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 ةلمقدما

االقتصاد  في ظل ضعف القطاع التعاوني الزراعي، تبرز الحاجة إلجراء تعدیالت على األطر الناظمة لنمط
ألطر في التعاوني (لم تفحص ھذه الدراسة بشكل مستقل األطر الناظمة للقطاع الزراعي)، وتكُمن ھذه ا

تعاوني، وبشكل خاص التنفیذیة التنظیمیة والتعلیمات الوزاریة المتعلقة بالقطاع المنظومة القوانین واللوائح 
لى الغذاء؛ عتلك المتعلقة بالقطاع الزراعي، بحیث تساھم في تعزیز األھداف الساعیة إلى تحقیق السیادة 

ب وحمایة صغار المنتجین؛ وخلق بدائل للتوظیف والمساھمة في خفض نسب البطالة في صفوف الشبا
ص؛ وتحسین والشابات؛ ونسب الفقر؛ إضافة إلى المشاركة المجتمعیة والسیاسیة وتعزیز المساواة في الفر

ي، وتعزیز فرص وتنویع اإلنتاج االقتصادي الفلسطیني، سعیاً إلى االنفكاك عن التبعیة لالقتصاد اإلسرائیل
راعیة، أحد المكامن لعمل في التعاونیات الزإذ قد یشكل الطابع التعاوني لتنظیم ا االكتفاء الذاتي في فلسطین.

باعتبارھا  المفترضة لقدرتھا على سد فجوات العزوف المجتمعي والسیاسي، وتعزیز فھم العملیة اإلنتاجیة
 صیرورة اجتماعیة وثقافیة ووطنیة واقتصادیة.

ر، األمر سوق الحتعكس السیاسات المالیة الفلسطینیة اصطفافھا ودعمھا للقطاع الخاص، وتبنیھا لنھج ال
ھ التعاونیات، فتواج الذي أفضى إلى تجاھل القطاعات التنمویة واإلنتاجیة، سیما القطاع التعاوني الزراعي.

لشدیدة مع الزراعیة خاصةً، العدید من التحدیات، كالمخاطر العالیة، وإشكالیات التسویق، والمنافسة ا
ي القطاع فئیلیة التي تقوض عمل الشباب الفلسطیني المنتجات اإلسرائیلیة، إضافة إلى السیاسات اإلسرا

لتعاونیات كما تعاني ا الزراعي، من خالل مھاجمة كل المشاریع الزراعیة الناجحة، والعمل على تدمیرھا.
لى ما یقارب عالزراعیة من ارتفاع تكالیف مدخالت اإلنتاج، والمیاه، وبخاصة في ظل السیطرة اإلسرائیلیة 

یة، وعدم المائیة في فلسطین، والمعدّات، وسیاسات وقوانین الضرائب، والبیروقراط % من المصادر80من 
 وجود سیاسات كافیة لحمایة المنتجات المحلیة.

للمتغیّرات  إن أھمیة تعدیل وتطویر القوانین وما یتبعھا من أنظمة وإجراءات، تنبثق من ضرورة مواءمتھا
تقدیم  وعلیھ، تسعى ھذه الورقة إلى لتأثیر واإلصالح.والمستجدّات، وكونھا إحدى أدوات التغییر وا

ت الوزاریة مقترحات وتوصیات لتعدیل وإصالح منظومة القوانین واللوائح التنفیذیة التنظیمیة والتعلیما
بشأن  2017) لسنة 20المتعلقة بالقطاع التعاوني الزراعي، وعلى وجھ التحدید، القرار بقانون رقم (

دف دعم وتطویر إضافة إلى القوانین واللوائح التفسیریة الخاصة وذات الصلة، وذلك بھالجمعیات التعاونیة، 
 ي.منظومة التعاونیات، سیما التعاونیات الشبابیة اإلنتاجیة/الزراعیة، وتعزیز النھج التعاون

تي فاالقتصاد الفلسطیني بحاجة إلى قانون تعاوني وسیاسات حكومیة تراعي خصوصیة الحالة الفلسطینیة ال
تعاني من البنى االستعماریة المھیمنة وتأثیرھا على القطاع التعاوني الزراعي، وذلك الرتباط النھج التعاوني 

ویشار، في ھذا  بحمایة األرض، والمقاومة والتصدي، واالكتفاء الذاتي، والسیادة على الغذاء، والتشغیل.
وضمن حدود اّطالعنا علیھا،  1ن التعدیالت،السیاق، إلى أن ھیئة العمل التعاوني تعكف على إنجاز عدد م

نرى أن بعضھا یعتبر إیجابیاً في المساھمة في تذلیل بعض اإلشكالیات الحالیة، األمر الذي یتطلب اإلسراع 
 في اعتمادھا.

                                                 
اونیة"، وعلیھ یعدّل من جملة التعدیالت، تعدیل اسم القرار بقانون لیصبح "بشأن التعاونیات" بدالً من "بشأن الجمعیات التع 1

 مسمى الجمعیة التعاونیة لیصبح التعاونیة في كل النص.
مقابلة ، عاونيھیئة العمل الت: ھد مواطن مع ھیئة العمل التعاونيالتعدیالت المقترحة خالل اجتماع ممثل عن معتم نقاش 
 ).2020تشرین الثاني/نوفمبر  10 (رام هللا: جماعیة
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 فإن قانون الجمعیات التعاونیة یعدّ من القوانین القلیلة 2جدیر باإلشارة أنھ بحسب ادّعاء ھیئة العمل التعاوني،
المطبقة بشكل فعلي في قطاع غزة، وأن ھیئة العمل التعاوني ما زالت على اتصال مع الجمعیات التعاونیة 
في قطاع غزة وتتابعھا، إّال أن ھذه العالقة ال تعتبر كافیة في ظل ارتباط قانون الجمعیات التعاونیة بجملة 

إضافة إلى ذلك، فإن  قع، في قطاع غزة.من اللوائح الوزاریة والقوانین األخرى غیر المطبقة، بحكم الوا
التعدیالت المقترحة من قبل الھیئة، التي ما زالت رھن االفتراض، حیث إنھا قد تُقبل أو تُرفض أو تُعدّل، 
غیر قادرة على معالجة استمراریة حالة ازدواجیة التشریعات العامة ما بین الضفة الغربیة وقطاع غزة، 

ومن جانب آخر، یفترض أن تتجھ توصیات ومقترحات  عاوني الزراعي تحدیداً.وذلك فیما یتعلق بالقطاع الت
الھیئة، بشكل أكبر وأوسع، نحو تعزیز العمل في المناطق المصنفة "ج"، مثل العمل على اعتماد نصوص 

ة قانونیة تعطي أفضلیة معینة للعمل في ھذه المناطق، كإلغاء الرسوم بشكل كامل للجمعیات التعاونیة الزراعی
یجب إیالء اھتمام خاص بھتین القضیتین في كل األحوال، على الرغم من إدراكنا أن  في ھذه المناطق.

