلقراض والبنوك .3
 2013 2011 الخاص والقطاع الحكومية، غير

 

تعزيز نظم المتابعة والتقييم والرقابة عند تمويل مشاريع  .4
 الجمعيات 

  النقد، العمل،سلطة وزارة
 غير المنظمات التعاونيات،
 2013 2011 الخاص والقطاع الحكومية،

 

  

 تكاليف التدخالت 
2011 
 شيكل

2012 
 شيكل

2013 
 شيكل

 المبلغ الكلي
 بآالف الشواكل

 50,000,000 20,000,000 20,000,000 10,000,000 إيجاد صندوق لتمويل الجمعيات التعاونية .1

 25,000,000 10,000,000 10,000,000 5,000,000 . توفير برامج لمتمويل اإلسالمي .2
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  - - - .توفير التمويل لمجمعيات من مؤسسات اإلقراض والبنوك .3

 600,000 200,000 200,000 200,000 تعزيز نظم المتابعة والتقييم والرقابة عند تمويل مشاريع الجمعيات  .4

 
 

 
 مؤشرات المخرجات

 
 2013االستهداف المحدد لعام  2012االستهداف المحدد لعام  2011االستهداف المحدد لعام 

     إنشائه تم التعاونية الجمعيات تمويل صندوق .1

     واإلسالمية التجارية البنوك خالل من منحها تك التي القروض عدد .2

3.     

 
 
 

 السياسة تتركها التي الدائمة اآلثار
  الجارية الموازنة على

 
 الجارية الموازنة على دائمة آثار ال
 

 

 
 على السياسة تخلفها التي اآلثار

 اإليرادات

 
 محدودة

 

 التزامات الدول المانحة
 

 . التدخالت هذه دعم في رغبتها عن المانحة الدول من العديد عبرت
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السياسات تنفيذنموذج : (ب) ممحق  

 وزارة العمل : المؤسسة الرئيسية .سنوي فائض تحقق الجمعيات تمارسيا التي االقتصادية األنشطة 7 السياسة رقم 

 
   مجال التنفيذ 

 

  بناء مؤسسات الدولة الجديدة    التخفيف من آثار االحتالل     الدولة أرجاء كل في الخدمات توزيع  X تطوير قدرات القطاع وخدماته

 
 

 تاريخ البدء المؤسسة التي تنفذ التدخالت تنفيذها يتوجب التي الرئيسية التدخالت
تاريخ 
 االنتهاء

 2010النشاطات المقررة في عام 

تحفيز مالي لمجمعيات من خالل إلغاء الضرائب والرسوم  .1
 واسترداد ضريبي. عمى اإليرادات

 وزراه المالية، وزارة العمل، وزارة
 غير المنظمات التعاونيات، االقتصاد

 2013 2011  الحكومية،

 

تعديل في شروط العطاءات لتنسجم مع قدرات الجمعيات  .2
 .التعاونية

 وزراه المالية، وزارة العمل، وزارة
  االقتصاد

2011 2013 

 

 التعاونيات،، االقتصاد وزراه ، إيجاد عقود تصديرية لمنتجات التعاونيات   .3
 والقطاع الحكومية، غير المنظمات

 الخاص

2011 2013 

 

 والقطاع الحكومية، غير المنظمات  مركز وبرامج لتطوير األعمال لمجمعيات التعاونية .4
 2013 2011 الخاص

 

  

 تكاليف التدخالت 
2011 
 شيكل

2012 
 شيكل

2013 
 شيكل

 المبلغ الكلي
 بآالف الشواكل

  - - - واسترداد ضريبي. تحفيز مالي لمجمعيات من خالل إلغاء الضرائب والرسوم عمى اإليرادات .1

 300,000 100,000 100,000 100,000 .تعديل في شروط العطاءات لتنسجم مع قدرات الجمعيات التعاونية .2
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 600,000 200,000 200,000 200,000 إيجاد عقود تصديرية لمنتجات التعاونيات   .3

 3,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000  مركز وبرامج لتطوير األعمال لمجمعيات التعاونية .4

 
 

 
 مؤشرات المخرجات

 
 2013االستهداف المحدد لعام  2012االستهداف المحدد لعام  2011االستهداف المحدد لعام 

     التعاونية للجمعيات إحالتها تمت التي العطاءات عدد .1

    تعاونية منتجات لتصدير توقيعها تم التي التصديرية العقود عدد .2

3.     

