
 








ورقة سیاسات

نحو تعزیز مشاركة المرأة في التعاونیات
مشروع التعاونیات كوسیلة لتمكین المرأة اقتصادیاً

كانون األول ۲۰۱۷ 



5 ً مرشوع التعاونيات كوسيلة لتمكني املرأة اقتصاديا

الملخص التنفيذي

تعمــل اللجنــة الوطنيــة األردنيــة لشــؤون المــرأة، فــي 
ســياق عملهــا للنهــوض بالمــرأة، بمختلــف أدوارهــا 
ــل  ــى تحلي ــة، عل ــة واالجتماعي السياســية واالقتصادي
ــرص  ــاف الف ــي األردن، الكتش ــي ف ــاع التعاون القط
ــاهم  ــن أن يس ــذي يمك ــاع وال ــذا القط ــي ه ــة ف الكامن

ــة. ــادة مشــاركة المــرأة االقتصادي ــي زي ف

ــة  ــة التعاوني ــن المؤسس ــادر ع ــر الص ــن التقري ويبي
األردنيــة بعنــوان »الجمعيــات التعاونيــة األردنيــة 
باألرقــام 2015« أن عــدد الجمعيــات التعاونيــة يبلــغ 
ــة،  ــات المملك ــى محافظ ــة عل ــة موزع 1628جمعي
ــارب  ــا يق ــا م ــجلين فيه ــدد األعضــاء المس ــغ ع ويبل
145 ألــف عضــو، ويبلــغ عــدد الجمعيــات التعاونيــة 

ــة.  ــات تعاوني ــائية 106 جمعي النس

يأتــي ذلــك فــي ســياق ثبــات معــدالت المشــاركة 
ــد  ــن عن ــن الماضيي ــة للمــرأة خــال العقدي االقتصادي
مســتويات متدنيــة تقــارب 13.3%، وتفاقــم معــدالت 
ــة لإلنــاث لتصــل إلــى 24.1%. وتبعــا لذلــك،  البطال
قامــت اللجنــة الوطنيــة األردنيــة لشــؤون المــرأة 
بإعــداد دراســة حــول الوضــع التنظيمــي والتشــريعي 
للجمعيــات التعاونيــة فــي األردن 2016 مــن منظــور 

ــوع االجتماعــي. الن

واســتنادا إلــى نتائــج وتوصيــات الدراســة المذكــورة 
أعــاه، باشــرت اللجنــة بإعــداد ورقــة سياســات 
لبحــث تطويــر سياســات بديلــة مقترحــة محــددة مــن 
شــأن األخــذ بهــا المســاهمة فــي تحســين فعالية النســاء 
ــن خــال تحســين أداء  ــك م ــي، وذل بالقطــاع التعاون
الجمعيــات التعاونيــة وزيــادة مســاهمتها فــي توســيع 
االقتصــاد االجتماعــي والتنميــة المســتدامة، وتشــغيل 
المزيــد مــن النــاس وعلــى وجــه الخصــوص النســاء. 

ــن  ــر م ــي األردن الكثي ــي ف ــه القطــاع التعاون ويواج
التحديــات التــي تحــول دون زيــادة فاعليتــه فــي 

ــاركة  ــة مش ــن فاعلي ــد م ــا تح ــوي كم ــار التنم المس
ــف  ــي ضع ــات ف ــذه التحدي ــل ه ــه، وتتمث ــرأة في الم
األطــر التنظيميــة واإلداريــة لهــذا القطــاع، إلــى 
جانــب ضعــف التشــريعات والسياســات الناظمــة 
لعمــل الجمعيــات التعاونيــة، وعــدم االهتمــام الفعلــي 
ــي  ــرار ف ــاع الق ــة صن ــدى غالبي ــي ل ــل التعاون بالعم
األردن، وكذلــك ضعــف ثقافــة العمــل التعاونــي لــدى 
ــه. ــي القطــاع ذات ــون ف ــن بمــن فيهــم العامل المواطني

ــي  ــة مــن ضعــف ف ــات التعاوني ــي الجمعي ــا تعان  كم
اســتقاليتها، وارتباطهــا بشــكل كبيــر مــع المؤسســة 
ذلــك ضعــف  إلــى  يضــاف  األردنيــة،  التعاونيــة 
ــات  ــي الجمعي ــة ف ــة الداخلي ــات الديمقراطي الممارس
التعاونيــة، وضعــف ممارســة الحوكمــة فــي إدارة 
التمايــز  فقــدان  إلــى  إضافــة  الجمعيــات،  عمــل 
الخيريــة  والجمعيــات  التعاونيــة  الجمعيــات  بيــن 
ــة  ــف فاعلي ــب ضع ــى جان ــة، إل ــركات الربحي والش
ــات  ــن الجمعي ــرى م ــة الكب ــي إدارة الغالبي ــاء ف النس

التعاونيــة. 

ولغايــات تفعيــل القطــاع التعاونــي وتمكينــه مــن 
التنميــة  بتعزيــز  منــه  المتوقعــة  بــاألدوار  القيــام 
المســتدامة والمســاهمة فــي حــل مشــكلة البطالــة مــن 
خــال توليــد فــرص عمــل، وزيــادة فاعليــة مشــاركة 
المــرأة، تقــدم هــذه الورقــة مجموعــة مــن السياســات 
البديلــة والتوصيــات التــي مــن شــأن األخــذ بهــا 
ــاء  ــاركة النس ــل مش ــاع وتفعي ــذا القط ــل دور ه تفعي

ــي: ــا يل ــل فيم ــه، وتتمث في

الناظمــة  التشــريعات  علــى  تعديــات  إجــراء   .1
تفــرض  التــي  المــواد  إللغــاء  التعاونــي،  للعمــل 
ســيطرة ورقابــة الحكومــة مــن خــال المؤسســة 
التعاونيــة األردنيــة علــى عمــل الجمعيــات التعاونيــة 
نظــام  الخصــوص  وجــه  وعلــى  واتحاداتهــا. 
ــذا  ــم )36( لســنة 2016، ل ــة رق ــات التعاوني الجمعي
البــد مــن تعديــل بعــض المــواد فــي نظــام الجمعيــات 



6ً مرشوع التعاونيات كوسيلة لتمكني املرأة اقتصاديا

التعاونيــة المذكــور التاليــة: )المــادة 3 - أ، المــادة 4 
- أ، المــادة19- د، المــادة29 (. 

2. تعديــل المــادة )5( مــن قانــون التعــاون رقــم )18( 
لســنة 1997، بحيــث يتــم زيــادة ممثلــي القطــاع 
التعاونيــة  المؤسســة  إدارة  فــي مجلــس  التعاونــي 
المســبقة علــى  الموافقــة  مبــدأ  وإلغــاء  األردنيــة، 
تأســيس الجمعيــات التعاونيــة واتحاداتهــا الــواردة 
فــي نظــام الجمعيــات التعاونيــة رقــم )36( لســنة 
2016، واالكتفــاء بدورهــا فــي عمليــة التســجيل، 
ــات الممنوحــة للمؤسســة التعاونيــة  وإلغــاء الصاحي
تجريهــا  تعديــات  أي  علــى  بالموافقــة  األردنيــة 
الهيئــات العامــة للجمعيــات التعاونيــة علــى أنظمتهــا 
حســابات  دفاتــر  علــى  والمصادقــة  الداخليــة، 

التعاونيــة.  الجمعيــات 

ــة  ــات التعاوني ــام الجمعي ــى نظ ــواد عل ــة م 3. إضاف
رقــم )36( لســنة 2016، بحيــث يتــم إلــزام هــذه 
ــق  ــا ينبث ــتراتيجية وم ــط اس ــداد خط ــات بإع الجمعي
عنهــا مــن خطــط وآليــات عمــل، إلــى جانــب تطويــر 
سياســات وإجــراءات قائمــة علــى معاييــر الحوكمــة، 
إضافــة إلــى ضمــان وجــود مــواد فــي األنظمــة 
إجــراء  تضمــن  التعاونيــة  للجمعيــات  الداخليــة 
وضــرورة  قصيــرة  زمنيــة  بفتــرات  االنتخابــات 
ــن  ــر م ــات ألكث عــدم جــواز ترشــح رؤســاء الجمعي
ــز  ــن تعزي ــد م ــن، والب ــن متتاليتي ــن انتخابيتي دورتي
ــابات خارجــي خــاص  ــق حس ــن مدق ــة بتعيي الحوكم

بالجمعيــة التعاونيــة ومعتمــد.

