
  محوريت با ها؛ تعاوني المللي

به ميزباني اتاق ١٣٩٧سال آذرماه  ٩ تا ٥ريخ 
داري، جوانان،  هاي مسكن، بيمه و بانك كميته

 ي آسيا و اقيانوسيهبخش زنان از سوي  ي
هاي  آذرماه در تاالر عطار سالن همايش ٦در تاريخ 

 »هاي زنان آوري از طريق تعاوني تقويت تاب«

كند و مشاركت زنان در سطوح  ها فعاليت مي
هاي موجود در  ها و ابتكارات براي حل چالش

عنوان  برگزار شد و از آن به بعد به ي جنوبي

هاي غربي در  زماني كه بانك«: خاطرنشان كرد
هاي  در بخشو  ندادامه داد در نهايت به رشد خود

ها  بايد مردم به تعاوني«: ادامه داد آوري اقتصادي دنيا تأكيد كرد و
قد برخيزند، بر پاي  هاست كه تمام تعاوني ي

گيري  در سنين پايين آموزش داده شود و اهميت شكل

1. International Co-operative Alliance 
2. Balasubramanian Iyer 
 

المللي بين ي اتحاديه اعضاي آيي گردهم سيزدهمين در زنان عمومي نشست

  زنان هاي تعاوني طريق از آوري تاب تقويت

ريخ ات آسيا و اقيانوسيه در ي منطقه درها  تعاوني المللي بيني  اتحاديه
كميته ،آيي گردهماين در . برگزار شدتهران  يالمللي صدا و سيما بينهاي 

ي كميته ،ها و در كنار آن هاي اصلي حضور داشتند كميتهعنوان 
در تاريخ  آيي گردهمبرگزاري اين بخش از  .دكربرگزار نشست عمومي 

«نشست اين عنوان اصلي . برگزار شدتعاوني آموزشي و فرهنگي راه رشد 
  . برگزار شد المللي هاي ايراني و بين ران طي چهار بخش اصلي با حضور سخن

ها فعاليت مي تعاونيدهي در راستاي بهبود وضعيت برابري جنسيتي از طريق 
ها و ابتكارات براي حل چالش ي بهترين شيوه كند و از ارائه گيري را تشويق مي ويژه در سطح رهبري و موقعيت تصميم

ي جنوبي در سئول كره ١٩٩٨اي زنان در سال  انجمن منطقهنشست ين 
  . اي برپا شده است مجامع منطقهدر ها  ي تعاوني

اين  .آوري اختصاص داشت پذيري و تاب انعطاف اصلي اين نشست به موضوع
ها،  ا بحرانكه جوامع امروزي در مواجهه ب تاس اي تازه

   .كنند نشده و سرعت روند تغييرات تجربه مي

هاي  ي نقش تعاوني رانان بلندپايه در زمينه نشست زنان با حضور سخن
ي  رييس بخش آسيا و اقيانوسيه( ٢ايربالو  آقاي . آوري جوامع آغاز شد

ها در  نقش تعاونير مورد ضرورت و ران د نخستين سخن
ديگر توضيح موضوع اصلي نشست، به او ضمن مرور 
خاطرنشان كردهاي مالي صحبت كرد و  آوري تعاوني در مورد تابنشست زنان پرداخت و 

در نهايت به رشد خودو  ندها در بحران اقتصادي عمل كرد هاي مالي بهتر از آن تعاوني
آوري اقتصادي دنيا تأكيد كرد و تابسطح ش ها در افزاي ثر تعاونيؤم وي به نقش

ي بر عهده. هاست ها و توليدكنندگي آن تعاونياعتبارسازي ي اين امر، 
در سنين پايين آموزش داده شود و اهميت شكلبايست  ميها  تعاونيضرورت و نقش اثرگذار . در اقتصاد ايفا كنند

   ».و به آگاهي عمومي منتقل شود 

                                                           
operative Alliance - Asia-Pacific (ICA-AP) 

  گزارش

نشست دهمين برگزاري

  

  

اتحاديهاعضاي  آيي گردهمسيزدهمين 
هاي  سالن همايشدر  نايرا تعاون

عنوان  بهكشاورزي، صنعت و خدمات 
نشست عمومي  ١ها ي تعاونيالملل بين ي اتحاديه

تعاوني آموزشي و فرهنگي راه رشد  كارگزاري باصدا و سيما 
طي چهار بخش اصلي با حضور سخنبود و 

دهي در راستاي بهبود وضعيت برابري جنسيتي از طريق  زنان براي سازمان ي كميته
ويژه در سطح رهبري و موقعيت تصميم متفاوت به

