
  

١  

المرأة المعيلة والمنظمات التعاونية النسوية كحاضنات للمشروعات الصغيرة 
 والمتوسطة

 

  محمد الفاتح عبد الوھاب العتيبي
selfatih1@yahoo.com  

2010 / 6 / 7  

  )منتدى المرآة العاملة(ورقة مؤنمر 
  
  

  المنظمات التعاونية النسوية كحاضنات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
  )التمكين األقتصادي للمرآة المعيلة من خالل المشروعات الصغيرة والمتوسطة(

  ورقة عمل مقدمة الي
  )منتدى المرآة العاملة(مؤنمر 

  
  
  

  إعداد وتقديم
  تح عبد الوھاب العتيبيمحمد الفا/ األستاذ
  مستشار

  التنمية والتدريب وبناء القدرات
  السودان –منظمات المجتمع المدني واألتحادات التعاونية 

Selfatih1@yahoo.com  
  
  
  
  
  
  
  



  

٢  

  
  
  

 مقدمة

  
ر والثقافة العربيين، وأن ھناك جھدا واھتماما وسعيا سياسيا لتمكين من المؤكد أن حقوق المرأة العربية تحتل موقعا بارزا على خارطة الفك

فنجاح برامج التنمية . المرأة ليس فقط باعتبارھا شريكا مساويا ولكن باعتبار أن العبء األكبر من التنمية المجتمعية يقع على عاتقھا
ن للمرأة دور حيوي في التنمية األقتصادية واألجتماعية، وأ. واستدامتھا مرھون بمشاركة العنصر البشري وحسن إعداده وطبيعة تأھيله

وفي مواجھة ما يحيط بھا من مشكالت عملية وعالمية، وھو دورا ال يقل عن دور الرجل، بل يتميز عنه باعتبارھا عنصرا فعاال ومھما 
تطبيقية في العالم العربي، خاصة قضية وبالرغم من قصور الجوانب ال. وقوة من قوى اإلنتاج والخدمات، وموضوعاً للتغيير ومحدثا له

تمكين المرأة و ضعف الوجود النسائي على ساحة اتخاذ القرار العربي رغم ما تمتلئ به الساحة العربية من مبادرات تتعلق بھذا الشأن، 
اء جامعة الدول العربية، والتي بالرغم من ھذا القصور أال ان ھناك جوانب أيجابية مثل ما تقوم به منظمة المرأة العربية المنشأة تحت لو

باألضافة الي أھمية . تسعي لتجسد ما نادت به وثيقة اإلسكندرية في كون اإلصالح الفعال ھو الذي ينبع من داخل األقطار العربية نفسھا
لواقع نتناول قضية المرأة من خالل ھذا ا. الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني في صورته العامة لتحقيق التمكين الكامل والشامل للمرأة

رة المعيلة، وتذايد أعدادھن في العالم العربي، وبنسبة أكبر في المناطق العشوائية والفقيرة لتوفر الظروف االقتصادية التي ساعدت على ھج
التزام اخالقي من في الماضي كان ھناك . الرجال من بيوتھم في محاولة اليجاد سبيل للرزق في أماكن أخري سواء داخل أو خارج الوطن

 الرجال تجاه الزوجات واألبناء لكن لألسف اليوم لم يعد ھذا االلتزام موجودا بالصورة المطلوبة، فالضغوط االقتصادية واالجتماعية تدفع
وجود  خاصة مع. الرجل ليترك منزله ويتخلي عن مسئوليته تجاه اسرته وقد يتجه للھجرة ويتزوج من أخري في المكان الذي يھاجر إليه

كما أدت زيادة الضغوط الكبيرة .زيادة في نسبة العنوسة لم تعد بعض االسر تضع القيود أو الضمانات الكافية لبناتھا لخوفھا من ھذا الشبح
التي تتعرض لھا الزوجة، الي تخلص العديد منھن من أوالدھن لعدم إستطاعتھا في تحمل المسئولية وحدھا مما ادي إلي زيادة نسبة اطفال 

  . الشوارع

  
تأتي ھذه الورقة فى ھذا األطار مستھدفة مساعدة المرأة المعيلة من خالل التعاونيات النسوية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي 
تمكن من تنميته وأستغالل الفرص واألمكانات الفردية للنساء بصورة عامة وللنساء المعيالت بصورة خاصة، ومواجھة التحديات التى 

ا، من خالل األعتماد علي الجھود الذاتية المشتركة فى عالم سادت فيه البطالة وأصبح فيه الحصول على وظيفة متميزة حلم بعيد تواجھھ
الورقة تركز علي التعريف بالمرأة المعيلة وأستعراض األساسيات المتعلقة بالمشروعات الصغيرة، وأسس ومادي وقيمة العمل . المنال

في تطوير واقع المرأة المعيلة من خالل تطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والحرف المختلفة، ورفع  التعاوني المنظم ودوره
كما تسعي الورقة ألبراز دور المنظمات واألتحادات التعاونية المھنية في توفير الفرص .جودة مخرجاتھا بما يتالءم مع احتياجات المستقبل

المتاحة للمرأة المعيلة، باإلضافة إلى اإلمكانيات غير المستخدمة، والتوصل إلطار منظم يضع األسس  لدراسة كفاءة استخدام اإلمكانيات
  . الصحيحة لألستغالل األمثل وتعظيم القيمة المضافة لھا بواسطة األفكار اإلبداعية، من خالل المشاريع التعاونية الصغيرة والمتوسطة

ة الصغيرة والمتوسطة للمرأة المعيلة فى قالب معاصر، وذلك من خالل ھذه التعاونيات لتصب وجل ھمنا أنشاء وتفعيل المشاريع التعاوني
في مصلحة المرأة المعيلة، وتعزيز قدرتھا علي األبداع واألبتكار وتحيق األھداف التي تسعي اليھا، واألستفادة من األمكانات الفردية 

كبير يستغل من خالل التعاونيات في التوظيف األمثل من خالل المشاريع الصغيرة المبعثرة للمرأة المعيلة وصبھا في قالب ووعاء واحد 
  . والمتوسطة، وبالتالي تحقيق العديد من األھداف األقتصادية واألجتماعية في آن واحد

  

  المرأة المعيلة: المحور األول 

  
الوجود البشري حاالت كثيرة من بقاء المرأة بمفردھا  بالرغم أن ظاھرة المرأة المعيلة ليست جديدة في المجتمعات اإلنسانية، فقد خبر

وإدارتھا لعائلتھا ولنفسھا، ولكن اتساع الظاھرة في عصرنا الحالي جعل المعنيين بشؤون المرأة يشيرون إلى أزمة جديدة عاصفة بالمجتمع 
لمرأة ھي أكثر العناصر االجتماعية المعرضة ولما كانت ا. البشري لھا آثارھا السلبية ليس على صعيد المرأة واألسرة بل المجتمع كله

لقد أخذت . لألذى فإن آثار ھذه الظاھرة تصيب الكيان النفسي والبناء الذاتي للمرأة أوال ومن ثم انعكس آثار ھذه الحالة على المجتمع بأسره
واھتم بھا مؤتمر المرأة في بكين واعتبرھا  ظاھرة تأنيث الفقر منذ عشر سنوات وارتباطه بالمرأة شكال أكثر ايجابية علي المستوي الدولي

ويستدعي ذلك دراسة السياسات االجتماعية التي تؤثر علي .  من أھم القضايا التي يجب أن تھتم بھا الحكومات والدول في المرحلة المقبلة
الدول تفرق بين النساء والرجال في الفقراء والتركيز علي النساء المعيالت بصفة خاصة وقد أتضح أن السياسات االجتماعية في كثير من 

.  الفقر وھذه التفرقة وھذا االنحياز يرجعان الي تميز الرجال في مجتمع ذكوري والي تصور الدولة لما يجب أن يكون عليه ھيكل االسرة



  

٣  

يعة للعوامل المؤدية إلى زيادة وتتسم نسب المرأة المعيلة في العالم العربي بالتزايد المستمر، األمر الذي يتطلب العمل على المواجھة السر
ھذه الظاھرة بصورة فعالة تعمل على التقليل منھا حيث تتباين األسباب المؤدية إلعالة المرأة لألسرة وإن كان السبب الرئيسي ھو وفاة 

روعھا الخاص بعد توليھا مسئولية وأثبت الواقع أفتقار المرأة المعيلة للمھارات الالزمة لتبدأ مش. الزوج يليه الطالق ثم السفر وأخيراً الھجر
األسرة ومن ثم ھناك ضرورة إلعادة برنامج تدريبي على المھارات والصناعات البيئية لھذه الفئة وبعد تدبيرھا وقيامھا بالمشروع سوف 

خارجية من أي شخص تشعر وتدرك العائد منه وخاصة إذا كان العائد أكبر من التكلفة وبالتالي لن تكون في حاجة النتظار المساعدة ال
وسوف تشعر بالرضا ألنھا أصبحت قادرة على تلبية طلبات أبنائھا، كما أنھا سوف تشعر أنھا كائن ذو قيمة في المجتمع يعود بالنفع على 

ي ستركز ليكون ھو الشعار الذ" تعزيز التمكين االقتصادي للمرأة حق إنساني وضرورة اقتصادية " ھذا الواقع يجعلنا نرفع شعار . الجميع
  . عليه جھودنا وأنشطتنا على خدمة القضايا ذات العالقة بموضوع الشعار في المرحلة المقبلة

  

، الجمع عيال، أما اصطالًحا فھي المرأة التي )للمذكر والمؤنث(أھل بيت الرجل الذين ينفق عليھم ) العيل: (لغة : تعريف المرأة المعيلة
مرأة التي تتولى رعاية شئونھا وشئون أسرتھا ماديًا، وبمفردھا دون االستناد إلى وجود الرجل تنفق على نفسھا، أو على أسرتھا ، أي ال

ھي التي تتولى رعاية شؤونھا وشؤون أسرتھا ماديا وبمفردھا دون االستناد : والمرأة المعيلة لنفسھا أو ألسرتھا). الزوج أو األخ أو األب(
ة المعيلة ھي،األرملة، المطلقة، زوجة المريض بمرض مستعصي، زوجة العاجز عجز كلي فالمرأ). زوج أو أخ، أو أب(إلى وجود الرجل 

  .ومن فى حكم ذلك..... أو جزئي، زوجة السجين، زوجة مھجورة العائل 

  
در إذا المرأة المعيلة ھي المرأة التي تعول نفسھا أو أسرتھا بمفردھا دون وجود رجل سواء كان زوجا أو أبا أو أخا وتصبح ھي المص

يطلق ھذا المصطلح علي المرأة المتزوجة التي فقدت زوجھا لتصبح مطلقة أو أرملة أو مھجورة أو يوجد الزوج . الوحيد لدخل األسرة
ولكنه عاجز عن الكسب لإلنفاق علي األسرة، أو المرأة التي وقع علي زوجھا عقوبة سالبة للحرية أكثر من ثالث سنوات أو المرأة التي 

وھنا يجب العمل علي تغيير . ، ويكون ذلك بسبب ظروف إعالتھا ألخواتھا أو والديھا أو لظروف معيشية)العانس(تتزوج  بلغت السن ولم
 األعراف لتغيير النظرة الدونية للمرأة، ويتطلب ذلك تفعيل جميع آليات العمل في المجتمع المدني ليقوم بدوره في رفع المعاناة عن كاھل

وھنا مشاركت الجميع في إيجاد . نظرة الدونية التي يتعامل بھا معھا فما ھي إال أخت أو ابنة أو زوجة أو أم لكل مناالمرأة المعيلة وتغير ال
التسھيالت لحصولھن علي العمل وإشراكھن في النشاطات االجتماعية أمر له أھميته الواضحة فھو يخلصھن من الشعور بالوحدة والعزلة 