للقطــاع  متكاملــة  اســتراتيجية  خطــة  إعــداد   .4
التعاونــي للعمــل علــى تغييــر نمــاذج وآليــات العمــل 
التعاونــي المطبــق فــي األردن، بحيــث يصبــح أكثــر 
اعتماديــة علــى قــدرات أعضائــه المختلفــة، فــي 
تقديــم الدعــم اإلداري والمالــي والفنــي للجمعيــات 
التعاونيــة فــي بدايــة تأســيس الجمعيــة وعنــد اللــزوم، 
وعــدم تقديــم منــح مجانيــة لهــذه الجمعيــات، ويمكنهــا 

الماليــة  لتعزيــز قدراتهــا  قــروض ميســرة  تقديــم 
اإلنتاجيــة  بزيــادة  ذلــك  التوســع، وربــط  لغايــات 
وقدرتهــا علــى توليــد فــرص العمــل وفــق مؤشــرات 
محــددة. واســتخدام التمويــل الدولــي لتعزيــز القدرات 
ــاء  ــة، وإنش ــات التعاوني ــة للجمعي ــية المختلف المؤسس
ــة  ــات التعاوني ــدرات الجمعي ــاء ق ــي لبن ــد تعاون معه
والتعاونييــن وعلــى وجــه الخصــوص التعاونيــات 
ــى جانــب تشــجيع  التــي تنشــئها وتديرهــا النســاء، إل
المشــتركة  المشــاريع  علــى  التعاونيــة  الجمعيــات 
بيــن الجمعيــات المختلفــة. وتعزيــز ضمــان التســويق 
ــة  ــل الحكوم ــن قب ــوية م ــات النس ــات التعاوني لمنتج
والعســكرية  المدنيــة  المؤسســتين  أســواق  بفتــح 
ــن  ــز بي ــن التماي ــة م ــاد حال ــك إليج ــن، وذل إلنتاجه
الجمعيــات التعاونيــة والخيريــة والشــركات الربحيــة.

5. إجــراء تعديــات علــى النظــام الداخلــي للجمعيات 
ــث يتضمــن  ــم )36( لســنة 2016، حي ــة رق التعاوني
ــة  ــات العام ــا خاصــة للنســاء مــن أعضــاء الهيئ كوت
واإلداريــة للجمعيــات، وتقديــم تســهيات للجمعيــات 
التــي تقودهــا النســاء أو مصنفــة باعتبارهــا جمعيــات 
نســائية وتخصيــص صناديــق لتمويــل التعاونيــات 
ــة  ــة األردني ــة التعاوني ــال المؤسس ــن خ ــائية م النس
إليجــاد بيئــة عمــل صديقــة للمــرأة، بحيــث يتــم 
تشــجيع النســاء علــى تأســيس جمعيــات، مــا سيســاهم 
ــف  ــة والتخفي ــادة مشــاركة المــرأة االقتصادي ــي زي ف

ــي أوســاطهن. ــة ف ــة المرتفع مــن معــدالت البطال
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المقدمة:

يجمــع الباحثــون علــى أن الحركــة التعاونيــة الحديثــة ارتبطت في نشــأتها باألزمــات االقتصاديــة واالجتماعية 
فــي أوروبــا بدايــة القــرن التاســع عشــر، فــي أعقــاب الثــورة الصناعيــة ومــا صاحبهــا مــن ظــروف مأســاوية 

للمزارعيــن وانتشــار البطالــة وتدنــي مســتوى األجور.

ــذا القطــاع  ــذ ه ــراد، أخ ــر واألف ــية لألس ــتويات المعيش ــى المس ــا عل ــر إيجابي ــي التأثي ــاهمة ف ــدف المس وبه
بالنمــو والتوســع فــي األردن، كمــا ازدادت أهميتــه للنســاء فــي ظــل ارتفــاع معــدالت البطالــة بشــكل عــام 
وبيــن النســاء علــى وجــه الخصــوص1، هــذا إلــى جانــب اســتمرار ضعــف المشــاركة االقتصاديــة للمــرأة.2 
وقــد نشــأت جمعيــات تعاونيــة نســائية تعمــل فــي جوانــب الرعايــة والخدمــات، وتدريجيــا بــدأت بالتوســع فــي 
جميــع القطاعــات تقريبــا، وإن كانــت بنســب متفاوتــة، بهــدف رفــع المســتوى االقتصــادي وزيــادة مشــاركة 

المــرأة االقتصاديــة. 

ــة  ــي بداي ــبيا ف ــتقرت نس ــه اس ــة ب ــريعات المتعلق ــرا، والتش ــي األردن مبك ــدأ ف ــي ب ــل التعاون ــع أن العم وم
خمســينيات القــرن، ولكــن ربــط الجمعيــات التعاونيــة بالتمكيــن االقتصــادي للمــرأة والتنميــة المســتدامة لــم 
يتــم بحثــه وتناولــه بشــكل معمــق إال حديثــا. وألن العمــل التعاونــي باعتبــاره تجميــع القــوى الفرديــة فــي أطــر 
مشــتركة ضمــن حقــوق والتزامــات متســاوية لتحقيــق الفائــدة الجماعيــة، يعــد أحــد محــركات االقتصــادات 
فــي الكثيــر مــن الــدول، فقــد احتــل هــذا القطــاع مســاحة واســعة فــي البحــث والتحليــل. حيــث تعــد الجمعيــات 
التعاونيــة وفقــا لتعريــف األمــم المتحــدة مجموعــات مســتقلة مــن األفــراد يتحــدون طوعيــا واختياريــا لتلبيــة 
االحتياجــات االقتصاديــة واالجتماعيــة لمشــروع أو مجموعــة مــن المشــاريع ضمــن نظــام إداري ديمقراطــي 

قائــم علــى أســس العدالــة والمســاواة وعــدم االنحيــاز الدينــي والعرقــي.. إلــخ. 

وقــد تــم تطويــر العديــد مــن المعاييــر الدوليــة التــي تنظــم عمــل هــذا القطــاع، وأصبحــت تشــمل مجموعــة 
مــن المبــادئ التــي تغطــي العديــد مــن الجوانــب، مثــل العضويــة المفتوحــة الطوعيــة، وديمقراطيــة التنظيــم 
ــع  ــوي للمجتم ــدور تنم ــتدامة، لتصــل ل ــة المس ــى اإلدارة واألعضــاء، واإلنتاجي ــة عل ــتقاليته، والرقاب واس
ككل مــن حيــث توفيــر مصــادر تمويــل لصغــار المنتجيــن، وإقامــة مشــاريع تنمويــة خاصــة فــي المناطــق 

الزراعيــة والنائيــة وغيرهــا.

وفــي ضــوء نتائــج الدراســة التــي أعدتهــا اللجنــة الوطنيــة األردنيــة لشــؤون المــرأة حــول الجمعيــات التعاونية 
فــي األردن، حيــث بلــغ عددهــا مــا يقــارب 1628 جمعيــة تعاونيــة، موزعــة علــى محافظــات المملكــة، فيمــا 
يبلــغ عــدد األعضــاء المســجلين فيهــا مــا يقــارب 145 ألــف عضــو، وبلــغ عــدد الجمعيــات التعاونيــة النســائية 

106 جمعيــة تعاونيــة، جميعهــا تعمــل تحــت إشــراف ورقابــة وتوجيــه المؤسســة التعاونيــة األردنيــة.3

وتــم إعــداد ورقــة السياســات هــذه اســتنادا إلــى النتائــج التــي توصلــت إليهــا دراســة اللجنــة الوطنيــة األردنيــة 
لشــؤون المــرأة حــول الوضــع التنظيمــي والتشــريعي للجمعيــات التعاونيــة فــي األردن 2016 مــن منظــور 

1   دائرة اإلحصاءات العامة، الكتاب اإلحصائي السنوي لعام 2016، عمان، األردن 2017.
2  دائرة اإلحصاءات العامة، الكتاب اإلحصائي السنوي لعام 2016، عمان، األردن 2017.

3 الطراونة، راضي، واقع المؤسسة التعاونية األردنية، آذار 2017.
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النــوع االجتماعــي، والتــي تــم إعدادهــا خــال عــام 2016 الماضــي، بهــدف تحليــل األوضــاع التنظيميــة 
والتشــريعية للجمعيــات التعاونيــة وتأثيراتهــا علــى النــوع االجتماعــي، وتوصلــت الدراســة إلــى مجموعــة 
مــن االســتنتاجات وطــورت مجموعــة مــن التوصيــات الهادفــة إلــى تحســين البيئــة التنظيميــة والتشــريعية 
للجمعيــات التعاونيــة، بغــرض زيــادة فاعليــة مشــاركة النســاء فيهــا، ليــس فقــط مــن الناحيــة الكميــة، وإنمــا 
مــن حيــث زيــادة فاعليــة النســاء فــي هــذا القطــاع، وزيــادة نســبة تشــغيلهن وإدارتهــن للجمعيــات التعاونيــة. 

