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 مقدمة

لليوم العاملي للتعاونيات، والذي يصادف السبت  25يف كل أحناء العامل هذا العام ابلذكري الـ  ونحيتفل التعاوني
حتت شعار  2019وأييت أحتفال هذا العام  ،يوليو احلاىل 6يوم ق الاألول من شهر يوليو من كل عام، والذي يواف

آلية أساسية لإلدماج والعدالة  إبعتبارهسلط الضوء علي العمل الالئق ، بت" تعاونيات من أجل العمل الالئق" 
ويرتبط موضوع  .ضمن أهداف األمم املتحدة للتنمية املستدامةو العمل الالئق حقيقة واقعة للجميع ، فاالجتماعية

من أهداف التنمية املستدامة بشأن " تعزيز النمو االقتصادي املطرد والشامل للجميع واملستدام،  8هذا العام ابهلدف 
إلنشاء احتاد  96والعمالة الكاملة واملنتجة، والعمل الكرمي للجميع". ويصادف االحتفال هذا العام الذكرى الـ

لعامل الستدامة التعاونيات وقدرهتا على التكيف من خالل قيمها ومبادئها التعاونيات، حيث يربز تقدير دول ا
حنن اآلن نؤكد علي شعارات الثورة السودانية حرية سالم  .وهياكل حوكمتها، فضال عن اهتمامها ابجملتمعات احمللية

توكيد ذلك من خالل ذكاء الوعي ابلتعاونيات، و إلاهلدف من هذا االحتفال السنوي وعدالة وربطها ابلتعاونيات و 
إبراز مسامهاهتا يف حل املشاكل الرئيسية اليت تتصدى األمم املتحدة حللها، ولتعزيز الشراكات وتوسيعها بني أطراف 

، وهو أحوج ما نكون له حنن يف السودان يف ظل حكومة الوفاق احلركة التعاونية الدولية واجلهات الفاعلة األخرى
، االحتفال 1992يف ديسمرب  47/90ة لألمم املتحدة قد أعلنت مبوجب قرارها وكانت اجلمعية العام اجلديدة.

أبول سبت من شهر يوليو من كل عام بوصفه اليوم الدويل للتعاونيات، ونص القرار على أن اجلمعية العامة تعلن 
احللف التعاوين الدويل  يوًما دولًيا للتعاونيات، احتفااًل ابلذكرى املئوية إلنشاء 1995أول يوم سبت من شهر يوليو 

ووقع االختيار على هذا التاريخ لالحتفال هبذا اليوم حىت يتزامن مع اليوم الدويل للتعاونيات الذي حيتفل به احللف 
 .1923التعاوين الدويل منذ عام 

 التعاونيات وشعار الثورة السودانية حرية سالم وعدالة                                                                       

شعار " تعاونيات من أجل العمل حرية سالم وعدالة والثورة خيار الشعب، هذا الشعار العملي امللهم يتوافق مع 
وحدات احلركة التعاونية ن  اآلن ىف حاجة ماسة اىل حركة تعاونية قوية فعالة، وأاجملتمع السوداىنيؤكد أبن و الالئق" 

أمام حاجة ملحة العادة هيكلتها وتطوير تشريعاهتا وأساليب نشاطها وتبىن بدائل متويلية  ، أصبحتبكافة أنشطتها
وحنن حنتفل . والتعاونيات خيار الشعب، وبذلك يصبح الشعار أيضا: حرية سالم وعدالة جديدة هلذه األنشطة

وتطبيق العديد من السياسات ابليوم العاملي للتعاونيات نؤكد أبن احلركة التعاونية السودانية حتتاج لثورة يف املفاهيم 
ن التحرك والربامج واألطر التنظيمية والتشريعية املالئمة، وتنمية قدراهتا البشرية الشعبية والرمسية التنفيذية مبا ميكنها م

، وفقا بتنافسية مع القطاعات االخرى خلدمة اجملتمع السوداين وحتقيق طموحاته االقتصادية واالجتماعية والثقافية
 سرتاتيجية فاعلة للحركة التعاونية السودانية. " عرب إوالتعاونيات خيار الشعب للشعار امللهم: "حرية سالم وعدالة

جيسد يف بقاع السودان املختلفة صورة  داته وتقاليده و أعرافه العريقة السمحةعلى الرغم من أن الرتاث السوداين بعا
واملساعدة الذاتية و االعتماد على النفس، بصورة حققت الكثري من  حية وانصعة لصور التعاون والعون املتبادل،
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نظام اقتصادي  ) احلديثاالقتصادية واالجتماعية لألفراد واجملتمع، إال أن التعاون يف شكله  الفوائد واألهداف
البعض والقائمة على أساس مبادرات شعبية طوعية  واجتماعي يضم عدداً من الوحدات االقتصادية املرتبطة يبعضها

الكثري من املشاكل  إلخفاقإىل حد كبري يف حتقيق أهدافه املعلنة. وصاحب ذلك ا أخفقاً لألسس الدميقراطية( قوف
حتتاج  مة تعاونية مستفحلةأبز املتعاقبة لنواجه اليوم  ويف ظل احلكومات الوطنية املرتاكمة منذ العهد االستعماري