نظرة سليمة وقبل كل ھذا البد من تغيير األعراف ومحاربة كل من يساھم في إذالل المرأة المعيلة أو  كما أنه يجعل نظرة المجتمع لھن
قد تكون المرأة المعيلة لنفسھا ھي امرأة متزوجة ولكنھا فقدت زوجھا . المرأة بصفة عامة وإھانتھا أو قوقعتھا في دائرة ضيقة من الالمباالة

وربما كان الزوج موجودا ولكنه إما مريض وعاجز عن العمل وبالتالي عن اإلنفاق الذي ھو مسؤولية فھي إما أرملة أو مطلقة أو مھجورة 
وقد يكون قادرا على اإلنفاق ولكنه بخيل إلى درجة ال يؤمن معھا الموارد الضرورية . الرجل تجاه المرأة وھو أيضا حق المرأة على زوجھا

) المرأة بال معيل(وقد كان سابقا يقال لھؤالء النساء . أجل إشباع الحاجات اإلنسانية األولىالالزمة لھا وبالتالي تضطر المرأة للعمل من 
أو قد تكون المرأة المعيلة لنفسھا ھي غير . ولكن ھذه العبارة استبدلت لما تحمله من مشاعر الترحم والشعور بالنقص تجاه المرأة نفسھا

خانقة تضطرھا  أو ربما تعيش أزمة مالية ) األب واألخ(وف للعمل بعد أن فقدت المعيل متزوجة أصال ربما ھي بقيت عانسا وألجأتھا الظر
التي يعيلھا (وھؤالء النساء جميًعا باعتبارھن يتولين مسألة إعالة األسر الالتي بعھدتھن فإن صورة األسرة األحادية . للعمل من أجل القوت

فقط يديرھا % ٣٠من األسر األحادية في العالم تديرھا نساء و% ٧٠نا أن ستكون ظاھرة واضحة في المجتمع، وإذا علم) طرف واحد
بعيدا ) التعايش بين اثنين(رجال أدركنا خطورة ھذه الظاھرة اآلخذة في االتساع والتي شجعت الرؤى الغربية الخاطئة التي رفعت شعار 

  . عن دائرة الزواج الشرعية

  
مطرد، وتصل نسبة ھؤالء النساء في أوربا وأمريكا ..في الكثير من دول العالم وھي في ازديادتنتشر ھذه الظاھرة : مشكالت المرأة المعيلة

وحسب إحصائيات األمم المتحدة % ٦،٢٢وفي اليمن والسودان % ١٢وفي لبنان % ٣٠وفي جنوب آسيا والدول األفريقية % ٢٠ - ١٥من 
وبنظرة الي الماضي للتعرف علي نشأة ھذه الفئة من النساء نجد أن التاريخ . من أسر العالم% ٩،٤٢فان نسبة ھؤالء النساء في العالم كله 

بلغت نسبة النساء  ١٨٠٢ عام  ففي البرازيل  .. يقول أن ظھورھن ارتبط بوجود ملوك واثرياء في العالم يخدمھم العبيد والحشم والخدم
أن النساء المسئوالت عن اسرھن ظاھرة   %.٥٠ لتشكل  ١٩٨٠ من تعداد النساء ھناك وارتفعت في عام  %٤٥ المسئوالت عن اسرھن 

وغالبا   .. وانھن يتركزن في المناطق الشعبية الفقيرة  .. منتشرة في العالم الثالث بشكل ملحوظ حيث تصل نسبتھن واحدة من كل ثالث نساء
لفقيرة حيث يصاحبھا عادة نوع من التفكك االجتماعي مايزداد عدد ھذه النوعية من النساء اثر التحوالت االقتصادية التي تطرأ علي البالد ا

وتعاني المرأة المعيلة األمرين في الحصول   . وانتشار الطالق الذي يدمر العالقات األسرية ويؤدي إلي انخفاض دخل األسرة الي النصف
ة لألمم المتحدة أن كل النساء معيالت وأكدت أحدث دراس. على أدني متطلبات حياتھا في ظل الظروف االقتصادية التي يمر بھا المجتمع

عاما من   ١٥ حكر علي الذكور حتي لوكان ھذا الذكر لم يتجاوز الـ  ) االعالة  ( وھو ما يتناقض مع العرف السائد في معظم المجتمعات أن
النامية بشكل خاص فكانت ھذه  واستندت دراسة األمم المتحدة في ھذا األمر علي تتبعھا لدورة حياة العديد من األسر في الدول.  عمره

الحقيقة أن كل النساء يمررن بمرحلة في حياتھن يكن خاللھا ھن العائل الوحيد في اسرتھن بسبب الطالق أو الھجر أو زواج الزوج بأخري 



  

٤  

حياة الكريمة لھن إن مشكلة النساء المعيالت الترتبط بتوفير سبل ال  . أو دخوله السجن أو وجود زوج مع اھماله االنفاق علي أوالده
من النساء المعيالت يعانين من امراض   %٢٠ ، وتثبت الدراسات أن وألوالدھن فقط ولكنھا تفرز مشاكل عديدة أولھا اعتالل صحة المرأة

   . لمساعدة األمھات   من ھذه األسر يضطر اطفالھا إلي االنخراط في مجال العمل  %٣٨ مختلفة كما أن
جه ھؤالء النسوة باختالف المجتمعات واألعراف والعادات والتقاليد وظروف العمل وأنماطه، وتعمل الظروف وتختلف المشكالت التي توا

، ويمكن .الحياتية على انتشار ھذه الظاھرة كما ھي الحال في الحروب حيث يموت الرجال وتبقى النساء في أوضاع صعبة ومؤلمة للغاية
  . ة واقتصاديةتقسيم ھذه المشكالت مشكالت نفسية واجتماعي

  

  المشاكل النفسية
غالبًا ما تبدأ مشكلة المرأة المعيلة منذ مرحلة طفولتھا؛ حيث تجبر البنات في األسر ذات الدخل الضعيف على ترك المدرسة والتعليم في 

نات لتمسك األسر ويعتبر الخروج واالختالط بالمجتمع من المحظورات على الب. مراحله األولى للمساعدة في شئون المنزل أو للعمل
بالعادات وخوفاً على سمعة األسرة ، وعادة ما يتم تزويج البنت في سن مبكرة حفاظا عليھا من وجھة نظرھم، فھي ليست مصادفة أن 

ترحم إن ھؤالء النساء على العموم يعانين من نظرات ال. النساء الالتي تعانين من الفقر ھن عادة أقل تعليماً ومھارة ومورد رزق من الرجال
وھذه المشاكل تولد أزمة ثقة . واإلشفاق من قبل اآلخرين والتي تجعلھن يشعرن بالذل والنقص أيضا حيث ال تطال ھذه النظرة األخريات

والضغوط النفسية التي تخلقھا األوضاع االجتماعية . بالنفس فھؤالء النسوة يشعرن بالضعف شيئًا فشيئًا أمام العرف االجتماعي المھاجم
صادية الشديدة تؤدي إلى تعرضھن إلى كثير من االضطرابات النفسية ويصبحن أسيرات العقد النفسية األمر الذي يجعلھن يفضلن واالقت

األمر الذي يھدم األرضية النفسية الصلبة القادرة ) بمختلف أنواعه(وھمية كاإلدمان ) مسكنات(العزلة والتواري عن المجتمع أو اللجوء إلى 
ومن المؤكد أن غياب المعيل المفاجئ أيا كان يولد حالة من اإلرباك . داث وھذا يولد حاالت من الكآبة والقلق والخوفعلى مواجھة األح

خاصة الضعيفة (لدى األسرة بكاملھا وقد يتفاعل الشعور بالوحدة مع الخلل العاطفي والشعور بالخيبة والحرمان واالنكسار مما يدفع المرأة 
  . في بعض األحيان إلى االنتحار) اإليمان

  

    المشاكل القانونية
وبالرغم من وجود معاش حكومى لبعض السيدات المعيالت، إال أنھن يواجھن صعوبات قانونية، فأغلبھن ليس لديھن بطاقات شخصية 

ونية الصحيحة خاصة، كما أن إجراءات الحصول على المعاشات والمساعدات معقدة، باإلضافة إلى أن أغلبھن ال يعرف اإلجراءات القان
أن للجمعيات األھلية والمؤسسات الحكومية دور فى مساندة . للحصول على حقوقھن، بل إنھن يقابلن بسوء معاملة من بعض الموظفين

وأن للدولة . المرأة المعيلة من خالل تعريفھا بحقوقھا القانونية وتدريبھا ومساعدتھا فى إقامة مشروعات صغيرة والعمل على محو أميتھا
أيضا مشكلة األوراق . ر أيضاً من خالل إعفاء أطفال األسر الفقيرة التى تعولھا امرأة من الرسوم المدرسية والتأمينات االجتماعيةدو

والمعامالت القانونية، تجاھل كونھن معيالت ألسر واعتبارھن نساء يعولھن رجال، جھلھن بحقوقھن القانونية واالقتصادية مما يؤدي 
ت، األثر السيئ لكونھن معيالت ألسر على أبنائھن، عدم تمكنھن من الوصول إلى أي من وسائل الدعم المالي أو لوقوعھن في مشكال

  .الخدمات
  

   مشاكل التعليم والتدريب وبناء القدرات
ار فيه لمدة طويلة فھن يتعرضن للبطالة بسبب الركود االقتصادي فھذه المرأة الفقيرة قد حرمت من فرص االلتحاق بنظام التعليم أو االستمر

ومعھا ضعف وضعھا التنافسي في سوق العمل والحصول على فرص مناسبة أو زيادة انتاجية العمل الذي تقوم به مع حرمانھا من فرص 
الحصول على تدريب يكسبھا مھارات وقدرات جديدة ترفع من انتاجيتھا لذا البد أن تقوم الجھات الرسمية والمھتمة بتوصيل برامجھا 

وية والمولدة للدخل إلي المرأة المعيلة لمساعدتھا في أن تصبح عنصرا فاعال ومنتجا على أن تقوم وتتوفر مراكز للتدريب المھني على التنم
المھارات والحرف ، لتكون نواة لمشروعات صغيرة منتجة ومربحة لھا مثل الصناعات القائمة على المنتجات الزراعية وتجفيف 

  . رتبطة باأللبان ومنتجاتھا على أن تدعم بالصناديق االجتماعية ومؤسسات التنمية الحكومية والغير حكوميةالمزروعات والصناعات الم

  المشاكل االقتصادية
ويوجد أيضاً عدد من الصعوبات االقتصادية، منھا انعدام رأس مال أو الموارد الكافية إلقامة مشروعات، مما يجعلھا تتجه للعمل فى مھن 

فمن اسم ھذه الشريحة يتضح لنا أنھا كانت تعتمد . و غير مقبولة اجتماعياً، وھذا يجعلھا تزج باألطفال فى سوق العملمنخفضة الدخل، أ
في اإلعالة وبالتالي فھي ال تشمل المرأة العاملة التي اعتادت العمل قبل الزواج وبعده، مثال ) الرجل(اعتمادا كليا على الطرف اآلخر 

وبالتالي فغياب المعيل المفاجئ .. ستقالل االقتصادي أو لالستفادة من الدراسة التعليمية التي أھلتھا لھذا العملكطريقة لتحقيق الذات واال
يحدث أزمة اقتصادية واضحة تضطر المرأة للعمل في سن قد ل يصلح للعمل أصال كما أنھا في الغالب قد ال تملك المؤھالت الكافية للعمل 

الشھادات العلمية المناسبة أو تعلم حرفة معينة، وبھذا يزداد الضغط النفسي المعزز بالشعور بالنقص مع من حيث اكتساب المھارات أو 
الضغط االقتصادي ويأتي العرف االجتماعي مضاعفا لھذه الضغوط ، فقد ترفض العشيرة أو األقارب عمل المرأة باعتبار أن ھذا العمل 
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يرة األمر الذي يجعل المرأة بين خيارين إما الرضوخ التام لھذه األعراف ومعناه الحرمان من يمثل انتقاًصا لھؤالء ولسمعة العائلة والعش
وأحيانا يقف العرف مھاجما لعمل المرأة وخاصة وان ھناك محدودية . الموارد الحياتية األصلية أو التمرد وھذا معناه زيادة الضغوط النفسية