 األمر لیس مناطاً بجسم حكومي واحد، فھذا واقع ال یجب القبول بھ، وعكسھ في العملیات التشریعیة.
ة المتعلقة ة والسیاساتیتختص ھذه الورقة بنقاش أبرز التوصیات لمعالجة اإلشكالیات والعقبات القانونی

لمتعلقة بھ، كما بالتعاونیات الزراعیة، سواء في القانون، أو اللوائح التنظیمیة، أو التعلیمات الوزاریة ا
تعاونیات، تستعرض بعض النقاط المرتبطة بالسیاسات الحكومیة المتعلقة بدعم القطاع الخاص على حساب ال

لزراعیة التعاونیات الزراعیة، ثّم حول حمایة التعاونیات وتوزیع األراضي ودور المرأة والشباب في ا
ویق وصندوق درء المخاطر والتأمینات الزراعیة والمؤسسة الفلسطینیة لإلقراض الزراعي، وآلیة تس

ر القرار بقانون المنتجات، وختاماً؛ بعض النقاط المتعلقة بھیئة العمل التعاوني، التي تم تأسیسھا بعد صدو
 [قانون الجمعیات التعاونیة]، وبذلك، ستتم مناقشة النقاط التالیة: 2017) لسنة 20رقم (
: دعم القطاع الخاص االستثماري؛ وملكیة األراضي؛ والحیازات الصغیرة سیاسات حكومیة .1

 للمزارعین؛ ودور المرأة والشباب ومشاركتھم في التعاونیات الزراعیة.
عیة، صندوق درء المخاطر والتأمینات الزرا؛ حمایة وتعویض التعاونیات الزراعیة والمزارعین .2

 والمؤسسة الفلسطینیة لإلقراض للمزارعین؛ والسیاسات التسویقیة واإلنتاجیة.
رفض : مالحظات حول تأسیس وتسجیل الجمعیات التعاونیة: ما بین قبول وھیئة العمل التعاوني .3

مل؛ عاوني ومركزة العالتسجیل، والتظلّم على القرار؛ وعدد األعضاء؛ ودور ھیئة العمل الت
یع الممولة؛ والتمویل واألموال: الموارد المالیة للجمعیة التعاونیة، وموافقة الھیئة على المشار
 اإلعفاء الضریبي والجمركي، وضریبة الدخل؛ قرار حل الجمعیة التعاونیة وتصفیتھا.

 سیاسات حكومیة

 دعم القطاع الخاص

للحكومة الفلسطینیة، یبرز اھتمام الحكومة  2022-2017 بحسب نص أجندة السیاسات الوطنیة لألعوام
بموضوع التنمیة المستدامة، وتحقیق االستقالل االقتصادي الوطني، والحدّ من الفقر، وتوفیر فرص العمل، 
وتوفیر بیئة استثماریة مالئمة: "بناء مقومات االقتصاد الفلسطیني: إعـادة بنـاء قاعـدة اإلنتاجیـة لالقتصـاد 

دون توضیح آلیة التطویر  3.ـطیني وتطویرھـا، بالتركیـز علـى الصناعـة والزراعـة والسـیاحة"الفلس

                                                 
 ).2021كانون الثاني/ینایر  4(رام هللا:  مقابلة جماعیة، ھیئة العمل التعاوني 2
 )،2016 دیسمبر/كانون األولرئیس الوزراء،  (رام هللا: مكتب 2022-2017الوطنیة أجندة السیاسات دولة فلسطین،  3

37، 
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التنمیة المستدامة، تأتي األولویة والعمل، على سبیل المثال، ضمن المحور الثالث من الفصل الثالث بعنوان 
تب عن التعاونیات ال یتعدّى السادسة بھدف العمل على تحقیق االستقالل االقتصادي، ونجد أن ما ك الوطنیة

بالمقابل، نجد العدید من النصوص  4.جملة واحدة: "دعم الجمعیات التعاونیة وتوسیع قاعدتھا وتطویرھا"
وھناك بعض النصوص  5التي تتحدث عن دعم قطاع األعمال، واالستثمار وتوفیر بیئة تشریعیة مناسبة.

مل لھم كإحدى الفئات المھمشة، ولكن دون توضیح التي تتحدث عن دعم الشباب وتمكینھم وتوفیر فرص ع
ُسبل الحصول على مثل ھذه الفرص، أو دعم واعتبار التعاونیات أحد التوجھات التي قد تساھم في توفیر 

 فرص عمل للشباب والحدّ من الفقر.
معھد سة أشارت مخرجات الدراسة التي یعدّھا معھد مواطن للدیمقراطیة وحقوق اإلنسان منذ عامین [درا

اع التعاوني مواطن] حول التعاونیات الشبابیة الزراعیة، إلى عدم كفایة الدور الحكومي في استنھاض القط
یة تحت الزراعي، وانحیاز الدعم الحكومي للقطاع الخاص، من خالل منح التسھیالت واإلعفاءات الضریب

لقطاع اسي واقتصادي یھّمش امظلة "تشجیع االستثمار"، كما تتقید الحكومات الفلسطینیة ببرنامج سی
نّھا ومن األمثلة التي قد تبدو بسیطة، ولك الزراعي بشكل عام، وقطاع العمل التعاوني بشكل خاص.

بحسب نص  عاماً بالحد األدنى 18استشرافیة في الوقت ذاتھ، اشتراط أن یكون عمر العضو في التعاونیة 
ون مساھماً في عاماً أن یك 18ل، یمكن لمن ھو أقل من ) من قانون الجمعیات التعاونیة، بالمقاب22المادة (

وعلیھ، نرى ضرورة تخفیض سن العضویة، ضمن شروط معینة  شركة خاصة، ضمن شروط معینة.
عاونیة في وفي السیاق ذاتھ، فإن إقرار قانون الجمعیات الت ومحددات صالحیة التصرف القانوني للقّصر.

، 1998العام  مساندة للقطاع الخاص مثل قانون تشجیع االستثمار منذ، بینما القوانین ال2017نھایة العام 
 قطاعات المختلفة.، یعد دلیالً على أولویة المشّرع الفلسطیني، وغیاباً للتوازن بین ال2004الذي عدل العام 

یة ت التعاونفمیزة الجمعیا ویجدر التأكید ھنا، على ضرورة التمییز بین التعاونیات والمشاریع الصغیرة.
ل بأي حال تكتمل حین تكون حالً جمعیاً یُدار بطرق وأھداف مختلفة عن القطاع الخاص، ولكنھا، ال تشكّ 

والتضامن ما  جزءاً من القطاع العام، حیث إن الجمعیات التعاونیة تعتمد على قیم الدیمقراطیة والمساواة
عضاء حادات منتخبة من بین األبین األعضاء، ویتم اإلشراف علیھا من قبل ھیئات ومجالس إداریة وات

جمعیات التعاونیین أنفسھم، وتقوم األجسام الحكومیة بالدور الرقابي واإلشرافي بحدود ضمان عمل ال
ح في التوصیات التعاونیة بحسب قیمھا ومبادئھا دون خنقھا في تفاصیل إداریة بیروقراطیة، كما سیتم التوضی

حقیق الربح، تالقطاع التعاوني یمتازون بكونھم ال یسعون إلى  فاألشخاص المھتمین بالعمل في والمقترحات.
عاونیة كذلك ولكن إلى خدمة أعضاء الجمعیة التعاونیة وتحقیق الدخل لھم، وعلیھ ال تُشّكل الجمعیات الت

 جمعیات خیریّة.

 دور الشباب والشابات في القطاع التعاوني الزراعي

اإلنتاج الزراعي، وإمكانیات اإلبداع والعمل، فیمكن تفعیل طاقة أما عن أھمیة ودور الشباب في عملیة 
الشباب من خالل تشجیع مشاركتھم في جمیع مراحل اإلنتاج الزراعي، وتخصیص الدعم والموارد المالیة 
الالزمة لتزویدھم بوسائل اإلنتاج، وتعزیز مھارات الشباب والشابات في المجال الزراعي، واإلرشاد 

بغي بذل المزید من الجھود في جانب التوعیة لتشجیع الشباب على االنضمام إلى التعاونیات، كما ین المھني.
على سبیل المثال، من خالل إقرار ترتیبات من شأنھا تمكین الشباب من استخدام قطع أراٍض مصنفة 

                                                 
https://bit.ly/3xaagcT 

 المصدر نفسھ. 4
 المصدر نفسھ. 5

https://bit.ly/3xaagcT


5 
 

 ووضع 6%،4الزراعیة ال تزید على كأراضي دولة أو أراٍض وقفیة، وبخاصة في ظل أن حیازات الشباب 
ترتیبات سقوف أعلى لإلعفاءات أو التسھیالت الضریبیة للذین یتمكنون من خلق فرص عمل بأنفسھم لفترة 
زمنیة كافیة لتحقیق استقرار واستدامة الدخل لدیھم، ووضع نظام مكافآت لكل من یخلق مشروعاً تعاونیاً 

القائم على تعظیم دور الشباب كطاقة  وھذا من شأنھ أن یشكل نقطة تحول نحو العمل الزراعي المنتج ناجحاً.
 7موثوقة.