أهم أسباب هذه األزمة طمس "اهلوية التعاونية" . والدولة على السواء ملواجهتها واخلروج منها لتضافر جهود التعاونيني
ففي العهد املايوي كان واضحًا وجلياً لقصور وتراجع دور احلكومة يف عالقتها ابحلركة التعاونية علي مر العهود ، 

إن اهتمامها ابلتعاون مل يكن من أجل هنضة وتطور احلركة التعاونية ابعتبارها نظام شعيب، دميقراطي حر، حيث 
 م الذي متيز بكثري من املزااي واالفضليات واستبدلته بقانون1973قانون التعاون لعام  لغاءقامت احلكومة إب

السودانية والذي سامهت فيه حكومة  الرتاجع ميثل نقطة البداية الهنيار احلركة التعاونية ارأينا هذيف  اجملحف.1982
غتيال احلركة التعاونية ابشراسة على البقية الباقية حماولة  "اإلنقاذ"أنقضت  االنتفاضة وحكومة الدميقراطية الثالثة،مث

  .سبق اإلصرار والرتصد وإضعاف هويتها مع

لتجسيد شعارات الثورة "حرية سالم وعدالة" وربطها ابحلركة التعاونية العاملية وأهدافها عرب آليات العمل  هذه حماولة 
التعاوين وتتطبيقاته العلمية وفقا لألسس والقيم واملبادئ التعاونية العاملية "حرية سالم وعدالة والتعاونيات خيار 

اآلاثر السالبة واملدمرة لتدخل الدولة السافر يف  ابلتخلص منالشعب" واليكون ذلك إال بتنمية الوعي التعاوين، و 
مما كان  أخص وأعمق شئون العمل التعاوين وهويته، بقرارات سياسية متعارضة ومتضاربة مع الرأي الفين والعلمي

ة علي هذا التدخل السافر مسة مالزمة لكل احلكومات السوداني له سود العواقب علي احلركة التعاونية السودانية.
يف حماولة ابئسة وايئسة الغتيال احلركة  تفاوت فيما بينها، وكان أشد سفورا وشراسة وضراوة يف عهد "اإلنقاذ"

التعاونية السودانية معنواي وماداي ابستهداف هويتها ومقوماهتا ومكتسباهتا، وذلك إبضعافها وتفتيتها وابلسطو علي 
قاذية ، وتشريد الكفاءات الديوانية والشعبية ، وتسليم دفة األمور إيل مكتسباهتا وحتويل مهامها ايل منظماهتا اإلن

غري أهلها من خالل جلان التسيري املعينة يف خمالفة واضحة وسافرة لكل األعراف واملواثيق واألسس واملبادئ التعاونية 
تتمدد عضويته يف سلسلة متصلة،  كان من املؤمل أن يكون البنيان التعاوين حلقة هرميةاملعروفة واملعمول هبا عامليا.  

تشكل صورة مكتملة للحركة التعاونية السودانية هتدف خلدمة العضوية التعاونية ولكن ذلك مل حيدث إال علي الورق 
ومل تستطع القيادة التعاونية الشعبية يف قمة هرم البنيان التعاوين من رعاية التعاونيات وخباصة التعاونيات  ،فقط

هذا اإلخفاق البني يف األداء يرجع بصورة أساسية لتسلط احلكومة وتوهان  .عية واحلرفية والنسويةاإلنتاجية الزرا
،حيث 1990، خاصة بعد عام والرمسية "اهلوية التعاونية" إيل جانب ضعف الكفاءات القيادية التعاونية الشعبية

ونية والدميقراطية املعروفة، تنفيذا لقرار تربعت جل هذه القيادات علي دفة العمل التعاوين بدون االنتخاابت التعا
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بتكوين )جلان التسيري( حيث ال تزال معظم هذه القيادات يف مكاهنا  34اجمللس العسكري حلكومة اإلنقاذ رقم 
               ه.                                                                                        منذ ذلك التاريخ وحىت اترخي

 التعاونيات

لتوسعة شبكات احلماية و  لتحقيق التنمية املستدامة، احملرك األساسيتعد التعاونيات من األدوات األساسية و 
ابإلستفادة من اجلهود الفردية املبعثرة املناسبة هلم، و االجتماعية لدعم الفئات االكثر احتياجا وتوفري الوظائف الالئقة 

)أصحاب احلق( من الشباب حداث زايدة ملحوظة ىف دخل ، إل"التعاونية" يف وعاء كبري جامع وفاعل إقتصاداي
من خالل التمكني االقتصادي ملستقبل أفضل مشمول بكرامة واحلرفيني واملزارعني، يلة" خاصة "املرأة املعوالنساء 

تعترب التعاونيات يف العصر  .املساعدات االجتماعيةالصدقات واإلعاانت و العمل يف وظيفة بدال من االعتماد على 
واالجتماعية، واالرتفاع مبستوي املعيشة لدي احلديث من الوسائل واالدوات املهمة يف حتقيق التنمية االقتصادية 

املواطنني من االعضاء وغري االعضاء. ويتوقف جناح التعاونيات يف أداء دورها املنشود يف حالة التأسيس اجليد والبناء 
الرغبة م، وعلي 1995السليم وفقا لألسس والقيم واملبادئ التعاونية الدولية اليت أقرها احللف التعاوين الدويل يف عام 

