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 انًهخص:

 انًهخص:

نسُت  64حُاونج انىسقت انبحثٍت حطىس انحشكت انخعاوٍَت انضساعٍت فً نٍبٍا، ورنك قبم وبعذ صذوس انقاَىٌ سقى 

و انزي ٌُظى انعًم بانجًعٍاث انخعاوٍَت انضساعٍت فً نٍبٍا، يع عشض نهىضع انشاهٍ نهجًعٍاث انخعاوٍَت 1791

 انضساعٍت يٍ حٍث أعذادها وأعذاد انًُخسبٍٍ نها ويهايها. 

وأبشصث انىسقت أهى انًشاكم وانًعىقاث انخً حىاجه عًهٍت حطىٌش انجًعٍاث انخعاوٍَت انضساعٍت يٍ خالل إعادة 

هٍكهخها نخكىٌ بٍُاَاً فاعالً فً انخًٍُت انضساعٍت. ويٍ بٍُها انًشاكم انهٍكهٍت نهجًعٍاث انخعاوٍَت انضساعٍت، وعذو 

عً. ورنك بانًقاسَت يع بعض انخجاسب انذونٍت انُاجحت فً انخعاوٌ ثباث انهٍكم انخُظًًٍ نهبٍُاٌ انخعاوًَ انضسا

 انضساعً وانًخًثهت فً حجشبخً انٍاباٌ وانهُذ، نإلسخفادة يُها فً حطىٌش انجًعٍاث انخعاوٍَت انضساعٍت فً نٍبٍا. 

هىض بانبٍُاٌ وحًحىسث انخىصٍاث حىل آنٍاث انخُفٍز انالصيت إلعادة حأهٍم انجًعٍاث انخعاوٍَت انضساعٍت وانُ

 انخعاوًَ انضساعً عهى األسس وانًبادئ انذونٍت نهخعاوٌ نخحقٍق انخًٍُت انضساعٍت.

 

انكهًاث انذانت: انبٍُاٌ انخعاوًَ انضساعً، انجًعٍاث انخعاوٍَت انضساعٍت، انحشكت انخعاوٍَت انضساعٍت، انخًٍُت 

 انضساعٍت، انًبادئ انذونٍت نهخعاوٌ. 

 

Abstract:                                                                                                    

The paper discussed the development of the agricultural cooperative movement in 

Libya, before and after the issuance of law No. 46 of 1971, which  regulations the 

work of agricultural cooperatives in Libya, with presentation of the current status of 

the agricultural cooperative societies in Libya, with an overview of the current 

situation of agricultural cooperative societies in terms of numbers and numbers of 

associates and tasks.                                                                                                              

The paper highlighted the most important problems constraints  facing the 

development of agricultural cooperative societies through restructuring them to be 

an effective structure in  agricultural development. These Include structural 

problems of the agricultural cooperatives and the instability of the organizional 

structure of the  agricultural cooperatives structures, as  compared to some 

successful international experiences in agricultural cooperation represented by the 

experiences of Japan and India, to benefit from them in the development of 

agricultural cooperatives for Libya.                                                                                  

The recommendations focused on the implementation   mechanisms necessary for 

the rehabilitation of agricultural cooperatives and the promotion of the cooperative 

structure in Libya on the basis and principles of international cooperation to achieve 

agricultural development.   

                                                                                               

Key Words: Agricultural Cooperative Architecture, Agricultural Cooperatives,  

Agricultural Cooperative Movement, Agricultural Development, International 

principles of cooperation. 
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 المقدمة:

التنمٌة الزراعٌة فً لٌبٌا، ال سٌما فً  لعبت الجمعٌات التعاونٌة الزراعٌة دوراً هاماً فً مرحلة إنطالق

الفترة الماضٌة التً اتسمت بقدر كبٌر من تدخل المإسسات الحكومٌة والعامة فً األنشطة االقتصادٌة 

اإلنتاجٌة والخدمٌة، وفً رسم السٌاسات والخطط التنموٌة، وفً مجاالت التسوٌق والتسعٌر، حٌث 

 ٌمٌة والتنفٌذٌة والرقابٌة.كانت هذه الجمعٌات من أهم األدوات التنظ

وبالرؼم من النجاحات التً حققتها الجمعٌات التعاونٌة الزراعٌة، إال أن إعتمادها الكبٌر وإرتباطها 

المباشر بالجهاز الحكومً قد أضر كثٌراً بمصداقٌتها كتنظٌمات شعبٌة طوعٌة تعمل وفق األسس 

ها على الذات مإسسٌاً وتنظٌمٌاً وإدارٌاً وتموٌلٌاً، والمبادئ الدولٌة للتعاون، ومدى استقاللٌتها وإعتماد

ومن ثم فقد ظهرت الجمعٌات التعاونٌة الزراعٌة ككٌانات هزٌلة ضعٌفة األداء ؼٌر قادرة على 

 اإلستقاللٌة واإلعتماد على الذات. 

 المشكلة البحثية: 

تعاونٌة الزراعٌة، وأهمٌة تعزٌز بالرؼم من أن الدولة اللٌبٌة قد أولت اهتماماً خاصاً بمجال الجمعٌات ال

دورها فً تحقٌق التنمٌة الرٌفٌة المستدامة، إال أن هناك مجموعة من المشاكل والمعوقات واجهت 

مسٌرة الجمعٌات التعاونٌة الزراعٌة فً لٌبٌا، وقصور أدائها وصعوبة تقوٌم عملها فً شتى المجاالت 

قبالً، بالترافق مع إشكالٌة التباٌن فً أوضاع الهٌكل الخدمٌة واإلنتاجٌة وتحدٌد متطلبات تطوٌرها مست

التنظٌمً للبنٌان التعاونً الزراعً من حٌث السعة والشمول واإلنتشار والواقع الراهن والنظرة 

المستقبلٌة إلٌه، وقصور التشرٌعات التً تنظم وتحكم أعماله. وأهمٌة تعزٌز دورها فً تحقٌق التنمٌة 

 الرٌفٌة المستدامة.

 اف البحثية:األهد

ٌتمثل الهدؾ الرئٌسً لهذه الورقة فً دراسة التعاون الزراعً فً لٌبٌا من خالل حركة الجمعٌات 

 التعاونٌة الزراعٌة وآفاقها المستقبلٌة. وٌتحقق هذا الهدؾ من خالل األهداؾ الفرعٌة التالٌة:

 . تشخٌص الوضع الراهن للجمعٌات التعاونٌة الزراعٌة فً لٌبٌا.3

رؾ على المشاكل والمعوقات التً تواجه عملٌة تطوٌر الجمعٌات التعاونٌة الزراعٌة وإعادة . التع4

 هٌكلتها لتكون بنٌاناً فاعالً فً التنمٌة الزراعٌة.

. دراسة بعض التجارب الدولٌة الناجحة فً التعاون الزراعً لإلستفادة منها فً تطوٌر الجمعٌات 5

 .التعاونٌة الزراعٌة فً لٌبٌا مستقبالً 

. اقتراح مجموعة من التوصٌات والمقترحات إلعادة تؤهٌل الجمعٌات التعاونٌة الزراعٌة على األسس 6

والمبادئ الدولٌة للتعاون للنهوض بالبنٌان التعاونً الزراعً فً لٌبٌا حتى تستطٌع وحداته إنشاء 

 وإدارة المشروعات التعاونٌة الزراعٌة المشتركة لتحقٌق التنمٌة الزراعٌة.