مــن المفيــد اإلشــارة هنــا إلــى أن تنامــي قــدرات الحركــة التعاونيــة والنســائية منهــا تحديــدا تتقاطــع مــع أهــدف 
ــن الجنســين  ــق المســاواة بي ــى تحقي ــدف الخامــس عل ــز اله ــث رك ــة المســتدامة SDG’s 2030، حي التنمي
وتمكيــن كل النســاء والفتيــات، باإلضافــة إلــى الهــدف الثامــن الــذي ركــز علــى النمــو االقتصــادي والعمــل 

الائــق، والهــدف الثانــي عشــر الــذي ركــز علــى ضمــان وجــود أنمــاط اســتهاك وإنتــاج مســتدامة4.

مشكلة الورقة :

ــع  ــة م ــغ 13.3% مقارن ــث تبل ــي األردن منخفضــة جــدا حي ــة للمــرأة ف ــد معــدالت المشــاركة االقتصادي تع
المشــاركة االقتصاديــة للرجــال التــي تبلــغ 58.7%، إلــى جانــب معــدالت بطالــة مرتفعــة عنــد اإلنــاث بلغــت 
24.1% فــي عــام 2016 مقارنــة مــع 13.3% عنــد الرجــال5. وهــذه المشــاركة الضعيفــة أدت ومــا زالــت 
ــاء  ــي بن ــاهم ف ــرة، ال تس ــة كبي ــات إنتاجي ــارة طاق ــث خس ــن حي ــي م ــاد األردن ــى االقتص ــط عل ــى الضغ إل
االقتصــاد الوطنــي، وال تســاهم فــي تعزيــز عجلــة التنميــة المســتدامة، كمــا أدى ذلــك إلــى زيــادة معــدالت 
اإلعالــة فــي األردن، حيــث أن كل مواطــن يعيــل ثاثــة آخريــن6. وهــذا أدى إلــى اتســاع رقعــة الفقــر وأعــاق 

تحســين المســتويات المعيشــية للمواطنيــن.

وألن التجربــة العالميــة فــي مجــاالت التنميــة المســتدامة، أشــارت إلــى أن القطاعــات التعاونيــة تلعــب أدواراً 
ملموســة فــي تعزيــز التنميــة المســتدامة، فــكان التفكيــر فــي األدوار المحتملــة التــي يمكــن أن يلعبهــا القطــاع 
التعاونــي فــي األردن فــي دفــع عجلــة التنميــة إلــى األمــام، لمواجهــة المشــكات المســتعصية التــي يواجههــا 
األردن. ورغــم هــذه األهميــة، إال أن القطــاع التعاونــي يواجــه العديــد مــن التحديــات والمعيقــات، مــا انعكــس 
ســلبا علــى أداء الجمعيــات التعاونيــة المنضويــة فــي إطــاره، فهنالــك مئــات من الجمعيــات التعاونيــة تعرضت 
ــة الماضيــة،7 وهنالــك مشــاركة ضعيفــة جــدا لهــذا القطــاع فــي  لخســائر فــي عملهــا خــال الســنوات القليل
االقتصــاد الوطنــي تقــارب )0.1%( مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي8، وعــدم قدرتــه علــى توفيــر فــرص عمــل 
ــة بتشــغيل مــا يقــارب 4000 شــخص، ومــا زالــت نســبة  ــات التعاوني ــدة، حيــث تقــوم مختلــف الجمعي جدي

انخــراط األردنييــن فــي الجمعيــات التعاونيــة متواضعــة مقارنــة مــع العديــد مــن الــدول العربيــة

 /http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/sustainable-development-goals  4
5 دائرة اإلحصاءات العامة، الكتاب اإلحصائي السنوي لعام 2016، عمان، األردن 2017.
6  دائرة اإلحصاءات العامة، الكتاب اإلحصائي السنوي لعام 2016، عمان، األردن 2017.

7  اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة، دراسة حول الوضع التنظيمي والتشريعي للجمعيات التعاونية في األردن من منظور 
النوع االجتماعي، 2016.

http://www.maqar.com/?id=23197  ،8  المجالي، عصام، القطاع التعاوني.. إنجازات متدنية، المقر
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 واألجنبيــة، حيــث تبلــغ مــا يقــارب 145 الفــا، وهــي ال تزيــد عــن 5% مــن الســكان. وفــي الوقــت الــذي تبلــغ 
فيــه أعــداد النســاء فــي عضويــات الجمعيــات التعاونيــة 61%،9 فــإن 6.5% فقــط منهــا يمكــن وصفهــا علــى 
ــة النســائية تعرضــت لخســائر  ــات التعاوني ــك أن 68% مــن الجمعي ــى ذل ــات نســائية، يضــاف إل أنهــا جمعي
ــة الماضيــة،10 كذلــك فــإن مــا يقــارب 500 جمعيــة تعاونيــة يمكــن أن يتــم تصفيتهــا  خــال الســنوات القليل

خــال األشــهر القادمــة بســبب تعثرهــا اإلداري والمالــي.11

ــب  ــه، وألن الجان ــع من ــدور المتوق ــب ال ــي يلع ــة لك ــة ملح ــد أولوي ــي يع ــاع التعاون ــل القط ــإن تفعي ــك ف لذل
التنظيمــي والتشــريعي يلعبــان دوراً رئيســيا فــي تفعيــل أو إضعــاف القطــاع التعاونــي، فــإن ورقــة السياســة 
هــذه ســتعمل علــى تحليــل األطــر التشــريعية والتنظيميــة الناظمــة للقطــاع التعاونــي، وتحليــل أثرهــا علــى 
أداء الجمعيــات التعاونيــة، بهــدف تطويــر سياســات بديلــة وتوصيــات تهــدف إلــى تفعيــل هــذا القطــاع ليحتــل 
المكانــة التــي تائمــه فــي األردن، وليتمكــن مــن لعــب أدوار ملموســة فــي تفعيــل مكانــة النســاء فــي االقتصــاد 

األردنــي وفــي تعزيــز مســار عمليــة التنميــة.

تحليل مشكلة الورقة :

تتعــدد أســباب ضعــف فاعليــة الجمعيــات التعاونيــة وضعــف فاعليــة مشــاركة النســاء فيهــا، وللوقــوف أكثــر 
علــى مختلــف جوانــب ورقــة السياســات هــذه، ســيتم تقديــم قــراءة تحليليــة لمختلــف المشــكات والتحديــات 
ــكل  ــه بش ــاء في ــة للنس ــاركة الفاعل ــف المش ــام وضع ــكل ع ــي بش ــاع التعاون ــف القط ــى ضع ــا عل وتأثيراته
خــاص، مــن حيــث التواجــد فــي الهيــاكل اإلداريــة للجمعيــات التعاونيــة وفاعليتهــا، ومــن حيــث فاعليــة أداء 
الجمعيــات التعاونيــة النســائية، وتــم ذلــك فــي ضــوء الممارســات الفضلــى العالميــة، والمعاييــر الدوليــة التــي 

طورتهــا التجربــة العالميــة للعمــل التعاونــي، وفيمــا يلــي عــرض لهــذه المشــكات والتحديــات:

أوال: ضعف استقاللية الجمعيات التعاونية:

ــة  ــات التعاوني ــع الجمعي ــرورة تمت ــي ض ــل التعاون ــى للعم ــات الفضل ــر والممارس ــم المعايي ــن أه ــل م  لع
باالســتقالية عــن المؤسســات الرســمية، حيــث تمــت المطالبــة بضــرورة تنميــة التعاونيــات كمنشــآت مســتقلة 
ــات  ــى أن الجمعي ــاون عل ــون التع ــد قان ــة، أك ــة النظري ــن الناحي ــياق وم ــذا الس ــي ه ــة اإلدارة12، وف وذاتي

ــة.13 ــة وإداري ــتقالية مالي ــع باس ــة تتمت التعاوني

ــة  ــع المؤسســة التعاوني ــا تتب ــى أنه ــع يشــير إل ــى أرض الواق ــة عل ــة األردني ــات التعاوني إال أن حــال الجمعي
األردنيــة، والجهــاز اإلداري لهــذه المؤسســة يتكــون مــن موظفيــن رســميين حكومييــن، ممــا يضعــف 

ــن ــبقة م ــة المس ــب الموافق ــة يتطل ــات التعاوني ــام الجمعي ــب أن نظ ــى جان ــرافيه، إل ــة إش ــتقاليتها كجه اس

http://www.maqar.com/?id=23197  ،9   لمجالي، عصام، القطاع التعاوني.. إنجازات متدنية، المقر
http://www.maqar.com/?id=23197  ،10   لمجالي، عصام، القطاع التعاوني.. إنجازات متدنية، المقر

11  الطراونة، راضي، واقع المؤسسة التعاونية األردنية، آذار 2017.