 
 
 

 السياسة تتركها التي الدائمة اآلثار
  الجارية الموازنة على

 
 الجارية الموازنة على دائمة آثار ال
 

 

 
 على السياسة تخلفها التي اآلثار

 اإليرادات

 
 محدودة

 

 التزامات الدول المانحة
 

 . التدخالت هذه دعم في رغبتها عن المانحة الدول من العديد عبرت
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السياسات تنفيذنموذج : (ب) ممحق  

 وزارة العمل : المؤسسة الرئيسية .االقتصادية ومشاريعيا التعاونية الجمعيات إدارة من متمكنة الجمعيات في اإلدارة مجالس 8 السياسة رقم 

 
   مجال التنفيذ 

 

  بناء مؤسسات الدولة الجديدة    التخفيف من آثار االحتالل     الدولة أرجاء كل في الخدمات توزيع  X تطوير قدرات القطاع وخدماته

 
 

 تاريخ البدء المؤسسة التي تنفذ التدخالت تنفيذها يتوجب التي الرئيسية التدخالت
تاريخ 
 االنتهاء

 2010النشاطات المقررة في عام 

توفير دعم فني لمجمعيات لتطوير أنظمتيا اإلدارية  .1
 .  والمالية والتخطيط ألنشطتيا الرئيسية

 غير المنظمات التعاونيات،
 الخاص والقطاع الحكومية،

2011 2013 

 

تدريب كوادر الجمعيات التعاونية في مجاالت إدارية  .2
 .وفنية وفي التشريعات القائمة

 غير المنظمات التعاونيات،
 الخاص والقطاع الحكومية،

2011 2013 

 

تقديم اإلرشاد التعاوني ألعضاء مجالس اإلدارة  .3
 .والموظفين

 المنظمات التعاونيات، العمل، وزارة
 الخاص والقطاع الحكومية، غير

2011 2013 

 

  
 

 

 تكاليف التدخالت 
2011 
 شيكل

2012 
 شيكل

2013 
 شيكل

 المبلغ الكلي
 بآالف الشواكل

 750,000 250,000 250,000 250,000 .  توفير دعم فني لمجمعيات لتطوير أنظمتيا اإلدارية والمالية والتخطيط ألنشطتيا الرئيسية .1
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 195,000 65,000 65,000 65,000 .تدريب كوادر الجمعيات التعاونية في مجاالت إدارية وفنية وفي التشريعات القائمة .2

 750,000 250,000 250,000 250,000 .تقديم اإلرشاد التعاوني ألعضاء مجالس اإلدارة والموظفين .3

 
 

 
 مؤشرات المخرجات

 
 2013االستهداف المحدد لعام  2012االستهداف المحدد لعام  2011االستهداف المحدد لعام 

    . تطويرها تم للجمعيات االستراتيجية والخطط والمالية االدارية االنظمة .1

     الجمعيات لكوادر تقديمها تم التي التدريبية الدورات عدد .2

 ذات المجاالت في تحسنت قدراتهم ان افادوا الذين التعاونية الجمعيات كوادر نسبة .3
 . االهتمام

   

 
 
 

 السياسة تتركها التي الدائمة اآلثار
  الجارية الموازنة على

 
 الجارية الموازنة على دائمة آثار ال
 

 

 
 على السياسة تخلفها التي اآلثار

 اإليرادات

 
 محدودة

 

 التزامات الدول المانحة
 

 . التدخالت هذه دعم في رغبتها عن المانحة الدول من العديد عبرت
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السياسات تنفيذنموذج : (ب) ممحق  