شكلة أكثر أن ھذه األعراف تستھجن ذھاب المرأة إلى المؤسسات الحكومية أو األھلية التي لألعمال التي تمتھنھا المرأة ومما يضاعف الم
فھناك من يعتبر الذھاب إلى ھذه المؤسسات لطخة عار كبرى تلحق .. تقدم العون لھؤالء النساء عبر القروض المادية أو التأھيل للعمل 

  .العيش باستقاللية وثبات أكثر باألسرة والعشيرة األمر الذي يصادر حتى حرية المرأة في
  

  المشاكل االجتماعية
التي تدور غالبًا في إطار العرف االجتماعي والذي قد ال يكون متفقا مع األصول اإلسالمية فباإلضافة إلى ما سبق وأشرنا إليه في جانب 

ن الزواج الثاني مثال بحجة السمعة والخيارين ال األعراف نجد ھناك أعرافًا تجبر المرأة إما على الزواج السريع أو أنھا تمنعھا تماًما م
ة التي يستطيع الرجل أو العشيرة البت فيھما فاألمر يعود إلى المرأة ذاتھا فإجبارھا على الزواج أو العنوسة أمر ال يتالءم مع مفاھيم الشريع

ثيبًا ومن البديھي أن كال الخيارين ماداما بعيدين  منحت المرأة حق الخيار في األمور الحياتية وأعطتھا حق تقرير المصير خاصة إذا كانت
فقد تضطر العشيرة كمحاولة إلجبار المرأة على .. عن إرادة المرأة فإنھما يتركان آثارھما واضحة على المرأة وعلى باقي أفراد األسرة

عرف المرأة حتى في أمر السكن، فھو ال وقد يھاجم ال. الزواج الثاني أن تحرمھا من أوالدھا عبر إعادتھم إلى أسرة أو عشيرة الزوج
يرضي أن تبقى األرملة أو المھجورة أو العانس بمفردھا في البيت واألمر قد يتضمن جانبًا صحيًحا في وجود المؤنس وال راعي لھذه 

المرأة أمر ال يستسيغه أو كانت كبيرة في السن غير أن اتخاذ أسلوب العنف مع ) أطفال وأشقاء(المرأة خاصة في حال عدم وجود متعلقين 
 العقل وھو أيًضا يحدث تصدعات في البناء النفسي الذي نحاول ترميمه عبر الوسائل اإليجابية، باألضافة الي عدم تقبل معيشة المرأة بدون

  .رجل، باإلضافة للنزاع مع أھل المتوفى والجمع بين أعباء العمل ورعاية األسرة
  

   حلول مقترحة لمشكالت المرأة المعيلة
 لعالج مشكالت التي تواجه المرأة المعيلة والوصول إلى حياة أفضل لھا وألسرتھا للمشاركة في مسيرة التنمية لتحقيق مجتمع عادل البد من

طرح القضية محور االھتمام لتفعيل دور المرأة المعيلة في المجتمع لتصبح عضواً منتجا وغير متلٍق للمساعدات بتأھيل قدراتھا الفكرية 
نتاجية، مثل المشاركة في نظام مدرسة الفصل الواحد لمحو أمية المرأة المعيلة وتنظيم دورات تدربية متطورة لتواكب متطلبات سوق واإل

كما البد أوال من تدعيم ثقة ھؤالء النساء بأنفسھن وتعزيز الشعور لديھن . العمل والمشاريع الصغيرة لتنشيط وتفعيل دورھا في عجلة التنمية
درات على حل المشكالت وھذا يتم عبر برامج تربوية وتعليمية واجتماعية، فمن الضروري منح ھؤالء التقدير واالعتزاز، خاصة بأنھن قا

أمام اآلخرين ومع صمودھن وثباتھن في مواجھة أزمات الحياة وإزالة نظرات الترحم واإلشفاق كما انه يجب أن يكون ھناك سعي حثيث 
رات االقتصادية الالئقة للعمل وكذلك منح القروض المادية وإيجاد التسھيالت لحصولھن على العمل وإشراكھن في لتعليم ھؤالء النساء المھا

النشاطات االجتماعية أمر له أھميته الواضحة فھو يخلصھن من الشعور بالوحدة والعزلة والكآبة والقلق كما انه يجعل نظرة المجتمع لھن 
  .نظرة سليمة

  
   مشاريع الصغيرة والمتوسطةال: المحور الثاني 

  
يجمع العديد من المفكرين واألقتصاديين والتنفيذيين علي المشروعات الصغيرة وأھميتھا في ردم الفجوة الحقيقية بين مھارات الخريجين 

عمل فى ظل  ومتطلبات سوق العمل، وفى إيجاد فرص عمل للشباب وللمرأة خاصة المرأة المعيلة مع وجود العديد من الباحثين عن فرصة
من مجموع المؤسسات العاملة فى معظم % ٩٨وتشير اإلحصاءات إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل . اقتصاد السوق الحر

وقد نما دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع نھاية عھد . دول العالم وأن ھناك نسبة كبيرة من النساء المعيالت في ھذا القطاع
ه وتفعيل دور منظمة التجارة العالمية، من ھا ھنا يجئ االھتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارھا بارقة أمل فى االقتصاد الموج

إيجاد فرصة عمل متميزة للشباب وللنساء وجموع الحرفيين والمنتجين، وھى بذلك حاضنة رجال أعمال المستقبل، علي أمل أن تجد 
  .البطالة والفقر مجتمعاتنا فرصة أفضل للتقليل من

  

   تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة
من العسير تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعريفاً مقبوالً على المستوى الدولي واإلقليمي ويعزي، ھذا إلى االختالف في الھياكل 

لتي يتم بموجبھا تحديد شكل المشروع ومنھا االجتماعية واالقتصادية من دولة إلى أخرى فضالً عن تباين المعايير في تحديد األسس ا
البيانات اإلحصائية التي تستخدم في تعريفھا حيث أن ھناك نقصاً في ھذه البيانات ولذا فإن تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة سيظل 

تشمل إما قيمة رأس مال المنشأة، وتُعرَّف المشاريع الصغيرة والمتوسطة بعدة تعريفات تختلف من دولة ألخرى، و. متباينا الي حد كبير
إضافة مثل ما تفعل باكستان، أو عدد العمال بالمنشأة، مثل ألمانيا وانجلترا، أو باالثنين معا أي رأس المال وعدد العاملين، مثل السعودية، 
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متوسطة حسب الدول إن كانت متقدمة إلى أن ھناك تعاريف خاصة باألجھزة الدولية، فالبنك الدولي مثالً يفرق ما بين المشاريع الصغيرة وال
وتُعرِّف بعض الدول . أو نامية فيُعرِّف الصغيرة بتلك التي تشغل أقل من خمسين عامالً بالدول النامية، وأقل من خمسمائة بالدول المتقدمة

أما الدول العربية ). شغيل القصيرةدورة الت(الصناعات الصغيرة والمتوسطة بتلك التي يتم تداول منتجاتھا بسرعة فائقة في األسواق، أو ذات
وخالل اجتماعاتھا التنسيقية والتعاونية فقد اتفقت على تقسيم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، بأعتبار أن الصغيرة جداً ھي التي تستخدم 

اعات الصغيرة تستخدم من والصن. أقل من خمسة عمال وتستثمر أقل من خمسة ألف دوالرا، إضافة الستثمارات األبنية والعقارات الثابتة
ستة إلى خمسة عشرة عامال، وتستثمر أقل من خمسة عشرة ألف دوالرا، إضافة لألبنية والعقارات الثابتة، أما الصناعات المتوسطة قھي 

كما إن . ًثابتةالتي تستخدم من خمسة عشرة إلى مائة وخمسين عامالً، وتستثمر من ربع مليون إلى مليون دوالراً عدا األبنية والعقارات ال
ھناك تصنيفات متعددة للمشروعات الصغيرة والمتناھية الصغر والمتوسطة والكبيرة، فقد ذھب البعض إلى أن المشروعات يمكن تصنيفھا 

ونحن ھنا نميل . حسب رأس المال، وذھب البعض اآلخر إلى التصنيف حسب عدد العمالة، أو حسب نوعية المشروع والمنطقة الجغرافية
تصنيف حسب عدد العمالة؛ ذلك أن القيمة السوقية لرأس مال المشروع متغيرة مع الزمن، وأن نوعية المشروع أيضا متغيرة، ومن ثم إلى ال

يعتمد على : إال أن عددا من المتخصصين يرون بوجود أسلوبين يمكن استخداماھما األول. فإن االعتماد على حجم العمالة أكثر واقعية
. توضح الفروق األساسية بين األحجام المختلفة للمشروعات مثل نمط اإلدارة والملكية والفنون اإلنتاجية المتبعة الصفات النوعية التي

أن التوصل إلى تعريف محدد وموحد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، شائك . باألخذ بالمؤشرات الكمية مثل العمالة ورأس المال: والثاني
. ھي كلمات لھا مفاھيم نسبية تختلف من دولة إلى أخرى ومن قطاع آلخر حتى في داخل الدولة" سطةمتو"و" صغيرة"ومعقد، ألن كلمة 

) ٧٥(تعريفاً للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في ) ٥٥(فقد أشارت احدى الدراسات الصادرة عن معھد والية جورجيا بأن ھناك أكثر من 
اً على مجموعة من المعايير منھا عدد العمال، حجم رأس المال، أوخليط من ويتم تعريف المنشآت الصغيرة والمتوسطة اعتماد. دولة

فالبنك الدولي على سبيل المثال يعرف . المعيارين معاً، وھناك تعريفات أخرى تقوم على استخدام حجم المبيعات أومعايير أخرى
مبدئياً، وتعتبر المنشأة صغيرة إذا كانت توظف أقل من  المشروعات الصغيرة والمتوسطة باستخدام معيار عدد العمال والذي يعتبر معياراً 

ففي الواليات المتحدة األمريكية، . وھناك العديد من دول العالم التي تستخدم ھذا المعيار لتعريف المنشآت الصغيرة والمتوسطة. عامالً  ٥٠
عامل، في كندا واستراليا حتى  ٢٠٠سويد لغاية عامل، في ال ٥٠٠ايطاليا وفرنسا تعتبر المنشأة صغيرة ومتوسطة إذا كانت توظف حتى 

وبالرغم من ذلك إن استخدام عدد العمال كمعيار لتعريف . عامالً  ٥٠عامالً، في حين أنھا في الدنمارك ھي المنشات التي توظف لغاية  ٩٩
ت والدول، ويعتبر مقياس ومعيار ثابت أنه يسھل عملية المقارنة بين القطاعا: المنشآت الصغيرة والمتوسطة يمتاز بعدد من المزايا منھا

، خصوصاً أنه ال يرتبط بتغيرات األسعار واختالفھا مباشرة وتغيرات أسعار الصرف، كما أنه من السھولة Stable Yardstickوموحد 
ؤدي إلى وھناك دول أخرى تستخدم حجم رأس المال لتعريف المشروع الصغير والمتوسط، مما ي. جمع المعلومات حول ھذا المعيار

على ضوء معاناة معظم الدول . أھمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة . صعوبة المقارنة بين ھذه الدول إلختالف أسعار صرف العمالت
النامية من مشاكل الفقر والبطالة وما ينتج عنھا من مشاكل اجتماعية واقتصادية وسياسية، أولت الحكومات أھمية بالغة لدراسة واقع 