 األهمية: 

ترتبط أهمٌة الورقة بتزاٌد اإلهتمام بدور الجمعٌات التعاونٌة الزراعٌة كمنظمات ؼٌر حكومٌة فً 

التنمٌة الزراعٌة مع اتجاه لٌبٌا إلى تطبٌق برامج اإلصالحات االقتصادٌة والتكٌؾ الهٌكلً نحو تعزٌز 

وٌر دور الجمعٌات التعاونٌة دور هذه الجمعٌات فً إطار التصحٌح المطلوب. وبخاصة ما ٌتعلق بتط

الزراعٌة فً النشاط االقتصادي واالجتماعً بإعتبارها من البدائل الهامة والمناسبة لملًء بعض الفراغ 

المإسسً بدالً من الدور الحكومً، ولتحقٌق قدر من التوازن مع القطاع الخاص. وتؤتً األهمٌة فً 

لباحثٌن والدارسٌن والمهتمٌن بنهضة الحركة جانب التوصٌات المقترحة باإلهتمام المناسب من ا
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التعاونٌة الزراعٌة فً لٌبٌا. وفً تسلٌط الضوء واستثارة اإلهتمام باألهمٌة البالؽة لدور الجمعٌات 

 التعاونٌة الزراعٌة فً تحقٌق التنمٌة الزراعٌة.

 األسلوب المنهجي:

لمعلومات التً تم جمعها والحصول تم اإلعتماد على األسلوب التحلٌلً الوصفً بتوظٌؾ البٌانات وا

 علٌها من إدارة التعاون واإلرشاد واإلعالم الزراعً والبحري التابعة لوزارة الزراعة. 

 تطور الحركة التعاونية الزراعية في ليبيا:

م 78;3لسنة  64ظهرت الحركة التعاونٌة الزراعٌة فً لٌبٌا بمفهومها الحدٌث بصدور القانون رقم 

الذي اقتصر العمل به فً المجال التعاونً الزراعً على المستعمرٌن اإلٌطالٌٌن بهدؾ اإلستقرار فً 

االجتماعٌة إلى أن األراضً اللٌبٌة. ولقد استمر العمل بهذا القانون تحت إشراؾ وزارة العمل والشئون 

م، الذي أعاد النظر فً الجمعٌات التعاونٌة الزراعٌة 93;3لسنة  68تم الؽاإه، وصدور القانون رقم 

القدٌمة وتؤسٌس جمعٌات تعاونٌة زراعٌة جدٌدة تساهم فً تطوٌر االقتصاد وتحسٌن أوضاع 

 المزارعٌن اللٌبٌٌن.

 م:7717لسنة  64قبل صدور القانون رقم أوالً: تطور الحركة التعاونية الزراعية في ليبيا 

على الرؼم من أن التعاون بتطبٌقه التقلٌدي بٌن المواطنٌن بصفة عامة والمزارعٌن بصفة خاصة فً 

م( واإلدارة 64;3 -33;3لٌبٌا منذ القدم، إال أن التعاون الحدٌث ُعرؾ أثناء االستعمار اإلٌطالً )

تعاونٌة زراعٌة أنشؤها وأشرؾ علٌها فرع االتحاد  البرٌطانٌة من بعده، حٌث وجدت عدة جمعٌات

الزراعً اإلٌطالً فً لٌبٌا وهو المنظمة المعروفة باسم )الكونسورسٌو(، وبما أن هذه الجمعٌات وجدت 

لخدمة أؼراض االستعمار اإلٌطالً فقد اقتصر اإلنتساب إلٌها على المزارعٌن اإلٌطالٌٌن. وبالرؼم من 

م، أي قبل ثالثة سنوات من صدور القانون 75;3اعً ألول مرة فً لٌبٌا سنة إدخال نظام اإلرشاد الزر

م الخاص بالتعاون الزراعً، ونظراً لظروؾ البالد االقتصادٌة وضآلة دخل 78;3لسنة  64رقم 

المزارع الذي مارس األعمال الزراعٌة بوسائل وأسالٌب تقلٌدٌة، فقد ارتبطت خدمات اإلرشاد والتعاون 

ٌم المساعدات العٌنٌة المتمثلة فً بعض أنواع البذور المحسنة واألسمدة والمعدات الخفٌفة الزراعً بتقد

وؼٌرها من الخدمات المجانٌة. وقد اعتمد تقدٌم الخدمات بسبب عدم وجود جمعٌات تعاونٌة زراعٌة 

وجدت كافٌة تقوم بتوفٌر مستلزمات اإلنتاج الزراعً من ناحٌة وعدم قدرة المزارع على شرائها إن 

 من ناحٌة أخرى.

م بداٌة نشؤة الحركة التعاونٌة الزراعٌة بصفة 78;3لسنة  64وٌعتبر صدور قانون التعاون رقم 

 م.93;3رسمٌة، حٌث استمر العمل بهذا القانون حتى سنة 

 م:7717لسنة  64ثانياً: تطور الحركة التعاونية الزراعية في ليبيا بعد صدور القانون رقم 

م. وبموجب القانون 78;3لسنة  64م تم إلؽاء العمل بالقانون رقم 93;3لسنة  68قم بصدور القانون ر

الجدٌد أعٌد النظر فً الجمعٌات التعاونٌة الزراعٌة القدٌمة، وبدء العمل فً تؤسٌس جمعٌات تعاونٌة 

وابط زراعٌة جدٌدة. وقد حدد القانون إطار الحركة التعاونٌة الزراعٌة بصورة مقننة لما احتواه من ض

لتنظٌم البنٌان التعاونً الزراعً وتؤسٌس جمعٌات تعاونٌة زراعٌة بمفهومها الحدٌث. وفً إطار تنظٌم 

م بشؤن المزارع التعاونٌة، وهً المزارع التً ُتملك 96;3لسنة  4المزارع التعاونٌة صدر القانون رقم 

ونٌة الزراعٌة فً هذه المزارع لعدد من المزارعٌن ال ٌقل عددهم عن عشرة، وتتم إدارة الجمعٌة التعا

 التعاونٌة بحٌث ٌتقاسم األعضاء اإلنتاج وٌتحملون مسئولٌات اإلدارة.

 68)القانون رقم م مهام الجمعيات التعاونية الزراعية في اآلتي 7717لسنة  64وحدد القانون رقم 

 (: 5م، ص93;3م بشؤن الجمعٌات التعاونٌة الزراعٌة: 93;3لسنة 
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نفٌذ خطط الدولة فً تنظٌم زراعة األرض وتحسٌن اإلستؽالل الزراعً بالتعاون مع . اإلسهام فً ت3

 أجهزة الدولة المتخصصة.