بحسب نتائج دراسة معھد مواطن، فإن ضعف اإلقبال النسائي على االنضمام للتعاونیات، وابتعاد العدید من 
النساء عن التعاونیات الزراعیة المختلطة (نساء ورجال)، ومحاولة تأسیس تعاونیات حرفیة إنتاجیة نسائیة، 

لنساء في المجتمع ككل والضغط المجتمعي، والمرتبط بالعادات والتقالید والقیم یأتي في ظل تھمیش ا
االجتماعیة، وعدم ملكیة النساء لألراضي، ونظام المیراث المطبق في فلسطین، وعدم امتالك النساء لوسائل 

ي التعاونیات بالتالي، نالحظ أن عمل النساء ف مواصالت تمكنھن من التنقل بین مساكنھن والمواقع الزراعیة.
% فقط من مجمل القطاع التعاوني، 2یتركز، في مجملھ، في التعاونیات الحرفیة، التي تشكل ما یقارب نسبتھ 

إضافة إلى أن غالبیتھن  8% فقط،8أما فیما یتعلق بالتعاونیات الزراعیة اإلنتاجیة، فتشكل المرأة ما نسبتھ 
ل المثال، أن نسبة اإلناث من أعضاء األسرة العاملین فنالحظ، على سبی 9ال یحصلن على أجر مقابل العمل،

% من مجمل أعضاء األسر العاملین 80.5في الزراعة، وغیر مدفوعي األجر، ھي النسبة األكبر، إذ تشّكل 
على الرغم من أن نسبة اإلناث العامالت في  2018،10في الزراعة دون أجر، في الضفة الغربیة للعام 

) في الضفة الغربیة، تشّكل نسبة أكبر من نسبة الذكور، 2018كانون األول  - الزراعة (تشرین األول
نظراً ألن العاملین في الزراعة من الذكور غالباً ما یمثّلون أصحاب عمل  11% للذكور،5.9% مقابل 8.3

                                                 
ً  92-15الفلسطیني ھي الفئة العمریة من لشباب بحسب الجھاز المركزي لإلحصاء ا 6 حصاء إلالمركزي ل الجھاز :عاما

حصاء إلكزي لالجھاز المر(رام هللا:  األراضي الفلسطینیة -النتائج النھائیة  ،2010 - عيالزرا التعدادالفلسطیني، 
 ،71، )2011 دیسمبر/كانون األول ،الفلسطیني

http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_PCBS/Downloads/book1818.pdf  
7 Fuad Abu Saif, “Sovereignty over Food Production: A Palestinian Approach towards Developing the Rural 
Economy,” This Week in Palestine, no. 271 (November 2020): 56-61. 

تعزیز  ومقترحات بخصوص 2017لسنة  20للقرار بقانون الجمعیات التعاونیة الجدید رقم  مراجعة قدورة،باسم حسین  8
  ).2018 تموز/یولیو 14 ،جمعیة تنمیة المرأة الریفیة( دور المرأة بالعمل التعاوني

بل %، مقا76.1عضواً، بنسبة  32275تعاونیة) من الذكور  350وبلغ عدد أعضاء الھیئات العامة في التعاونیات العاملة (
ئة العمل التعاوني، (رام هللا: ھی 2018تقریر اإلنجاز السنوي للعام ھیئة العمل التعاوني، : %23.9من اإلناث، بنسبة  10151

 .34 )،2019أیار/مایو 
 25( زراعياتحاد لجان العمل ال"، أرقام صادمة تعكس واقع النساء في القطاع الزراعي" ،اتحاد لجان العمل الزراعي 9

 )،2020ن الثاني/نوفمبر تشری
http://uawc-pal.org/news.php?n=3701&lang=1 

سنة فأكثر في الزراعة والصید والحراجة وصید  15التوزیع النسبي للعاملین الجھاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني، " 10
 )،2019( الجھاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني ،"2018المنطقة والحالة العملیة والجنس، األسماك في فلسطین حسب 

https://bit.ly/3cvYeD3  
الزراعة والصید والحراجة وصید األسماك  سنة فأكثر في نشاط 15نسبة العاملین "الفلسطیني، الجھاز المركزي لإلحصاء  11

الجھاز "، 2018سنة فأكثر في جمیع األنشطة االقتصادیة في فلسطین حسب المنطقة والجنس،  15من إجمالي العاملین 
 )،2019( المركزي لإلحصاء الفلسطیني

https://bit.ly/3pD34nb  

http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_PCBS/Downloads/book1818.pdf
http://uawc-pal.org/news.php?n=3701&lang=1
https://bit.ly/3cvYeD3
https://bit.ly/3pD34nb
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أو یعملون لحسابھم، على عكس النساء العامالت ألسرھن دون أجر، ما یؤثر على مساھمتھن في اتخاذ 
 12وإضعاف استقاللیتھن االقتصادیة. القرار

ساء على ومن خالل السیاسات الحكومیة في توزیع األراضي وتسھیل عمل المزارعین، باإلمكان تشجیع الن
كة المدنیة االنخراط في التعاونیات الزراعیة، ما یسھم بتعزیز مشاركتھن في القطاع اإلنتاجي، والمشار

 .(المجتمعیة والسیاسیة)
نرى ضرورة العمل على  13تطبیق سیاسة الحكومة الستصالح األراضي الزراعیة، وعلیھ، في حال

تخصیص توزیع أراٍض للتعاونیات الزراعیة، واألخذ بعین االعتبار حاجة الشباب والشابات، واالنتباه إلى 
انخفاض نسب حیازة النساء والشباب لألراضي، وعلیھ باإلمكان العمل على نظام كوتا نسائیة في حال 

أجیر أو تضمین بعض األراضي الوقفیة/الحكومیة للمزارعین، أو إعطاء األولویة للتعاونیات المختلطة ت
ارتباط ملكیة األراضي إلى  تجدر اإلشارة بھدف تعزیز مشاركة الشباب والشابات المجتمعیة والسیاسیة.

میة تھدف إلى تخصیص ولذلك، ھناك أھمیة اتباع سیاسات حكو بنظام المیراث المتبع، وغالء األسعار.
 األراضي الخصبة للزراعة ومنع استخدامھا للتطویر العقاري، وقطاع الخدمات.

وباإلمكان التفكیر في سیاسات أخرى، مثل زیادة الموازنات المخصصة للقطاع التعاوني الزراعي، والعمل 
تعلق بتكلفة اإلنتاج؛ والعمل على إنتاج بیوت زراعیة فلسطینیة؛ وتوفیر تسھیالت للتعاونیات الزراعیة فیما ی

على تضمین قانون الجمعیات التعاونیة نصوصاً قانونیة تضمن إیجاد وسائل ناجعة، وسریعة، وقلیلة التكلفة 
 14لفض النزاعات المتعلقة بالجمعیة وأعضائھا.