وقد تناما وعي كبير باھمية الدور الذى تلعبه المشروعات الصغيرة والمتوسطة في . فقر والبطالة ووضع الحلول المناسبة لھمامشكلتي ال
االقتصاد، وبدأت دول كثيرة مساندھا لھذه المشاريع من خالل وضع عدد من السياسات والقوانين واللوائح والتى تساعد المشروعات 

زدھار والعمل في بيئة اقتصادية صحية، ألن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعانى في األغلب من مشاكل الصغيرة والمتوسطة على اال
فالمشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل نسبة كبيرة من . تختلف في طبيعتھا عن تلك المشاكل التى تواجھھا المنشآت الكبيرة الحجم

حل نمو مختلفة، كما انھا تمثل المستوعب األساسي للعمالة وتساھم بفعالية في التصدير المنشآت الصناعية في العديد من دول العالم في مرا
  . من المنشآت في بلدان العالم المتقدم والنامي% ٩٠ففي المتوسط تمثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة أكثر من . وزيادة قدرات االبتكار

اقتصادات الدول النامية بشكل عام، بصفتھا المصدر األساسي للتوظيف وتعتبر المشروعات الصغيرة والمتوسطة العمود الفقري في 
وتعمل المشاريع الصغيرة والمتوسطة على تخفيض معدالت البطالة وزيادة فرص العمل أكثر من . والقيمة المضافة والناتج القومي

ففي أوروبا، قطاع األعمال ).  LABOUR INTENSIVE( المشاريع الكبرى بسبب اعتمادھا على العمالة أكثر من التكنولوجيا 
توظف اقل % ٤٤، )عمل صغير ( ال توظف أحد وتدار من قبل صاحب العمل % ٤٩ - :والمؤسسات واألفراد موزعة على الشكل التالي 

مشاريع ( عامل  ٢٥٠ – ٥٠توظف ما بين % ٠.٨، )مشاريع صغيرة ( عامل  ٤٩ – ١٠توظف من % ٦، )عمل صغير ( عمال  ١٠من 
من النشاط االقتصادي، % ٩٩، تشكل المشاريع الصغيرة والمتوسطة )مشاريع كبيرة ( عامل  ٢٥٠توظف اكثر من % ٠.٢، ) متوسطة
كما أن للمشروعات الصغيرة والمتوسطة دور حيوي في . من الناتج القومي اإلجمالي % ٥٥من العمالة، وتساھم بما نسبته % ٦٧وتوظف 

تبارات، ألنھا النواة التي تمحورت حولھا غالبية الصناعات الكبرى، وھي نقطة البداية في حركة التصنيع عملية التنمية االقتصادية لعدة اع
كما أنھا تعمل على خلق فرص عمل تمتص جزء من . باعتبارھا القادرة على تطوير وتحديث عمليات اإلنتاج في وقت أقل وبتكلفة مناسبة

أيضا لھا القدرة . طلب المتزايد على الوظائف الحكومية، وتسھم في إيجاد كوادر إدارية وفنيةالبطالة وتعمل في ذات الوقت على الحد من ال
على تطوير وتحديث عمليات اإلنتاج بصورة أسرع وبتكلفة أقل عن المشروعات الكبيرة التي تحتاج إلى استثمارات عالية، وإنھا وعاء 

والعاطلة فضالً عن إنھا توفر فرصاً استثمارية ألصحاب المدخرات الصغيرة، للتكوين الرأسمالي من حيث امتصاصھا للمدخرات الفائضة 
ويمكن في نفس الوقت أن تكون مصدراً . وتنتج سلع وخدمات ال تستطيع أو تقبل المشروعات الكبيرة على إنتاجھا العتبارات اقتصادية

عمل في المشروعات الكبيرة، الي جانب محافظتھا على األعمال للتجديد واالبتكار وتسھم في خلق كوادر إدارية وفنية يمكنھا االنتقال لل
، بجانب مساعدتھا للمشروعات الكبيرة في بعض األنشطة التسويقية والتوزيع والصيانة وصناعة قطع الغيار )يدوية/ حرفية (التراثية 

  . تخفيض تكلفة التسويق األمر الذي يمكن المشروعات الكبيرة من التركيز على األنشطة الرئيسية وذلك يؤدي إلى 
  



  

٧  

   خصائص ومميزات المشروعات الصغيرة والمتوسطة
من أھم ھذه الخصائص ھو أن رأس مالھا محدود،وسھلة التنفيذ وذات محدودية فيما يخص المخاطرة في االستثمار، ومعظم خبراتھا 

عتمد على مواد متوفرة محلياً وتقوم باستخدام الخامات موروثة عائلياً، وتكنولوجياتھا بسيطة أو شائعة ومعروفة بمنطقة ما،وغالباً ما ت
إنتاج الصناعات الصغيرة متواضع . المحلية التي تنتجھا المصانع الكبرى وتستفيد أيضاً من فوائض بعض الصناعات الھندسية والمعدنية

شركاء، وتعاني دوماً من ضعف أو صعوبة ويعتمد على السوق المحلي، سھلة اإلدارة حيث تقع المسؤولية بالكامل على صاحبھا أو بعض ال
ومالك المنشأة ھومديرھا، إذ يتولى العمليات اإلدارية والفنية، وھذه الصفة . الحصول على القروض التي تقود إلي التوسع فيھا وتطويرھا

رأس المال الالزم إلنشاء باألضافة الي انخفاض الحجم المطلق ل. غالبة على ھذه المشروعات كونھا ذات طابع أسري في أعلب األحيان
المشروعات الصغيرة وذلك في ظل تدني حجم المدخرات لھؤالء المستثمرين في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، واالعتماد على 

أيضا تتميز . العمل/الموارد المحلية األولية، مما يساھم في خفض الكلفة االنتاجية وبالتالي يؤدي إلى انخفاض مستويات معامل رأس المال
بمالءمة أنماط الملكية من حيث حجم رأس المال ومالءمته ألصحاب ھذه المشروعات، حيث أن تدني رأس المال يزيد من اقبال من 

يتصفون بتدني مدخراتھم على مثل ھذه المشروعات نظراً النخفاض كلفتھا مقارنة مع المشروعات الكبيرة، وتدني قدراتھا الذاتية على 
الي جانب االرتقاء بمستويات االدخار . اً إلھمال جوانب البحث والتطوير وعدم االقتناع بأھميتھا وضرورتھاالتطور والتوسع نظر

ى واالستثمار على اعتبار أنھا مصدراً جيداً لإلدخارات الخاصة وتعبئة رؤوس األموال، والمرونة والمقدرة على االنتشار نظراً لقدرتھا عل
وأخيرا تتميز بأنھا صناعات . مما يؤدي إلى تحقيق التوازن في العملية التنموية التكيف مع مختلف الظروف من جانب

للصناعات الكبيرة وكذلك مغذية لھا، مع صعوبة العمليات التسويقية والتوزيعية، نظراً الرتفاع كلفة ھذه  Subcontractorsمكملة
يكل اداري، كونھا تدار من قبل شخص واحد مسؤول إدارياً ومالياً العمليات، وعدم قدرتھا على تحمل مثل ھذه التكاليف، واالفتقار إلى ھ

 ً   . تكلفة خلق فرص العمل فيھا متدنية مقارنة بتكلفتھا في الصناعات الكبيرة. وفنيا
  

   أھمية األقتصادية ومكانة المشروعات الصغيرة
الفقيرة، وذلك بغض النظر عن نوعھا وتطورھا، ال شك في أھميتة ومكانة المشروعات الصغيرة في اقتصاديات الدول، خاصة النامية و

وتحتل في الوطن العربي أھمية خاصة بين مختلف القطاعات اإلنتاجية، فھي تمد المواطن في المقام األول بسلع ھامة، وتدعم أيضاً 
والمتوسطة تمد بعض  وبعض الصناعات الصغيرة. الصناعات الكبرى باستھالكھا لبعض منتجاتھا وتحويلھا لشكل آخر يحتاجه المواطن

وتبدو أھمية ھذه الصناعات في . الصناعات االستراتيجية والحربية بقطع صغيرة من منتجاتھا إلدخالھا في بعض منتجاتھا المتقدمة والمعقدة
جاد والحصير أنھا تغطي مدى بالغ التنوع واالتساع من المجاالت االقتصادية من تصنيع الغذاء واألدوية والغزل والنسيج والمالبس والس

كما أنھا واسعة وقابلة . إلخ... والفخار، وكذلك الصناعات التي تتعلق ببناء المساكن وإقامة السدود وحفر اآلبار ووسائل المواصالت
لالنتشار حتى ألصغر وحدة عمرانية؛ قرية كانت أو واحة أو حيا سكنيا، وكذلك ألصغر وحدة للنسيج االجتماعي الحضاري، وھى األسرة 

كما تضم المشروعات الصغيرة للصناعات التقليدية تراثا تقنيا اختبر بالممارسة عبر األجيال، وھى بھذا المعنى تعطينا . ووية أو الممتدةالن
  . اتجاھات مستقبلية متميزة للتفكير والخيال، وبالتالي اإلبداع المنطلق والمرتكز على خصوصيتنا الحضارية

  

تمثل في دعم نسيج العالقات االجتماعية، ومنع تحلله من خالل إضفاء وظائف اقتصادية جديدة في إطار أما الدور التنموي واألجتماعي في
نشر وتطوير المشروعات والصناعات التقليدية المناسبة في كل مجتمع محلى، والتخفيف من حدة البطالة، وبالتالي دعم االستقرار 

لالھتمام بالشرائح االجتماعية األكثر حاجة أو األشد فقرا خاصة المرأة المعيلة؛ مما االجتماعي والسياسي للمجتمع من خالل إعطاء أولوية 
وتجسيد سياسة االعتماد على الذات على المستوى المحلي؛ وتساعد علي رفع . يؤدي إلى خفض التباين بين الشرائح االجتماعية المختلفة

الصناعات (الصناعات التقليدية المرتبطة بإشباع الحاجات األساسية  الدخل الحقيقي ألبناء المجتمعات الريفية والصحراوية، ولعل
ھذا باألضافة الي تأثيرھا المباشر على التنمية . مثل الصناعات الغذائية واألثاث وبناء المساكن Subsistence industries) اإلعاشية

ال تتيح لھا ظروفھا المختلفة العمل في القطاع الرسمي، وتمثل الريفية نظراً النخفاض تكلفتھا االستثمارية، وتوفير فرص عمل للمرآة التي 
وھي أيضاً تسرع في عملية تعمير المدن الجديدة واالنتشار الصناعي . الصناعات المنزلية بمختلف أطيافھا نموذجا مناسبا في ھذا اإلطار

وعادة ما تتميز منتجات . طة تسھل فرص تدريب العمالالفعال للتنمية الشاملة، وتتيح العديد من فرص العمل، كذلك فإن تقنياتھا البسي
ات الصناعات الحرفية الصغيرة والمتوسطة بقدرة تنافسية عالية وجاذبة لالستثمار، وتتميز منتجاتھا بسھولة التطويع والتوجيه طبقا الحتياج

  . ات اإلنتاجيةالسوق،والمرونة في التحول من سلع بعينھا ألخرى دون تكلفة كبرى أو تعقيدات في العملي
  

   دور المشروعات الصغيرة في التنمية
تحتل قضية المشروعات الصغيرة والمتوسطة أھمية كبرى لدى صناع القرار االقتصادي في الدول المتقدمة والنامية على حد سواء، لما 

سية، في قدرتھا على توليد الوظائف وتتجسد أھميتھا، بدرجة أسا. لھده المشروعات من دور محوري في التنمية االقتصادية واالجتماعية
. شباببمعدالت كبيرة وتكلفة رأسمالية قليلة، وبالتالي المساھمة في معالجة مشكلة البطالة التي تعانيھا غالبية الدول المتخلفة خاصة عند ال