 وزارة العمل : المؤسسة الرئيسية . االقتصادية الجمعيات مشاريع في االقتصادية األعضاء مشاركة تطوير عمى قادرة الجمعيات 9 السياسة رقم 

 
   مجال التنفيذ 

 

  بناء مؤسسات الدولة الجديدة    التخفيف من آثار االحتالل     الدولة أرجاء كل في الخدمات توزيع  X تطوير قدرات القطاع وخدماته

 
 

 تاريخ البدء المؤسسة التي تنفذ التدخالت تنفيذها يتوجب التي الرئيسية التدخالت
تاريخ 
 االنتهاء

 2010النشاطات المقررة في عام 

تقديم برامج لتطوير األعمال بما فييا إعداد دراسات  .1
 .الجدوى لمجمعيات

 والقطاع الحكومية، غير المنظمات
 الخاص

2011 2013 

 

إيجاد برامج وعقود تسيل وصول منتجات التعاونيات  .2
 .لألسواق المحمية والدولية

 غير المنظمات االقتصاد، وزارة
 الخاص والقطاع الحكومية،

2011 2013 

 

  
 

 

 تكاليف التدخالت 
2011 
 شيكل

2012 
 شيكل

2013 
 شيكل

 المبلغ الكلي
 بآالف الشواكل

 600,000 200,000 200,000 200,000 .تقديم برامج لتطوير األعمال بما فييا إعداد دراسات الجدوى لمجمعيات .1

 240,000 80,000 80,000 80,000 .إيجاد برامج وعقود تسيل وصول منتجات التعاونيات لألسواق المحمية والدولية .2

3.      
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 مؤشرات المخرجات

 
 2013االستهداف المحدد لعام  2012االستهداف المحدد لعام  2011االستهداف المحدد لعام 

    عدد الدورات التدريبية التي تم تقديمها حول دراسات الجدوى  .1

    .مهنية مشاريع مقترحات كتابة نتيجة عليها الحصول تم التي المشاريع عدد .2

    . ودوليا محليا منتجاتها لتسةيق التعاونية الجمعيات مع توقيعها تم التي العقود عدد .3

 
 
 

 السياسة تتركها التي الدائمة اآلثار
  الجارية الموازنة على

 
 الجارية الموازنة على دائمة آثار ال
 

 

 
 على السياسة تخلفها التي اآلثار

 اإليرادات

 
 محدودة

 

 التزامات الدول المانحة
 

 . التدخالت هذه دعم في رغبتها عن المانحة الدول من العديد عبرت
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السياسات تنفيذنموذج : (ب) ممحق  

 وزارة العمل : المؤسسة الرئيسية . التعاوني العمل مبادئ ممارسات في التزام لدييم التعاونيون األعضاء 10 السياسة رقم 

 
   مجال التنفيذ 

 

  بناء مؤسسات الدولة الجديدة    التخفيف من آثار االحتالل     الدولة أرجاء كل في الخدمات توزيع  X تطوير قدرات القطاع وخدماته

 
 

 تاريخ البدء المؤسسة التي تنفذ التدخالت تنفيذها يتوجب التي الرئيسية التدخالت
تاريخ 
 االنتهاء

 2010النشاطات المقررة في عام 

 المنظمات التعاونيات، العمل، وزارة .تقديم اإلرشاد التعاوني ألعضاء الجمعيات .1
 2013 2011 الحكومية غير

 

 التعاونيات،وزارة العمل، وزارة حممة توعية سنوية حول العمل التعاوني  .2
 2013 2011  الحكومية، غير المنظمات  االعالم،

 

  
 

 

 تكاليف التدخالت 
2011 
 شيكل

2012 
 شيكل

2013 
 شيكل

 المبلغ الكلي
 بآالف الشواكل

  250,000 250,000 250,000 .تقديم اإلرشاد التعاوني ألعضاء الجمعيات .1

  100,000 100,000 100,000 حممة توعية سنوية حول العمل التعاوني  .2

3.      
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 مؤشرات المخرجات

 
 2013االستهداف المحدد لعام  2012االستهداف المحدد لعام  2011االستهداف المحدد لعام 

    . عدد حمالت التوعية السنوية التي تم تنفيذها .1

 بالمبادئ ملتزمين اصبحوا االعضاء ان افادوا الذين التعاوني بالعمل الفاعلين نسبة .2
 . التعاونية

   

3.     