12  منظمة العمل الدولية، التوصية رقم 193 لسنة 2002 بشأن تعزيز التعاونيات، المادة )6/ه(.

13   قانون التعاون رقم 18 لسنة 1997، المادة )17/أ(، األردن.
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ــات  ــي للتعاوني ــة14، ويحــدد النظــام الداخل ــات التعاوني ــى تأســيس الجمعي ــة عل ــة األردني  المؤسســة التعاوني
عــدد األعضــاء القادريــن علــى تشــكيل التعاونيــة بخمســة عشــرة شــخصا، بينمــا المبــادئ األساســية لحريــة 
تشــكيل الجمعيــات بكافــة أنواعهــا لــم تحــدد حــدا أدنــى لعــدد المؤسســين، ويمكــن أن يشــكل عــدد قليــل مــن 
األشــخاص جمعيــة تعاونيــة وتنجــح، وهــذا يعتمــد علــى أهــداف الجمعيــات التعاونيــة، فبعــض المهــام مثــل 
تكنولوجيــا المعلومــات واالستشــارات علــى ســبيل المثــال ال تحتــاج لعــدد كبيــر لتأسيســها وتيســير أعمالهــا، 
ــة.  ــاء التعاوني ــد إنش ــا عن ــر معيق ــا يعتب ــين، مم ــدد المؤسس ــط بع ــر مرتب ــا غي ــات ونجاحه ــة التعاوني وفعالي
ومــن مظاهــر ضعــف اســتقالية الجمعيــات التعاونيــة، الصاحيــات الممنوحــة للمؤسســة التعاونيــة األردنيــة 
للموافقــة علــى أيــة تعديــات تجريهــا الهيئــات العامــة للجمعيــات التعاونية علــى أنظمتهــا الداخليــة15، ويتعدى 
ذلــك إلــى صاحيــات المؤسســة فــي المصادقــة علــى دفاتــر حســابات الجمعية.16وهكــذا نجــد أن اســتقالية 
الجمعيــات التعاونيــة ضعيفــة. وهــذا مــن شــأنه الحــد مــن قــدرة الجمعيــات التعاونيــة علــى العمــل والتفكيــر 
خــارج نطــاق نمــط التفكيــر الرســمي فــي أعمالهــا، ويحــد مــن قــدرات الجمعيــات التعاونيــة علــى اإلبــداع 
ــو  ــي يضعهــا موظف ــة أســيرة الحــدود الت ــات التعاوني ــة للجمعي ــات العامــة واإلداري ــى الهيئ ــكار، وتبق واالبت

المؤسســة التعاونيــة األردنيــة، باعتبارهــا تملــك صاحيــات اإلشــراف والرقابــة علــى أعمالهــا. 

ــه  ــي وفروع ــام التعاون ــاد الع ــى أن االتح ــاون عل ــون التع ــن قان ــادة )19( م ــص الم ــذي تن ــت ال ــي الوق وف
ــن  ــدار م ــة ت ــات أهلي ــي هيئ ــا، ه ــا وأغراضه ــاف أنواعه ــى اخت ــة عل ــات التعاوني ــادات والجمعي واالتح
قبــل أشــخاص منتســبين إليهــا وفقــا ألســس ومبــادئ ديمقراطيــة، إال أن تأســيس االتحــادات مرهــون أيضــا 
ــة تشــكيل مجلــس  ــة صاحي ــة األردني ــك المؤسســة التعاوني ــة،17 وتمتل ــة األردني ــة المؤسســة التعاوني بموافق
ــة، ويخضعهــا لســيطرة  إدارة مؤقــت لاتحــاد التعاونــي،18 ممــا يمــس اســتقالية عمــل االتحــادات التعاوني
ورؤيــة الحكومــة، مــا يضعــف فاعليتهــا. واســتنادا إلــى معاييــر الفاعليــة قامــت المؤسســة التعاونيــة األردنيــة 

ــة(. ــرة، مجمــدة، تحــت التصفي ــة، متعث ــي: )فاعل ــات كمــا يل ــع فئ ــى أرب ــة إل ــات التعاوني بتصنيــف الجمعي

ثانيا: ضعف الحوكمة الرشيدة داخل الجمعيات التعاونية:

 تعانــي إدارات الجمعيــات التعاونيــة مــن الترهــل الــذي يــؤدي إلــى إضعافهــا، ويحيلهــا الستنســاخ التجــارب 
ــات  ــة للجمعي ــات اإلداري ــكار، وفــي هــذا الســياق تســمح األنظمــة للهيئ ــر وتحديــث وابت الســابقة دون تطوي
التعاونيــة للعمــل لــدورات انتخابيــة تمتــد إلــى ثــاث دورات متتاليــة، وغالبــا يتــم انتخــاب الهيئــات اإلداريــة 
ورئيــس الجمعيــة بالتزكيــة، ممــا يضعــف عمليــات الرقابــة والمســاءلة داخــل الجمعيــة. هــذا إلــى جانــب أن 
غالبيــة الجمعيــات التعاونيــة ال تعمــل وفــق خطــط واســتراتيجيات محــددة، وتعمــل دونمــا أســس واضحــة 

للحقــوق والواجبــات لألعضــاء، مــا يركــز المهــام بيــد إدارة الجمعيــة التعاونيــة، األمــر الــذي يــؤدي إلــى

14   نظام الجمعيات التعاونية رقم 36 لسنة 2016، المادة )4(.

15   نظام الجمعيات التعاونية رقم 36 لسنة 2016، المادة )13(.
16   نظام الجمعيات التعاونية رقم 36 لسنة 2016، المادة )19/ه(.

17   نظام االتحادات التعاونية رقم 166 لسنة 2016، المادة )3/ج/3(.
18   نظام االتحادات التعاونية رقم 166 لسنة 2016، المادة )10/أ(.
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ــة  ــب اإلداري ــف الجوان ــى مختل ــيطر عل ــا يس ــا م ــذي غالب ــة، ال ــس الجمعي ــادات رئي ــى اجته ــاد عل  االعتم
والماليــة داخــل الجمعيــة، ممــا يضعــف متابعــة ورقابــة أعمالــه مــن قبــل الهيئــة اإلداريــة والهيئــة العامــة. 
ــل  ــات مث ــة إلدارة الجمعي ــراءات الازم ــات واإلج ــر للسياس ــة تفتق ــات التعاوني ــة الجمعي ــإن غالبي ــك ف كذل
ــات  ــي الجمعي ــكلي. وتعان ــا ش ــدت فوجوده ــا، وإن وج ــة وغيره ــات المالي ــتريات والسياس ــات المش سياس
ــة العمــل  ــة بســبب طوعي ــي الجمعي ــة ف ــي مناصــب إداري ــي تول ــة ف ــا للرغب ــدان أعضائه ــة مــن فق التعاوني
ــة مــن العــزوف  فــي هــذه المناصــب، وألن األربــاح تتــوزع بالتســاوي علــى جميــع األعضــاء، فتنشــأ حال
علــى الترشــح للهيئــات اإلداريــة. ويــؤدي كذلــك ضعــف الوعــي العــام بأهميــة العمــل التعاونــي إلــى إهمــال 
ــي  ــك الت ــرارات، خاصــة تل ــن الق ــد م ــاذ العدي ــا التخ ــا يشــكل عائق ــة، مم ــات المطلوب األعضــاء لاجتماع
ــتخدام  ــف اس ــك ضع ــى ذل ــات. يضــاف إل ــال نصــاب االجتماع ــدم اكتم ــبب ع ــتعجال بس ــة االس ــذ صف تأخ
غالبيــة الجمعيــات التعاونيــة للتقنيــات الحديثــة فــي اإلدارة ســواء فــي األســاليب اإلداريــة أو البرمجيــات ذات 
العاقــة، ممــا أضعــف مــن قــدرات هــذه الجمعيــات وأضعــف مــن فاعليتهــا، ويمكــن اإلشــارة كذلــك إلــى 

ــة الواحــدة.  ــى مســتوى المحافظــة و/أو المنطق ــا عل ــا بينه ــة فيم ــات التعاوني ضعــف تنســيق الجمعي

ثالثا: اختالل في نموذج العمل التعاوني المطبق:

ويعــود جانــب مــن ضعــف القطــاع التعاونــي فــي األردن إلــى أن غالبيــة القائميــن علــى الجمعيــات التعاونيــة 
ــذا  ــة، وه ــات المانح ــة و/أو الجه ــا الحكوم ــي تقدمه ــح الت ــى المن ــد عل ــي يعتم ــل التعاون ــدون أن العم يعتق
ــة  ــى التضامــن بيــن األفــراد إلنشــاء مشــاريع إنتاجي ــذي يقــوم عل يتعــارض مــع فلســفة العمــل التعاونــي ال
تعتمــد علــى نفســها فــي العمــل، وإن مــا يمكــن أن تقدمــه الحكومــة والمنظمــات الدوليــة المانحــة يقتصــر علــى 
الدعــم اإلداري والمالــي والفنــي فــي بدايــة تأســيس المشــاريع. إال أن واقــع حــال غالبيــة الجمعيــات التعاونيــة 
القائمــة يقــوم علــى فلســفة الحصــول علــى منــح إلنشــاء المشــاريع أو دعــم المشــاريع القائمــة، لذلــك نجــد 
أن مئــات المشــاريع التــي تنفذهــا الجمعيــات التعاونيــة تتعــرض لخســائر، وهنالــك مــا يقــارب 500 جمعيــة 
منهــا، مــا يقــارب ثلــث الجمعيــات التعاونيــة معرضــة للتصفيــة بســبب عــدم فاعليتهــا وتعرضهــا للخســائر.  
ومــع ذلــك ال تــزال الجمعيــات التعاونيــة تحتــاج إلــى أشــكال مختلفــة مــن الدعــم الحكومــي مثــل الحصــول 
علــى المعــدات والمــواد الخــام بأســعار منافســة، حيــث تواجــه صعوبــة فــي ذلــك مقارنــة بالشــركات الكبيــرة، 

ومســاعدة التعاونيــات مــن خــال تأهيلهــا الســتخدام تكنولوجيــا المعلومــات بمــا يســاهم فــي تطويرهــا.

رابعا: فقدان التمايز بين الجمعيات التعاونية والشركات الربحية:

ــوم  ــي تق ــة الت ــاريع المختلف ــازات للمش ــود امتي ــدم وج ــي، ع ــاع التعاون ــباب ضعفالقط ــن أس ــإن م ــك ف  كذل
ــة العامــة  ــة الدخــل والضريب ــاءات مــن ضريب ــر إعف ــث توفي ــة، مــن حي ــات التعاوني ــى تأسيســها الجمعي عل
علــى المبيعــات والضرائــب والرســوم الخاصــة، وفــي هــذا الســياق هنالــك بعــض النقاشــات داخــل الحكومــة 
حــول موضــوع إعفــاء الجمعيــات التعاونيــة مــن الضرائــب19، ممــا يدفــع العديــد مــن الريادييــن والراغبيــن 
بالعملعلــى تأســيس مشــاريع إلــى تســجيلها كشــركات ربحيــة، بســبب عــدم وجــود حوافــز لتأســيس الجمعيــات

19  الطراونة، راضي: توجه حكومي إلعفاء التعاونيات من ضريبة الدخل، جريدة الرأي، 2017
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 التعاونيــة. وفــي هــذا المجــال يمكــن القــول أن االطــار التشــريعي لعمــل الجمعيــات التعاونيــة أكثــر صعوبــة 
ــأ  ــي تنش ــات الت ــل أيضــا عــن الجمعي ــة، ال ب ــل الشــركات الربحي ــذي ينظــم عم ــن االطــار التشــريعي ال م
ــة  ــة رقاب ــات التعاوني ــى الجمعي ــات. حيــث تفــرض عل ــات فــي اطــار ســجل الجمعي ــون الجمعي بموجــب قان
ــح  ــات. صحي ــى العكــس مــن التعاوني ــادي عل ــة باســتقالها الم ــاز الشــركات الربحي ــة، وتمت ــة ومالي تنظيمي
ــا  ــيس، وأيض ــد التأس ــي عن ــي وفن ــم إداري ومال ــى دع ــل عل ــا أن تحص ــن له ــة يمك ــات التعاوني أن الجمعي
ــة وكمــا  ــات التعاوني ــوع مــن الدعــم. وألن الجمعي ــى هــذا الن ــة يمكــن لهــا أن تحصــل عل الشــركات الربحي
أشــرنا أعــاه تخضــع لســيطرة ورقابــة وإشــراف الحكومــة ممثلــة فــي المؤسســة التعاونيــة األردنيــة، فــإن 
النشــطاء والمهتميــن يفضلــون تأســيس شــركات ربحيــة، علــى تأســيس جمعيــات تعاونيــة، لتفــادي خضوعهــم 
لســيطرة وإشــراف الحكومــة المتمثــل بالمؤسســة التعاونيــة األردنيــة. مجمــل ذلــك أدى إلــى إحجــام قطاعــات 
واســعة مــن المجتمــع عــن تأســيس جمعيــات تعاونيــة. وفــي الجــدول التالــي مقارنــة بيــن الجمعيــات التعاونيــة 

والشــركات الربحيــة والجمعيــات الخيريــة.

خامسا: ضعف انتشار العمل التعاوني في المجتمع:

 ومــن العوامــل األساســية فــي ضعــف العمــل التعاونــي فــي األردن، ضعــف وعــي قطاعــات واســعة فــي 
المجتمــع بأهميــة العمــل التعاونــي، ويشــمل ذلــك جهــات حكوميــة إلــى جانــب غالبيــة المواطنيــن، وقــد شــجع 
غيــاب الحوافــر والتســهيات للجمعيــات التعاونيــة بشــكل أكبــر التوجــه إلــى تأســيس الشــركات والمؤسســات 
ــبة  ــزد نس ــم ت ــث ل ــة، حي ــات تعاوني ــاس عــن تأســيس جمعي ــى عــزوف الن ــا أدى إل ــة األخــرى، مم الربحي
ــات  ــي الحكوم ــرار ف ــاع الق ــن صن ــد م ــي العدي ــف وع ــر أدى ضع ــب آخ ــن جان ــن 5%. وم ــاركتهم ع مش
األردنيــة المتعاقبــة ألهميــة القطــاع التعاونــي فــي تعزيــز التنميــة المســتدامة ومســاهمته المتوقعــة فــي توليــد 
فــرص عمــل، إلــى إهمــال القطــاع والتعامــل معــه بهامشــية، لدرجــة أن إحــدى الحكومــات بحثــت إمكانيــة 

حــل المؤسســة التعاونيــة األردنيــة.

المؤسســـة نـــوع 

التعاونیة الجمعیـــات 

الخیریة الجمعیـــات 

الربحیة الشـــركات 

اإلعفاء من ضریبة الدخلاالستقالل المالي

ال یوجد اســـتقالل مالي، بل رقابة كاملة 
من قبل المؤسسة التعاونیة األردنیة

ال یتم إعفاء للجمعیات التعاونیة من 
ضریبـــة الدخل وال الضریبة العامة 

على المبیعات

ال یوجد رقابة على تطبیق أســـالیب 
الحوكمة الرشیدة في عمل الجمعیات 

التعاونیة

ال یوجد اســـتقالل مالي، بل رقابة كاملة 
من قبل سجل الجمعیات

تعفى الجمعیات الخیریة من ضریبة 
الدخل

یوجـــد رقابة نســـبیة علـــى تطبیق 
أسالیب الحوكمة

ال یتم إعفاء الشـــركات الربحیة من یوجد استقالل مالي كامل
ضریبة الدخل و/أو الضریبة العامة 

على المبیعات

ال یوجد رقابة على تطبیق أســـالیب 
الحوكمة الرشیدة

الرقابة على الحوكمة الرشیدة
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سادسا: ضعف فاعلية مشاركة المرأة في القطاع التعاوني: 

