مسامهة التعاونيات الزراعية يف تعزيز األمن الغذائي
من منظور العدالة االجتماعية يف مجهورية السودان
مقدمة الي

ورشة عمل وطنية حول استخدام دليل ادماج مبادئ العدالة االجتماعية
يف عمليات وضع اخلطط والسياسات االمنائية  9-8مارس 2021

إعداد وتقديم :محمد الفاتح عبد الوهاب محمد علي العتيبي
خبري التعاونيات ومدرب حمرتف معتمد كلية التعاون الربيطانية – مانشسرت – بريطانيا

مدير أكسفورد لالستشارات والتدريب – أكسفورد  -بريطانيا
مستشار /التعاوانت والتنمية املستدامة والتدريب وبناء القدرات

المنظمات التعاونية 2017 - 1843

التعاون ظاهرة اجتماعية ،يشمل العديد من أنماط النشاط الجماعي بين
األفراد المتمثل في العون والتضامن والمساعدة المتبادلة لتحقيق أهداف ال
يمكن تحقيقها بالمجهود الفردي .ومنذ ( 1843جمعية رواد روتشيديل
التعاونية) والي اآلن ،أثبتت التجربة التعاونية العالمية من حيث الفكر
والتطبيق ،مقدرة التعاونيات علي إحداث التنمية المستدامة ،وتحقيق األثر
اإليجابي في حياة كثير من الشعوب .التعاونية جمعية مستقلة ألشخاص
يجتمعون بصورة طوعية لتحقيق حاجاتهم وطموحاتهم االقتصادية
واالجتماعية والثقافية المشتركة من خالل مشروع يمتلكونه امتالكا مشتركا

ويديرونه إدارة ديمقراطية( .الجودة)

http://www.ica.coop

A co-operative is an autonomous association of persons
united voluntarily to meet their common economic, social,
and cultural needs and aspirations through a jointlyowned and democratically-controlled enterprise.
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العدالة االجتماعية :التوفيق بني حاجة الفرد وحاجة اجلماعة (التعاونيات)
• االشرتاكية هي "الدميقراطية االقتصادية" الدميقراطية هي "االشرتاكية السياسية" ،ومها ال
ينفصالن ،كاجلناحني للطائر ،فكما أن الطائر ال يستطيع أن يستقل يف اجلو جبناح واحد،
فكذلك اجملتمع ،ال يستطيع أن ينهض بغريمها معا ،وغرضهما إحراز كرامة اإلنسان.
• املساواة األساسية بني كافة الناس من أهم املظاهر للمذهب الدميقراطي فالناس مهما فرقت
بينهم فوارق اجلنس ،أو اللون ،أو اللغة ،أو الدين ،أو القومية ،أو الطبقة ،فان هناك شيئا
أساسيا مشرتكا بينهم ،هو العقل والقدرة على التفكري ،وهم ليسوا جمرد أعضاء يف طائفة
اجتماعية ،أو طبقة اقتصادية ،أو قومية معينة ،ألن (الذي يتساوون فيه بصفة أساسية أييت مما
يشرتكون فيه ،ال مما يفرق بينهم)
• فالدميقراطية هي نظام احلكم الذي يكون فيه لكل مواطن كرامة..وكرامة اإلنسان ليست يف
توفري (العلف) له وإمنا يف احرتام حرية فكره ،فما كرم اإلنسان على احليوان إال ابلفكر))

 -1التعاونية تركز على الفرد من خالل المجموعة ،والفرد يمثل الغاية وهو العنصر األساسي في بناء
المجتمع ،واللحفاظ على البيئة وحقوق االنسان وتحقيق التنمية المستدامة.
 -2المنظمات التعاونية تحقق وتحافظ على مستويات أداء متفوقة تلبي وتتجاوز االحتياجات والتوقعات
المحتملة ،وترتكز ثقافة التميز على تبني مجموعة من القيم وااللتزام بها من قبل كافة العاملين وبالتركيز
على أصحاب الحق) (Right holderألنهم سبب وجود أي منظمة تسعى من خالل عملياتها إلى تقديم
منتجاتها أو خدماتها لهم حسب رغباتهم واحتياجاتهم .ان التميز يتطلب الجودة ،والجودة ليست خيارا بل
هي ضرورة ال بديل عنها ،ألنها رحلة نحو التميز والتحسين المستمر ،مما يستوجب إعادة النظر في
األنظمة الحالية ،وتبني األنظمة اإلدارية الحديثة ،وهذا يمكن الوصول اليه عبر التعاونيات. .