 
 
 

 السياسة تتركها التي الدائمة اآلثار
  الجارية الموازنة على

 
 الجارية الموازنة على دائمة آثار ال
 

 

 
 على السياسة تخلفها التي اآلثار

 اإليرادات

 
 محدودة

 

 التزامات الدول المانحة
 

 . التدخالت هذه دعم في رغبتها عن المانحة الدول من العديد عبرت
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السياسات تنفيذنموذج : (ب) ممحق  

 والمينية الناظمة التشريعات إطار في التعاوني العمل وتدعم تنظم رسمية رقابة 11 السياسة رقم 
 وزارة العمل : المؤسسة الرئيسية

 
   مجال التنفيذ 

 

  بناء مؤسسات الدولة الجديدة    التخفيف من آثار االحتالل     الدولة أرجاء كل في الخدمات توزيع  X تطوير قدرات القطاع وخدماته

 
 

 تاريخ البدء المؤسسة التي تنفذ التدخالت تنفيذها يتوجب التي الرئيسية التدخالت
تاريخ 
 االنتهاء

 2010النشاطات المقررة في عام 

  التعاونيات، العمل، وزارة .متابعة الجمعيات القائمة .1
2011 2013 

 

  ، التعاونيات العمل، وزارة . متابعة تسجيل الجمعيات الحديثة .2
 والقطاع الحكومية، غير المنظمات

 الخاص

2011 2013 

 

  ، التعاونيات العمل، وزارة بناء قدرات اإلدارة العامة لمتعاون  .3
 والقطاع الحكومية، غير المنظمات

 الخاص

  

 

  
 

 

 تكاليف التدخالت 
2011 
 شيكل

2012 
 شيكل

2013 
 شيكل

 المبلغ الكلي
 بآالف الشواكل

 300,000 100,000 100,000 100,000 .متابعة الجمعيات القائمة .1

 240,000 80,000 80,000 80,000 . متابعة تسجيل الجمعيات الحديثة .2

 900,000 300,000 300,000 300,000 بناء قدرات اإلدارة العامة لمتعاون  .3
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 مؤشرات المخرجات

 
 2013االستهداف المحدد لعام  2012االستهداف المحدد لعام  2011االستهداف المحدد لعام 

    . قدرات االدارة العامة للتعاون طورت .1

 والجديدة القائمة الجمعيات متابعة ان افادوا افادوا الذين التعاوني بالعمل الفاعلين نسبة .2
 . تحسنت

   

3.     

 
 
 

 السياسة تتركها التي الدائمة اآلثار
  الجارية الموازنة على

 
 الجارية الموازنة على دائمة آثار ال
 

 

 
 على السياسة تخلفها التي اآلثار

 اإليرادات

 
 محدودة

 

 التزامات الدول المانحة
 

 . التدخالت هذه دعم في رغبتها عن المانحة الدول من العديد عبرت
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السياسات تنفيذنموذج : (ب) ممحق  

 التعاوني العمل لتطوير رئيسي مدخل التعاونية الدراسات 12 السياسة رقم 
 وزارة العمل : المؤسسة الرئيسية

 
   مجال التنفيذ 

 

  بناء مؤسسات الدولة الجديدة    التخفيف من آثار االحتالل     الدولة أرجاء كل في الخدمات توزيع  X تطوير قدرات القطاع وخدماته

 
 

 تاريخ البدء المؤسسة التي تنفذ التدخالت تنفيذها يتوجب التي الرئيسية التدخالت
تاريخ 
 االنتهاء

 2010النشاطات المقررة في عام 

 غير المنظمات العمل، وزارة إعداد دراسات عامة حول آفاق العمل التعاوني  .1
 2013 2011 الحكومية

 

تطوير قاعدة معمومات حول العمل التعاوني الحالي  .2
 .مبنية عمى تحميل شمولي

   ، التعاونيات العمل، وزارة

2011 2013 

 

3.   
  