واالحتياج الفعلي للمواطنني أصحاب املبادرة لتكوين التعاونيات، يف ظل سياسات حكومية واضحة تعرتف 
ابلتعاونيات ودورها يف التنمية االقتصادية واالجتماعية وأثرها يف حياة الناس. ولكن جيب أن نتذكر أن: "ليس هناك 

مكن دفع أعضائها إىل العمل بطريقة إجيابية، سليمة وصحيحة، معىن حملاولة إنشاء مجعية تعاونية، ما مل يكن من امل
أال من خالل األقتناع ابلفكرة التعاونية واحلوجة اليها، وابملسامهة يف رأس املال واإلدارة، إلن الشروع يف إقامة 

ن ال داعي وأتسيس مجعية تعاونية عملية بطيئة، و حيتاج األعضاء إىل وقت أطول للتعود على فكرة املشاركة ولك
 للعجلة، وكثري من الربامج الطموحة جداً واليت نفذت أبسرع مما جيب أساءت إلسم التعاونيات يف كثري من األحيان".

 التعريف ابلفكرة التعاونية والتعاونيات

ي تعترب التعاونيات يف العصر احلديث من الوسائل واالدوات املهمة يف حتقيق التنمية املستدامة واالرتفاع مبستو 
املعيشة لدي املواطنني من االعضاء وغري االعضاء، خاصة احلرفيني والشباب والنساء واألشخاص ذوي اإلعاقة. 
ويتوقف جناح التعاونيات يف أداء دورها املنشود يف حالة التأسيس اجليد والبناء السليم وفقا لألسس والقيم واملبادئ 

( وعلي الرغبة واالحتياج الفعلي للمواطنني أصحاب 1995ام ع ICAالتعاونية الدولية )احللف التعاوين الدويل 
املبادرة لتكوين التعاونيات، يف ظل سياسات وبرامج واضحة تطور وتفعل دور التعاونيات يف التنمية املستدامة.  

املشروعات ( يركز عرب International Co-operative Alliance ICAاحللف التعاوين الدويل )
لنساء والشباب، احلرفيني، املرأة املعيلة لالتعاونية اإلنتاجية املستدامة وحتقيق أهداف التنمية املستدامة، 

واألشخاص ذوي اإلعاقة ودعمهم ومتكينهم أقتصاداي وإجتماعيا، بتنظيمهم يف كياانت أنتاجية قانونية منظمة هلا 
القصوي من االمكاانت الفردية املبعثرة عرب التعاونية وحتقيق  ميكنها من االستفادة فعال، جهاز إداري حديث
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أهداف الميكن حتقيقها فرداي. لقد أثبتت التعاونيات، مبختلف أشكاهلا وانواعها، قدرهتا الفائقة والفاعلة يف تعزيز 
 واملرأة املعيلة مشاركة كافة الناس، يف خمتلف البيئات والثقافات، مبن فيهم النساء والشباب واملسنون واأليتام

واالشخاص ذوو االعاقة، على أمت وجه ممكن ىف التنمية املستدامة، مما جيعل التعاونيات عامال رئيسيا من عوامل 
التعاونيات تدعم هذه الفئات املهمشة عرب املشروعات التعاونية التنمية املستدامة، والتخفيف من حدة الفقر. و 

م املتحدة املسامهة املهمة الىت تقدمها التعاونيات، مبؤمتر القمة العاملى للتنمية ادركت االماإلنتاجية املستدامة، حيث 
االجتماعية واملؤمتر العاملى املعىن ابملرأة، ومؤمتر االمم املتحدة الثاىن للمستوطنات البشرية )املوئل الثاىن(، ومؤمتر 

ؤمتر الدوىل لتمويل التنمية ومؤمتر القمة العاملى للتنمية القمة العاملى لالغذية، واجلمعية العاملية الثانية للشيخوخة وامل
ابلسنة الدولية للتعاونيات، حتت  2012حيت األحتفالية العاملية يف  2005املستدامة ومؤمتر القمة العاملى لعام 

رين شعار "التعاونيات من أجل بناء عامل أفضل". وطالبت االمم املتحدة الدول االعضاء وأصحاب املصلحة ااّلخ
األهتمام ابلتعاونيات واذكاء الوعى مبسامهتها ىف التنمية املستدامة، وابلفعل أستجابت العديد من الدول لنداءات 
األمم املتحدة بتوفري الدعم النشاء تعاونيات ىف كافة اجملاالت مما ساعد علي تنميتها كمؤسسات إقتصادية إنتاجية 

نمية املستدامة والتخفيف من حدة الفقر وهتيئة سبل العيش الكرمي واجتماعية قادرة على االسهام ىف حتقيق الت
التقارير املتواترة لالمم املتحدة توضح إن جوهر التعاون وطبيعته وظروف نشأته  .مبختلف القطاعات ابلريف واحلضر