 . تنظٌم حصول األعضاء على القروض العٌنٌة والنقدٌة الالزمة للزراعة وإستؽالل األرض.4

 . توفٌر اآلالت الزراعٌة الحدٌثة وتنظٌم إنتفاع األعضاء بها.5

 الرٌفٌة والبٌئٌة بالتعاون مع أجهزة الدولة.. دعم الصناعات 6

 . إدارة وإستؽالل األراضً التً ٌعهد بها إلٌها من األشخاص اإلعتبارٌة واألفراد.7

 . إنشاء المزارع النموذجٌة لتربٌة الحٌوان والدواجن وتوزٌع السالالت النقٌة.8

 . المساهمة فً أداء الخدمات العامة واالجتماعٌة.9

 ختصاصات األخرى المخولة لها طبقاً للقوانٌن واللوائح.. مباشرة اإل:

وقد اشتمل التنظٌم اإلداري لوزارة الزراعة على إنشاء إدارة عامة لإلرشاد والتعاون الزراعً على 

المستوى المركزي ومثلها فً المحافظات. وتم تدعٌم هذه اإلدارة بعناصر من خرٌجً الكلٌات والمعاهد 

 لدول العربٌة.الزراعٌة وخبرات من ا

وأولت الدولة اإلهتمام بالحركة التعاونٌة الزراعٌة، وتم تؤسٌس الجمعٌات التعاونٌة الزراعٌة      

المحلٌة والجمعٌات التعاونٌة الزراعٌة النوعٌة )المتخصصة(، كما تم تؤسٌس عشرة جمعٌات تعاونٌة 

تخصٌص جزء من رأس مال زراعٌة مشتركة على مستوى المناطق )المحافظات سابقاً(. حٌث تم 

الجمعٌات التعاونٌة الزراعٌة المحلٌة والنوعٌة فً رأس مال الجمعٌات التعاونٌة الزراعٌة المشتركة، 

التً تقوم بالعمل على تدعٌم ومعاونة الجمعٌات التعاونٌة الزراعٌة المحلٌة والنوعٌة وفً توفٌر 

راعً بقٌام االتحاد التعاونً للجمعٌات التعاونٌة مستلزمات اإلنتاج لها، واُستكمل البنٌان التعاونً الز

 الزراعٌة )االتحاد العام للفالحٌن والمربٌن(. 

ونظراً ألن الجمعٌات التعاونٌة الزراعٌة تتصل بشكل مباشر مع المزارعٌن فً عملهم اإلنتاجً، فقد تم 

وبما ٌؽطً أعداد محدودة تنظٌم اإلرشاد الزراعً لٌكون جزءاً من نشاط الجمعٌات التعاونٌة الزراعٌة 

من المزارعٌن ومساحات محدودة من األراضً الزراعٌة تمثل نطاق العمل لكل جمعٌة تعاونٌة 

 زراعٌة.

وتركز برنامج التعاون الزراعً على تطوٌر البنٌان التعاونً الزراعً بما ٌمكنه من مواجهة التوسع 

 فً المهام التً تإدٌها الجمعٌات التعاونٌة الزراعٌة.

 لتغيرات والتقلبات اإلدارية في جهاز التعاون الزراعي:ا

م تم دمج اإلدارة العامة لإلرشاد والتعاون الزراعً فً مركز البحوث 8:;3 -2:;3خالل الفترة 

الزراعٌة تحت اسم اإلدارة العامة للبحوث والتعلٌم الزراعً. وكان هذا الدمج إداري أكثر منه عضوي، 

اعٌة إلى إدارة وتحولت إدارة اإلرشاد والتعاون الزراعً إلى قسم، فقد تحول مركز البحوث الزر

بلدٌة. وفً ظل  47وتعثرت جهود اإلرشاد والتعاون الزراعً فً ظل هذا النظام اإلداري المتضمن 

اإلرتباك اإلداري من دمج وحل لجهاز اإلرشاد والتعاون الزراعً والذي أنعكس سلباً على مسٌرة 

 راعً وتسبب فً عرقلة برامجه وأنشطته.اإلرشاد والتعاون الز

م تم إلؽاء وزارة الزراعة وحلت محلها الهٌئة العامة لإلنتاج الزراعً، ولم ٌكن 8:;3وفً سنة 

 اإلرشاد والتعاون الزراعً ضمن أجهزتها، وترك ذلك لوزارات الزراعة فً المناطق.
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إلداري على إنشاء إدارة عامة م أعٌدت وزارة الزراعة من جدٌد واشتمل تنظٌمها ا2;;3وفً سنة 

م بعد 93;3لسنة  68لإلرشاد والتعاون الزراعً، التً أعادت نشاطها وتم إعادة العمل بالقانون رقم 

تعلٌق العمل به طوال عشر سنوات. وكان هذا أحد األسباب فً عدم تطور الحركة التعاونٌة الزراعٌة 

 اب تدنً كفاءته.وفً تراجع ملحوظ لنشاطات التعاون الزراعً ومن أسب

 م الؽٌت وزارة الزراعة وآلت اختصاصاتها إلى وزارات الزراعة بالمناطق.4222وفً سنة 

م أعٌدت وزارة الزراعة والثروة الحٌوانٌة والبحرٌة، ولم ٌشتمل هٌكلها اإلداري على 4228وفً سنة 

 التعاون الزراعً، حٌث اقتصر على مكاتب للتعاون الزراعً بالمناطق.

م أعٌد تنظٌم وزارة الزراعة والثروة الحٌوانٌة والبحرٌة من جدٌد، واشتمل هٌكلها 4234 وفً سنة

اإلداري على إدارة التعاون واإلرشاد واإلعالم الزراعً والبحري، ومكاتب للتعاون واإلرشاد واإلعالم 

 الزراعً والبحري فً المناطق.

 الوضع الراهن للجمعيات التعاونية الزراعية في ليبيا:

طورت الجمعٌات التعاونٌة الزراعٌة فً لٌبٌا من خالل زٌادة أعداد هذه الجمعٌات وأعداد المساهمٌن ت

فٌها وتطور رأس المال األسهمً وحجم المعامالت لهذه الجمعٌات وذلك وفقاً لما هو مبٌن فً الجدول 

 (:  3رقم )

م إلى سنة 94;3دم لها من سنة ( ٌبٌن تطور الجمعٌات التعاونٌة الزراعٌة والدعم المق3جدول رقم )

 م3:;3

عدد  السنوات
 الجمعيات

المساهمين 
 باأللف

رأس المال باأللف 
 دينار

حجم المعامالت باأللف 
 دينار

الدعم باأللف 
 دينار

 322 ؼٌر متوفر 348 34 96 94;3

3;95 324 49 562 3367 472 

3;96 394 94 3272 6752 557 

3;97 42: ;4 3842 8885 8;: 

3;98 442 332 3894 33486 ;7; 

3;99 466 356 3:96 39744 3662 

3;9: 492 356 4464 37744 55;2 

3;9; 4;8 358 44;6 466;9 569: 

3;:2 543 362 4558 46222 5472 

3;:3 568 372 4722 52222 5722 

(. )أمانة( وزارة الزراعة، 4:;3اإلدارة العامة لإلرشاد والتعلٌم والتدرٌب الزراعً ) المصدر:

 طرابلس. 