ي زيادة الدخل وتنويعه ، وزيادة وتتمتع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بروابط خلفية وأمامية قوية مع المشروعات الكبيرة ، وتساھم ف



  

٨  

 القيمة المضافة المحلية ،كما أنھا تمتاز بكفاءة استخدام رأس المال نظرا لالرتباط المباشر لملكية المشروع بإدارته، وحرص المالك على
الدول المتقدمة والنامية، وبالرغم من أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحظى باھتمام ورعاية . نجاح مشروعه وإدارته بالطريقة المثلى

من  فان منطلق االھتمام وسببه يختلفان في الدول المتقدمة عنھما في الدول النامية ؛ فالدول المتقدمة أدركت أھمية ھده المشروعات لما لھا
النوع من المشروعات  دور في تغذية المشروعات الكبرى بالمنتجات الوسيطية، أما في الدول النامية كالمغرب مثال فكان اھتمامھا بھدا

منطلقا من إجرءات اإلصالح اإلقتصادي، وتقلص دور الدولة في اإلستثمار ، وتزايد الفجوة بين األغنياء والفقراء ، وضعف قدرة الدولة 
قامت ھده  وبتشجيع ودعم من صندوق النقد الدولي والبنك العالمي،.على إيجاد فرص عمل لألعداد المتزايدة من الوافدين إلى سوق الشغل 

وأثبتت . الدول بعدة مبادرات لإلنشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن طريق تمويل حاملي ھده المشاريع خاصة الجمعيات التنموية
تجارب التنمية االقتصادية الناجحة أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ھي المحور األساسي في توسيع القاعدة اإلنتاجية وزيادة 

من الناتج % ٤٦لق مناصب جديدة للشغل خاصة في العالم القروي والمناطق النائية ، كما تساھم ھده المشروعات بحواليالصادرات وخ
من %٨١أما في اليابان فان .بالواليات المتحدة األمريكية% ٤٥من إجمالي الناتج القومي في أوروبا مقابل%٦٥المحلي العالمي ،وتمثل 

وقد أدركت النمور األسيوية أھمية ھده المشروعات واتخذت منھا ركيزة لتحقيق أھدفھا . والمتوسطةالوظائف ھي للمشروعات الصغيرة 
من إجمالي الشركات في معظم اقتصاديات % ٩٠وتشير بعض اإلحصائيات إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل نحو . التنموية 

الشغل ، ففي كوريا الجنوبية نالحظ أن الدولة تمنح حوافز وإعفاءات ضريبية من إجمالي فرص %٦٠— ٥٠العالم ، كما أنھا توفر ما بين 
أما . لنشر المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأنشأت ھيئة لتطويرھا خاصة في قطاع التكنولوجيات الحديثة والخدمات والسياحة التضامنية

من إجمالي فرص % ٨٠حوالي (لخلق فرص الشغل في الدولة  كندا فقد أدركت ھي األخرى أن ھدا النوع من المشروعات يمثل اكبر قطاع
،فابتكرت عددا من الھياكل وبرامج المساعدات المالية والتقنية لتضمن نموا صحيحا لمنظماتھا ،حتى تساھم بشكل اكبر في اإلنتاج ) العمل 

المواطنين على تمويل مشروعاتھم بالقروض أو  ويوجد بكندا ثالث منظمات لمساعدة. الداخلي الخام وتسھيل عملية خلق الوظائف الجديدة
لضماناتھا؛ وھي صندوق المشروعات الصغيرة ويغطي مختلف المناطق ،وشركة التنمية الصناعية وتغطي خدمات التنمية الصناعية ، 

قدما كبيرا في ھدا المجال مند أما اليابان فقد حققت ت.والبنك الفيدرالي لتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة ويغطي كدالك جميع أنحاء كندا
وقد تمثلت .بداية الستينات ووضعت سياسة ثابتة لتطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة ،لتصبح ھده المنشآت ذات قدرة تنافسية عالية 

يادة على توفير جميع ھده السياسة في قيام الحكومة اليابانية باتخاذ إجراءات لتشجيع ھده المشروعات وسنت قوانين للجمعيات التعاونية ،ز
اآلليات لتشخيص المشكالت والتحديات التي تواجه حاملي ھده المشاريع باإلضافة إلى إنشاء معھد لتدريب وتعليم العاملين بھده المنشات 

  . وإصدار قانون بشأن تحسين اإلجراءات االستثنائية لزيادة التطور التكنولوجي لھا
  

  لة البطالةدور المشروعات الصغيرة في مواجھة مشك
رتفاع كثافة العمل، وھي تعمل على خلق فرص عمل تمتص تستخدم المشروعات الصغيرة والمتوسطة فنوناً إنتاجية بسيطة نسبياً تتميّز با

 جزءاً من البطالة وتعمل في ذات الوقت على الحد من الطلب المتزايد على الوظائف الحكومية؛ مما يساعد الدول التي تعانى من وفرة العمل
ذه المشروعات فرصاً عديدة للعمل لبعض الفئات، وندرة رأس المال على مواجھة مشكلة البطالة دون تكبّد تكاليف رأسمالية عالية، وتوفر ھ

وبصفة خاصة النساء بصورة عامة والمرأة المعيلة بصورة خاصة، إضافة الي الشباب والنازحين من المناطق الريفية غير المؤھّلين بعد 
سين وضع المرأة المعيلة، وتظھر ولذلك لھا دور ال يستھان به في تح. لالنضمام إلى المشروعات الكبيرة والقطاع الُمنظّم بصفة عامة

أھميتھا من خالل استغالل الطاقات واإلمكانيات وتطوير الخبرات والمھارات لدي المرأة المعيلة وأستغاللھا األستغالل األمثل من خالل 
لصغيرة اليابانية وقد فطنت الدول المتقدمة إلى أھمية الصناعات والمشروعات الصغيرة فقد أصبحت الصناعات ا. المنظمات التعاونية

 ٢من إجمالي قيمة اإلنتاج الصناعي الياباني وفي إيطاليا % ٥٢من العمالة اليابانية الصناعية وتساھم بحوالي %  ٨٤تستوعب حوالي 
 وفرت الصناعات الصغيرة والمتوسطة بالواليات المتحدة األمريكية خالل الفترة... وفي أمريكا..! ألف مشروع فردي صغير ٣٠٠مليون و

مليون فرصة عمل، مما خفف من حدة البطالة وآثارھا السيئة، وأن المشاريع الصغيرة تستوعب  ١٥أكثر من ١٩٩٨وحتى عام  ١٩٩٢من 
، تبين أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة توفر ١٩٩٨وفي دراسة عن دول االتحاد األوربي في عام . من قوة العمل األمريكية% ٧٠

فضالً عن ذلك فإن المؤشرات الكمية تؤكد على دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة . ول االتحادمن فرص العمل بد%  ٧٠حوالي 
ء كعنصر ھام في عملية التنمية والقدر الذي تستوعبه من العماله، الدخل الذي تولده وتدره للعديد من شرائح المجتمع، خاصة النساء والنسا

  . المعيالت بصورة محددة
  

  مات التعاونية النسوية كحاضنات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة المنظ: المحور الثالث

  
وأينما شوھد ھذا الشعار على الالفتات ) اتحاد ، قوة ، عمل ( الشعار التعاوني المتفق عليه دولياً الثالث حلقات المتصلة والتي تعني 

 Co-operativesوتعتبر التعاونيات . أو لإلدارات التعاونية  والمباني في مدن وأرياف العالم يتذكر المرء ان ھذا موقع او مقر لتعاونية ما
دية نوع من أنواع التنظيم ترتبط فيه جماعه من الناس ارتباطاً اختيارياً بصفتھم اإلنسانية على قدم المساواة إلعالء شأن مصالحھم االقتصا

ان لمركزه المالي او االجتماعي او السياسي او الديني،كما واإلنسانية تعني ان ينضم العضو للجمعية دون أي تأثير أو حسب. واالجتماعية
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والتعاون كظاھرة اجتماعية، قديم قدم البشرية، وشمل العديد من أنماط النشاط الجماعي بين . انھا ال تعطيه أية امتيازات على اآلخرين
والتعاون . دية ال يمكن أن تتحقق بالمجھود الفردياألفراد المتمثل في العون والتضامن والمساعدة المتبادلة وذلك لتحقيق أھداف اقتصا

المنظم وسيلة وأداة أصالحية وتصحيحية في المجتمع برز بصورة واضحة في أعقاب الثورة الصناعية بأوربا في منتصف القرن الثامن 
ستغناء عن أعداد كبيرة من العمال، عشر كرد فعل للمساوئ الناجمة عن فشل الرأسمالية، خاصة بالنسبة الطبقة العاملة، والمتمثلة في اال

وانتشار العطالة انخفاض وتدني مستوى المعيشة، استغالل النساء واألطفال في اإلنتاج الرأسمالي النخفاض أجورھم وظھور كثير من 
ره اإلصالحية األب الروحي للتعاون والذي حاول تطبيق أفكا ١٨٥٨ -١٧٧١ويعتبر روبرت أوين . األمراض والعلل االجتماعية الخطيرة

عن طريق جمع جھود العمال تعاونياً، وعلى الرغم من اإلخفاقات التي الزمت التجربة إال أنھا كانت كافية النطالق التجربة التعاونية 
أول عامالً من بينھم امرأة بمدينة روتشيديل اإلنجليزية معلنين  ٢٨، ١٨٤٣أغسطس  ١٥العالمية الرائدة لرواد روتشيديل، حيث اجتمع في 

بزوغ الحركة التعاونية العالميةً بتأسيس أول جمعية تعاونية ناجحة في العالم ھي جمعية رواد  ١٨٤٤وشھد العام . جمعية تعاونية في العالم
بإنشاء أول متجر لھم في تود لين، ) Rochdale Equitable Pioneers" (رواد روتشديل المنصفين"روتشديل التعاونية حيث قام 

ثم توالى تأسيس التعاونيات بانجلترا من مختلف األنواع والغايات،وانتشرت " ي بلدة صغيرة في مقاطعة النكشاير بانجلتراوھ"بروتشديل 
في كافة أقطار أوروبا ثم إلى كافة أنحاء العالم وتنوعت بتنوع حاجات المجتمعات االستھالكية والزراعية واإلسكانية والصحية وصيد 

لقد أكدت الحركة التعاونية ھويتھا . واألعمال النسائية والمدرسية والعمالية، وغيرھا من األعمال األخرىاألسماك والنقل والتسويق 
وشعبيتھا على مر العصور وانتمائھا لمصلحة األفراد والجماعة لتحقيق أھدافھا االجتماعية واالقتصادية والثقافية وغيرھان واستطاع 

تم  ١٩٩٥/ ٦/٧في  ١٨٩٥طني إلى اإلطار الدولي فتم تأسيس الحلف التعاوني الدولي بلندن عام التعاون نقل االھتمام به من اإلطار الو
وھناك فرق بين التعاون الفطري التلقائي المتمثل في العمل الجماعي المشترك، مثل الجمعيات . االحتفال بمرور مائة عام على تأسيسه

التعاون كنظام اقتصادي واجتماعي يضم عدد من الوحدات االقتصادية والتي ترتبط "الخيرية ، وبين الشكل الحديث للتعاون الذي يتمثل في 
ولعل من أبرز األسباب التي أدت إلي تدھور التعاونيات وبخاصة ". يبعضھا البعض وتقوم علي أساس مبادرة شعبية بشكل طوعي

وللدور الحيوي والبارز للتعاون بصورة عامة والتعاون " تعاونيةللھوية ال"التعاونيات اإلنتاجية الصناعية والحرفية والزراعية إغفال الدول 
  . األنتاجي الصناعي والحرفي بصورة خاصة بعدم إسناد أي دور يذكر للتعاونيات في خطط وبرامج التنمية

  