التعاونية الذي يعين  تقضي حبرية واستقالل ومساواة أعضاء التعاونية وتسيري ورقابة تعاونيتهم وفقا ملبدأ الدميقراطية
االعرتاف ابلسلطة العليا وعلي قدم املساواة لكافة األعضاء اجلمعية التعاونية. فيكون هلم بذلك حق وسلطة قيادهتا 
وتقرير مصريها حبيث ال تكون حركة مجعيتهم مفروضة بواسطة سلطة خارجية وإمنا خاضعة لإلرادة اجلماعية لألعضاء 

حلاجاهتم املشرتكة واليت تكونت اجلمعية بغرض إشباعها أفضل إشباع ممكن )التنمية ومعربة عن مصاحلهم ومشبعة 
من أسفل(. يتحقق ذلك يف الواقع العملي مبمارسة األعضاء حلقوقهم وسلطاهتم كمنتجني وكأعضاء تعاونيني من 

طية التعاونية هي األصل التعاوين وأمهها اجلمعية العمومية وجملس اإلدارة، فالدميقرا احلرة، خالل تشكيالهتم الدميقراطية
لليوم العاملي  93مت إعالن احللف التعاوين الدويل الذكرى  2015يوليو  4يف العام وأهم مقومات جناح التعاونيات. 

لكافة  الضامنةإبعتبار املساواة من القيم األساسية  "ابختيارك التعاونيات ختتار املساواة"للتعاونيات حتت شعار 
كانية االستفادة من التنمية املستدامة. لقد وضعت احلركة التعاونية املساواة منذ انطالقها يف صلب املواطنني إم

أصبحت إليزا  1843 عاماهتماماهتا إبنشاء منوذجا اقتصاداي يرتكز على مقومات الدميقراطية ويشجع املساواة ويف 
يف مرحلة مل يكن للنساء أي حق يف   روتشيديلعضوة يف تعاونية رواد   امرأةأول   (Eliza Brierley)بريرييل

ال يضع أي متييز بني أعضاء التعاونية  (Rochdale) امللكية ويف الشأن العام عموما،ألن قانون رواد روتشيديل
 صادقت عليه التعاونيات يف العامل أبسره.  رئيسيا  سواء كانوا من الذكور أواإلانث، حيت أضحى هذا املعيار مبدءا 

 ت وفرص حتقيق احلرية والسالم والعدالةين املساواة يف التعاونيامن معا
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العضوية املفتوحة والطوعية يف التعاونية دون أي متييز كيفما كان نوعه، حيث أن كل عضو يتوفر على صوت  -1
واحد مهما كان عدد األسهم، يضمن له املساواة يف هيكلة ومراقبة التعاونية، وال ترتبط املساواة يف التعاونية ابلقدرة 

بغض وذلك ونية بدون أي استثناء ابملساواة داخل التعاونية، كل عضو يف اجلمعية التعا   املالية للشخص، ويتمتع
اإلجتماعي أو اإلقتصادي، أو العرق أو اللون، أو اجلنس أو العقيدة والدين.                                              العلمي ، الثقايف أو النظر عن الوضع 

بشكل عام، من خالل  تدعم التنمية املستدامة للمجتمعأعضاءها و  تتوىل التعاونية تلبية حاجيات وطموحات -2
اجلهود الذاتية واإلعتماد علي النفس، واإلدارة الذاتية واحلوكمة، وبذلك، فهي تساهم يف إنقاذ ماليني األشخاص 

عاوين ت  على سبيل املثال، ميكن أن نستدل مبشروع .العادل واملنصف للثروات اليت حتدثها من براثن الفقر عرب التوزيع
مجاعة قروية، من خالل الرفع من دخل  60استطاع أن يعزز األمن الغذائي ملليون شخص ينحدرون من  ابلسينغال

.                          % 35حاالت األطفال الذين يشتكون من النقص يف الوزن بنسبة  وتقليص % 250بنسبة  أسرهم
ومن خالل مزاولة أنشطتها ، توفر التعاونيات لألعضاء، سواء كانوا منتجني أو مستهلكني أو عمال، . اخل ،  -3

تلبية حاجياهتم وطموحاهتم االقتصادية واإلجتماعية، واالندماج بشكل إجيايب يف اجملتمع، واحلصول علي   إمكانية
يازات اليت ال ميكن هلم احلصول عليها كأفراد، خارج التعاونية، ومن شأن إشاعة ثقافة املنتجات واخلدمات واالمت

                                                                                              املساواة هذه، متكني التعاونيات كذلك من إبراز تنوع فئاهتا املستهدفة، وتكامل اخلدمات وتنوع األفكار.                            
من خالل تعزيز املساواة بني اجلنسني، والرتكيز علي النساء ، خاصة ذوات اإلحتياجات اخلاصة، ومنح الشباب  -4

إمكانية إثبات الذات، وإدماج األقليات يف سوق العمل، واإلسهام يف انتقال االقتصاد الغري مهيكل إىل قطاع 
الفقراء سلطة اقتصادية، ابإلضافة ايل اإلستخدام العادل للموارد األساسية كالكهرابء واملاء والرتبية  ح ومن مهيكل، 

 ومن أمثلة ذلك:واخلدمات املالية وغريها، أثبتت التعاونيات إمكانية وضع املساواة يف صلب التنمية املستدامة. 
يجة حتقيقها ملردودية مرتفعة يف جمال االدخار، ونسبة اليت توزع مباشرة ألعضائها عائداهتا نت تعاونيات القروض

اليت توفر تغطية صحية ميكن أن تلجها وتستفيد  تعاونيات الصحة .منخفضة للفائدة، وتكاليف أقل وغري جمحفة
طق اليت تغطي املناطق القروية وتضمن ابلتايل االستفادة من الكهرابء يف منا تعاونيات الكهرابءمنها الفئات املعوزة. 