 96( التطور التدرٌجً الذي حدث فً عدد الجمعٌات التعاونٌة الزراعٌة من 3وٌتبٌن من الجدول رقم )

تعاونٌة  جمعٌة 568م وزاد العدد إلى أن وصل إلى 98;3جمعٌة سنة  442م إلى 94;3جمعٌة سنة 

م. وتبع الزٌادة فً عدد الجمعٌات زٌادة ملحوظة فً أعداد المساهمٌن بتلك 4:;3زراعٌة سنة 

ألؾ مساهم  372م، وبلػ 98;3ألؾ مساهم سنة  332م إلى 94;3ألؾ مساهم سنة  34الجمعٌات من 

 م.3:;3سنة 

 348ت حٌث إرتفع من ونتج عن زٌادة أعداد المساهمٌن تطور فً رأس المال األسهمً لتلك الجمعٌا 

م. كما 3:;3ألؾ دٌنار سنة  4722م وبلػ 98;3ألؾ دٌنار سنة  3894م إلى 94;3ألؾ دٌنار سنة 
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م إلى 95;3ألؾ دٌنار سنة  3367ٌالحظ التطور الذي حدث فً حجم المعامالت حٌث زاد من 

ب هذا م. وكان من أهم أسبا3:;3ألؾ دٌنار سنة  52222م وبلػ 98;3ألؾ دٌنار سنة  33486

ألؾ  322التطور ٌعود للدعم الذي قدمته الدولة للجمعٌات التعاونٌة الزراعٌة والذي بدوره تطور من 

 م.3:;3ألؾ دٌنار سنة  5722م و98;3ألؾ دٌنار سنة  ;7;م إلى 94;3دٌنار سنة 

 3772م حدثت طفرة فً عدد الجمعٌات التعاونٌة الزراعٌة، حٌث بلػ عددها 4;;3وفً سنة      

ٌة، كان أؼلبها عبارة عن جمعٌات صؽٌرة الحجم )قزمٌة( ال تملك أٌة إمكانٌات أو قدرات مالٌة جمع

 جمعٌة. ;84م ووصل عددها إلى 5;;3وإدارٌة، مما أدى إلى دمجها سنة 

م بشؤن تشكٌل لجان لحصر وتقٌٌم 4232لسنة  373م صدر قرار وزٌر الزراعة رقم 4232وفً سنة 

جمعٌة تعاونٌة  649جمعٌة تعاونٌة زراعٌة، منها  22:اعٌة والتً بلػ عددها الجمعٌات التعاونٌة الزر

جمعٌة تعاونٌة زراعٌة نوعٌة  )متخصصة(. وبلػ  ;5جمعٌة تعاونٌة للمربٌن و 556زراعٌة محلٌة و

 (. 4مساهماً. كما هو مبٌن فً الجدول رقم ) 625962إجمالً عدد المساهمٌن فً هذه الجمعٌات 

وتوزٌعها على المناطق فً  بٌن عدد الجمعٌات التعاونٌة الزراعٌة بمختلؾ أنواعها( 4ٌجدول رقم )

 م4232لٌبٌا سنة 

         ج. نوعية )متخصصة(  ج. مربين ج. محلية عدد الجمعيات المنطقة ت

 - 42 :3 :5 البطنان 7

 3 : : 39 درنة 0

الجبل  3
 األخضر

72 47 43 6 

 - 6 87 ;8 المرج 6

 6 ;5 56 :9 بنغازي 5

 4 33 36 49 اجدابيا 4

 - 6 6 : الواحات 1

 3 4 4 7 الكفرة 8

 - 9 33 :3 سرت 7

 - 7 9 34 الجفرة 72

 3 38 38 55 مصراتة 77

 4 ; 37 48 سبها 70

 - 34 35 47 مرزق 73

 - - 45 45 وادي الحياة 76

وادي  75
 الشاطئ

56 3; 37 - 

 - 6 6 : غات 74

 - 44 43 65 نالوت 71

 3 54 ;4 84 الجبل الغربي 78

 - 34 33 45 زواره 77

 7 48 49 :7 الزاوية 02

 5 ; ; 43 طرابلس 07

 8 44 :3 68 الجفارة 00

 : 56 56 98 المرقب 03

 ;5 556 649 22: اإلجمالي

(. وزارة الزراعة والثروة 4239إدارة التعاون واإلرشاد واإلعالم الزراعً والبحري ) المصدر:

 الحٌوانٌة والبحرٌة، طرابلس. 
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 ومن خالل الحصر والتقييم الذي قامت به اللجنة للجمعيات التعاونية الزراعية اتضح اآلتي:

 الزراعٌة. . تدخل جهات ؼٌر مختصة ومخالفة للقانون بإشهار الجمعٌات التعاونٌة3

 . عدم متابعة عمل تلك الجمعٌات من قبل الجهات المسإولة.4

 . عدم وجود دورة مستندٌة لها، وعدم قفل أؼلب المٌزانٌات الختامٌة لتلك الجمعٌات.5

 . إنتهاء المدة الزمنٌة القانونٌة لمجالس اإلدارة بالجمعٌات.6

 ية بالعديد من التوصيات من أهمها:وأوصت لجان الحصر والتقييم للجمعيات التعاونية الزراع

 م بشؤن عمل الجمعٌات التعاونٌة الزراعٌة.93;3لسنة  68. تعدٌل القانون رقم 3

 . تفعٌل دور اإلشراؾ والمتابعة للجمعٌات التعاونٌة الزراعٌة، وتصحٌح أوضاعها المالٌة واإلدارٌة.4

ة )المتخصصة( بالمناطق لتكوٌن جمعٌات . إشهار وإعادة إشهار الجمعٌات التعاونٌة الزراعٌة النوع5ٌ

 فاعلة وقادرة.

 . التركٌز على إشهار الجمعٌات التعاونٌة الزراعٌة النوعٌة )المتخصصة(. 6

 . العمل على استكمال البنٌان التعاونً الزراعً فً لٌبٌا.7

  المشاكل الهيكلية للجمعيات التعاونية الزراعية: 

ً تعرض لها جهاز التعاون الزراعً وخاصة عدم ثبات هٌكله إن الهزات والتؽٌرات اإلدارٌة الت

التنظٌمً، أدى إلى فقدان الكفاءات والعناصر المدربة الالزمة إلستمرارٌة زخم العمل التعاونً 

 الزراعً وتطوره.

وكذلك ؼٌاب سٌاسة عامة للتعاون الزراعً، فالطرٌقة التً تم بها إلؽاء وحل إدارة وجهاز التعاون 

ً كل مرحلة تدل على عدم وضوح وتقدٌر دور التعاون الزراعً فً أهداؾ التنمٌة الزراعً ف

 الزراعٌة من خالل برامج عمل ٌتم تخطٌطها وتنفٌذها وتقوٌمها فً ظل تلك السٌاسة.