 حمایة وتعویض الجمعیات التعاونیة الزراعیة والمزارعین

نسبة العمالة الزراعیة في فلسطین عن السنوات السابقة بشكٍل بحسب الدراسات والتقاریر، یبرز انخفاض 
% من سكان الضفة الغربیة، 2یشكل أعضاء التعاونیات حوالي  2018.15% العام 6.5حاد، لتصل إلى 

ملیون دوالر، أي  233وتقدر قیمة إنتاج الحیازات الزراعیة التابعة ألعضاء التعاونیات الزراعیة حوالي 
إن تراجع العمل في القطاع الزراعي  2010.16من الناتج المحلي اإلجمالي، سنة  %1.4ما یقارب الـ 

ومساھمتھ في االقتصاد الوطني، حتى ولو كان ذلك ناجماً جزئیاً عن نمو القطاعات األخرى، یؤكد أھمیة 
اشر إجراء التعدیالت واإلصالح على القوانین واألنظمة المرتبطة بالقطاع الزراعي، التي تؤثر بشكل مب

 على القطاع التعاوني الزراعي، وضرورة اتخاذ السیاسات المالئمة لتطویر التعاونیات الزراعیة.

                                                 
 ".التوزیع النسبي للعاملینإلحصاء الفلسطیني، "الجھاز المركزي ل 12
العناقید ’ا "اشتیة: الخطة جزء من استراتیجیة االنفكاك التدریجي عن االحتالل، الحكومة تطلق خطتھ ،صحیفة األیام 13

 )،2019 أیلول/سبتمبر 4( صحیفة األیامبدءاً من قلقیلیة"، ‘ التنمویة
https://bit.ly/2TV6HsV  

القدس ورام ( في األراضي الفلسطینیة: الواقع وسبل التطویرالجمعیات التعاونیة الزراعیة یوسف عدوان وسارة نوفل،  14
 .49-27 )،2010هللا: معھد أبحاث السیاسات االقتصادیة الفلسطیني (ماس)، 

 ".سنة فأكثر 15نسبة العاملین الجھاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني، " 15
في الضفة الغربیة:  الدور االقتصادي واالجتماعي للجمعیات التعاونیةالمركز الفلسطیني للتنمیة االقتصادیة واالجتماعیة،  16

 .11)، 2012زارة العمل، و -(رام هللا: اإلدارة العامة للتعاون  دراسة تحلیلیة

https://bit.ly/2TV6HsV
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 الحمایة والتعویض

قرار بقانون رقم والكوارث، فإنھا تنظم بحسب الفیما یتعلق بالحمایة والتعویض عن الظروف الطبیعیة 
) التي تتعلق بمھام 7، وضمن المادة (بشأن صندوق درء المخاطر والتأمینات الزراعیة 2013) لسنة 12(

والتعویضات للمؤمن لھم، ما الصندوق فیما یتعلق بالزراعة، یتم التفریق ما بین التعویضات للمزارعین 
، أو أن ھناك معاییر مختلفة للتعویضات، كما ینطوي على فھم أن التعویضات قد ال تشمل جمیع المزارعین

وبحسب نتائج دراسة معھد مواطن،  أنھا تتسم بالطوعیة وعدم اإللزامیة، أي إنھا ال تشكل حقاً للمزارعین.
 صندوق وعملھ.برزت العدید من االنتقادات على فاعلیة ال

الذي یقضي بإلغاء صندوق  2021،17كانون الثاني  4ونظراً لقرار مجلس الوزراء األخیر، الصادر بتاریخ 
درء المخاطر والتأمینات الزراعیة، نشیر إلى أھمیة العمل على نظام جدّي وفعال للتعویض والتأمین 

التأمینات الزراعیة، الذي سیُلغى فقانون  یشمل حق التعاونیات في االستفادة وتخفیف الخسائر.، الزراعي
ً إللغاء الصندوق، مرتبط بضرورة تحقیق االسترداد الضریبي، والمؤسسة الفلسطینیة لإلقراض  تبعا

یجب أن یكون المزارع مؤمناً، ولكي یؤمن المزارع اً، الزراعي لتمارس عملھا وتمنح المزارعین قروض
وھذه  ي، واالسترداد الضریبي مرتبط تباعاً بوزارة المالیة.یجب أن ینتھي من تسویة االسترداد الضریب

المزارع البسیط، على تحقیق االستقرار في عملیة  بخاصةالعملیة المركبة والمعقدة، ال تساعد المزارع، و
 اإلنتاج وفي الدخل.

 اإلقراض

اء صندوق التنمیة ال ینص قانون الجمعیات فیما یتعلق بنظام اإلقراض على أیة أحكام تفصیلیة، سوى إنش
وھناك  وضع آلیة لتمویل الجمعیات التعاونیة الصغیرة، وبخاصة اإلنتاجیة منھا،، والھادف إلى التعاوني

قرار قراران وزاریان خاصان بالقطاع الزراعي تحدیداً، ولیس الجمعیات التعاونیة بشكل خاص، وھما: 
، بنظام التمویل واإلقراض للمؤسسة الفلسطینیة لإلقراض الزراعي 2018) لسنة 12مجلس الوزراء رقم (

 .الفلسطینیة لإلقراض الزراعيبشأن المؤسسة  2015) لسنة 8قرار بقانون رقم (و
أبرز البحث المیداني، الذي قام بھ فریق معھد مواطن، بعض اإلشكالیات والصعوبات التي تواجھ الجمعیات 

یتعلق باإلقراض، بشكل عام، سواء من البنوك أو مؤسسات اإلقراض، التي غالباً ما ترتبط  التعاونیة فیما
ویجب اإلشارة إلى أن المؤسسة الفلسطینیة لإلقراض  رتفعة.بتوفیر الضمانات، وكذلك في الفوائد الم

)، وال توجد معاییر واضحة لعملیة 2020الزراعي لم تقم بتقدیم أي قرض حتى لحظة إجراء المقابلة (آب 
منح القروض، إضافة إلى عدم توفر الدعم المالي الحكومي للصندوق ولمؤسسة اإلقراض، للقیام بعملھا 

ھذا إضافة إلى أنھ یجب على كل مزارع یرغب في الحصول على قرض، أن یكون  بشكل مؤثر وحقیقي.
 ما یعني فرض مزید من األعباء على المزارع. 18مسجالً في صندوق درء المخاطر والتأمینات الزراعیة،

كما اتضح لنا من خالل المقابالت التي أجراھا فریق معھد مواطن، أن غالبیة الجمعیات التعاونیة الزراعیة 
 ال تعلم بوجود ھذه المؤسسة، ولم تستفد أي منھا من ھذه القروض.

                                                 
 كانون الثاني/ینایر 4( األمانة العامة لمجلس الوزراء)"، 09ولة فلسطین، "جلسة مجلس الوزراء رقم (د –مجلس الوزراء  17

2021،( 
http://www.palestinecabinet.gov.ps/portal/news/details/51674 

ندوة  ،ةورقة غیر منشور ،"آفاق سیاسات اإلقراض الزراعي" ،ؤسسة الفلسطینیة لإلقراض الزراعيالم الشاھد،ریاض  18
مرصد)؛ اتحاد لجان رام هللا: مرصد السیاسات االجتماعیة واالقتصادیة (ال( اعيالعدالة للقطاع الزر –حوار السیاسات 

 ).2019 تموز/یولیو 9 ،العمل الزراعي

http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/getLeg.aspx?pid=48977&Ed=1
http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/getLeg.aspx?pid=48977&Ed=1
http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/getLeg.aspx?pid=48977&Ed=1
http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/getLeg.aspx?pid=48998&Ed=1
http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/getLeg.aspx?pid=48998&Ed=1
http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/getLeg.aspx?pid=48998&Ed=1
http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/GetLegFT.aspx?LegPath=2015&MID=16718
http://www.palestinecabinet.gov.ps/portal/news/details/51674
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المؤسسة  الذي یقضي بإلغاء 2021،19كانون الثاني  4قرار مجلس الوزراء األخیر، الصادر بتاریخ وفي ظل 
الفلسطینیة لإلقراض بشكل كامل، نرى ضرورة التفكیر والعمل على استحداث أنظمة عملیة وسھلة، تساھم 