ــاء،  ــل األعض ــن مجم ــغ 62% م ــة يبل ــة األردني ــات التعاوني ــي الجمعي ــاء ف ــة النس ــن أن عضوي ــم م بالرغ
ووجــود 6.5% مــن الجمعيــات التعاونيــة تقتصــر عضويتهــا علــى النســاء، ويمكــن تصنيفهــا بأنهــا جمعيــات 
نســائية، إال أن المشــاركة الفعالــة للنســاء فــي إدارة الجمعيــات التعاونيــة محــدودة جــدا. وهــذا يعــود بشــكل 
واضــح إلــى اســتخدام األزواج واآلبــاء واألشــقاء ألســماء أفــراد أســرهم مــن النســاء عنــد تأســيس الجمعيــات 
التعاونيــة لتلبيــة متطلبــات تأســيس هــذه الجمعيــات، حيــث أن الحــد األدنــى لتأســيس الجمعيــة التعاونيــة يبلــغ 
ــك  ــات. كذل ــل الجمعي ــي عم ــي ف ــات دون إشــراكهن الفعل ــذه الجمعي ــإدارة ه ــم ب ــون ه 15 عضــوا، ويقوم
فــإن هيمنــة النظــرة الذكوريــة علــى تفكيــر غالبيــة مؤسســي الجمعيــات التعاونيــة والفاعليــن فيهــا بمــن فيهــم 
النســاء أنفســهن، تلعــب دورا كبيــرا فــي تهميــش أدوارهــن. يأتــي ذلــك فــي الوقــت الــذي أشــارت فيــه توصيــة 
منظمــة العمــل الدوليــة إلــى ضــرورة إيــاء المــرأة اهتمامــا خاصــا لتعزيــز مشــاركتها فــي الحركــة التعاونيــة 
علــى كافــة المســتويات، خاصــة علــى المســتويات اإلداريــة والمناصــب القياديــة. وأشــارت التوصيــة إلــى 
ضــرورة تعزيــز المســاواة بيــن الجنســين فــي التعاونيــات وفــي أنشــطتها.20 ولــم تنــص التشــريعات األردنيــة 
الناظمــة للعمــل التعاونــي علــى أي مــواد لتشــجيع مشــاركة المــرأة فــي الجمعيــات التعاونيــة، وال مراعــاة 

النــوع االجتماعــي فــي تشــكيل مجالــس إداراتهــا.

كذلــك فــإن الضعــف العــام للجمعيــات التعاونيــة والتحديــات التــي تواجههــا، انعكــس علــى ضعــف الجمعيــات 
ــر، إذ أن 68% مــن  ــي مــن مشــكات أكب ــة النســائية تعان ــات التعاوني ــل أن الجمعي ــة النســائية، ال ب التعاوني
هــذه الجمعيــات تعرضــت لخســائر21. وتعانــي أعضــاء الجمعيــات التعاونيــة اإلنــاث مــن تحديــات اجتماعيــة 
مضاعفــة، حيــث تمتنــع العديــد مــن األســر مــن القبــول بفكــرة عمــل اإلنــاث، وتحديــدا األعمــال اليدويــة، 
إضافــة لتحديــد فتــرات زمنيــة يســمح فيهــا للمــرأة بالغيــاب عــن المنــزل بحــال تــم قبــول فكــرة العمــل، ممــا 
ــث تضعــف  ــت مختلطــة أم نســائية، حي ــة ســواء كان ــات التعاوني ــى إدارات الجمعي ــا عل ــا مضاف يشــكل عبئ
مشــاركة األعضــاء اإلنــاث فــي االجتماعــات ويبتعــدن عــن تحمــل أي شــكل مــن األعبــاء اإلضافيــة الناتجــة 
عــن مشــاركتهن فــي العمــل التعاونــي. وتســهم الســياقات المجتمعيــة بنــوع مــن االتكاليــة لــدى بعــض النســاء 
وينعكــس ذلــك بالضــرورة علــى انخراطهــن بالعمــل التعاونــي، حيــث يقتصــر مبــدأ التعــاون علــى الربــح 
ــف  ــا يضع ــي، مم ــل التعاون ــة للعم ــتركة الضروري ــام المش ــي المه ــي ف ــل الفعل ــود للتكاف ــريع دون وج الس

الجمعيــات التعاونيــة عامــة ويضعــف فعاليــة دور المــرأة فــي الجمعيــات التعاونيــة.

السياسات البديلة المقترحة والتوصيات:

لغايــات تفعيــل القطــاع التعاونــي األردنــي وتمكينــه مــن القيــام بــاألدوار المتوقعــة منــه فــي تعزيــز التنميــة 
المســتدامة والمســاهمة فــي حــل مشــكلة البطالــة مــن خــال توليــد فــرص العمــل، وفــي ضــوء التحليــل

20  منظمة العمل الدولية، التوصية رقم 193 لسنة 2002 بشأن تعزيز التعاونيات، المواد )7/ج و 8/ج(.
21  اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة، دراسة حول الوضع التنظيمي والتشريعي للجمعيات التعاونية في األردن من 

منظور النوع االجتماعي، 2016.
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النـــص الحالي في نظام الجمعیات 
التعاونیة رقم (۳٦) لسنة ۲۰۱٦

األسباب الموجبة للتعدیل على بعض مواد نظام الجمعیات 
التعاونیة رقم (۳٦) لسنة ۲۰۱٦

والجھة  التعدیـــل  صالحیـــات 
المعنیة باإلصالحات

المـــادة ٤- أ: یتولـــى المدیـــر العام 
أو من  التعاونیة األردنیة  للمؤسســـة 
یفوضھ دراســـة وثائق التأســـیس بما 
الجمعیـــة وعقد  تســـجیل  فیھا طلب 
تأسیســـھا والنظام الداخلـــي المقترح 
اللجنـــة  أعضـــاء  مـــع  ومناقشـــتھ 
التحضیریة أو من ینتدبونھ لھذه الغایة 
ویصـــدر المدیر العام قراره بشـــأن 
الطلـــب في مدة ال تزیـــد عن ثالثین 
یوماً من تاریخ إیـــداع وثائق معاملة 
التأســـیس لدى المؤسسة  بعد وضع 
بصیغتھ  للجمعیـــة  الداخلي  النظـــام 
النھائیة، وفي جمیـــع األحوال یعتبر 
الطلـــب موافقـــاً علیـــھ إذا لم یصدر 

المدیر العام قراره خالل تلك المدة. 

لتعزیز اســـتقاللیة الجمعیات التعاونیة وتســـھیل تأسیسھا 
والتوافق مع مبادئ التعاون المتعارف علیھا، نقترح:

• أن یتم تســـجیل الجمعیة التعاونیة حال اســـتكمال شروط 
التســـجیل المنصـــوص علیھا بالنظام،  وذلـــك للتوافق مع 
مبادئ حریة تأســـیس الجمعیات الـــواردة في العھد الدولي 
للحقوق المدنیة والسیاسیة المصادق علیھ من قبل الحكومة 

األردنیة،

• كمـــا أن ذلـــك یزید من إقبـــال المواطنین على تشـــكیل 
الجمعیات التعاونیة.

• إضافة إلى تمكین الجمعیات التعاونیة من العمل والتفكیر 
واالبتكار خارج نطاق التفكیر الحكومي.

مجلس الوزراء

المؤسســـة  تدقـــق  د:   -۱۹ المـــادة 
التعاونیـــة األردنیة دفاتر حســـابات 
الجمعیة مرة واحـــدة على األقل في 
الســـنة، وفقاً ألحكام الفقرة (ب) من 
المادة (٤) مـــن القانون وذلك خالل 
ثالثة أشـــھر من تاریخ انتھاء سنتھا 
المالیة مقابل بدل الخدمة الذي یقرره 
المجلس بموجـــب تعلیمات یصدرھا 

لھذه الغایة. 

ھــ : تقوم المؤسسة التعاونیة األردنیة 
بأعمال المراقبة والمتابعة على دفاتر 
حســـابات الجمعیة مـــرة واحدة على 
األقل خالل الســـنة والمصادقة على 
میزانیتھـــا مقابل بـــدل الخدمة الذي 

یقرره المجلس.

لتعزیز اســـتقاللیة الجمعیات التعاونیة وتســـھیل تأسیسھا 
والتوافق مع مبادئ التعاون المتعارف علیھا، نقترح أن:

• یتـــم تدقیق البیانـــات المالیة ودفاتر حســـابات الجمعیات 
التعاونیة  من قبل مدقق حسابات قانوني مستقل مسجل لدى 
جمعیة المحاســـبین األردنیین، مما یزید من اعتمادھا على 
قـــدرات أعضائھا والحـــد من تبعیتھا للمؤسســـة التعاونیة 
ویمنحھا مســـاحة أكبـــر إلدارة ملفاتھا اإلداریـــة والمالیة 
الخاصـــة، وفي ذات الوقت تســـتمر المؤسســـة التعاونیة 
األردنیة في أخذ دورھا اإلشرافي والرقابي واالطالع على 

تقاریر مدقق الحسابات المستقل في أي وقت تریده.

مجلس الوزراء

نظـــام  فـــي  الحالـــي  النـــص 
الجمعیات التعاونیة رقم (۳٦) 

لسنة ۲۰۱٦
المادة ۳ – أ: تؤســـس الجمعیة 
التعاونیـــة من أشـــخاص ال یقل 
عددھم عن خمسة عشر شخصاً.

