
غذائي مسامهة التعاونيات الزراعية يف تعزيز األمن ال
انيف مجهورية السودمن منظور العدالة االجتماعية

مقدمة الي

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

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

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



2017-1843المنظمات التعاونية 
بينالجماعيالنشاطأنماطمنالعديديشملاجتماعية،ظاهرةالتعاون

الافأهدلتحقيقالمتبادلةوالمساعدةوالتضامنالعونفيالمتمثلاألفراد

روتشيديلروادجمعية)1843ومنذ.الفرديبالمجهودتحقيقهايمكن

كرالفحيثمنالعالميةالتعاونيةالتجربةأثبتتاآلن،والي(التعاونية

األثروتحقيقالمستدامة،التنميةإحداثعليالتعاونياتمقدرةوالتطبيق،

اصألشخمستقلةجمعيةالتعاونية.الشعوبمنكثيرحياةفياإليجابي

االقتصاديةوطموحاتهمحاجاتهملتحقيقطوعيةبصورةيجتمعون

شتركامامتالكايمتلكونهمشروعخاللمنالمشتركةوالثقافيةواالجتماعية

http://www.ica.coop(الجودة).ديمقراطيةإدارةويديرونه

A co-operative is an autonomous association of persons 
united voluntarily to meet their common economic, social, 
and cultural needs and aspirations through a jointly-
owned and democratically-controlled enterprise. 

http://www.ica.coop/
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(التعاونيات)التوفيق بني حاجة الفرد وحاجة اجلماعة: العدالة االجتماعية
، ومها ال "اسيةاالشرتاكية السي"الدميقراطية هي " الدميقراطية االقتصادية"االشرتاكية هي •

جلو جبناح واحد، ينفصالن، كاجلناحني للطائر، فكما أن الطائر ال يستطيع أن يستقل يف ا
.نسانفكذلك اجملتمع، ال يستطيع أن ينهض بغريمها معا، وغرضهما إحراز كرامة اإل

هما فرقت املساواة األساسية بني كافة الناس من أهم املظاهر للمذهب الدميقراطي فالناس م•
هناك شيئا بينهم فوارق اجلنس، أو اللون، أو اللغة، أو الدين، أو القومية، أو الطبقة، فان

ضاء يف طائفة ليسوا جمرد أع، وهم أساسيا مشرتكا بينهم، هو العقل والقدرة على التفكري
فة أساسية أييت مما الذي يتساوون فيه بص)اجتماعية، أو طبقة اقتصادية، أو قومية معينة، ألن 

(يشرتكون فيه، ال مما يفرق بينهم
ليست يف وكرامة اإلنسان..فالدميقراطية هي نظام احلكم الذي يكون فيه لكل مواطن كرامة•

((  ان إال ابلفكرله وإمنا يف احرتام حرية فكره، فما كرم اإلنسان على احليو ( العلف)توفري 



ناءبفياألساسيالعنصروهوالغايةيمثلوالفردالمجموعة،خاللمنالفردعلىتركزالتعاونية-1

.المستدامةالتنميةوتحقيقاالنسانوحقوقالبيئةعلىواللحفاظالمجتمع،

التوقعاتواالحتياجاتوتتجاوزتلبيمتفوقةأداءمستوياتعلىوتحافظتحققالتعاونيةالمنظمات-2

وبالتركيزنالعامليكافةقبلمنبهاوااللتزامالقيممنمجموعةتبنيعلىالتميزثقافةوترتكزالمحتملة،

Right)الحقأصحابعلى holder)تقديمإلىعملياتهاخاللمنتسعىمنظمةأيوجودسببألنهم

بلاراخيليستوالجودةالجودة،يتطلبالتميزان.واحتياجاتهمرغباتهمحسبلهمخدماتهاأومنتجاتها

يفالنظرإعادةيستوجبمماالمستمر،والتحسينالتميزنحورحلةألنهاعنها،بديلالضرورةهي

..التعاونياتعبراليهالوصوليمكنوهذاالحديثة،اإلداريةاألنظمةوتبنيالحالية،األنظمة

البيئيةبالجوانوتنشيطبدعموتقومألعضائها،ومستدامةمنتجةعملفرصتوفرالتعاونيةالمنظمات-4

.المستدامةالتنميةوتحقيقالمجتمعفيوالتعليميةوالثقافيةواالجتماعيةاالقتصادية

ونسيجهلمحليااالقتصادسلسلةفيمهمةحلقةكونهافيهتنشطالذيالمجتمعتنميةبالتعاونياتتلتزم-5