 مل التعاونیات الزراعیة، من خالل الحصول على القروض المساندة، إن رغبت في ذلك.في تعزیز ع
دف دعم المبادرات أما بالنسبة لصندوق التنمیة التعاوني، فلم یتم تفعیلھ كذلك، ویستلزم وضع خطة لتمكینھ بھ

ح حسابات وبة فتالتعاونیة وتطویرھا. كما أشار البحث المیداني، الذي أجراه فریق معھد مواطن، إلى صع
وط المفروضة في البنوك التي ال یمكن الحصول على قروض بدونھا، تبعاً للعقبات الناتجة عن القیود والشر

 سیس.من البنوك، والتي تتناقض مع احتیاجات الجمعیات التعاونیة الناشئة، وبخاصة في مرحلة التأ

 اإلنتاج والتسویق

ن وجود مص الناظمة لموضوع اإلنتاج والتسویق، على الرغم تعاني التعاونیات الزراعیة من غیاب النصو
صوص نبعض النصوص غیر المنظمة وغیر الكافیة المتعلقة بالتسویق بحالة المزارعین، بحیث ال توجد 

 تنظم االتفاق مع التجار ونقل البضاعة، واإلعالنات، وتحدید أسعار المنتجات.
ام، كومیة استراتیجیة للتسویق أو للزراعة بشكل عیتضح من معطیات دراسة معھد مواطن غیاب خطة ح

بیرة بالحواجز وتتضح تباعاً إشكالیات التسویق الداخلي كمسألة المواصالت التي تعد عائقاً یرتبط بدرجة ك
ذب األسعار، یشكل إضافة إلى ذلك، فإن البیع في األسواق المركزیة، وتذب اإلسرائیلیة بین المدن الفلسطینیة.

جات الحرارة كما أن عدم وجود إمكانیات لتخزین الفائض من اإلنتاج في برادات، والتعرض لدر عائقاً آخر.
ات تحتاج إلى وكلھا عقب المرتفعة، یتلف اإلنتاج، ناھیك عن المنافسة مع المنتجات الزراعیة اإلسرائیلیة.

 تدفع باتجاه تجاوزھا. سیاسات
راء المدخالت من بذور وأشتال، وتطویر البنیة التحتیة من وفیما یتعلق بعملیة اإلنتاج، ال یوجد ما ینظم ش

وعلیھ، ھناك حاجة  سیاج وبیوت بالستیكیة وأنظمة ري وتحكم بالحرارة والرطوبة والحموضة وغیرھا.
لتطویر دور وزارة الزراعة، والبحث عن سبل تطویر آلیة ونظام لمساعدة المزارعین، مثل تقدیم التدریبات 

ة فیما یتعلق بأوقات الزراعة، والمواسم الزراعیة، وإنشاء منصة إلكترونیة لتوفیر والنصائح اإلرشادی
المعلومات كافة التي یحتاجھا المزارع الفلسطیني، بھدف تعزیز عمل المزارعین الصغار والتعاونیات 

بنوك البذور إعطاء األولویة للبذور المحلیة واإلنتاج المحلي، وإیالء اھتمام أساسي لالزراعیة، إضافة إلى 
 20المحلیة الفلسطینیة التي تعتبر خزنة أمان للحفاظ على األصناف الجینیة للبذور المحلیة وحمایتھا.

كما أن ھناك حاجة لوضع سیاسات وخطط تسویقیة من شأنھا إیجاد أفضل التوازنات للتقلیل من وقع سیطرة 
 والموازنة بین توجیھ اإلنتاج الزراعي للتصدیر الخارجي مثل االحتالل على المنافذ والمعابر الحدودیة،

تعاونیة والشركات التي تعمل على التصدیر ھناك عدداً ال بأس بھ من الجمعیات الزیت الزیتون (حیث إن 
یمنح  بشكل إلى خارج فلسطین)، ووضع سیاسات الستقرار التسویق واالستھالك المحلي ألغلب المحاصیل

والمنتجین حمایة خاصة، ویعزز دورھم في عجلة اإلنتاج المحلي، وصوالً إلى تلبیة صغار المزارعین 
احتیاجات ومتطلبات السوق المحلي، بدالً من إعطاء األولویة إلنتاج المحاصیل لألسواق الخارجیة، 

 21وبخاصة في ظل عدم االكتفاء الذاتي.
باط بعض المشاریع الزراعیة أساساً ومن جانب آخر، ھناك ضرورة لتعزیز الرقابة الحكومیة على ارت

كما یجب النظر في طرق لتمكین المنتجات النسویة أو التعاونیة أو منتجات صغار  بشركات إسرائیلیة.

                                                 
 ".)90جلسة مجلس الوزراء رقم (دولة فلسطین، " –مجلس الوزراء  19

20 Abu Saif, “Sovereignty over Food Production.” 
21 Ibid. 
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المزارعین من التنافس في السوق الداخلي، ما لذلك من أثر في تخفیف الحاجة إلى التعامل مع دولة االحتالل، 
 لبیة لھذا التعامل.والتخلص، بالتالي، من التبعات الس

 ھیئة العمل التعاوني

اإلشراف بحسب ما أشارت لھ نتائج البحث المیداني، الذي أجراه فریق معھد مواطن، فإن دور الرقابة و
یئة كتشجیع بحسب ما تقوم بھ ھیئة العمل التعاوني، یأتي، في جانب منھ، على خالف المھام األساسیة للھ

استشارات  لى تأسیس التعاونیات وتیسیر عملھا وعمل االتحادات وتقدیمأفراد المجتمع، وبخاصة الشباب ع
دفھ وطبیعتھ ھكما تشّكل سیاسات الھیئة، في بعض الجوانب، عائقاً للعمل التعاوني، وتنحیاً عن  قانونیة.

 ومیة.قراطیة الحكالرئیسیة بكونھ عمالً مجتمعیاً یفترض ھامشاً واسعاً من الحریة بالعمل، بعیداً عن البیرو
كبیرة، ولكن  إن لألدوار المناطة بھیئة العمل التعاوني، كالرقابة واإلشراف على عمل التعاونیات، أھمیة

تعاوني أكبر دون وجوب التدخل المباشر في طبیعة العمل، فال توجد، بأي حال، حاجة لرقابة على القطاع ال
 أو أشد من الرقابة المفروضة على القطاع الخاص.

 ات التعاونیة وتسجیلھاتأسیس الجمعی

ت، غیر مسجل نالحظ من البحث المیداني، الذي أجراه فریق معھد مواطن، أن عدداً ال بأس بھ من التعاونیا
یما یتعلق ففي ھیئة العمل التعاوني، ویعود ذلك إلى أسباب عدة، منھا صعوبة إجراءات التسجیل، وبخاصة 

من التسجیل،  صة بالتعاونیة، بحیث یرى البعض أن ال فائدةبإجراءات فتح الحسابات البنكیة، أو ألسباب خا
سھیالت أمام توأن إجراءات الحكومة البیروقراطیة كالمتابعة واإلشراف والرقابة، تشّكل عقبات أكثر منھا 

 عمل التعاونیات.
وعلیھ، نقترح تسھیل إجراءات تسجیل التعاونیات، إضافة إلى ضرورة إجراء تعدیالت شكلیة لبعض 

شكالیات التنظیمیة واإلجرائیة، كمسألة عقد اجتماعات المجلس كل شھرین على األقل، في حین أن اتخاذ اإل
أما فیما یتعلق  قرار تسجیل التعاونیة، وھو ضمن صالحیات مجلس اإلدارة، یجب أن یُتخذ خالل شھر.