اليت تتيح للمستهلكني  تعاونيات االستهالك ابلتقسيط  .ال تتأسس فيها مقاوالت من أجل توفري هذه اخلدمات
مصدرها   أبمثان مناسبة وذو جودة مستدامة من قبيل املنتجات البيولوجية أو منتجات  إمكانية احلصول على غذاء

ونيات الذين يساعدون السكان املعوزين على محايتهم من التجارة املنصفة وعلى األخص املؤمنني التعاضديني والتعا
التعاونيات النسوية املختلفة وتعاونيات النساء  .ومتكينهم من مزاولة أنشطتهم بكامل الثقة  األخطار الرئيسية

، عرب ، تتيح للمرأة االستفادة من قدراهتا وإمكاانهتا املادية والفكريةذوات اإلعاقة املتخصصة، واملتعددة اإلغراض
برامج التمكني اإلقتصادي، ايل تغيري واقعها لألفضل، وفقا ملعطيات التنمية املستدامة، مع إستمرار التثقيف والتدريب 

                                                                                                                          وبناء القدرات.

 (Cooperation, Co-operative Identity, Values, and Principles)  رة التعاونية والنظام التعاوين الفك
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التعاون ظاهرة اجتماعية، يشمل العديد من أمناط النشاط اجلماعي بني األفراد املتمثل يف العون والتضامن واملساعدة 
وايل اآلن، أثبتت التجربة التعاونية العاملية  1844الفردي. ومنذ املتبادلة لتحقيق أهداف ال ميكن حتقيقها ابجملهود 

من حيث الفكر والتطبيق، مقدرة التعاونيات علي إحداث التنمية املستدامة، وحتقيق األثر اإلجيايب يف حياة كثري 
  من الشعوب

بصورة طوعية التعاونية مجعية مستقلة ألشخاص جيتمعون :(A co-operative) تعريف اجلمعية التعاونية
لتحقيق حاجاهتم وطموحاهتم االقتصادية واالجتماعية والثقافية املشرتكة من خالل مشروع ميتلكونه امتالكا مشرتكا 

 .ويديرونه إدارة دميقراطية

 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. 

جاء يف اجلريدة الرمسية لالحتاد األورويب }إن التعاونيات عبارة عن جمموعات أولية تضم جمموعة من األشخاص 
التعاونية الدميقراطية لكل عضو صوت واحد بغض النظر إلدارة مصاحلهم االقتصادية بصورة مجاعية وعلي األسس 

عن ما ميلكه من رأمسال يف التعاونية أي "رجل واحد صوت واحد" {. واجلمعية التعاونية منظمة عادلة ينشئها 
األفراد لتبادل املساعدة لرفع مستواهم االقتصادي واالجتماعي، فالتعاون  هو جتميع واحتاد، لبعض األشخاص 

تحقيق هدف مشرتك عن أقصر الطريق وأبقل تكلفة وعلي أحسن وجه مما يؤدي إيل رفع املستوي وجهودهم ل
االجتماعي لألعضاء عن طريق زايدة الدخل أو االقتصاد يف التكاليف أي حتقيق هدف األعضاء املتعاونني إبنشاء 

 احلريف، اإلئتماين. ،نتاجياال االستهالكي، التعاون الزراعي،، عرب منظمة اجتماعية تعمل بوسائل اقتصادية
فالتعاونيات تسعي دائما لتحويل األستثمار الضعيف املتناثر يف ظل املنافسة الغري عادلة إىل األستثمار الكبري القادر 
على املنافسة وزايدة األنتاجية، وذلك من خالل جتميع اإلمكاانت واجلهود املشرتكة وتوحيدها يف وعاء إقصادي 

معية التعاونية" واليت هدفها النهائي ليس حتقيق ألرابح وامنا تقدمي اخلدمة اجليدة نوعا وكما وإجتماعي يسمي "اجل
لألعضاء وغري االعضاء. والتعاونيات تسعي لتحقيق أهدافها األجتماعية واألقتصادية يف ثوب إنساين من خالل 

فمثال يشجع التعاون الزراعي املزاعني  وسائل إقتصادية يستغل فيها الربح املتحقق ملصلحة األعضاء وغري األعضاء،
على الصمود أما االستغالل ويف فوضى السوق مىت ما توفر هلم ضمان سالمة املمتلكات التعاونية اليت ختصهم 
واالشراف والتطبيق الدقيق للمبادئ وللقواعد األساسية للتعاون وتذليل نشر العمل والنشاط التعاوين وأعتماد مبدأ 

قتصادية والتنسيق اجليد مع املؤسسات التسويقية والتوافق مع حاجة األسواق وأتمني التمويل الالزم األستقاللية األ
أبفضل واكفأ معايري العدالة ورفع األنتاجية كماً نوعاً. ويعترب التأسيس املدين والدميقراطي الشرط االساسي للعمل 

ية والقبلية والعشائرية على اجلمعيات التعاونية وابلتايل ضمان التعاوين السليم ألنه جينبنا فرض القيادات احلزبية والطائف
 .الكفاءة اإلدارية وجناحها واألبتعاد عن الربقراطية وتدين مستوايت األستثمار واملردودية األقتصادية
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   Coop -Valuesالقيم التعاونية 

 Co-operatives are based on the values of self-help, self-responsibility, democracy, equality, 
equity, and solidarity. In the tradition of their founders, co-operative members believe in the 
ethical values of honesty, openness, social responsibility and caring for others. 