لقد مرت الجمعٌات التعاونٌة الزراعٌة فً لٌبٌا بمراحل عدٌدة انعكست فٌها كل الظروؾ السٌئة      

 إلٌها حتى وصلت فً الوقت الراهن إلى وضع ٌحتاج إلى مراجعة شاملة.التً تم اإلشارة 

إن الجمعٌات التعاونٌة الزراعٌة حالٌاً ال تقوم بالدور األساسً الذي أنشئت من أجله وهو توفٌر المناخ 

المالئم للنهوض بالقطاع الزراعً، والعمل على تحسٌن أوضاع المزارعٌن ورفع مستوى معٌشتهم 

لة االجتماعٌة بما ٌخدم مصلحة الوطن ككل، حٌث تقلص دور هذه الجمعٌات من كونها وتحقٌق العدا

تساعد المزارعٌن وتوفر لهم مستلزمات اإلنتاج وتنظٌم العملٌة الزراعٌة للوصول إلى التنمٌة الزراعٌة 

رة المستدامة إلى مجرد مورد لبعض ولٌس كل مستلزمات اإلنتاج. وٌرجع هذا التدهور إلى أسباب كثٌ

 أهمها الفساد الهٌكلً واإلداري فً تلك الجمعٌات.

وفٌما ٌلً بعض هذه األسباب التً من خاللها ٌمكن تحدٌد النقاط األساسٌة التً ٌجب العمل على      

القضاء علٌها لتصحٌح مسار القطاع الزراعً وتحقٌق التنمٌة االقتصادٌة التً من شؤنها دفع لٌبٌا إلى 

 قتصادٌاً:مسار الدول الرائدة ا

. إستمرار المشاكل والتحدٌات المزمنة التً تعانً منها الجمعٌات التعاونٌة الزراعٌة مثل ضعؾ 3

كفاءة األداء، ضعؾ العالقة بٌن اإلدارات وأعضاء  اإلدارة  والفساد اإلداري والمالً، إنخفاض

الجمعٌات التعاونٌة الزراعٌة، زٌادة عملٌة التحكم والتدخل اإلداري من قبل الحكومة والذي أدى إلى 

 (. 462، ص4232تقلٌص دور هذه الجمعٌات )مركز دراسات وبحوث الدول النامٌة: 
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اعات الدولة اللٌبٌة من خالل إعادة بناء هٌاكل . االضطراب العام واإلرتباك الذي ٌسود أؼلب قط4

 الدولة.

. الموقؾ السلبً للحكومة تجاه الجمعٌات التعاونٌة الزراعٌة. وتجاهل المخططٌن وواضعً 5

اإلستراتٌجٌات القائمٌن على شئون الدولة للقطاع التعاونً الزراعً، وإمكانٌة اإلستفادة من الجمعٌات 

زءاً من الحل فً مواجهة المشاكل االقتصادٌة واالجتماعٌة فً لٌبٌا، فضالً التعاونٌة الزراعٌة لتكون ج

 عن إمكانٌة هذه الجمعٌات فً نشر الثقافة السلوكٌة الدٌمقراطٌة.

 . قصور اإلمكانٌات المالٌة والفنٌة ألعضاء الجمعٌات التعاونٌة الزراعٌة.6

 الزراعٌة.. مشكلة إختٌار أعضاء مجالس إدارات الجمعٌات التعاونٌة 7

. مشكلة إختٌار نوع الجمعٌة التعاونٌة الزراعٌة الذي ٌالئم البٌئة من ناحٌة، وتحدٌد قواعد العمل التً 8

 ٌمكن األخذ بها أو تطبٌقها من ناحٌة أخرى. 

إن هذا الواقع السلبً الذي تعٌشه الحركة التعاونٌة الزراعٌة، لٌس دافعاً للتقلٌل من دور وأهمٌة      

الزراعً والجمعٌات التعاونٌة الزراعٌة فً الواقع اللٌبً، بل ٌعتبر المٌدان الحقٌقً إلظهار التعاون 

أهمٌة ودور العلم والبحوث العلمٌة، وكذلك جهود أعضاء الجمعٌات التعاونٌة الزراعٌة والجهود 

 اجتماعٌاً.الحكومٌة واالجتماعٌة لتحفٌز وتطوٌر هذه الجمعٌات للقٌام بدورها اإلٌجابً اقتصادٌاً و

إن إهمال دور الجمعٌات التعاونٌة الزراعٌة، لٌس من مصلحة الدولة اللٌبٌة فقد حققت الجمعٌات 

التعاونٌة الزراعٌة بعض النجاحات فً لٌبٌا وحققت نجاحات كبٌرة فً عدة دول متقدمة مثل  دول 

 شمال أوروبا وكذلك دول النمو اآلسٌوي )الصٌن، الهند، اندونٌسٌا(. 

 ٌمنع القول أن عقبات عدٌدة تواجه تنمٌة الجمعٌات التعاونٌة الزراعٌة فً لٌبٌا، فضالً عما ذكر وهذا ال

فً مقدمة هذه الورقة وهً تعتبر من أهم العقبات القائمة فً وجه تطوٌر الجمعٌات التعاونٌة الزراعٌة 

 فً لٌبٌا، والمتمثلة فً اآلتً:

نعً السٌاسات وواضعً الخطط حول طبٌعة الجمعٌات . األفكار الخاطئة المنتشرة فً ما بٌن صا3

 (. 87، ص;422التعاونٌة الزراعٌة وطرٌقة عملها )معهد التخطٌط القومً: 

 . اآلمال ؼٌر الواقعٌة المعقودة على ما ٌمكن للجمعٌات التعاونٌة الزراعٌة أن تنجزه.4

كانت االشتراطات الدنٌا  . إقامة وتؤسٌس الجمعٌات التعاونٌة الزراعٌة بصرؾ النظر عما إذا5

 المطلوبة لتحقٌق تنمٌة تعاونٌة زراعٌة ناجحة مستوفاة أم ال.

 . تعجٌل نمو الجمعٌات التعاونٌة الزراعٌة على نحو مفتعل.6

إن كل المشاكل والعقبات والتحدٌات التً تواجه الجمعٌات التعاونٌة الزراعٌة قابلة للحل بإتباع      

حدٌد الدقٌق لهذه المشاكل والمعوقات، وإتخاذ عدد من القرارات األساسٌة من األسالٌب العلمٌة فً الت

 قبل الحكومة ومنها:

أ / الفعل اإلٌجابً المحدود من خالل الدعم المالً المإقت لدفع وتنشٌط الحركة التعاونٌة الزراعٌة دون 

 التدخل فً إدارة نشاطاتها واتحاداتها.

اع التعاونً الزراعً من خالل اإلدارة المإقتة التً تعد وتهًء ب / المساعدة فً إعادة تنظٌم القط

 الظروؾ إلنتخاب إدارة جدٌدة لالتحاد العام للفالحٌن والمربٌن فً لٌبٌا.