لتسھیل عملیة إنشاء الجمعیات التعاونیة، نقترح تقلیل 
عدد مؤسسي الجمعیة التعاونیة وذلك یعمل على:

• المســـاھمة في زیادة تأســـیس الجمعیات التعاونیة، 
بحیث یؤخذ بعین االعتبـــار طبیعة القطاع التعاوني، 
فكلما اعتمد القطاع علـــى القدرات الذھنیة والمعرفیة 
قـــل الحد األدنـــى المطلوب لعدد المؤسســـین، وكلما 
احتاج القطاع التعاوني إلى مھارات یدویة أو قطاعات 

متعددة األھداف یزید عدد المؤسسین.

المؤسســـة  الوزراء،  مجلس 
التعاونیة األردنیة، مؤسسات 
المجتمـــع المدني، الجمعیات 

التعاونیة.

األســـباب الموجبـــة للتعدیل على بعـــض مواد نظام 
الجمعیات التعاونیة رقم (۳٦) لسنة ۲۰۱٦

صالحیـــات التعدیل والجھة 
المعنیة باإلصالحات

 الســابق للمشــكات والتحديــات التــي يواجههــا القطــاع التعاونــي وخاصــة ضعــف فاعليــة مشــاركة المــرأة 
فيــه، ســيتم تقديــم مجموعــة مــن السياســات البديلــة والتوصيــات، والتــي مــن شــأن األخــذ بهــا تفعيــل دور هــذا 

القطــاع وتفعيــل مشــاركة النســاء فيــه، وفيمــا يلــي عــرض لهــذه السياســات البديلــة والتوصيــات:

السياسات البديلة المقرحة:

السياسة رقم )1(: تعديات على التشريعات الناظمة للعمل التعاوني: 

مــن أجــل تعزيــز اســتقالية الجمعيــات التعاونيــة، بــات مطلوبــا إجــراء تعديــات علــى التشــريعات الناظمــة 
ــل بعــض  ــاء و/أو تعدي ــم )36( لســنة 2016، إللغ ــة رق ــات التعاوني ــا نظــام الجمعي ــي ومنه ــل التعاون للعم
ــى  ــة عل ــة األردني ــة الحكومــة مــن خــال المؤسســة التعاوني المــواد التــي تفــرض ســيطرة وإشــراف ورقاب
عمــل الجمعيــات التعاونيــة واتحاداتهــا، وإلغــاء مبــدأ الموافقــة المســبقة علــى تأســيس الجمعيــات التعاونيــة، 

وبنــاء عليــه نقتــرح تعديــل بعــض مــواد نظــام الجمعيــات التعاونيــة التاليــة: 
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النـــص الحالي في نظام الجمعیات 
التعاونیة رقم (۳٦) لسنة ۲۰۱٦

األســـباب الموجبة للتعدیل على بعض مواد نظام 
الجمعیات التعاونیة رقم (۳٦) لسنة ۲۰۱٦

والجھة  التعدیـــل  صالحیـــات 
المعنیة باإلصالحات

مجلس الوزراء

مجلس الوزراء

المـــادة ۱۹- د: تدقق المؤسســـة التعاونیة 
األردنیة دفاتر حسابات الجمعیة مرة واحدة 
على األقل في الســـنة، وفقـــاً ألحكام الفقرة 
(ب) من المادة (٤) من القانون وذلك خالل 
ثالثة أشـــھر من تاریخ انتھاء سنتھا المالیة 
مقابل بـــدل الخدمة الذي یقـــرره المجلس 

بموجب تعلیمات یصدرھا لھذه الغایة. 

ھـــــ : تقوم المؤسســـة التعاونیـــة األردنیة 
بأعمـــال المراقبـــة والمتابعة علـــى دفاتر 
حســـابات الجمعیة مرة واحـــدة على األقل 
الســـنة والمصادقة علـــى میزانیتھا  خالل 

مقابل بدل الخدمة الذي یقرره المجلس.

لتعزیـــز اســـتقاللیة الجمعیات التعاونیة وتســـھیل 
تأسیســـھا والتوافق مع مبادئ التعـــاون المتعارف 

علیھا، نقترح أن:

• یتـــم تدقیـــق البیانـــات المالیة ودفاتر حســـابات 
الجمعیات التعاونیة  من قبل مدقق حسابات قانوني 
مستقل مســـجل لدى جمعیة المحاسبین األردنیین، 
مما یزید من اعتمادھا على قدرات أعضائھا والحد 
من تبعیتھا للمؤسسة التعاونیة ویمنحھا مساحة أكبر 
إلدارة ملفاتھا اإلداریة والمالیة الخاصة، وفي ذات 
الوقت تســـتمر المؤسسة التعاونیة األردنیة في أخذ 
دورھا اإلشـــرافي والرقابي واالطالع على تقاریر 

مدقق الحسابات المستقل في أي وقت تریده.

المادة ۲۹: للمدیر العام للمؤسســـة التعاونیة 
األردنیـــة تصفیة أي جمعیة على أن ینشـــر 
القرار في الجریدة الرسمیة وفي صحیفتین 
وفقا  انتشـــارا  األكثر  محلیتیـــن  یومیتیـــن 
للتصنیف المعتمد مـــن دائرة اللوازم العامة 
الذي یصدر في الیوم األول من كل سنة. في 

أي من الحاالت التالیة:
 أ- إذا قـــل عدد أعضاء الجمعیة إلى ما دون 

الحد المعین في ھذا النظام.
ب. إذا مارســـت الجمعیة نشاطاً لم یرخص 

لھا بممارستھ.
ج. إذا قررت الھیئة العامة في اجتماع غیر 

عادي حل الجمعیة.
د. إذا لـــم تمارس الجمعیة نشـــاطاتھا خالل 

سنة من تاریخ تأسیسھا وتسجیلھا.
ھــــ. في حال تكرار مخالفـــة أحكام القانون 
واألنظمة الصادرة بمقتضاه والنظام الداخلي 

للجمعیة.
و. إذا توقفت الجمعیة عن ممارسة نشاطاتھا 
ولـــم تصـــوب أوضاعھا بعـــد إنذارھا من 

المدیر العام خالل سنة.
ز. إذا تبیـــن للمدیـــر العـــام أن الجمعیة قد 
أصبحت عاجزة عن تحقیق أھدافھا والغایة 
من تأسیسھا وغیر قادرة على إعادة نشاطھا 

بناء على تقریر لجنة یشكلھا لھذه الغایة.

لتعزیـــز اســـتقاللیة الجمعیات التعاونیـــة وتقلیل 
احتمالیـــة خضـــوع الجمعیات التعاونیة لســـلطة 
الحكومـــة ممثلة بالمؤسســـة التعاونیـــة األردنیة، 

نقترح أن:

• یتم إحالـــة أي جمعیة تعاونیـــة خالفت األنظمة 
والتعلیمـــات للقضـــاء للنظر في مـــدى التزامھا 

بالقانون واتخاذ القرار المناسب.
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النص الحالي من قانون التعاون رقم 
(۱۸) لسنة ۱۹۹۷

المـــادة ٥ – أ - من قانون التعـــاون: یتولى إدارة 
المؤسســـة مجلس إدارة یتم تشـــكیلھ على النحو 

التالي:
۱. رئیس المجلس: رئیسا

۲. المدیر العام: نائبا للرئیس
۳. األمین العام لوزارة الزراعة: عضوا

٤. األمین العام لوزارة المالیة: عضوا
٥.  األمین العام لوزارة التخطیط: عضوا

٦.  المدیر العام لمؤسســـة اإلقـــراض الزراعي: 
عضوا

۷. المدیـــر العـــام للمؤسســـة العامة لإلســـكان 
والتطویر الحضري: عضوا

۸.  رئیس االتحاد العام التعاوني األردني: عضوا
۹. رئیـــس االتحاد العـــام للمزارعین األردنیین: 

عضوا
۱۰. ثالثـــة أشـــخاص من األعضـــاء التعاونیین 
یعینھم مجلس الوزراء بناًء على تنســـیب رئیس 

المجلس لمدة أربعة سنوات قابلة للتجدید.

من اجل زیادة صبغة العمل التعاوني نقترح:
• أن یتـــم زیادة أعداد ممثلـــي القطاع التعاوني 
علـــى تركیبة مجلس إدارة المؤسســـة التعاونیة 
األردنیـــة، وان یتـــم اختیارھم مـــن االتحادات 
التعاونیـــة باالنتخـــاب والتخفیف مـــن الطبیعة 
التعاونیة  المؤسســـة  إدارة  لمجلـــس  الحكومیة 

األردنیة.