تتمثل قيم التعاون يف االعتماد علي النفس واملساعدة الذاتية، واملسئولية الذاتية، والدميقراطية، واملساواة، والعدل، 
والتضامن، وحسب تراث املؤسسني فإن القيم األخالقية اليت يؤمن هبا أعضاء التعاونيات هي قيم األمانة والصدق، 

جتماعية، ورعاية اآلخرين واالهتمام هبم. وتتعلق القيم التعاونية بقيم املساعدة الذاتية والصراحة، واملسئولية اال
واالعتماد علي النفس، املسؤولية الذاتية، الدميقراطية، العدالة واملساواة والتضامن، أما الشعار التعاوين )احتاد، قوة، 

يز التعاونيات عما عداها من املنظمات عمل( يف شكل الثالث حلقات املتصلة فهو يعرب عن تلك القيم ومي
واملؤسسات األخري. وتعترب التعاونيات من خالل هذا الشعار عن ترتبط مجاعه من الناس ارتباطاً اختيارايً بصفتهم 
اإلنسانية على قدم املساواة إلعالء شأن مصاحلهم االقتصادية واالجتماعية، وبذلك تتيح للعضو )اليتيم( االنضمام 

 ن أي أتثري أو حسبان ملركزه املايل او االجتماعي او السياسي او الديين.للجمعية دو 

 التعاونيات حرية سالم وعدالة             

الشعار الدويل للتعاون يتشكل من، ثالثة حلقات دائرية متساوية تبدأ ابحللقة األويل إيل أعلي والثانية والثالثة إيل  
اخلة. إذا أتملنا شعار التعاون جند أنه رمز الفلسفة التعاونية، ابعتبار أن هلا  أسفل متوازيتان واحللقات الثالثة متد

شعار ومبادئ. ويرمز الشعار إيل مصدر القرارات، وتكوينات رؤوس األموال، ومتاسك اجلماعات، والعدل واملساواة 
أبقدار متساوية يف احلقوق يف احلقوق والواجبات. ويلخص يف ثالثة دوائر ترمز إيل الشمول واالتساع واإلرتباط 

والواجبات وللشعار جوانب عديدة :فاحللقة األويل ترمز إيل رأس املال واليسرى إيل العائد علي رأس املال واليمين 
إيل العائد علي املعامالت )توجه مايل( ، أما الدائرة العليا فتمثل اجلمعية العمومية واليمين جملس اإلدارة واليسرى 

ذية )توجه إداري(. وللشعار أيضا قيم معنوية، حيث متثل الدائرة العليا متثل احلرية واليمين متثل العدالة واإلدارة التنفي
واليسري متثل املساواة. أمهه معاين الشعار متييز التعاونيات بعالمة جتارية تسجل عند السلطات احلكومية ويتم 

اليت حتمل الشعار تتميز أبهنا مشهرة وأهدافها معلنة وهلا رأمسال التعامل هبا يف املكاتبات والعقود، فاجلمعية التعاونية 
ومؤسسني، ارتضوا النظام التعاوين وهلا نظام إداري ومايل وحمكومة بلوائح وقوانني، وتعمل يف ظل شعار لتحقيق 

مقومات ومكوانت أهداف مشروعة، وملتزمة ابملبادئ اليت يشري إليها الشعار بذلك تتبلور اهلوية التعاونية وتظهر يف 
التعاونيات ومبادئها، وهناك إمجاع بني التعاونيني علي ان اهلوية التعاونية اليت اصدرها احللف التعاوين الدويل 

 .( تركز وتشدد علي وجوب االلتزام الصريح من قبل التعاونيات بروح التعاون وقيمه ومبادئه وأسسه1995)مانشسرت
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 إستخالصها من النظام األساسي وقواعد العمل اليت وضعها رواد مت ( Principles) املبادئ التعاونية
، ومن التطبيقات العملية هلذه األسس بعدقيام مجعيتهم. وكل الكتاب واملهتمني ابحلركة 1844روتشيديل عام 

وتشيديل، التعاونية تناولوا املبادئ التعاونية ابلدراسة والتحليل من خالل الصياغة األويل للنظام األساسي لرواد ر 
حمتفظني جبوهر وروح جتربة رواد روتشيديل واحلفاظ علي اهلوية التعاونية يف التفاصيل املتعلقة ابلتطبيق هلذه املبادئ. 