ين نخست. كند ها استقبال مي تعاوني
ي تعاوني از اتحاديهناپذير  بخشي جدايي

اصلي اين نشست به موضوع ي مسئله
تازهشرايط  رمفهوم در واقع ناظر ب

نشده و سرعت روند تغييرات تجربه مي بيني ها، حوادث پيش شك

نشست زنان با حضور سخن نخستبخش 
آوري جوامع آغاز شد زنان در تاب

نخستين سخنعنوان  به )ها ونياي تع اتحاديه
او ضمن مرور . گفتجهان امروز سخن 

نشست زنان پرداخت و جلسات هاي  موضوع
تعاوني ،دبحران اقتصادي گرفتار بودن

وي به نقش ».يافتندمختلف گسترش 
ي اين امر،  الزمهكه باور داشته باشند 

در اقتصاد ايفا كنند سهم خود را بايستند و
 شودرساني  چنين نهادهايي اطالع



افزايي زنان  ها در توان كيد بر نقش تعاونيأضمن ت
در مورد وضعيت  يچنين گزارش هم وي. ه توصيف كرد

 ٤اكنون  اند و هم هاي كشور را به خود اختصاص داده

رسد  گفت به نظر مي وي .بود و وزير سابق تعاون، كار و رفاه اجتماعي
هاي فراوان و بهبود وضعيت  تواند الزاما منجر به ايجاد اشتغال

يابي به رشد فراگير ضروري است و  بنابراين حركت به سمت دست
   . است كه مبتني بر رشد از پايين به باال است

به  جلسهمديريت اين . برگزار شد جهانيهاي 
 گي ازنمايندبه ، بلژيكاز  ١دايانا وگانران اول در اين نشست 

اشتغال زنان ي مهم در  مسئله«: اقتصاد كشورها گفت
هاي شغلي  ها مسئول ايجاد فرصت ما در اين نوع نشست

ها  بحث خدمات مراقبتي براي زنان بسيار مهم است و اگر تعاوني

پرداخت كه ذيل سازمان ، ٢اس جي پيموسوم به 
  توانمندسازي زنانشود و بخش مهمي از آن معطوف به 

در جوامع  به باال از پايين ي توسعهروند رت 

كيد أت اختصاص داد وغالب  تفكرات برساختيِ
ي اين  از جملهاو . ها عبور كرد بايست از آن

 ».دارد نقش تكميلي و حتي برسازنده

1. Diana Dogan 
2. Small Grand Project 

ضمن تاز ديگر سخنرانان اين بخش؛  ،يمعاون راهبردي معاونت زنان رياست جمهور
ه توصيف كرددها را در اين روند سازنآوري زنان پرداخت و نقش تعاوني

هاي كشور را به خود اختصاص داده سوم تعاوني آمارها زنان يك بر اساسهاي زنان در ايران ارائه كرد و اظهار داشت 
  . ها هستند ميليون نفر از زنان كشور عضو تعاوني
و وزير سابق تعاون، كار و رفاه اجتماعي كارآفريني رفاه قمدير صندويعي، علي رب

تواند الزاما منجر به ايجاد اشتغال هاي مختلف اقتصادي مواجه هستند، رشد عمومي نمي
بنابراين حركت به سمت دست .دشو ،يافته توسعه تر مناطق كمويژه در  به 

است كه مبتني بر رشد از پايين به باال است توسعهيابي به اين جنس از  هاي بسيار مهم در دست

هاي  با حضور نمايندگاني از سازمان »تقويت آمادگي و حفظ منافع زنان
ران اول در اين نشست  سخن. هند بودكشور از  ها، ي تعاوني اتحاديهريزي 

اقتصاد كشورها گفتآفريني در  نقشو  بخش تعاوندر  ضمن تأكيد بر حضور زنان
ما در اين نوع نشست ،بنابراين. تري به روي آنان بگشايد تواند درهاي بزرگ

بحث خدمات مراقبتي براي زنان بسيار مهم است و اگر تعاوني. اولين چالش ما اهميت روزافزون خدمات است
  . تري در اقتصاد ايفا خواهند كرد نقش فعال ،اي ارائه دهند

موسوم به  ،»هاي كوچك ي كمك برنامه« به توضيح الگوي وي .بودجلسه 
شود و بخش مهمي از آن معطوف به  ي پايدار انجام مي توسعهها با هدف  اين فعاليت. كند

رت كيد بر ضروأضمن تشده در ايران پرداخت و  هاي انجام به فعاليت
  .اشاره كرد مسيرها در اين 