 ج / المساعدة فً إصدار قانون جدٌد ٌنظم النشاط التعاونً الزراعً فً لٌبٌا.
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شجعه كما تفعل مع القطاع الخاص، بل أن د / أن للجمعٌات التعاونٌة الزراعٌة دور، ٌمكن للدولة أن ت

القطاع التعاونً الزراعً أولى وأفضل فً توفٌر فرص العمل، وتوفٌر اإلنتاج الزراعً، وتقدٌم عدة 

 (.  367، ص4235أنواع من الخدمات )الحسن: 

ه / إن الواقع ؼٌر المنظور للسلطات التعاونٌة الزراعٌة فً لٌبٌا، ٌمكن إصالحه بجهود أعضاء 

 جمعٌات التعاونٌة الزراعٌة، والدور اإلٌجابً الحكومً فً هذا المجال. ال

 تجارب دولية ناجحة في التعاون الزراعي:

أكدت التجارب الدولٌة أن التنظٌمات التعاونٌة الزراعٌة هً قاطرة التنمٌة للقطاع الزراعً سواء       

ثمارات التً تضخها أو فرص العمل من حٌث مساحات األراضً التً تخدمها وتستؽلها أو حجم االست

التً توفرها أو حجم مساهمتها فً تحقٌق األمن الؽذائً. ومما ٌلفت النظر أن توصٌات األمم المتحدة 

م طالبت الحكومات بدعم وإشراك التعاونٌات فً حل المشكالت االقتصادٌة 4;;3فً سنة 

المنظمات الدولٌة الحكومٌة وؼٌر واالجتماعٌة، كما أوصت بذلك لجان األمم المتحدة وؼٌرها من 

الحكومات باإلهتمام  4223الحكومٌة المعنٌة بالعمل التعاونً، حٌث أوصى مإتمر العمل الدولً سنة 

، 4232بمسٌرة العمل التعاونً فً القرن الواحد والعشرٌن )منظمة األؼذٌة والزراعة لألمم المتحدة: 

 (. 8:ص

لٌابان والهند وذلك لسبب أن ٌتم تناول تجربة دولة متقدمة وقد ركزت الورقة البحثٌة على تجربتً ا

وتجربة دولة أخرى نامٌة ٌكونا قد أثبتتا نجاحاً فً مجال العمل التعاونً الزراعً المدعم من قبل 

 الدولة وبدون تدخلها فً شئون الجمعٌات التعاونٌة الزراعٌة.

 أ / تجربة الجمعيات التعاونية الزراعية في اليابان:

م والجمعٌات 22;3بر الٌابان من أقدم الدول التً عرفت الجمعٌات التعاونٌة الزراعٌة، فمنذ سنة تعت

التعاونٌة الزراعٌة تقٌم األعمال فً جمٌع القرى الٌابانٌة، وكان أؼلب المزارعٌن المنضمٌن إلى تلك 

حرب أصبحت الجمعٌات هم كبار المزارعٌن وذلك قبل الحرب العالمٌة الثانٌة. وخالل فترة ال

الجمعٌات التعاونٌة الزراعٌة تحت سٌطرة الحكومة وانضم جمٌع المزارعٌن إلٌها للمساعدة فً دعم 

 االقتصاد خالل تلك الفترة.

وبعد الحرب العالمٌة الثانٌة تم إعادة تنظٌم الجمعٌات التعاونٌة الزراعٌة بؤسلوب أكثر دٌمقراطٌة حٌث 

م والذي ٌكفل حرٌة الدخول فً الجمعٌات 69;3الزراعٌة سنة تم إصدار قانون الجمعٌات التعاونٌة 

التعاونٌة الزراعٌة ألي فرد، ولكنه ٌكفل حق اإلدارة والتصوٌت لألعضاء المزارعٌن فقط. وعلى 

% تقرٌباً من األسر الزراعٌة أصبحوا أعضائها، وذلك 322الرؼم من كون العضوٌة إختٌارٌة إال أن 

معٌات التعاونٌة الزراعٌة خالل فترة الحرب وإعتمادهم علٌها فً شراء إلرتباط المزارعٌن بتلك الج

األسمدة وبٌع منتجاتهم الزراعٌة، باإلضافة إلى أنه فً ذلك الوقت كان المحصول الرئٌسً )األرز( ال 

ٌزال تحت سٌطرة الحكومة ولذلك كان اإلختٌار األفضل لجمٌع المزارعٌن هو أن ٌصبحوا أعضاء فً 

 عاونٌة الزراعٌة.الجمعٌة الت

وخالل تلك الفترة لم ٌكن هناك دعم من الحكومة للمزارعٌن سوى خفض الضرائب، أما تقدٌم  

القروض طوٌلة األجل أو سٌاسات دعم التسعٌر فقد كانت تتم من خالل الجمعٌات التعاونٌة الزراعٌة 

ما ٌتعلق بمراقبة ولذلك كانت هذه الجمعٌات على عالقة وثٌقة بالسٌاسات الزراعٌة وخاصة فٌ

 (.(Tsubota, Kunio, 2006:Peg 33المحاصٌل الزراعٌة 

وتلعب الجمعٌات التعاونٌة الزراعٌة فً الٌابان دوراً حٌوٌاً لٌس فقط على نطاق الزراعة بل على      

مستوى االقتصاد ككل. كما تقوم تلك الجمعٌات بتقدٌم اإلرشاد الزراعً من خالل إعطاء توجٌهات 

ر كفاءة، كما تقوم لألفراد بشؤن عملٌة اإلنتاج الزراعً لمساعدتهم على العمل فً مزارعهم بشكل أكث



 "82-95" 0207, 71مجلة البحوث األكاديمية )العلوم اإلنسانية واإلجتماعية(, العدد 

;3 
 

بتطوٌر وتحسٌن الزراعة فً المجتمعات المحلٌة، وتقدم دلٌل استرشادي للمزارع بشؤن كٌفٌة تحسٌن 

الجودة وؼٌرها من جوانب اإلنتاج والتسوٌق. هذا باإلضافة إلى مساعدة األعضاء المشتركٌن باستخدام 

كل ذلك من شؤنه زٌادة إنتاجٌة المزارع  اآلالت والمنشآت المختلفة ومساعدتهم على شراء مواد اإلنتاج،

الٌابانً. كما تساعد الجمعٌات التعاونٌة الزراعٌة فً الٌابان بتوفٌر محطات التعبئة والتؽلٌؾ التً ٌتم 

من خاللها تنظٌؾ وفرز وتعبئة وتؽلٌؾ المنتجات التً ٌتم الحصول علٌها من المزارعٌن وذلك لتقدٌم 

كٌن الٌابانٌٌن. هذا باإلضافة إلى تؤسٌس نظام التتبع إلدارة الجودة، منتجات ذات جودة عالٌة للمستهل

حٌث ٌكون لكل منتج )تصنٌؾ رقمً( ومعلومات عن تارٌخ اإلنتاج وإنتهاء الصالحٌة والمعلومات 

 األخرى ذات الصلة.

 وتقوم الجمعٌات التعاونٌة الزراعٌة أٌضاً بتقدٌم القروض الزراعٌة التً ٌتم إعطائها للشركات

المساهمة فً األنشطة الزراعٌة المختلفة وتدعٌم اإلستقرار المالً لتلك الشركات من خالل 

 (.(Agriculture Business Week, 2009:Peg71االستثمارات التً تقدمها واالستشارات الزراعٌة

فً سنة  جمعٌة ;93وفً اآلونة األخٌرة تزاٌد عدد الجمعٌات التعاونٌة الزراعٌة فً الٌابان لٌصل إلى  

 ملٌون عضو.  7.;م، كما تزاٌد عدد األعضاء فً نفس السنة لٌصل إلى 4232

ونخلص إلى أن الٌابان قد نجحت فً التطبٌق الفعلً للجمعٌات التعاونٌة الزراعٌة وتحسٌن      

% من المنتجات ٌتم تسوٌقها 9;المستوى المعٌشً لألفراد األعضاء وتسوٌق منتجاتهم، فنجد أن حوالً 

 طرٌق تلك الجمعٌات التعاونٌة الزراعٌة.عن 

 ب / تجربة الجمعيات التعاونية الزراعية في الهند:

% من الؽذاء 72تعتبر تجربة الهند من أبرز التطبٌقات التعاونٌة الزراعٌة حٌث كانت تستورد      

لسكانها، ونجحت من خالل الجمعٌات التعاونٌة الزراعٌة فً تحقٌق االكتفاء الذاتً من الطعام وتصدٌر 

 الفائض من خالل ثورة زراعٌة خضراء.