 -4المنظمات التعاونية توفر فرص عمل منتجة ومستدامة ألعضائها ،وتقوم بدعم وتنشيط الجوانب البيئية
االقتصادية واالجتماعية والثقافية والتعليمية في المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة.
 -5تلتزم التعاونيات بتنمية المجتمع الذي تنشط فيه كونها حلقة مهمة في سلسلة االقتصاد المحلي ونسيجه
االجتماعي وتسهم في خلق فرص للعمل المنتج للمرأة والشباب ،ودعم حقوق االنسان.

التعاونيات والعدالة االجتماعية في مواثيق الثورة
حكومة الفترة االنتقالية الثانية (المواثيق العالمية)

• أهم الدروس املستفادة من التجربة التعاونية السودانية ،غياب احلوكمة Governance
وضعف الوعي التعاوين وعدم وجود النموذج التعاوين األصيل والتدخل السافر للدولة يف شئون
التعونيات ،واإلخفاق البني يف أداء التعاونيات لتسلط احلكومة وسيطرة اجلهاز اإلداري
املختص ابلتعاونيات علي احلركة التعاونية الشعبية وحتويلها ايل كياانت فارغة من احملتوي
التعاوين "القيم واملبادئ التعاونية العاملية" .ضياع وتوهان "اهلوية التعاونية" وضعف الكفاءات
القيادية التعاونية الشعبية والرمسية ،خاصة بعد عام ،1990حيث تربعت جل هذه القيادات
علي دفة العمل التعاوين بدون االنتخاابت التعاونية الدميقراطية.

القطاعية

أكثر التعاونيات تضررا  ،التعاونيات الزراعية.

غياب العدالة

العدالة االجتماعية (التعاونيات)

• تذويب التمييز بني املواطنني :إزالة كل ما يؤدى إليه من عوامل ،وغياب ما يرتتب على التمييز من نتائج سلبية كالتهميش واإلقصاء
االجتماعى واحلرمان من بعض احلقوق( .رواد الفكر االشرتاكي التعاوين روبرت أوين وسان سيمون وشارل فيورييه) مفهوم العدالة
االجتماعية املساواة  ،عدم التمييز  ،التوزيع العادل للموارد( .وثيقة القيم واملبادئ التعاونية)

• حتقيق العدالة اإلجتماعية يتطلب  -1ضرورة انطالق مجيع األفراد ىف اجملتمع من نقطة انطالق واحدة -2 .ممارسة احلياد من جانب
الدولة( ،بفكرة الثواب والعقاب) -3ختفيف حدة الفقر وتقليل عدم املساواة كمسألة عدالة وليست صدقة .حتقيق املساواة وتوفري
احلق يف احلد األدىن الالئق وتكافؤ الفرص (تطبيق املبادئ التعاونية)
• حتديد الظلم االقتصادي الناجم عن قوى السوق غري املنظمة وعمل الدولة لتحسينه أو إزالته كليًا ،وتوفري الفرص املتساوية التكافؤ ىف
فرص العمل خبفض البطالة بوضع السياسات واختاذ اإلجراءات الكفيلة بتوفري فرص العمل(التعاون بني التعاونيات).

• اسرتاتيجيات التمكني لكافة عناصر اجملتمع وابلذات املهمشة منها ،ومتكني األفراد من االستفادة من الفرص ومن التنافس على قدم
املساواة من أجل نوهلا ببناء القدرات وابلتكافؤ وحمو الفجوات بني الطبقات إباتحة التعليم والتدريب وإعادة التدريب والرعاية
الصحية وغريها من عوامل بناء القدرات وتنميتها( .التعليم والتدريب وتنمية اجملتمع)
• التعاونيات تعمل إلعادة التوزيع وتقريب الفوارق ىف الدخل والثروة بني الطبقات وتثبيت ودعم مببدأ تكافؤ الفرص.

جمعية روتشيديل وتأسيس وممارسة العدالة االجتماعية منذ 1843

التعاونيات الزراعية السودانية الدور والمساهمة
املشروعات التعاونية اإلنتاجية املستدامة وحتقيق أهداف التنمية
املستدامة
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التوصيات
• ضرورة مساهمة اإلسكوا المساهمة الفاعلة في تنفيذ برنامج "مشروعي
التعاوني" الخاص بالمنظومة المعرفية التعاونية  ،للتوعية والتثقيف
والتدريب وبناء القدرات للتعاونيات الزراعية.
• الغاء قانون تنظيمات المنتجين الذي أضر بالتعاونيات الزراعية وأنشطتها.
• اعادة النظر في اجراءات التمويل الخاص بالجمعيات التعاونية الزراعية
واذالة العقبات العقيمة التي تكبل المزارعين خاصة صغارهم وبصورة
أخص في القطاع المطري.