النواب  (مجلـــس  األمة  مجلس 
مجلس  األعیـــان)،  ومجلـــس 
التشـــریع  دیـــوان  الـــوزراء، 

والرأي.

األســـباب الموجبة للتعدیل على قانون التعاون 
رقم (۱۸) لسنة ۱۹۹۷

صالحیـــات التعدیـــل والجھة 
المعنیة 

السياسة رقم )2(: إعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة التعاونية األردنية:

مــن أجــل تعزيــز الطابــع التعاونــي فــي المؤسســة التعاونيــة األردنيــة، نقتــرح زيــادة أعــداد ممثلــي القطــاع 
التعاونــي فــي مجلــس إدارة المؤسســة التعاونيــة األردنيــة، كمــا هــو فــي الجــدول أدنــاه:

2. التوصيات:

ــام والنســوية  ــة بشــكل ع ــات التعاوني ــل الجمعي ــي عم ــيدة ف ــة الرش ــز ممارســات الحوكم 1. تعزي
بشــكل خــاص، ولتحقيــق ذلــك فإنــه يمكــن إضافــة مــواد علــى نظــام الجمعيــات التعاونيــة رقــم )36( 

لســنة 2016 تشــتمل علــى مــا يلــي:

• إلــزام الجمعيــات التعاونيــة بإعــداد خطــط اســتراتيجية ومــا ينبثــق عنهــا مــن خطــط وآليــات عمــل، 
إلــى جانــب تطويــر سياســات وإجــراءات قائمــة علــى معاييــر الحوكمة الرشــيدة.

• إلزام الجمعيات التعاونية بتعيين مدقق حسابات معتمد من قبل جمعية المحاسبين األردنيين.

• تضميــن األنظمــة الداخليــة للجمعيــات التعاونيــة مــواد إلجــراء انتخابــات الهيئات اإلداريــة بفترات 
زمنيــة قصيــرة، وعــدم جــواز ترشــح رؤســاء الجمعيــات التعاونيــة ألكثــر مــن دورتيــن انتخابيتيــن 

ليتين. متتا
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• الســماح ألعضــاء الهيئــات اإلداريــة للجمعيــات التعاونيــة للعمــل بأجــر فــي الجمعيــات، بهــدف 
تعويضهــم عــن جهودهــم التــي يبذلونهــا فــي إدارة شــؤون الجمعيــة، إلــى جانــب حصولهــم علــى 

عائــدات األربــاح.

• عــدم الســماح لوجــود أكثــر مــن عضويــن فــي الهيئــة العامــة للجمعيــة التعاونيــة مــن عائلــة واحــدة 
)درجــة قرابــة مــن الدرجــة األولــى والثانيــة( بهــدف تعزيــز ممارســات الحوكمــة الرشــيدة.

2. تعزيــز نمــوذج العمــل التعاونــي المطبــق فــي األردن، وليصبــح أكثــر اعتماديــة علــى قــدرات 
أعضائــه المختلفــة، وبهــدف التمكــن مــن الوصــول لجمعيــات تعاونيــة فعالــة وقــادرة علــى تأســيس 

وإدارة مشــاريع ناجحــة، نوصــي بمــا يلــي:

• تضميــن طلــب تأســيس الجمعيــة التعاونيــة مقتــرح مشــروع مرفــق بدراســة جــدوى اقتصاديــة، 
وذلــك لضمــان جــدوى تأســيس الجمعيــة التعاونيــة.

• فتــح نافــذة تمويليــة فــي المؤسســة التعاونيــة األردنيــة لتقديــم قــروض ميســرة للجمعيــات التعاونيــة 
وربــط ذلــك بزيــادة اإلنتاجيــة وتوليــد فــرص جديــدة للعمــل، وكذلــك إعــادة تأســيس البنــك التعاونــي 

لتســهيل منــح القــروض للجمعيــات التعاونيــة.

• ولغايــات تشــجيع المواطنيــن علــى تأســيس المزيــد مــن الجمعيــات التعاونيــة، نوصــي بضــرورة 
منــح الجمعيــات التعاونيــة العديــد مــن التســهيات مثــل القــروض الميســرة واإلعفــاءات مــن 
الضرائــب بمختلــف أنواعهــا ســواء ضريبــة الدخــل والضريبــة العامــة علــى المبيعــات والرســوم 
ــان  ــز ضم ــدة وتعزي ــل الجدي ــرص العم ــد ف ــع وتولي ــة والتوس ــك باإلنتاجي ــط ذل ــة، ورب الجمركي

ــات النســوية بشــكل خــاص. ــام والتعاوني ــات بشــكل ع ــات التعاوني التســويق لمنتج

• علــى الحكومــة فتــح أســواقها المتمثلــة بالمؤسســة االســتهاكية المدنيــة والمؤسســة االســتهاكية 
العســكرية أمــام منتجــات الجمعيــات التعاونيــة، ومنحهــا ميــزات تفضيليــة، وذلــك لخلــق حالــة مــن 

التمايــز بيــن الجمعيــات التعاونيــة والشــركات الربحيــة.

ــز أدوار النســاء فيهــا وتشــجيع  ــة وتعزي ــات التعاوني ــاء قــدرات الجمعي ــي لبن • إنشــاء معهــد تعاون
الجمعيــات علــى المشــاريع المشــتركة مــع جمعيــات أخــرى، مــن خــال تقديــم العديــد مــن أشــكال 

الدعــم اإلداري والمالــي والفنــي.

• تقديــم الدعــم اإلداري والمالــي والفنــي للجمعيــات التعاونيــة فــي مرحلــة تأســيس الجمعيــة التعاونية 
وعنــد اللــزوم، وعــدم تقديــم منــح مجانيــة لهــذه الجمعيات.
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3. تعزيــز انتشــار العمــل التعاونــي بيــن المواطنيــن وزيــادة الوعــي بأهميتــه، ولتحقيــق ذلــك نوصي 
ــف وســائل  ــن بمختل ــة للمواطني ــد مــن حمــات التوعي ــام بالعدي ــة بالقي ــة األردني المؤسســة التعاوني
األعــام واالتصــال المتاحــة، وعــرض قصــص النجــاح فــي القطــاع التعاونــي لتحفيــز جميــع فئــات 

المجتمــع للمشــاركة فــي التعاونيــات.

4. تفعيــل وزيــادة مشــاركة المــرأة الفاعــل فــي القطــاع التعاونــي، ولتحقيــق ذلــك نوصــي بإجــراء 
تعديــات علــى النظــام الداخلــي للجمعيــات بحيــث يتضمــن كوتــا خاصــة للنســاء فــي الهيئــات العامة 
ــة  ــة التعاوني ــل المؤسس ــن قب ــية م ــات أساس ــدة بيان ــر قاع ــة، وتطوي ــات التعاوني ــة للجمعي واإلداري
األردنيــة بأعــداد جميــع أعضــاء الجمعيــات التعاونيــة والعامليــن فيهــا، تأخــذ بعيــن االعتبــار النــوع 
ــات  ــا جمعي ــة باعتباره ــاء أو مصنف ــا نس ــي تقوده ــات الت ــهيات للجمعي ــم تس ــي، وتقدي االجتماع
نســائية، وتخصيــص صناديــق لتمويــل التعاونيــات النســوية مــن خــال المؤسســة التعاونيــة األردنية 

إليجــاد بيئــة عمــل صديقــة للمــرأة.

ــك نوصــي بإعــداد  ــق ذل ــدة، ولتحقي ــات جدي ــة وإنشــاء تعاوني ــات التعاوني ــز أدوار الجمعي 5. تعزي
اســتراتيجية شــاملة للقطــاع التعاونــي مــن قبــل المؤسســة التعاونيــة األردنيــة وبمشــاركة مختلــف 
األطــراف ذات العاقــة، تأخــذ بعيــن االعتبــار أهميــة توســيع القطــاع التعاونــي ودوره فــي زيــادة 
ــات  ــن الجمعي ــار قواني ــن االعتب ــرص التشــغيل بشــكل عــام وللنســاء بشــكل خــاص، وتأخــذ بعي ف

ــات كل منهــا. ــى إيجابي ــة لتشــتمل عل ــة والشــركات الربحي الخيري

6. تعزيــز فاعليــة الجمعيــات التعاونيــة، ولتحقيــق ذلــك نوصــي الجمعيــات التعاونيــة بالعمــل مــع 
ــا،  ــص كل منه ــبية لتخص ــزات النس ــن المي ــتفيد م ــتركة، تس ــاريع مش ــى مش ــض عل ــا البع بعضه

ــا.  ــة وتحســين جــودة منتجاته ــا اإلنتاجي ــك لتوســع أعماله ــؤدي ذل ــث ي بحي
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