تئناس برأي جھات رسمیة بصالحیة مجلس إدارة الھیئة بالنظر في طلب تسجیل الجمعیة التعاونیة، وفي االس
 22)،23/3(لم یتم تحدیدھا على وجھ الدقة)، فإننا ندعم توصیة ھیئة العمل التعاوني بإلغاء نص ھذه المادة؛ (

وندعو إلى اعتمادھا بھدف إنھاء مخاوف التعاونیات وارتباط ھذه الصالحیة، في ظل عدم تحدید الجھات 
 ذات االختصاص، بمسألة التدقیق والفحص األمني.

وحول عدد األعضاء المشترط لتأسیس التعاونیة، نرى ضرورة اإلسراع في اعتماد التعدیالت المقترحة 
الخاصة بتقلیص العدد الواجب لتأسیس التعاونیة، على أن یتم تحدید الحد من قبل ھیئة العمل التعاوني، و

إضافة  األدنى للعضویة بناء على دراسة میدانیة تتعلق بالشباب والشابات الذین یطمحون إلى إنشاء تعاونیة.
األوراق  إلى ذلك، ھناك حاجة إلجراء تعدیالت فیما یتعلق بنظام الرسوم، سواء لتسجیل التعاونیة أو لتصدیق

قرار لإلشراف على بعض الخطوات الالزمة، بیروقراطیاً، لعمل الجمعیات التعاونیة، فإن الرسمیة أو 
د من الرسوم ، یفرض العدیبنظام رسوم ھیئة العمل التعاوني 2018) لسنة 11مجلس الوزراء رقم (

المستحدثة التي تشّكل عبئاً إضافیاً على أعضاء الجمعیة التعاونیة. فعلى سبیل المثال، إن رسوم التسجیل 
دینار، التي تُعد مرتفعة، بحسب نتائج البحث المیداني، الذي أجراه فریق معھد مواطن،  300التعاونیة ھي 

                                                 
لقرار اجتماع مع ھیئة العمل التعاوني، لمناقشة التعدیالت المقترحة على ا). (2020( مقابلة جماعیة، ھیئة العمل التعاوني 22

 ).2017) لسنة 20بقانون رقم (

http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/getLeg.aspx?pid=48999&Ed=1
http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/getLeg.aspx?pid=48999&Ed=1
http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/getLeg.aspx?pid=48999&Ed=1
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یثة، ولھذا الغرض ربما یكون مجدیاً التمییز بین أنواع وبخاصة بالنسبة للتعاونیات الشبابیة المبتدئة والحد
 التعاونیات وحجمھا وإقرار الرسوم بشكل متوافق مع ذلك.

 ھیئة العمل التعاوني ومركزة العمل

عضائھ األحد أعضواً، برئاسة وزیر العمل، وغالبیة  11یتكون مجلس إدارة ھیئة العمل التعاوني حالیاً من 
وال تنسجم  الحكومي، بینما ال یحظى القطاع التعاوني سوى بثالثة ممثلین فقط. عشر ھم من موظفي القطاع

القرار  نسب التمثیل ھذه، مع أھمیة دمج العاملین في القطاع التعاوني ضمن الھیئات واألجسام صاحبة
رات وأھداف الحكومة المعلنة حول خلق الشراكات، كما ال تضمن ھذه النسب مشاركة فاعلة في القرا

 ولذلك، فإن من المناسب إعادة النظر في نسب التمثیل. سیاسات التي یتخذھا المجلس.وال
لمجلس  كما نجد أن من الضروري األخذ بتوصیة ھیئة العمل التعاوني بإلغاء صالحیة المجلس بالتنسیب

التنسیب ان كالوزراء بمكافآت أعضاء المجلس (أي منحھم صالحیة التنسیب وتحدید مكافآتھم بأنفسھم)، وإن 
 غیر ملزم، إال أن لھذه الممارسة مخاطر ترتبط بتناقض المصالح.

 التمویل واألموال في الجمعیات التعاونیة

 الموارد المالیة للجمعیة التعاونیة، وموافقة الھیئة على المشاریع الممولة
المادة تفرض نصوص قانون الجمعیات قیوداً على تمویل القطاع التعاوني، وذلك باشتراطھا في 

من قانون الجمعیات التعاونیة، موافقة مجلس إدارة ھیئة  23)10الفقرة  7)، والمادة (8الفقرة  5(
 العمل التعاوني على الخطط والمشاریع الممولة من الجھات المانحة والمقدمة للجمعیات التعاونیة.

ر والشروط الواجبة وتكمن اإلشكالیة في ھذا الشرط في شقین، األول؛ بأن النص ال یحدّد المعایی
للموافقة على التمویل من عدمھا، والثاني؛ أن الرقابة القبلیة على األموال، وبخاصة بالنسبة 
للجمعیات التعاونیة، تخلق عقبات أمام العمل في ظل مرونة العمل المفترضة في الجمعیات 

ساس باستقاللیة ومساحة التعاونیة واتّسامھا بالطوعیة، إضافة إلى ذلك، من شأن مثل ھذه القیود الم
عمل ھذه األجسام االقتصادیة المجتمعیة، وعرقلة أدائھا وتنفیذ مھامھا ونشاطاتھا وتحقیق 

 24أھدافھا.
وعلیھ، نقترح أن تكون الرقابة القبلیة متناسبة مع قیمة المشروع الممول، فباإلمكان اشتراط 

مع طبیعة عمل الجمعیات التعاونیة، الموافقة في ظل ارتفاع قیمة المشروع عن مبلغ معین یتالءم 
أن تقوم الھیئة بالتأكد  ومن ناحیة أخرى، نوصي بأن تكون الرقابة تنفیذیة وبعدیة، أي من خالل

والتمحیص من أن األمر بالصرف الحاصل لمشروع معین قد تم صرفھ أو االلتزام بھ بصفة 
التقاریر وتقییم إنجاز العمل، مطابقة لتنظیمات وقوانین ومبادئ التعاون، وذلك یتم من خالل 

وبالمقابل باإلمكان التحقیق في المخالفات، وفي حال وجود شبھات فساد، فأصبح باإلمكان أن 
                                                 

"تھدف الھیئة إلى تنظیم القطاع التعاوني واإلشراف علیھ دون  ) أھداف ومھام الھیئة:5مادة ( قانون الجمعیات التعاونیة: 23
. الموافقة على المشاریع الممولة من الجھات 8 :أن تمارس العمل التعاوني بشكل مباشر، ولھا في سبیل ذلك القیام بالمھام اآلتیة

صالحیات المجلس: "للمجلس في سبیل ) 7"مادة ( .المانحة للقطاع التعاوني، بما یھدف إلى تنمیة القطاع التعاوني وتطویره
السلطة الوطنیة انظر:  . الموافقة على الخطط والمشاریع الممولة من الجھات المانحة".10 :تحقیق أھداف الھیئة القیام باآلتي

، الوقائع م بشأن الجمعیات التعاونیة [قانون الجمعیات التعاونیة]"2017) لسنة 20"قرار بقانون رقم ( ،الفلسطینیة
 .25-5)، 2017تشرین الثاني/نوفمبر  29( 138الفلسطینیة، عدد 

أرسلت من خالل اتحاد لجان العمل ( (د. ت.) ورقة موقف"، رسالة إلى وزیر العمل" ،االتحاد العام للجمعیات التعاونیة 24
 .)الزراعي
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تخضع الجمعیات التعاونیة للمساءلة أمام ھیئة مكافحة الفساد، وبخاصة في ظل أن أموال 
 الجمعیات التعاونیة ھي أموال عامة، وتأتي باسم الشعب الفلسطیني.