لمجاالت عن ما عداھا، برزت الھوية التعاونية، والتي ميزت األنشطة التعاونية في كافة ا ١٨٤٤وخالل التجربة التعاونية العالمية منذ 
ات الشعوب العربية عرفت ثمار تطبيقات التعاون ولھا استعدادت لتطبيقات جديدة تقدم لھا احتياجاتھا وطموحاتھا في التنمية، كما أن الحكوم

وبما يفيد في إمكانية  يمكنھا االعتماد علي تطبيقات التعاون كوسيلة للتنمية من خالل القدرات الذاتية لألفراد بجمعھم في تجمعات سكنية ،
كما أن تطبيقات التعاون من مبادئھا وشعارھا تعلم الناس . الخ.. الوصول إليھم لتقديم الخدمات مثل التعليم والصحة واإلحصاء واالنتخابات 

ا ما استخدمت فيھا الطرق إن الثروات القومية العربية سريعة العائد إذ. أسس الديمقراطية السليمة والحقوق والواجبات وتنمي القيم الفاضلة
كلف االقتصادية المعتمدة علي التكنولوجيا وفي مقدمھا النظام االقتصادي التعاوني المكن إحداث التنمية بأسلوب تطبيقات التعاون الذي ال ي

لھذا تتمتع ) . لة والمساواةالحرية والعدا(وكل مبادئھا تكفل وتؤمن ) الباب المفتوح للعضوية(فمثال مبدأ . الحكومات غير اإلشراف والتوجيه
إن العمل التعاوني يقدم . الحركة التعاونية باألمن واألمان و السالم لھا و للملتزمين بمبادئھا النھا تأخذ بھذا المبدأ ضمن مبادئھا في المجتمع

  . ريمخدماته للبشر دون تفرقة بينھم ألي سبب، كما إنه وسيلة الفقراء أوالضعفاء من أجل العيش العفيف الك
  

  مقومات الھوية التعاونية
إن التعاونيات عبارة عن مجموعات أولية تضم مجموعة من األشخاص إلدارة مصالحھم االقتصادية بصورة : الجمعية التعاونية: أوال

واحد رجل "جماعية وعلي األسس التعاونية الديمقراطية لكل عضو صوت واحد بغض النظر عن ما يملكه من رأسمال في التعاونية أي 
فالتعاون ھو . والجمعية التعاونية منظمة عادلة ينشئھا األفراد لتباد المساعدة بقصد رفع مستواھم االقتصادي واالجتماعي . }" صوت واحد

تجميع واتحاد، لبعض األشخاص وجھودھم بغرض تحقيق ھدف مشترك وذلك عن أقصر الطريق وبأقل تكلفة وعلي أحسن وجه وھذا 
ع المستوي االجتماعي لألعضاء عن طريق زيادة الدخل أو االقتصاد في التكاليف والسبيل إلي تحقيق ھدف األعضاء الھدف ينتھي إلي رف

المنظمة التعاونية ليس ھدفھا التخفيف من الموقف الذي خلقه االقتصاد . المتعاونين ھو إنشاء منظمة اجتماعية تعمل بوسائل اقتصادية
حرير أعضائھا من السيطرة االجتماعية واالستغالل االقتصادي اللذين يتمتع بھما المسيطرون علي التجاري بل ھو أكثر من ذلك، وھو ت

المواقع اإلستراتيجية التي خلقھا االقتصاد التجاري مما يرفع من مستوي معيشة أعضائھا المتعاونين بزيادة دخولھم الحقيقية بمختلف 
تتميز المنظمة التعاونية عن المنظمات األخرى من حيث أھدافھا ومن حيث الطرق التي  ولذلك. الوسائل اإلنتاجية والتسويقية االقتصادية

فالمنظمة التعاونية تتكون من ترابط بين أشخاص . تتبعھا لتحقيق ھذه األھداف، مرتكزة علي عنصرين أساسيين اجتماعي واقتصادي
شباع ھذه الحاجة باألسلوب التعاوني الجماعي المشترك، بدال إشباع أدركوا وما زالوا يدركون أن ھناك تشابھا بين بعض احتياجاتھم وان إ

كما أن التعاونية منشأة اقتصادية لھا ھدف مطابق تماما للحاجيات التي يراد إتباعھا، وبالتالي فأن الرابط . ھذه االحتياجات بالطرق الفردية
  .ونيةھو أصل الفكرة التعاونية وھو السبب المباشر في وجود المنظمة التعا
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  ): المبادئ التالية١٩٩٥اعتمد الحلف التعاوني الدولي عام (المبادئ التعاونية : ثانيا

التعاونيات منظمات مفتوحة لكل األشخاص دون تميز جنسي أو اجتماعي أو عرقي أو سياسي أو ديني : العضوية االختيارية المفتوحة ) ١(
  . وتتمتع التعاونيات بالحياد تجاه الجميع 

التعاونيات منظمات ديمقراطية يحكمھا أعضاؤھا ويشاركون في سياساتھا واتخاذ القرار عن طريق : دارة الديمقراطية للتعاونياتاإل) ٢(
ممثليھم المنتخبين ديمقراطيا والممثلين مسئولين أمام ناخبيھم ولألعضاء حقوق تصويت متساوية عضو واحد صوت واحد وعلى 

  .ت وتنظم بأسلوب ديمقراطيالمستويات األعلى تدار التعاونيا
ويتلقى األعضاء تعويضا عن , يساھم األعضاء بعدالة في رأس مال تعاونيتھم الذي يكون ملكية تعاونية : مساھمة العضو االقتصادية ) ٣(

اقي على رأس المال المسھم ويمكن تخصيص الفائض لتطوير التعاونية و دعم األنشطة االخري التي يوافق عليھا األعضاء ويوزع الب
  األعضاء بنسبة تعاملھم مع التعاونية 

اإلدارة الذاتية المستقلة التعاونيات منظمات ذاتية اإلدارة يديرھا أعضاؤھا ويؤمنون تمويلھا المالي ويمكن لھم التعاون مع منظمات ) ٤(
  . المحافظة على التحكم الذاتي التعاوني أخرى أو مع الحكومات سواء باإلدارة أو التمويل شرط تأكيد اإلدارة الديمقراطية ألعضائھم و

تقدم التعاونيات التدريب والتعليم ألعضائھا بالتعاونيات ولقياداتھا المنتخبة ومديرھا وموظفيھا ليستطيعوا : التعليم والتدريب واإلعالم ) ٥(
وخاصة الشباب وقادة الرأي عن طبيعة ومزايا  أن يساھموا بفعالية لتنمية تعاونياتھم ، مع تنوير الرأي العام عن طريق اإلعالن واإلعالم

  .التعاون عن طريق التثقيف والتوعية التعاونية
تخدم التعاونيات أعضاءھا بكفاءة أكثر وتقوى الحركة التعاونية بالعمل سويا من خالل المؤسسات والمنظمات : التعاون بين التعاونيات ) ٦(

  .دوليةواالتحادات التعاونية المحلية واإلقليمية وال
تعمل التعاونيات من أجل التنمية االجتماعية المتواصلة فتقدم خدماتھا في مجال الصحة والتعليم وتوفير مياه : االھتمام بالمجتمع ) ٧(

  .الشرب الخ لمجتمعاتھا بموافقة األعضاء

  
دارة المؤسسات التجارية الخاصة والمؤسسات الحكومية أن المبادئ العامة لإلدارة التعاونية مقارنة بإ: المبادئ العامة لإلدارة التعاونية: ثالثا

: انتختلف اختالفاً بيناً وواضحاً، ففي المؤسسات التجارية الخاصة الحصول على أكبر ربح ھو المقياس السائد، والجمعية التعاونية لھا حافز
المؤسسات تدار من أعلى والجمعية التعاونية من  فللمؤسسة الحكومية أيضاً حوافز الربح والخدمة و حافز التنمية، لكن. الربح والخدمة

أسفلب اشتراك أعضائھا في إدارتھا، ومشاركة األعضاء أھم السمات التي يجب أن يضعھا في االعتبار المھتمون بنشر الفكر التعاوني ألنه 
الناس فرضاً، وألن األعضاء قد حصلوا فشلت التعاونيات في بعض الدول ألن الفكر التعاوني قد فرض على ". الھوية التعاونية"من صميم 

على المسئوليات االقتصادية ولم يحصلوا على المشاركة الضرورية في صنع القرارات أو الشعور الضروري بالمسئولية 
رة بالرغم من التضامنية،العتقاد البعض استحالة تعليم العمال والحرفيين والصناع والفالحين والمواطنين األميين ليشاركون بفعالية في اإلدا

  . أن فكرة التعاون تتفق تماماً مع التنظيم التقليدي للمجتمع القبلي، ومع العادات والتقاليد العربية

  
إن التعاون نظام لتحرير الطاقات وإطالق القوى المنتجة من عقالھا وھو يمكن أن يكون الدواء الناجع لعالج : الديمقراطية التعاونية: رابعا

اليومية في كافة المجاالت، بل أن الحركة التعاونية بما يمكن أن نضيفه من ثقافة جديدة في الوعي الزراعي والتجاري  الكثير من المشكالت
واإلنتاجين الصناعي والحرفي، وبما تثري به المواطن من تجارب في المجاالت االقتصادية، وبما تبتدع من وسائل علمية لتطوير اإلنتاج 

فالشعوب تتعلم بالممارسة وھي . ثرھا السلوكي على البناء القومي للمجتمع فإنھا وسيلة حية لتعليم الشعب وتربيتهوالعالقات اإلنتاجية، وبأ
تتعلم أسرع عن طريق العمل الجماعي وبصفة خاصة عندما تكون وسيلة العمل األساسية ھي الديمقراطية التعاونية التي تتيح لألعضاء 

ثم ھي تشعر األعضاء بأنھم يصنعون .. التوصيل للقرارات الرشيدة عن طريق الحوار الھادف حرية التعبير عن الرأي وتساعد على
إن جوھر التعاون . مستقبلھم بأفكارھم وتخطيطھم ومجھودھم في العمل مما يجعل الوحدة في الفكر وفي العمل شاملة للتخطيط والتنفيذ

التعاونية وتسيير ورقابة جمعيتھم التعاونية وھو ما يعبر عنه ويترجمه وطبيعته وظروف نشأته تقضي بحرية واستقالل ومساواة أعضاء 
ية مبدأ الديمقراطية التعاونية الذي يعني االعتراف بالسلطة العليا وعلي قدم المساواة لكافة األعضاء الذين تكونت منھم ومن أجلھم الجمع

ن حركة جمعيتھم مفروضة بواسطة سلطة خارجية وإنما تكون ھذه التعاونية فيكون لھم حق وسلطة قيادتھا وتقرير مصيرھا بحيث ال تكو
الحركة خاضعة لإلرادة الجماعية لألعضاء كما تكون معبرة عن مصالحھم ومشبعة لحاجاتھم المشتركة والتي تكونت الجمعية بغرض 

طاتھم كحرفيين وكمنتجين وزراعيين يتحقق ذلك في الواقع العملي عن طريق ممارسة األعضاء لحقوقھم وسل. إشباعھا أفضل إشباع ممكن
وال شك إن الديمقراطية التعاونية تعتبر . وكأعضاء تعاونيين من خالل تشكيالتھم الديمقراطية وأھمھا الجمعية العمومية ومجلس اإلدارة

  .بمثابة األصل التعاوني العام الذي يتعين احترامه كقاعدة عامة تحكم الجمعيات التعاونية بكافة أنواعھا

  
يتكون البنيان التعاوني الشعبي من مستويات مختلفة علي حسب قانون التعاون في كل دولة، والشكل العام : البنيان التعاوني الشعبي: مساخا