تعاونٌة الزراعٌة وتطوٌر دورها من خالل وضع " خطط فقد قامت الحكومة باإلهتمام بالجمعٌات ال

الخمس سنوات "، حٌث كانت أؼلب جمعٌات اإلئتمان الزراعً فً الهند ذات حجم صؽٌر وؼٌر قادرة 

على التواصل مع جمٌع المناطق باإلضافة إلى قدرتها المالٌة واإلدارٌة المحدودة، وبناًء علٌه قامت هذه 

جمعٌات ائتمان كبٌرة الحجم تعمل بما ٌتناسب مع خطط التنمٌة  الجمعٌات بعملٌة دمج لتكون

الموضوعة، وأن ٌكون لها رأس مال ذاتً ٌتم تموٌله من قبل مساهمات األعضاء بها ووضع 

مخصصات مالٌة للظروؾ الطارئة. وقد إهتمت خطة الخمس سنوات بؤهداؾ مختلفة تم تنفٌذها على 

اإلئتمان للقروض اإلنتاجٌة، والقروض لسداد قروض قدٌمة، مراحل، " ففً السنة األولى تم توجٌه 

وقروض ؼٌر إنتاجٌة ". فً حٌن إهتمت السنة الثانٌة " بتحقٌق التنمٌة الرٌفٌة المتكاملة "، وفً السنة 

الثالثة استهدفت " زٌادة حجم صنادٌق التموٌل بالجمعٌات "، وفً السنة الرابعة ركزت على التؤكد من 

وم بمهامها االئتمانٌة بكفاءة وفاعلٌة، بٌنما ركزت فً السنة الخامسة على التؤكد من أن الجمعٌات تق

توفٌر التموٌل الالزم لصؽار المزارعٌن، وأخٌراً فً السنة السادسة تحققت عملٌة التنمٌة المتكاملة 

، 4232للرٌؾ وزٌادة القروض ذات األجل القصٌر والمتوسط وزٌادة التصنٌع الزراعً )الشاذلً: 

 (. ;:ص

كما تمكنت الهند أن تحل محل الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة كؤكبر دولة منتجة لأللبان على مستوى 

العالم، وذلك من خالل تنظٌم مئات األلوؾ من المزارعٌن الصؽار فً تنظٌمات تعاونٌة بدالً من 

ٌُعرؾ بمزارع األلبان التعاونٌ ة الحدٌثة، ومن ثم تمكنت االستثمارات الضخمة محدودة الفاعلٌة وهو ما 

 الهند من إ ٌجاد فرص عمل للمزارعٌن الفقراء.
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وبالتالً أصبحت التجربة الهندٌة نمودجاً رائداً للتطبٌق التعاونً الزراعً على مستوى العالم. إن      

 الهند تملك منظومة متكاملة للقطاع التعاونً الزراعً تشمل المنظمات التعاونٌة الزراعٌة من القرٌة

إلى العاصمة، باإلضافة إلى البنوك التعاونٌة ومعاهد التدرٌب والتعلٌم ومنظمات التسوٌق والتصدٌر 

والتصنٌع، وتعتبر الجمعٌات التعاونٌة الزراعٌة لأللبان وإنتاج اللحوم من أبرز صور التطبٌق التعاونً 

م عملٌة اإلنتاج والتصنٌع الزراعً. حٌث نجد أن الجمعٌات التعاونٌة الزراعٌة فً الهند تمارس الٌو

% من تصنٌع األسمدة واآلالت الزراعٌة والسكر وجمٌع الصناعات 322والتصدٌر، وتملك نسبة 

 الؽذائٌة وأبرزها صناعة األلبان. 

إن تعاونٌات المزارعٌن الشعبٌة الدٌمقراطٌة فً الهند هً التً حققت الثورة الزراعٌة الخضراء 

 ت الهند من دولة مستوردة إلى دولة مصدرة للؽذاء.واالكتفاء الذاتً للؽذاء وحول

 الدروس المستفادة:

ٌمكن إٌجاز بعض الدروس المستفادة من تجارب الدول المشار إلٌها والتنظٌمات التعاونٌة الزراعٌة      

 العالمٌة فً مجال تطوٌر الجمعٌات التعاونٌة الزراعٌة وإعادة هٌكلتها فٌما ٌلً:

ملٌة على المستوى العالمً أن المإسسات والمنظمات الزراعٌة والرٌفٌة بصفة . أثبتت التجارب الع3

عامة وفً مقدمتها الجمعٌات التعاونٌة الزراعٌة تلعب دوراً هاماً فً تنمٌة المجتمعات الزراعٌة 

والرٌفٌة، وٌنعكس هذا الدور على التنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة والسٌاسٌة فً المجتمعات على 

 توجهاتها اإلٌدٌولوجٌة.اختالؾ 

. ال تخلو دولة متقدمة من تجربة رائعة ورائدة فً العمل التعاونً الزراعً المدعم من قبل الدولة 4

وبدون أحكام وصاٌتها أو تدخلها فً شئون الجمعٌات التعاونٌة الزراعٌة، ولعل تجربة الٌابان أو المانٌا 

عطٌنا تجاربها دالالت إٌجابٌة على دور العمل التعاونً أو إنجلترا أو حتى دولة من الجنوب مثل الهند ت

 (. 97، ص4233الزراعً فً نهضة الرٌؾ وقطاع الزراعة )كامل: 

. ضرورة إعادة تنظٌم الجمعٌات التعاونٌة الزراعٌة فً لٌبٌا من جدٌد لكً تستطٌع أن تحقق أهدافها 5

 بدرجة عالٌة من الكفاءة.

هتمام للجمعٌات التعاونٌة الزراعٌة وإصالح التشرٌعات التعاونٌة . أن تعطً الحكومة المزٌد من اإل6

 الزراعٌة لتواكب المتؽٌرات المحلٌة والعالمٌة. 

. إتباع سٌاسة اإلدارة المتطورة وأن ٌتمتع القائمٌن على إدارة الجمعٌات التعاونٌة الزراعٌة بالكفاءة 7

 العالٌة.

جٌه األعضاء للمشاركة فً صٌاؼة خطط اإلنتاج الزراعً . إهتمام الجمعٌات التعاونٌة الزراعٌة بتو8

مع توفٌر المعلومات للمزارعٌن والحزم التكنولوجٌة لإلنتاج الزراعً، عالوة على تقدٌم اإلرشاد 

 الزراعً.