 

  
 

 

 تكاليف التدخالت 
2011 
 شيكل

2012 
 شيكل

2013 
 شيكل

 المبلغ الكلي
 بآالف الشواكل

 600,000 200,000 200,000 200,000 إعداد دراسات عامة حول آفاق العمل التعاوني  .1

 600,000 200,000 200,000 200,000 .تطوير قاعدة معمومات حول العمل التعاوني الحالي مبنية عمى تحميل شمولي .2
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3.      

 

 
 مؤشرات المخرجات

 
 2013االستهداف المحدد لعام  2012االستهداف المحدد لعام  2011االستهداف المحدد لعام 

    . عدد الدراسات التي تم اعدادها حول العمل التعاوني .1

    . طورت التعاوني العمل حول شاملة معلومات قاعدة .2

3.     

 
 
 

 السياسة تتركها التي الدائمة اآلثار
  الجارية الموازنة على

 
 الجارية الموازنة على دائمة آثار ال
 

 

 
 على السياسة تخلفها التي اآلثار

 اإليرادات

 
 محدودة

 

 التزامات الدول المانحة
 

 . التدخالت هذه دعم في رغبتها عن المانحة الدول من العديد عبرت
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السياسات تنفيذنموذج : (ب) ممحق  

 الناجح التعاوني العمل تطوير  في أساس التعاونيين األفراد وعي 13 السياسة رقم 
 وزارة العمل : المؤسسة الرئيسية

 
   مجال التنفيذ 

 

  بناء مؤسسات الدولة الجديدة    التخفيف من آثار االحتالل     الدولة أرجاء كل في الخدمات توزيع  X تطوير قدرات القطاع وخدماته

 
 

 تاريخ البدء المؤسسة التي تنفذ التدخالت تنفيذها يتوجب التي الرئيسية التدخالت
تاريخ 
 االنتهاء

 2010النشاطات المقررة في عام 

  العمل، وزارة .اإلرشاد التعاوني قبل تسجيل الجمعيات .1
2011 2013 

 

 غير المنظمات  ، التعاونيات بناء قدرات قادة تعاونيين في المجتمع المحمي .2
 2013 2011 الخاص والقطاع الحكومية،

 

3.   
  

 

  
 

 

 تكاليف التدخالت 
2011 
 شيكل

2012 
 شيكل

2013 
 شيكل

 المبلغ الكلي
 بآالف الشواكل

     .اإلرشاد التعاوني قبل تسجيل الجمعيات .1

 620,000 200,000 200,000 220,000 بناء قدرات قادة تعاونيين في المجتمع المحمي .2

3.      
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 مؤشرات المخرجات

 
 2013االستهداف المحدد لعام  2012االستهداف المحدد لعام  2011االستهداف المحدد لعام 

 تسجيل خلف الكامنة الدوافع بتحسن افادوا افادوا الذين التعاوني بالعمل الفاعلين نسبة .1
 . الجديدة الجمعيات

   

     االهتمام ذات المحاور في قدراتهم بتحسن ذكروا الذين التعاونيين القادة نسبة .2

3.     

 
 
 

 السياسة تتركها التي الدائمة اآلثار
  الجارية الموازنة على

 
 الجارية الموازنة على دائمة آثار ال
 

 

 
 على السياسة تخلفها التي اآلثار

 اإليرادات

 
 محدودة

 

 التزامات الدول المانحة
 

 . التدخالت هذه دعم في رغبتها عن المانحة الدول من العديد عبرت
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 المشاورات سجل نموذج (:ج) ممحق

 
 

 ملخص فعالية التشاور
 عدد المشاركين  الموقع  التاريخ  الغرض من التشاور  نوع الفعالية 