تفكرات برساختيِ درت ساختارشكني راني خود را به ضرور سخنوي  .بود جلسه
بايست از آن ند كه ميا اساس هايي بي اجتماعي تنها كليشه هاي ريف غيرواقعي از واقعيت

ط يمنطبق با شرا ههاي رايج را انفعال و فرودستي زنان افريقايي دانست ك
اي عمومي و جهاني  نابرابري جنسيتي مسئله ي

  .  ثر است

ها  يتعاون"خود را با موضوع  سخنان معاون امور بين الملل بانك توسعه تعاون نيز،
ها را در شرايط ركود  تعاوني جايگاه وي. ارائه داد

 :اهميت دانست و گفت ززا حائ برونهاي اقتصادي 
هاي اقتصاد پايين به باال در  اقتصادي مهم است زيرا سياست

نقش تكميلي و حتي برسازندهتوسعه  در اقتصاد كشورهاي درحال حاكميتي

                                                           

معاون راهبردي معاونت زنان رياست جمهور ،سوسن باستاني
آوري زنان پرداخت و نقش تعاوني ببه نقش دولت در تقويت تا

هاي زنان در ايران ارائه كرد و اظهار داشت  نيتعاو
ميليون نفر از زنان كشور عضو تعاوني

علي ربران اين بخش  چهارمين سخن
هاي مختلف اقتصادي مواجه هستند، رشد عمومي نمي در كشورهايي كه با چالش

 ،جامعه بزرگي ازاقتصادي بخش 
هاي بسيار مهم در دست بخش تعاون يكي از ظرفيت

تقويت آمادگي و حفظ منافع زنان«با عنوان كلي  نشست دوم
ريزي  مدير برنامه ،ساويتري ي عهده

ضمن تأكيد بر حضور زنان ،اروپا ي هاي اتحاديه تعاوني
تواند درهاي بزرگ تنها بحث درآمد نيست بلكه مي

اولين چالش ما اهميت روزافزون خدمات است ،در اين راه .براي آنان هستيم
اي ارائه دهند بتوانند خدمات حرفه

جلسه ران ديگر  سخن الله دارايي
كندملل متحد در ايران فعاليت مي

به فعاليت ،الب گزارشي كوتاهقاو در . است
ها در اين  ثر تعاونيؤمحلي به نقش م

جلسهران بعدي  سخن فريقاآسيفا از  
ريف غيرواقعي از واقعيتاين دست تعا داشت
هاي رايج را انفعال و فرودستي زنان افريقايي دانست ك كليشه

ي هرچند كه مسئلهواقعي نيست 
ثر استأمت آننيز از  افريقآاست و البته 

  
معاون امور بين الملل بانك توسعه تعاون نيز،

ارائه داد "مين مالي فراگير براي زنانأو ت
هاي اقتصادي  تورمي، بيكاري، فقر و شوك

اقتصادي مهم است زيرا سياستتعاون يك بخش «
حاكميتي هاي باال به پايينِ كنار سياست



طور كلي  هايي ارائه شد كه به گزارش كننده شركتاز پنج كشور مختلف 
گزارشي از  تران هانگ از ويتنام. اختصاص داشتها  مطالعات موردي و توضيح شرايط تعاوني

 ي هاتحاديگفت وي . ارائه داد هاي تعاوني ويتنام هاي قانوني و اتحاديه
ن مصوب سال مطابق با قوانياين اتحاديه  .است هسال ٧٢ اي

ها  حقوق و منافع قانوني اعضا تعاوني ي دهنده تنها سازمان ارائه
گري  و البي  ها سخنراني ، برگزاريرهبريگرفتن  عهدهررا بمزيت مهم اين اتحاديه 

در شاركت زنان م ي ي اطالعاتي در زمينه چنين به ارائه و هم

 ،١٩٩٠سال آمده از  دست همطابق آمار بگزارش خود اعالم كرد كه 
ي و هنجارهاي يتسنتي جنسهاي  اصالح و بازسازي نقش عمومي بر
بازبيني البته در چين ايجاد شده كه قابل توجه و شگرفي  ات

شاورز زنان ككه  از جمله اين ،ندا نيز مواجه ها محدوديتبرخي 
و  ي، خدماتماليتري به منابع توليدي،  دسترسي كمحال  در عين

اعالم ها برخوردارند  در چين از آنها  تعاونيمزايايي كه چنين در مورد 
تركيب ، گذاري و آموزش سرمايههاي  حوزهدر را دولتي جدي 

سخن . در ميدان عمل پشت سر خود دارند گيري دموكراسي مشاركتي و تصميم
، محيطي عد زيستباز جمله  ،بعاد مختلفزنان در ا مشاركتتعاوني منجر به 