.ناالنساحقوقدعمووالشباب،للمرأةالمنتجللعملفرصخلقيفتسهمواالجتماعي



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

Governanceاحلوكمةغيابالسودانية،التعاونيةالتجربةمناملستفادةالدروسأهم•
شئونيفللدولةرالسافوالتدخلاألصيلالتعاوينالنموذجوجودوعدمالتعاوينالوعيضعفو 

اإلداريهازاجلوسيطرةاحلكومةلتسلطالتعاونياتأداءيفالبنياإلخفاقو التعونيات،
احملتويمنفارغةتكياانايلوحتويلهاالشعبيةالتعاونيةاحلركةعليابلتعاونياتاملختص
الكفاءاتضعفو "ونيةالتعااهلوية"وتوهانضياع."العامليةالتعاونيةواملبادئالقيم"التعاوين
القياداتهذهجلتربعت،حيث1990عامبعدخاصةوالرمسية،الشعبيةالتعاونيةالقيادية

العدالةغياب.الدميقراطيةالتعاونيةاالنتخاابتبدونالتعاوينالعملدفةعلي
.الزراعيةالتعاونيات،تضرراالتعاونياتأكثرالقطاعية





(التعاونيات)العدالة االجتماعية 
واإلقصاءكالتهميشسلبيةنتائجمنالتمييزعلىيرتتبماوغيابعوامل،منإليهيؤدىماكلإزالة:املواطننيبنيالتمييزتذويب•

العدالةهوممف(فيورييهوشارلسيمونوسانأوينروبرتالتعاويناالشرتاكيالفكررواد).احلقوقبعضمنواحلرماناالجتماعى
(التعاونيةواملبادئالقيموثيقة).للمواردالعادلالتوزيع،التمييزعدم،املساواةاالجتماعية

جانبمناحليادممارسة-2.واحدةانطالقنقطةمناجملتمعىفاألفرادمجيعانطالقضرورة-1يتطلباإلجتماعيةالعدالةحتقيق•
وتوفريساواةاملحتقيق.صدقةوليستعدالةكمسألةاملساواةعدموتقليلالفقرحدةفيفخت-3(والعقابالثواببفكرة)الدولة،

(التعاونيةاملبادئتطبيق)الفرصوتكافؤالالئقاألدىناحلديفاحلق
ىفالتكافؤتساويةاملفرصالتوفريو ،كلًياإزالتهأولتحسينهالدولةوعملاملنظمةغريالسوققوىعنالناجماالقتصاديالظلمديدحت•

.(التعاونياتبنيالتعاون)العملفرصبتوفريالكفيلةاإلجراءاتواختاذالسياساتبوضعالبطالةخبفضالعملفرص
قدمعلىالتنافسومنرصالفمناالستفادةمناألفرادمتكنيو منها،املهمشةوابلذاتاجملتمععناصرلكافةالتمكنياسرتاتيجيات•

والرعايةالتدريبإعادةو والتدريبالتعليماتحةإبالطبقاتبنيالفجواتوحموتكافؤابلو القدراتببناءانوهلأجلمناملساواة
(اجملتمعوتنميةوالتدريبالتعليم).وتنميتهاالقدراتبناءعواملمنوغريهاالصحية

.الفرصتكافؤدأمببودعموتثبيتالطبقاتبنيوالثروةالدخلىفقوار الفتقريبو التوزيععادةإلتعملالتعاونيات•



1843جمعية روتشيديل وتأسيس وممارسة العدالة االجتماعية منذ 



التعاونيات الزراعية السودانية الدور والمساهمة
التنمية املشروعات التعاونية اإلنتاجية املستدامة وحتقيق أهداف

املستدامة



(السياسات األقتصادية الكلية)الدولة  

ةالتعاونيات الزراعي

األمن الغذائي

العدالة اإلجتماعية

المواطن
نقاط القوة 
الفرص

نقاط الضعف

المهددات



التوصيات

ي مشروع"ضرورة مساهمة اإلسكوا المساهمة الفاعلة في تنفيذ برنامج •
ثقيف الخاص بالمنظومة المعرفية التعاونية ، للتوعية والت" التعاوني

.والتدريب وبناء القدرات للتعاونيات الزراعية

.أنشطتهاالغاء قانون تنظيمات المنتجين الذي أضر بالتعاونيات الزراعية و•

اعية اعادة النظر في اجراءات التمويل الخاص بالجمعيات التعاونية الزر•
ورة تكبل المزارعين خاصة صغارهم وبصواذالة العقبات العقيمة التي 

.في القطاع المطريأخص 