أىداف الخطة توضيح ومناقشة .1 .التعاونية الجمعيات مع تشاركيو  عمل ورشة- 1
اإلستراتيجية التي يجري إعدادىا مع 

  األطراف ذات العالقة  

الخروج برؤية موحدة حول القطاع .2
 التعاوني الفمسطيني 

تحميل الواقع التعاوني واىم القضايا .3
 . واإلشكاالت التي يواجييا

تحديد االحتياجات الطارئة وذات .4
  لمقطاع التعاوني األولوية

إعالم المشاركين بآلية العمل .5
 والخطوات الالحقة

تحديد األىداف اإلستراتيجية وأولويات .6
  .العمل في ىذا القطاع

 

  رام هللا  9/5/2010

 15 رام هللا  31/5/2009  المؤسسات مع تشاركيه عمل ورشة- 2
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قائمة المشاركين في الورشة -ورشة عمل تشاورية لممؤسسات    
2010\5\13وزارة العمل،   

 المحافظة رقم التمفون  اسم الجمعية أو المؤسسة االسم
 القدس 6260212 منظمة العمل العالمية  رشا الشرفا  .1

 رام اهلل 2961470 مؤسسة فاتن  سيا يوسف .2

 الخميل 2273123  يوسف .3

 رام اهلل  2951071 ريف لمتمويل  ربى عرفات  .4

 رام اهلل 2963840 اإلغاثة الزراعية  نياية حمودة .5

 رام اهلل  0598421342 اتحاد التوفير والتسميف سيام العباسي  .6

  059842142 اتحاد جمعيات عصر الزيتون يحيى احمد بكر .7

  0598354028 اتحاد الثروة الحيوانية  فوزي نصر راضي .8

 رام اهلل  0599251731 اتحاد لجان العمل الزراعي عمر طبخنا  .9

 رام اهلل 0599676171 المركز الفمسطيني جمال النمر .01

 رام اهلل  0597840480 المؤسسة السويدية  محمد خالد .11

 رام اهلل   وزارة الزراعة  سامر التيتي .21

 رام اهلل 0598780006 االتحاد التعاوني لعصر الزيتون  فياض فياض .31

 رام اهلل  0699259802 االتحاد التعاوني العام باسم قدورة .41

 سمفيت  0599638286 مجمس إدارة اتحاد التعاونيات  تميم الريماوي  .51
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قائمة المشاركين في الورشة -ورشة عمل تشاورية لمجمعيات    
2010\5\9وزارة العمل،   

 المحافظة رقم التمفون  اسم الجمعية أو المؤسسة االسم
 نابمس 2540304 جمعية قبالن التعاونية  جميل حسين قاسم عودة .1

 سمفيت 2515444 الجمعية التعاونية لمتطوير الزراعي سمير المصري .2

 طولكرم 0599652555 جمعية ذنابة التعاونية  إياد فايز مموح  .3

 طولكرم 0598916320 الجمعية التعاونية  يوسف جابر .4

 طولكرم 0598921221 جمعية باقة الشرقية تيسير حسني .5

 قمقيمية 0597123066 جمعية سنيريا لمثروة الحيوانية محمد حسني يونس .6

 نابمس 0599268655 جمعية مربي النحل التعاونية احمد اليندي  .7

 نابمس 0599675242 االتحاد العام لمنقابات فوزان عويضة .8

 الخميل 0544257634 دورا التعاونية لتطوير الزراعة محمود دودين .9

 فمسطين 0599259802 االتحاد التعاوني العام باسم قدورة .01

 طوباس  0598908171 جمعية طمون لالعشاب الطبية يوسف بشارات .11

 اريحا 0598364827 العوجا التعاونية لمتنمية الريفية سعد نجوم .21

 اريحا  العوجا التعاونية لمتنمية الريفية خولة نجوم .31

 الخميل 226555 اتحاد الغرف التجارية جالل مخالدة .41

 قمقيمية 0597646682 جمعية فالمية التعاونية  يوسف ابو ظاىر .51

 
 