. أن تدار الجمعٌة التعاونٌة الزراعٌة بالطرٌقة التً ٌراها أعضاإها مناسبة لبرامج عملهم فً إطار 9

نٌن، مع مراعاة أنها مإسسة تنموٌة لها أهداؾ اقتصادٌة واجتماعٌة دون تدخل من اللوائح والقوا

 (. 73ص ،4236الحكومة بطرٌقة مباشرة )أبو الخٌر: 
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 االستنتاجات:

انتهت الورقة البحثٌة إلى استنتاجات مرتبطة بالواقع الراهن للتعاون الزراعً فً لٌبٌا على النحو 

 اآلتً:

العامة للتعاون الزراعً إلى تعرض جهاز التعاون الزراعً لهزات وتؽٌرات . أدى ؼٌاب السٌاسة 3

عدٌدة فً هٌكله التنظٌمً والوظٌفً، وإلى فقدان الكفاءات والعناصر المدربة الالزمة إلستمرارٌة زخم 

العمل التعاونً الزراعً وتطوره، فؤصبح عاجزاً عن القٌام بدوره المناط به وعن مواكبة التطور الذي 

 ث فً قطاع الزراعة.حد

. اتضح من خالل دراسة التطور التارٌخً للعالقة بٌن األجهزة الحكومٌة والقطاع التعاونً الزراعً 4

لجوء هذا القطاع للدولة من أجل الحصول على معونات ومساعدات، فتعاملت الدولة مع الجمعٌات 

توزٌع الدعم، مما أدى إلى تسلط التعاونٌة الزراعٌة فً أؼلب األحٌان من أجل الحصول على قنوات ل

وتدخل األجهزة الحكومٌة فً أدق شئون القطاع التعاونً الزراعً، من تخطٌط ومراقبة وإشراؾ 

وتموٌل وخالفه. وهذا أفرز حركة تعاونٌة زراعٌة خاضعة لسٌطرة الحكومة، وأفرز بالتبعٌة تشرٌعاً 

 ونً الزراعً.فً مجمله ال ٌعد تعبٌراً عن طموحات وآمال القطاع التعا

. واجهت الجمعٌات التعاونٌة الزراعٌة عبر الفترات المختلفة الكثٌر من المشاكل والصعاب، التً 5

أدت إلى تدنً دور هذه الجمعٌات، وعدم استجابتها للمتؽٌرات المحلٌة والعالمٌة والتكٌؾ معها، وعدم 

مع هذه المتؽٌرات، ووصلت فً الوقت الراهن إلى وضع ٌحتاج  إعادة هٌكلة بنٌانها التنظٌمً بما ٌتالئم

إلى مراجعة شاملة، ٌلزمها اقتناع كامل من الدولة بالعمل على تطوٌر الجمعٌات التعاونٌة الزراعٌة 

فعلٌاً، وإلى اقتناع أعضاء هذه الجمعٌات بحتمٌة الحركة اإلٌجابٌة لمواجهة المتؽٌرات المحلٌة والعالمٌة 

 السرٌعة. 

. التموٌل المتاح ؼٌر كاؾ للوفاء بمتطلبات تنفٌذ برامج الجمعٌات التعاونٌة الزراعٌة، وافتقار هذه 6

الجمعٌات  إلى الخبرة الالزمة بٌن أعضائها، فضالً عن التدخل الحكومً وأثره السلبً على أدائها،  

تحسٌن أوضاع مما أسفر عن ضعؾ دورها وتقلٌص مساهمتها فً تحقٌق التنمٌة الزراعٌة، وفً 

 المزارعٌن ورفع مستوى معٌشتهم.
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 التوصيات:

لتوظٌؾ نتائج هذه الورقة البحثٌة بصورة إٌجابٌة وفً إطار إحداث التطور المستهدؾ للجمعٌات 

 التعاونٌة الزراعٌة فً لٌبٌا ٌمكن اقتراح عدد من التوصٌات وآلٌات التنفٌذ على النحو اآلتً: 

ز التعاون الزراعً وتفعٌله فً ظل التكٌؾ الهٌكلً، والتصحٌح االقتصادي بشكل . إعادة هٌكلة جها3

تدرٌجً، والعمل على رفع كفاءة البنٌان التعاونً الزراعً وزٌادة فعالٌته من خالل تحرٌر الحركة 

 التعاونٌة الزراعٌة وتؤكٌد أهلٌتها وشعبٌتها ورفع الوصاٌا اإلدارٌة من علٌها.   

م وإجراء تعدٌالت علٌها بما 93;3لسنة  68مواد قانون التعاون الزراعً رقم . ضرورة مراجعة 4

 ٌتوافق مع األسس والمبادئ الدولٌة للتعاون، وٌعمل على تطوٌر الجمعٌات التعاونٌة الزراعٌة. 

. دعم الجمعٌات التعاونٌة الزراعٌة من قبل الدولة والمتمثل فً التوجٌه والرعاٌة والتشجٌع ومنح 5

الت وخاصة الدعم المالً لتخطً الصعاب، وإٌجاد مصادر تموٌل دائم للجمعٌات التعاونٌة التسهٌ

الزراعٌة عن طرٌق إنشاء مإسسات مالٌة متخصصة فً التموٌل التعاونً الزراعً )مصارؾ 

تعاونٌة(، وتشجٌع تؤسٌس جمعٌات التسلٌؾ التعاونٌة الزراعٌة، وذلك لتطوٌر مصادر التموٌل 

 راعً. واالستثمار الز

. ضرورة إجراء تقوٌم علمً ودوري ألداء الجمعٌات التعاونٌة الزراعٌة، والتزام هذه الجمعٌات 6

بالتخطٌط العلمً ألنشطتها من خالل السٌاسات الزراعٌة لتحسٌن كفاءة األداء لعملها، وٌتم التقٌد بها 

 من جانب المزارعٌن لؽرض حماٌة إنتاجهم من تدنً األسعار. 

كز وطنً للتدرٌب التعاونً، ٌقوم بإعداد الكوادر الفنٌة الزراعٌة المإهلة والمدربة فنٌاً . إنشاء مر7

وتعاونٌاً للجمعٌات التعاونٌة الزراعٌة، من خالل تنظٌم الندوات والدورات التدرٌبٌة التً تستهدؾ 

 وتهتم بقٌادات العمل التعاونً الزراعً. 

التعاونٌة الزراعٌة ٌكون من مهامه تجمٌع البٌانات والمعلومات . إنشاء مركز للمعلومات والبٌانات 8

اإلحصائٌة عن الجمعٌات التعاونٌة الزراعٌة وحصر اإلمكانات والمنتجات، والعمل على تحدٌث 

المعلومات التجارٌة بالبٌانات والمعلومات، وإصدار النشرات والدورٌات التجارٌة اإلعالمٌة عن أفضل 

 .مصادر السلع والخدمات

. تطوٌر الجمعٌات التعاونٌة الزراعٌة فً لٌبٌا من خالل اإلستفادة من تجارب الدول الناجحة فً 9

التعاون الزراعً، وتمكٌن هذه الجمعٌات من اإلستفادة من التكنولوجٌا المناسبة لتطوٌر أسالٌب اإلنتاج 

ألنشطة الزراعٌة وتقدٌم التقلٌدٌة، وبخاصة إدخال المٌكنة الزراعٌة، وتطوٌر أداء هذه الجمعٌات ل

 الخدمات لألعضاء بؤسعار مناسبة وعلى أعلى درجة من الجودة مع توسٌع مجاالت أنشطتها.
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