قد اعتمدها احللف   سبعة مبادئمتّثل املباديء التعاونية املوّجهات اليت تطّبق التعاونيات عربها قيَمها، وهي 
 :املبادئ التالية 1995التعاوين الدويل يف العام 

1. Voluntary and Open Membership:  Co-operatives are voluntary organisations, open to all 
persons able to use their services and willing to accept the responsibilities of membership, 
without gender, social, racial, political or religious discrimination. 

العضوية الطوعية واملفتوحة: التعاونيات منظمات طوعية مفتوحة لكل األشخاص القادرين على االستفادة من  -1
خدماهتا واملستعدين لقبول مسئوليات العضوية وذلك من غري تفرقة جنسية أو اجتماعية أو عنصرية أو سياسية أو 

 .ن متيز جنسي أو اجتماعي أو عرقي أو سياسي أو دييندينية، حمايدة ومفتوحة لكل األشخاص دو 
2. Democratic Member Control: Co-operatives are democratic organisations controlled by 
their members, who actively participate in setting their policies and making decisions. Men and 
women serving as elected representatives are accountable to the membership. In primary co-
operatives members have equal voting rights (one member, one vote) and co-operatives at 
other levels are also organised in a democratic manner. 

مات دميقراطية يديرها أعضاؤها الذين يشاركون مشاركة فّعالة يف اإلدارة الدميقراطية لألعضاء: التعاونيات منظ -2
وضع سياساهتا واختاذ قراراهتا. املمثلون املنتخبون من الرجال والنساء مسؤولون أمام األعضاء. ويتمتع األعضاء 

خرى تتم حبقوق تصويت متساوية يف التعاونيات األولية )عضو واحد، صوت واحد(، والتعاونيات يف املستوايت األ
 .إدارهتا أيضا أبسلوب دميقراطي

3. Member Economic Participation:  Members contribute equitably to, and democratically 
control, the capital of their co-operative. At least part of that capital is usually the common 
property of the co-operative. Members usually receive limited compensation, if any, on capital 
subscribed as a condition of membership. Members allocate surpluses for any or all of the 
following purposes: developing their co-operative, possibly by setting up reserves, part of 
which at least would be indivisible; benefiting members in proportion to their transactions with 
the co-operative; and supporting other activities approved by the membership. 

إدارة  املشاركة االقتصادية لألعضاء: يساهم األعضاء يف رأس مال التعاونية مسامهة عادلة ويقومون إبدارته -3
دميقراطية. يكون جزء من رأس املال هذا عادة مملوكا ملكية مشرتكة للتعاونية. يتلّقى األعضاء عادة مكآفات حمدودة 
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إن تلقوها أصال على رأس املال الذي تتم املسامهة به كشرط للعضوية. يقوم األعضاء بتخصيص فوائض ألي من 
كون ذلك بتخصيص احتياطي، يكون جزء منه على األقل غري هذه األغراض أو بعضها: تطوير التعاونية ورمبا ي

 .قابل للتوزيع؛ استفادة األعضاء استفادة متناسبة مع تعامالهتم مع التعاونية ودعم أي نشاطات يوافق عليها األعضاء

4. Autonomy and Independence: Co-operatives are autonomous, self-help organisations 
controlled by their members. If they enter into agreements with other organisations, including 
governments, or raise capital from external sources, they do so on terms that ensure democratic 
control by their members and maintain their co-operative autonomy. 

ل: التعاونيات منظمات مساعدة ذاتية مستقلة ختضع إلدارة أعضائها. ويف حالة دخول التعاونيات االستقال -4
يف اتفاقيات مع منظمات أخرى، مبا يف ذلك احلكومات، أو التماس رأس املال من مصادر خارجية، فإهنا تقوم 

   .التعاوين بذلك بناء على شروط تضمن التحّكم الدميقراطي ألعضائها وحتافظ على استقالهلا

5. Education, Training and Information: Co-operatives provide education and training for 
their members, elected representatives, managers, and employees so they can contribute 
effectively to the development of their co-operatives. They inform the general public - 
particularly young people and opinion leaders - about the nature and benefits of co-operation.   

توفري التعليم والتدريب واملعلومات: تقوم التعاونيات بتوفري التعليم والتدريب ألعضائها وممثليها املنتخبني ومديريها  -5
خاصة  –عالية يف تطوير تعا ونياهتم. وتقوم التعاونيات بتوصيل املعلومات لعامة املواطنني وموظفيها حىت يسامهوا بف

 .عن طبيعة التعاون وفوائده –الشباب وقادة الرأي 

6. Co-operation among Co-operatives: Co-operatives serve their members most effectively 
and strengthen the co-operative movement by working together through local, national, 
regional and international structures. 

التعاون بني التعاونيات: تقّدم التعاونيات خدمات يف غاية الفعالية ألعضائها وتعّزز احلركة التعاونية ابلعمل  -6
  .املشرتك من خالل بنيات حملية ووطنية وإقليمية وعاملية

7. Concern for Community: Co-operatives work for the sustainable development of their 
communities through policies approved by their members.  