مل ن جانب آخر، نرى أن اشتراط قانون الجمعیات التعاونیة ضرورة أخذ موافقة ھیئة العم
نون ) من قا40التعاوني على المنح والھبات التي تحصل علیھا التعاونیات، ضمن نص المادة (

لھبات الجمعیات، التي تنص على أن أحد مكونات الموارد المالیة للجمعیات التعاونیة ھو "ا
یات والمخصصات غیر المشروطة بموافقة المجلس"، یشّكل إشكالیة إضافیة للجمعوالمساعدات 

عدیل ھذه المادة، التعاونیة، ووردنا من خالل اجتماعنا مع ھیئة العمل التعاوني، أن ھناك مقترحاً لت
، ونؤیده، لتشترط الموافقة على المنح والھبات إن تجاوزت قیمة مبلغ معین، وھو ما نراه معقوالً 

لموافقة اصة في ظل أن النص الحالي لم یوّضح ماھیة المساعدات والھبات التي تشترط أخذ اوبخ
ناك أي ھوال الشروط المحددة لموافقة مجلس إدارة الھیئة من عدمھا، إضافة إلى أنھ ال یوجد 

ض، وھو ما سلطة إشرافیة أو رقابیة من قبل الھیئة على إمكانیة الجمعیات التعاونیة أخذ القرو
باء تشّكل د أخطر وبحاجة لرقابة وإشراف أكثر لمصلحة الجمعیة التعاونیة، ولعدم تحمیلھا أعیع

 خطراً على األعضاء كذلك.
ً یمّكن التعاونیات من العمل ضمن معطیات السوق،  إن تطویر العمل التعاوني یتطلب توازنا

عیات التعاونیة وبخاصة في ظل احتكار السوق من قبل القطاع الخاص، وفرض قیود على الجم
تحّجم إمكانیة عملھا أمام الشركات الخاصة، أو عدم السماح لھا بدخول بعض القطاعات المعینة 

 25وفقاً لسیاسة االحتكارات.
 اإلعفاء الضریبي والجمركي

 التي ترتبط، بحسب نتائج الدراسة، تبین وجود العدید من التعقیدات أمام إمكانیة فتح الملفات الضریبیة،
لبات اإلعفاء مباشر، بفتح الحسابات البنكیة للتعاونیات، وتباعاً تحقیق االسترداد الضریبي، وأن طبشكل 

ة واإلقرار الضریبي والجمركي تتم بشكل منفرد لكل جمعیة تعاونیة على حدة بحسب تقدیم الكشوفات الدوری
عیة من االتحادات القطا) منھ حول إعفاء الجمعیات و17إن نص قانون الجمعیات في المادة ( الضریبي.

ً بذاتھ، إنما تبرز اإلشكالیة بفھم النص، إذ إن ھ غیر واضح الضرائب والرسوم الجمركیة ال یشّكل عائقا
لمقابالت التي بالشكل الكافي فیما یتعلق بالشروط والمعاییر للحصول على اإلعفاءات، كما تبیّن من خالل ا

ة من ھذه التعاونیة الزراعیة تواجھ صعوبات في االستفادأجراھا فریق معھد مواطن، أن جمیع الجمعیات 
 اونیة والمزارعین.اإلعفاءات، وأن البیروقراطیة التي یتم تعامل فیھا تخلق معاناة كبیرة أمام الجمعیات التع

ي قانون فإضافة إلى ذلك، برز من خالل المقابالت أن مسألة اإلعفاء لیست مقتصرة على وجود ھذا النص 
ل ارتباطھ التعاونیة، وإنما في التبعات المستحقة عند تنفیذ إجراءات اإلعفاء، وبخاصة في ظالجمعیات 

 وعالقتھ بوزارة المالیة وسلطة النقد من خالل البنوك.
) من قانون الجمعیات تنص على إلغاء كل ما یتعارض معھ، فإن عدم قیام 69/2على الرغم من أن المادة (

تعلیمات توضح وتقنن اإلجراءات البدیلة الضروریة للعمل بالقانون یخلق مجلس الوزراء بإصدار أنظمة و
وما یزید األمور تعقیداً، ھو القلق من القوانین الضریبیة ألسباب تاریخیة جزئیاً، وبسبب التأرجح  إرباكاً.

مفید وعلیھ، فإن من ال 26التشریعي المتعلق بھا، وبخاصة ما یرتبط بضریبة الدخل، وتحدیداً للمزارعین.
صوغ قانون الجمعیات التعاونیة بشكل یجعلھ (مشجعاً لالستثمار) في عدد من أنواع التعاونیات الزراعیة، 

                                                 
 ).2021( مقابلة جماعیة، ھیئة العمل التعاوني 25
(اتحاد لجان العمل الزراعي، السیاسات الوطنیة في القطاع الزراعي  حولدراسة اتحاد لجان العمل الزراعي،  26

 ،61)، 2019أیلول/سبتمبر 
https://bit.ly/3vbrdCi 

https://bit.ly/3vbrdCi
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إعادة النظر بالنظام الضریبي، بحیث ینصف التعاونیات (الزراعیة بشكل خاص)، كما أن من الضروري 
 والخریجین الجدد، والشباب العاطلین عن العمل.

 حل الجمعیات التعاونیة
)، 2قرة الف 54إن منح مجلس اإلدارة لھیئة العمل التعاوني صالحیة حل الجمعیة وفق المادة (

تحقیق في ینطوي على تقیید لحریة العمل التعاوني، وبخاصة في ظل أن اإلجراءات التحذیریة وال
 وضع الجمعیات التعاونیة لیس إلزامیاً في الحاالت كافة إلصدار قرار الحل.

الت، مثل رقة أن قرار حل الجمعیة یجب أن یسبقھ إجراءات تحذیریة في كل الحاوعلیھ، تقدر الو
الً من الحل وضع نص یتعلق باإلنذار لتصویب الوضع القانوني أو المالي، وحل الجمعیة خالل مدة معینة بد

 المباشر، وأن یتم الحل وفق اإلجراءات القضائیة السلیمة.

 الخالصة

 27%،12قوة العمل ضمن القطاع التعاوني على المستوى العالمي حوالي یشكل متوسط انخراط الناس في 
ومن نسبة العاملین  28أما في فلسطین، فإن نسبة األعضاء التعاونیین في الجمعیات التعاونیة العاملة،

% (ال یعد ھذا المؤشر دقیقاً، حیث إنھ تم حسابھ 4.97تشّكل  2017،29المصنفین ضمن القوى العاملة للعام 
معھد مواطن وفق معطیات الجھاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني، إضافة إلى أن العمالة تصنف بحسب 

ویعني  30بعمالة تامة وعمالة ناقصة متصلة بالوقت، وفي ھذا السیاق تم اعتماد نسبة العمالة بشكل عام).
كانیة ذلك متصلة، ذلك أننا نحتاج إلى تطویر البیئة المشجعة إلى الوصول إلى ھذه النسبة وتجاوزھا، فإم

بین أمور أخرى، بلحمة المجتمع الفلسطیني الخاصة وطبیعة نسیجھ االجتماعي التي تطورت عبر العقود 
وحاجتنا إلى ذلك جلیة، فالقطاعان العام والخاص باتا غیر قادرین على استیعاب  في مواجھة االستعمار.

ً كل سنة؛ ثم إن األوضاع السیاسیة األجیال الجدیدة التي ترفد القوى العاملة بأعداد جدیدة و كبیرة نسبیا
واالقتصادیة أدت إلى وجود شباب ال یعملون، وأراٍض تحتاج إلى من یفلحھا؛ إضافة إلى ذلك، ھناك متسع 

 لزیادة اإلنتاج المحلي في مجاالت عدیدة، وإحیاء الحرف، وتطویر جودة وإنتاجیة العمل الزراعي.