ي يتمثل في الجمعيات التعاونية األولية في األحياء والقرى، االتحادات التعاونية علي المستوي المحلي، االتحادات التعاونية علي المستو
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باإلضافة إلي ذلك إتحادات تعاونية متخصصة مثل اإلتحاد ). االتحاد التعاوني الوطني(الئي،االتحاد التعاوني علي مستوي القطر والو
وبالنسبة للوطن العربي يوجد األتحاد التعاوني العربي الذي يضم األتحادات التعاونية . الخ... التعاوني الحرفي، اإلتحاد التعاوني الزراعي

لي مستوي الدول وأيضا االتحادات والمنظمات العربية المتخصصة، ثم يأتي الحلف التعاوني الدولي والذي يضم األتحادات العربية ع
  . والمنظمات التعاوني علي المستوي العالمي وھو بمثابة أمم متحدة للتعاونيات في جميع أرجاء العالم

  
لعالقة في رعاية الدولة للتعاونيات والعمل علي تشجيع المواطنين لممارسة أدارة وتتمثل ا: العالقة بين الدولة والحركة التعاونية: سادسا

شئونھم في مختلف جوانب الحياة، من خالل التعاونيات، وفي ذلك تقوم الدولة بتوفير التمويل بطرق سھلة وميسرة، وتضمن في الدستور 
ھذه العالقة على درجة عالية من األھمية، إلن الراغبين . ا واألفضلياتوقانون التعاون الكثير من األعفاءات الضريبية والجمركية والمزاي

ة، في الخدمة العامة كثر، لكنھم يفقدون اإلطار الذي يعلمھم الطريقة المثلى الستخدام طاقاتھم وأوقاتھم، وينظم لھم مجال الخدمة التطوعي
ت الوسطية واألندية والجماعات التي تخدم جوانب الحياة المختلفة، إن غنى المجتمع بالجمعيات والروابط والمؤسسا. ويساندھم في أدائھا

أننا في كل جانب من حياتنا نحتاج إلى . مؤشر مھم على تقدمه، كما أن الفقر االجتماعي الحقيقي يتجلى في تضاؤل مثل ھذه األطر
ن أبنائه بمنزلة الجسد الواحد، إن األھتمام متطوعين من الشباب والشيوخ والنساء، فذلك ھو التعبير الصحيح عن وحدة المجتمع وكو

ففي كل بلد . األعمال الخدمية التطوعية كاٍف لتشغيل كل الطاقات المتوفرة، ولتحويل، مجتمعاتنا إلى مجتمعات حية متعاونة متراحمة نظيفة
ولة دور في وإشاعة روح التعاون وللد. عربي أنواعاً من ھذه األطر، والمطلوب أكثر من ذلك بكثير،كما أن الريف شبه محروم منھا

الشعبي، ألن المجتمعات العربية ورثت عادات جميلة في التعاون، وال سيما في الريف فمن المتعارف عليه دعوة الرجل جيرانه وأھل حيه 
ة لھم، ويكون ھو أو بعضاً من قرابته إلى مساعدته في أعمال زراعة أو حصاد أو تشييد منزل أو شق ترعة ويقوم ھو بتقديم وجبة خفيف

من المؤسف أن مثل ھذه التقاليد الحميدة قد أخذت تتالشى بفعل التأثر بالحياة الغربية القائمة . مستعداً لتقديم مثل تلك المعاونة عند الحاجة
استعادة كل ذلك بإضافة باإلمكان . على االستقاللية المبالغ فيھا، وبسبب ھيمنة أسلوب العيش في المدن الكبرى على الحياة االجتماعية عامة

، أشكال تعاونية أخوية جديدة تتناسب مع الحياة الجديدة، من خالل نشاطات أقتصادية علي أعلي درجة من الكفاءة األدارية والقدرة العلمية
ية االجتماعية يجب إن برامج التنم. ووفقا ألسس ومبادئ التعاون، سيمكن ذلك إغناء لقسم كبير من الناس عن االقتراض من البنوك الربوية

أن تشتمل على تعليم التالميذ والطالب تنظيف مدارسھم وفصولھم، ودھن األرصفة،وغرس األشجار، وأن تنشأ مراكز لتعليم الناس، مھما 
كان تخصص الواحد منھم، حرفة صغيرةكصيانة األجھزة الكھربائية المنزلية، أو زراعة حديقة المنزل، وما شابه ذلك، في إطارسعينا 

  .الذي ال يُخفي وراءه إال شخصية ھزيلة عاطلة عن أي منفعة) الرقي الشكلي(للتخلص من مظاھر 

  
   المنظمات التعاونية للمرأة المعيلة كحاضنات للمشروعات الصغيرة

د المرأة المعيلة تعتبر التعاونيات حاضنات مناسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خالل توفير آليات المشروع في بداياته، واألخذ بي
لخلق مشروعات أقتصادية وأجتماعية أكثر صالبة وإنتاجا، فالتعاونيات بأعتبارھا وسيلة عملية لتغيير نظرة الناس للعمل اليدوي والخدمة 

ألعمال التي سواء كانت حاضنات ا. الذاتية واألعتماد علي الجھود الذاتية، يمكن أن تؤدي دورا فاعال من خالل األنواع الثالثة للحاضنات
تحتضن المشروع خالل نموه ألجل زيادة فرص نجاحه، أوالحاضنات التقنية التي تركز على تبني المشروعات القائمة على المبادرات 
دم التقنية وذلك للربط ما بين الفكر اإلبداعي واألعمال، ثم الحاضنات المفتوحة أو االفتراضية والتي تدعم المنشآت في مواقعھا دون أن تق
لھا نفس الخدمات التي تقدم للحاضنات العادية وذلك نظير مقابل مادي بسيط وعادة تقام ھذه الحاضنات االفتراضية في أماكن تجمعات 

وتتمتع المنظمة التعاونية األنتاجية للمرأة المعيلة بعدد من المقومات إلحداث . المشروعات الحرفية الصغيرة التي تقيمھا المرأة المعيلة
. والتنمية وتحقيق كل ما تصبو له المرأة المعيلة في تغطية أحتياجاتھا وذيادة دخلھا وتحسين مستوي حياتھا وحياة الذين تعولھمالتغيير 

تتركز ھذه المقومات في النظام المحكم التي تتمتع به التعاونيات لما يقارب المائة وسبعون عاما، وتتمثل في الھوية التعاونية، وشكل 
معية التعاونية، المبادئ التعاونية والعمل بيھا، المبادئ العامة لإلدارة التعاونية، الديمقراطية التعاونية، البنيان التعاوني التكوين في الج

وتعتبر المنظمات التعاونية أنسب حاضنة ووسيلة فاعلة لتوظيف التقنيات الحديثة . الشعبي ثم العالقة بين الدولة والحركة التعاونية
  .طوير وتحسين جودة المنتجات التي تقوم من أجلھا المشروعات الصغيرة للمرأة المعيلة، مثل الحرف و الصناعات التقليديةلت) االبتكار(
  

  الخالصة والنتائج والتوصيات: المحور الرابع

  
   الخالصة

زوج مثال اما ان يكون عاطال أو ھاجرا لبيته لذلك نخلص من ذلك أن المشكلة تكمن في ان كثيرا من الرجال تخلوا عن دورھم األسري فال
ال تجد المرأة المطلقة أو األرملة سوي الخروج للعمل وقد تضطر لقبول أي عمل وبأي أجر في حالة سجن الزوج أو عجز األب حتى 

يمثل نوعا من انواع االعالة الزوجة التي تعمل ويزيد دخلھا عن دخل الزوج يكون لراتبھا دور اساسي في االنفاق على المنزل وھو ما 
وان المرأة المعيلة تعمل في سوق غير رسمية وبالتالى فھي تفتقد إلي التأمينات أو التعويضات وكذلك للرعاية الصحية كما . لالسرة ايضا
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لالنحراف  ان خروج المرأة للعمل في ظل غياب الزوج له سلبيات عديدة على االبناء حيث تغيب السيطرة والقدوة فنجدھم يتجھون
والھروب للشارع ومن ناحية أخري تفتقد المرأة دورھا في المشاركة في الحياة السياسية بسبب انغماسھا في مشاكل االسرة االقتصادية 

بمنح المرأة قروضا ميسرة إلقامة مشروعات صغيرة تستطيع أن تعيش من ارباحھا أو منحھا قروضا لعمل منتجات منزلية . واالجتماعية
. وتقديم الفرصة لھا لتعلم القراءة والكتابة من خالل فصول محو األمية ومساعدتھا لالنفاق على ابنائھا في مراحل التعليم المختلفةلبيعھا 

% ٧٠ظاھرة واضحة في كثير من المجتمعات، كما تؤكد األرقام أنَّ  -التي يعيلھا طرف واحد -وتشير اإلحصاءات إلى أن األسرة األحادية
والحقيقة أنَّ ظاھرة المرأة المعيلة في كثير من دول العالم في ارتفاٍع . فقط يديرھا رجال% ٣٠حادية في العالم تديرھا نساء، ومن األسر األ

، كما ترتفع ھذه النسبة أيًضا %٣٠وفي جنوب آسيا والدول اإلفريقية تصل إلى % ٢٠مستمر؛ حيث تصل نسبتھا في أوروبا وأمريكا إلى 
وحسب إحصائيات األمم المتحدة فإن نسبة المرأة المعيلة %.. ٢٣وفي اليمن والسودان % ١٢ية؛ ففي لبنان تصل إلى في بعض الدول العرب

، كما أن الكثير من المشروعات تديرھا سيدات، لكنَّ الواقع الذي نعيش فيه يؤكد أن األسر التي تعيلھا المرأة %٤٣في العالم كله تصل إلى 
وأن الزوج قد يكون موجوًدا داخل األسرة ورغم ذلك تكون المرأة ھي التي تعول األسرة، ومما ال شك فيه أضعاف أضعاف تلك األرقام، 

إن الفقر ھو . أنَّ المرأة المعيلة تواجه ظروفًا اجتماعية واقتصادية بالغةَ الصعوبة تحتاج فيھا لمساعدة كل من حولھا من أفراٍد ومؤسساتٍ 
سر، وأن المرأة التى تعول أسرة ال يقتصر دورھا على اإلنفاق ولكن يشمل اإلعالة الكاملة، الي جانب السبب الرئيسى إلعالة المرأة لأل

من القوى العاملة العربية، وارتفاع معدالت البطالة بين % ٣٠إنخفاض نسبة مساھمة المرأة في التنمية االقتصادية والتي مازالت دون الـ 
تفاقم االثار السلبية للخصخصة على نسبة مشاركة المرأة في ميدان العمل بسبب كلفة الحقوق االناث خاصة خريجات التعليم الجامعي، و

  . الحمائية للمرأة ، وتراجع دور القطاع العام، وعدم تطبيق تأمين االمومة والطفولة أحد فروع التامينات االجتماعية
  

تمد علي اھمية فھم حياة النساء ويسعي الي سماع اصواتھن وال يھمش البد علي األعتماد في دراستنا الخاصة بالمرأة المعيلة علي منھج يع
  , الزوجة الثانية  , ، وزوجة المريض لكل أنواع النساء المعيالت مثل األرملة، المطلقة، والمھجورة وزوجة العاطل  خبراتھن وتاريخھن وذلك
    . ت في االرامل وتليھا المطلقاتالخ، حيث اثبتت الدراسات ان اعلي نسبة كان ... زوجة العاجز والمريض

  

 التوصيات 

التمكين االقتصادي للمرأة من أھم القضايا التي يجب أن نتبناھا ومن اجل تمكين اقتصادي أفضل للمرأة يجب أن ننشأ : أوال .١
المعيلة  برنامجا طموحا تضمن عدد من المشروعات لخدمة المرأة المعيلة، باألضافة الي القيام بدراسة متعمقة عن المرأة

 . وأوضاعھا المختلفة
دراسة منھجية إعداد األسراتيجيات الوطنية ، لتحقيق التمكين األقتصادي للمرأة فى المنطقه العربية و إستعراض نقاط : ثانيا .٢