  . خواهد شد

ها  تعاوني زنان در دسازيمننآوري با توا افزايش تابعنوان  با
، گيري زنان قدرت تصميم، افزايش دسترسي به منابع توانند با

 وي. ياري رسانندآوري زنان  تابو  توانمندسازيبه  رهبري ي
   .كشور خود پرداخت تعاوني دردر مورد  تاريخي

هاي  تعاوني ي نتايج پژوهشي در زمينه ي به ارائهنيز  تعاوني برگ نو،
 خوردار سيستان و بلوچستانرب تر كم استانميداني در  ژوهشِ

را به دوزي زنان  هاي بومي و غيربومي سوزن تطبيقي تعاوني ي
ثري در ؤتوانند عامل م مينهاي غيربومي  دهد كه تعاوني پژوهش نشان مي

ها در مسير جلب مشاركت بومي و ايجاد  بومي قلمداد شوند، زيرا اين تعاوني
  .  شوند و در نتيجه به ازخودبيگانگي كارگران در مسير كار منجر مي

. زنان پرداخت يارتقا اها ب  آوري تعاوني بحث گروهي به موضوع تقويت اركان تاب
و  ،عامل تعاوني فرهنگي و آموزشي راه رشد مدير ،پذير خانم آناهيتا اصالح

هايي در حل  ديدگاهو  سئلهبه طرح مبودند كه  ،عامل بانك توسعه و تعاون
وجود شكاف بين مين مالي، أت چونعواملي به در نهايت  اين حوزه پرداختند و

هاي آن، ضعف اثرگذاري زنان  همكاري و چالش ي روحيه ستعد براي تعاون، نداشتن
رفت از آن  برونرا براي  ييو راهبردهااشاره كردند  ديگر مواردي

هاي  سازي بين تعاوني كيد بر ضرورت شبكهأت نخستترين اين موارد در گروه 

از پنج كشور مختلف نيز بعدي  ي جلسهدر 
مطالعات موردي و توضيح شرايط تعاوني به

هاي قانوني و اتحاديه وضعيت سازمان
اي پيشينهويتنام داراي  هاي تعاوني
تنها سازمان ارائهكند و  ميفعاليت  ٢٠١٢
مزيت مهم اين اتحاديه او . هستند
و هم دانست ها استقرار تعاونيبراي 

   .بخش تعاون پرداخت

گزارش خود اعالم كرد كه  ي در ارائه وي كوآ از چين 
عمومي بر ي دوراني كه ارادهيعني 

اتتغيير بوده است، مصممجامعه 
برخي با  در چين زنان گفتاو  .است

در عين و تر پايين يسطح سواد
چنين در مورد  هم وي .دارند يزيرساخت

جدي هاي  حمايتها  آنكه  كرد
دموكراسي مشاركتي و تصميم، سازي ظرفيت

تعاوني منجر به آخر او اين بود كه 
و  عد سازمانيبخواهد شد عد فرديب

با ي راگزارش مينا پوخرل از نپال
توانند باميها  تعاونيگفت  وي .ارائه داد

ي توسعهو  زنانفريني آكار ي توسعه
تاريخي اطالعات ي چنين به ارائه هم

تعاوني برگ نو،اسماعيلي از  سميراميس شاه 
ژوهشِاين پگفت  وي .محلي پرداخت

ي مقايسه و امكاناست انجام شده 
پژوهش نشان مينتايج اين . داد دست مي

بومي قلمداد شوند، زيرا اين تعاوني ي مسير توسعه
و در نتيجه به ازخودبيگانگي كارگران در مسير كار منجر مي اند نبوده موفقمندي  رضايت

بحث گروهي به موضوع تقويت اركان تاب؛ در ادامه
خانم آناهيتا اصالح جلسهگران اين  تسهيل
عامل بانك توسعه و تعاونمشاور مدير ،فرزين
اين حوزه پرداختند و هاي چالش
ستعد براي تعاون، نداشتنهاي م كانون

موارديشان و  پيرامون ي در جامعه
ترين اين موارد در گروه  مهم. پيشنهاد دادند



  . گذاري در بخش تعاون براي خريد محصوالت توليدشده در اين بخش بود كيد بر ضرورت آموزش و نيز سرمايهأگروه دوم تزنان و در 

بندي  به مرور و جمعن و همكاري برگزاركنندگان اگزاري از حاضر با سپاس ،نشستي اين مسئول برگزار ،آنام ميترابخش پاياني نشست؛ در 
   .نشست پرداخت