                                                 
27 ICA and EURICSE, World Cooperative Monitor 2018: Exploring the Cooperative Economy (Brussels and 
Trento: International Cooperative Alliance (ICA), and European Research Institute on Cooperative and Social 
Enterprises (EURICSE), 2018), 
https://monitor.coop/sites/default/files/publication-files/wcm2018-web-803416144.pdf 

، إلى 2018وصل عدد األعضاء التعاونیین (أعضاء الھیئات العاملة في التعاونیات)، في الضفة الغربیة، في نھایة العام  28
ھیئة العمل  . انظر:تعاونیة) 350عاملة ( یات المصنفةعضواً مسجلین في التعاون 42426عضواً، من بینھم  59370

 .8، تقریر اإلنجاز السنويالتعاوني، 
وتُعرف الجمعیة العاملة، حسب معاییر ھیئة العمل التعاوني، بأنھا: "كل جمعیة ملتزمة بالقانون من حیث إنھا أعدت میزانیة 

ھیئة عامة واحداً على األقل حسب األصول )، وعقدت اجتماع 2017-2015واحدة على األقل خالل آخر ثالث سنوات مالیة (
 .29. انظر: المصدر نفسھ، )"2018-2016خالل آخر ثالث سنوات (

مسح الجھاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني،  . انظر:%82.4مصنفین داخل القوى العاملة تشكل نسبة العاملین من ال 29
)، 2019مایو /أیار الجھاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني،(رام هللا:  2018القوى العاملة الفلسطینیة: التقریر السنوي، 

22، 
http://www.pcbs.gov.ps/Downloads/book2433.pdf 

، مقارنة بنسبة العاملین من المصنفین داخل 2018تم حساب النسبة بحسب عدد أعضاء الجمعیات التعاونیة العاملة للعام  30
 . انظر: المصدر نفسھ.2018لة في الضفة الغربیة للعام القوى العام

 

https://monitor.coop/sites/default/files/publication-files/wcm2018-web-803416144.pdf
http://www.pcbs.gov.ps/Downloads/book2433.pdf
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القوانین،  شودة صوغ أدوات تنظیمیة تراوح بین وضع السیاسات، وتعدیالتوتشمل عملیة تطویر البیئة المن
تعزیز اإلنتاج ووسن األنظمة والتعلیمات إلنشاء البیئة الضروریة لتوسیع انخراط القوى العاملة في العمل، 
سیاسیة، اركة الالوطني، ورفع نسبة االعتماد الذاتي، وتعزیز البیئة المدنیة التي تشكل شرطاً لتوسیع المش

یة الكامنة وتشكل العوامل السالف ذكرھا عناصر ضروریة لتحقیق األھداف االستراتیج والتقدم االجتماعي.
عاوني ویشكل القطاع الت في خلق وتعزیز ظروف للمقاومة ضد االستعمار، وتعزیز عملیة بناء الدولة.

السیطرة بط المشروع االستعماري (الزراعي خاصةً) أداة مركزیة في ھذه العملیة، وبخاصة في ضوء ارتبا
اعات على األراضي، وفي ظل التوجھ المفرط للشباب الفلسطیني نحو القطاعات الخدمیة أكثر من القط

 اإلنتاجیة.
ل أطر ونأمل أن تساھم التوصیات المقترحة في تعزیز توجھ الشباب للعمل في األرض والزراعة من خال

ر البدائل القطاع الخاص (وبخاصة الشركات الكبیرة) بدون تطوی تعاونیة، بدالً من االقتصار على تمكین
اع معامل جیني في التي من شأنھا أن تحدّ من سلبیاتھ التي تتجلّى عالمیاً ومحلیاً في استقطاب الثروة (ارتف

شأنھا زیادة  المناطق الحاضنة للعناقید الزراعیة)، وزیادة التفاوت في الملكیات، وغیر ذلك من ظواھر من
، والعنف، اغتراب الفئات المستبعدة من عملیة اإلنتاج، والتبعات السلبیة لذلك على النسیج االجتماعي

وزیع توالجریمة، والتوجھات الشعبویة، وغیرھا من أمور نعرف تمام المعرفة عن كونھا تنتج عن سوء 
 الثروة.

اوني فالعمل التع ي توفرھا التعاونیات،تشیر نتائج دراسة معھد مواطن إلى األبعاد االجتماعیة والسیاسیة الت
من الفردانیة  یوفر أرضیة صلبة لتعزیز العمل الجمعي وزیادة التضامن والتعاون بین أفراد المجتمع، بدالً 

العودة لألرض، التي تھدد بتفكیك المجتمع، ومن ناحیة أخرى تشكل التعاونیات أداة فعلیة للتحدي والصمود و
یة االقتصادیة وأیضاً المساھمة في التقلیل من حدة الفروق بین الطبقات االجتماعوبخاصة بین فئة الشباب، 

 وارتفاع معدالت البطالة بین الشابات والشباب، وتقلیل االعتماد على العمل المؤقت.
ین، تشیر إلى أن إن قراءة نقدیة لقانون الجمعیات التعاونیة واألنظمة المتعلقة بھ نصاً ووقعاً على المعنی

دو أنھا بدالً من نظومة التي أنشأھا ال تحقق ھدفاً رئیسیاً من أھدافھا، وھي تنظیم العمل التعاوني، ویبالم
ً لتشجیع ال عمل التعاوني تنظیم العمل التعاوني، تجعل من عملیة التنظیم عقبة في طریقھ، وال توفر دافعا

طیني، عاني منھا المجتمع الفلسوانتھاجھ كاستراتیجیة رئیسیة تساھم في حل جزء من المشاكل التي ی
وى وبخاصة فئة الشباب وخریجي الجامعات، كالبطالة الحادة، وسوء األوضاع المعیشیة، وتدني مست

الزراعة، كالرواتب بشكل عام، وأیضاً من حیث العمل التعاوني كأداة للنھوض بواقع القطاعات المھّمشة 
 وجعلھا إحدى روافع االقتصاد الفلسطیني.

الرغم من قرارات مجلس الوزراء األخیرة، الخاصة بإلغاء ھیئة العمل التعاوني، وإلحاق اختصاصاتھا على 
ومھامھا وموظفیھا إلى وزارة العمل، وإلغاء كل من مؤسسة اإلقراض الزراعي وصندوق درء المخاطر 

، تشیر إلى رغبتھا في فإنھ بمراجعة استراتیجیة الحكومة، والتمعن فیما یرشح عنھا 31والتأمینات الزراعیة،
تعزیز العمل والتعاون واإلنتاج، وأنھا مدركة لضرورة التوازن بین القطاعات المختلفة، وقد تخلت عن 

وبطبیعة الحال، فإن على السیاسات الحكومیة أن تراعي الظروف  تجربة السیر في مجال واحد وحید للتنمیة.
سیرة الشعب الفلسطیني، وأن تعمل على توفیر شروط االقتصادیة واالجتماعیة في المرحلة الراھنة من م

 النھوض بالواقع التعاوني الزراعي، وجذب فئة الشباب أو المزارعین بشكل خاص.
یاسات الحكومیة، إننا نعتقد أن التوصیات المقترحة ھنا، سواء المتعلقة بقانون الجمعیات التعاونیة أو بالس

 ، وتجاوز بعض العقبات التي تواجھھا.ستساھم في تفعیل عدد أكبر من التعاونیات

                                                 
 )".90دولة فلسطین، "جلسة مجلس الوزراء رقم ( –مجلس الوزراء  31
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