طن الضعف والقوة فيھا وإقتراح آليات التطوير المناسبة، والتعرف على آليات إكتساب القدرات البشرية المتاحة للمرأة فى الو
العربي سواء فى مجال توفير الخدمات الصحية أو التعليمية أو التدريبيـــة و توضيح مدى قدرة ھذه األليات على دعم مشاركة 

مع ضرورة التعرف على التجارب الرائدة والناجحة فى المنطقه العربية القائمة فى مجال دعم . المراة فى النشاط األقتصادي
صول إلى مصادر التمويل إلقامة مشروعات إنتاجية وخدمية صغيرة فى إطار السياسات قدرات المراة العربية فى الو

األقتصادية للدول العربيــة، وأيضا دراسة التشريعات الوطنية النافذة في البلدان العربية و مدى اتفاقھا مع معايير العمل العربية 
 .تحقيق التمكين االقتصادي للمرأةو الدولية في ما يتعلق ب

تشجيع قيام التعاونيات اإلنتاجية والتسويقية وإقامة المعارض لتشجيع قيام الصناعات الصغرى والحرف التقليدية لدعم : ثاثال .٣
تشغيل المرأة المعيلة والحد من ظاھرة البطالة، وتأسيس جمعيات تعاونية للنساء المعيالت، واالھتمام الكافي بالتدريب علي أشاء 

تشجيع إنشاء المعاھد والمدارس المتخصصة في التعليم الحرفي، مثل مدارس التدريب المھني، وإدرة المشاريع الصغيرة، و
من قبل الحكومات العربية من خالل منحھا التسھيالت الضرورية، مثل اإلعفاء " التعاونية"وتشجيع الصناعات الحرفية 

 . الزمنية األولى إلنشاء المشروعفي الفترة الضريبي لسنوات يتم تحديدھا من الجھات المختصة، وتخفيض الجمارك وخاصة 
أستعانة منظمات جامعة الدول العربية بالمنظمات التعاونية اعالمية مثل الحلف التعاوني الدولي، والمنظمات العتاونية : رابعا .٤

والمتوسطة خاصة  األقليمية والدولية األخري، الي جانب األتحاد التعاوني العربي، لدعم وتنمية وتطوير المشروعات الصغيرة
 . للشباب والمرأة

توفير القروض متناھية الصغر وتقديمھا كمنح، وليس كقروض، إلعطاء المرأة المعيلة الدافع للعمل والكسب للحصول : خامسا .٥
سوف تؤدي . على مبلغ، وإن كان صغيرا، يساعدھا على الحياة وعول ذاتھا وأسرتھا، بدال من الشعور بأنھا عبء على غيرھا

القدرة المالية لو تم استغاللھا من خالل التعاونيات باألضافة الي المدخرات ورؤوس األموال التي يمكن تجميعھا من ھؤالء تلك 
النسوة، إلى تأسيس عمل أقتصادي وأجتماعي يحدث تغييرا جوھريا في حياة ھؤالء النسوة، نتيجة إلى الشعور باالستقالل 

ويجب منح النساء المعيالت القروض متناھية الصغر بفوائد تتماشى . مصلحة العامة لھنواالعتماد على النفس من أجل تحقيق ال
مع أسعار السوق، بأعتبارھا أداة للتنمية والتطوير، وتحسين وضع المرأة، بتقديم القروض متناھية الصغر لمجموعات من النساء 
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وعة بعضھن البعض في رد القرض الذي يتم توزيعه تتراوح أعدادھن من عشرة إلى ثالثين سيدة، وتساعد جميع عضوات المجم
 . لقرض وسيلة لالندماج االجتماعيبينھن كيفما شاءوا، مما يخلق روح المجتمع ويجعل من ا

تسھيل فرص الحصول علي القرض، حيث أثبتت الدراسات أن قدرة المرأة على عول ذاتھا ومن حولھا يعطيھا شعورا : سادسا .٦
ائدة على جميع المحيطين بھا، فيجب أن تحصل المشتركة في البرنامج على سلسلة من القروض، بحيث بالقوة والثقة، يعود بالف

وأن يركز على اإلقراض الجماعي في صورة متتالية ومتزايدة، حيث . يزيد حجم القرض كلما نجح في تسديد القرض السابق
بدأ نشاط جديد أو التوسع في نشاط قائم، علي أن تسھم عضوات كل مجموعة في إدارة القرض وتسديده، ويستخدم القرض في 

 . لصحي واالجتماعي والبيئي بينھنيصاحب ھذا البرنامج جھود لمحو أمية المشاركات ونشر الوعي ا
تاكيد حق الفتيات في التعليم بمختلف مراحله المدرسية والجامعية مع ضرورة ربط التعليم بواقع واحتياجات أسواق العمل : سابعا .٧

تطلب الحد من ظاھرة التسرب من مقاعد الدراسة والتي غالباً ما تكثر بين الفتيات خاصة في الريف العربي، والسعي وھذا ي
باألضافة الي تأكيد حق الفتيات . لمحو األمية والتي تكتوى بنارھا المرأة العربية وتؤثر سلباً على قدرتھا في المنافسة على العمل

ناسب مع إمكانيات وقدرات المرأة وواقع ومتطلبات أسواق العمل مع التركيز على تكنولوجيا في التدريب المھني الالئق والم
 .أة لما تتميز به من دقة وتركيز االتصاالت والمعلومات وصناعة وصيانة اآلالت واألجھزة الدقيقة ، حيث تبرع بھا المر

٨.  ً ل المرأة وھذا يتطلب مد مظلة التـأمينات االجتماعية لتشمل كل عدم التمييز في االستخدام بسبب أعباء الحقوق الحمائية لعم: ثامنا
الحرف والمھن في القطاعين العام والخاص والمشاريع الصغري واألعمال الحرة والعاملين لحسابھم الخاص من ذوي الدخل 

التأمينات المطبقة فعلياً المحدود، أضافة الي شمول تأمين األمومة والطفولة والتأمين الصحي وتأمين المنح العائلية بفروع 
ومساھمة أطراف اإلنتاج الثالث في تغطية نفقات فرع األمومة والطفولة واعتبار ذلك ضريبة اجتماعية وفاءاً للوظيفة 

 .األجيال اإلنجاب وتربية وإعداد االجتماعية التي تقوم بھا المرأة والمتمثلة ب
لمسموعة والمرئية في إعادة رسم صورة المرأة العربية ومحاربة التقاليد تأكيد دور اإلعالم بكافة وسائله المقروءة وا: تاسعا .٩

والعادات التي تقلل من دورھا أو تشكك في قدرتھا على المشاركة في القيادة وصنع القرار على كافة المستويات ، وأبراز 
محو األمية القانونية بحقوقھا الدستورية التوعية بحقوق المرأة والعمل على . تجاربھا الناجحة ، وإعالء قيمة العمل بشكل عام 

والقانونية وكيفية ترجمة ھذه الحقوق على ارض الواقع ، والتعريف باإلجراءات واألساليب الالزمة لتحقيق التمكين االقتصادي 
 .تماعي والسياسي للمرأة العربية واالج

لدول العربية ومنظمات المجتمع المدني لزيادة حجم دعوة المنظمات النقابية وغرف التجارة والصناعة والزراعة في ا: عاشرا .١٠
مشاركة المرأة خاصة في القيادة ومراكز صنع القرار، والعمل بكل الوسائل لمحاربة كافة أشكال التمييز في العمل بسبب النوع ، 

ة وأھمية تطابق ھذه الحقوق وتأكيد حق المرأة في األجر المتساوي عند تماثل العمل ، والحق في الترقيات وتسلم المراكز القيادي
 .مع المعايير العربية والدولية 

 

  
  الخاتمة

أن تفاعل الدول العربية مع المنظمات واألتحادات التعاونية من خالل الدعم المقدم منھا في شكل تشريعات فاعلة ومنح ومزايا وأعفاءات 
تحفيز والتشجيع لدخول المرأة في مشاريع أقتصادية ضريبية وجمركية وغيره، يضيف إمكانيات جديدة لواقع الدول العربية في ال

ألن المنظمات واألتحادات التعاونية في التجربة العالمية أثببت كفاءة عالية في . وأجتماعية تدار وفقا لألسس والقواعد والمبادئ التعاوينة
ل األمكانات الفردية المبعثرة وصھرھا في بوتقة إمكانية رفع مستوى الجودة وخفض التكلفة وإقامة بيئة إبداعية مناسبة وداعمة ألستغال

وبھذه .واحدة، وھذه ما تحتاجه النساء المعيالت، أنشاء وتكوين منظمات تعاوية بأمكانيات وموارد ذاتية مبعثرة، بمساعدة ودعم من الدولة
بشرية وحل مشكلة البطالة وتنمية أنشطة الصورة سوف تكون تعاونيات المرأة المعيلة دعم لألنشطة الفاعلة لمكافحة الفقر والتنمية ال

وبذلك يتيح . الصناعة التقليدية فى الوسط الريفى وخلق فرص التسھيالت التمويلية واالئتمانية إلقامة مشاريع الصناعات والحرف التقليدية
تلبي أحتياجاتھن األقتصادية  النظام التعاوني فرصا واسعا لألداء الجيد للنساء المعيالت من خالل أقامة المشروعات الصغيرة التي

واألجتماعية، وبالتالي تمكن المنظمات التعاونية النساء المعيالت من خالل عضويتھم التعاونية بتجويد التخطيط المستقبلي في نجاح 
  . مشروعاتھم في األجلين المتوسط والبعيد، والذي ال يقتصر على حجم اإلنتاج وطبيعة المنتج

  
أة لدى رسم مختلف السياسات بما يعنى أخذ مصلحة المرأة بعين االعتبار عند رسم مختلف السياسات وھنا البد من رؤية المر

ھا واالستراتيجيات وكذلك عند تقييم اآلثار أو األضرار التي قد تلحق بالمرأة من جراء انتھاج سياسات بعينھا تؤثر على المرأة وعلى أدوار
المر لصيق الصلة بقضية نفاذ المرأة فى صنع القرار ففكرة أخذ رؤية المرأة أو مصلحتھا بعين فى المجتمع خاصة المرأة المعيلة ، وھذا ا

تھا االعتبار مرھونة دائماً بفكرة تمثيلھا فى مؤسسات الدوله والتمثيل العادل لھا داخل دوائر صنع القرار ، ألن ھذا ھو الكفيل بنفاذ رؤي
  .مھمة رسم السياسات وبلورة التوجھات العامة الحاكمة ألداء مختلف المؤسسات ومشاركتھا فى صنع القرار ، التى يوكل اليھا

العربي وتولى . من الضروري اإلھتمام بتزايد عدد النساء الالتى يعشن فى فقر مدقع ونھن النساء المعيالت، فى مختلف مناطق العالم



  

١٤  

وھنا من . اء الريف ونساء المناطق النائية يبدو واضحاً وأكثر حدةاھتماماً خاصاً بالنساء الفقيرات فى الريف، حيث تؤكد على أن فقر نس
المھم جدا الربط بين زيادة معدالت الفقر وبين انتھاج لسياسات التكيف الھيكلى ، ألن تلك السياسات التى يتم التوسع فى تطبيقھا تصيب 

والمھمشين ومن ھنا يأتي األھتمام بالمرأة والمرأة المعيلة القطاعات االضعف فى المجتمع بأضرار بالغة، ومن بين تلك القطاعات النساء 
بصورة خاصة وتوفير الفرص المواتية لتقوم بدورھا علي أكمل وجه من خالل التمكين األقتصادي بأنشاء التعاونيات التي تناسب األنشطة 

وم به الدولة ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات العاملة المختلفة التي تقوم بھا المرأة المعيلة، ومن ھنا تأتي أھمية الدور الذي يجب أن تق
  .في مجال المرأة بصورة عامة
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