االهتمام ابجملتمع: تعمل التعاونيات على التنمية املستدامة جملتمعاهتا اعتمادا على سياسات يوافق عليها  -7
راعاة "اهلوية التعاونية" والتقيد والتنفيذ الصارم هلذه املبادئ يؤدى إيل عواقب وخيمة وضارة إن عدم م .أعضاؤها

تذهب ابلصفة التعاونية والشعبية والدميقراطية اليت تتميز هبا التعاونيات، كما أهنا تؤدي إيل الفشل و اإلخفاق 
ساسها الكثري من املشاريع التعاونية وبصفة الذريع. إن عدم إتباع املبادئ واألسس التعاونية اليت أنشأت علي أ

خاصة اجلانب اإلداري ، انعكس سلبا علي األداء، إذ اعتمدت هذه املشاريع يف إدارهتا علي أساس التعيني، 
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أونتيجة لرتضيات سياسية أو قبلية، مما يتناىف مع املبادئ والقوانني التعاونية. فالتعاونيات منظمات دميقراطية، يتحّكم 
 عضاؤها الذين يشاركون بفعالية يف وضع السياسات واختاذ القرارات. هبا أ

لقد أثبتت التجارب العاملية أن مراعاة التقيد والتنفيذ الصارم للمبادئ حيتفظ ابلصفة التعاونية والشعبية 
والدميقراطية للتعاونيات، جينبها الفشل واإلخفاق يف حتقيق أهدافها، فلقد كان لاللتزام ابملبادئ التعاونية األثر 

 دمها عامليا. الكبري يف استمرار احلركة التعاونية األوروبية وتق

 الوضع الراهن للتعاونيات يف السودان

آالف منظمة تعاونية ، ابلعديد من املشاكل واملعوقات الىت تؤثر على  9يواجه القطاع التعاوين واملتمثل يف حويل 
فعالية هذا االسهام، نتيجة لعوامل داخلية تتعلق ابلتعاونيات وتتمثل يف غياب الدميقراطية والفساد، مع وجود عوامل 

لى التعاونيات ووضع العقبات ىف طريق منوها اىل غري ذلك من خارجية أمهها إمهال احلكومة وفرضها وصايتها ع
املشاكل الىت تواجه هذه التعاونيات. كان ومازال موقف الدولة من التعاون إصدار التشريعات املناهضة للتنمية 

ء االعفاءات .. إخل ( مث إلغا34التعاونية) قانون الضرائب، قوانني اجلمارك، الرسوم املختلفة، أصدار القرار الرائسي 
واملزااي، ووجود العديد من القيود الىت ترد ىف التشريعات التعاونية ذاهتا على استقالل وحرية التعاونيات. أضافة ايل 
مصادرة ممتلكات التعاونيات وأصوهلا بداية من املركز القومي لتدريب التعاونني وانتهاء مبقرات وخمازن اجلمعيات 

حلركة التعاونية ىف رأمسال بنك التنمية التعاوين األسالمي والذي فقدته احلركة التعاونية ودون تعويض، ومرورا مبسامهة ا
السودانية.  أيضاعدم االستجابة لرغبات التعاونيني ىف إصدار التشريعات املناسبة الىت تضع االطار التشريعى النطالقه 

احلكومية على املؤسسات التعاونية وسيطرة جيوش  تعاونية وتضمن العالقة بني التعاون وأجهزة احلكومة، أكد اهليمنة
املوظفني على اهليئات التعاونية وتوجيه أمورها، وهى كلها مواقف سلبية عن موقف سلىب أتخذه الدولة من التعاونيات 
 وال تريد فتح ملفها لعالج أوجاعه. ابألضافة ايل سيادة ثقافة تعاونية رمسية وشعبية معوقة للتطور التعاوىن حيث
ميتلك متخذي القرار يف قمة أجهزة الدولة، واملوظفون واجلمهور، وحيت بعض القيادات التعاونية، مع األسف 
الشديد، تصور خاطئ عن التعاون خيلط بينه وبني املؤسسة احلكومية غري الناجحة ، وحىت وقت قريب كان االعالم 

قة ىف الفكرة التعاونية وىف املنظمات التعاونية. أضف الرمسى يساعد أيضا ىف هذا االجتاه وقد أدى هذا اىل ضعف الث
ايل ذلك وجود هياكل تنظيمية وإدارية غري متوازنة أصاهبا اجلمود ىف الكثري من املنظمات التعاونية ابالضافة اىل 
عدم وجود أى نظم إحصائية أو قواعد بياانت يعتمد عليها ىف ادارة وختطيط هذا القطاع، وضعف أنشطة التدريب 
والتثقيف التعاوىن وشكليتها، مع غياب املصادر التمويليه املناسبه الىت تواجه التعاونيات من خالهلا تزايد أعبائها 
املالية من نفقات جارية واستثمارية مع تقلص حجم مواردها وإلغاء معظم املزااي الىت كانت تتمتع هبا ىف السابق، 

ياسة االقتصادية بوجه عام والزراعية بوجه خاص. كما أصاب مع أتثر التعاون ابلتحوالت الىت حدثت ىف الس
التعاونيات ما أصاب كل قطاعات اجملتمع من ضعف ىف االنتاجية وسيطرة البريوقراطية والفساد وتغليب املصاحل 
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الفردية على الصاحل العام، وقد أدى تفشى ذلك كله اىل عزوف االعضاء عن املشاركة ىف االنشطة التعاونية بشكل 
والقدرة على إصالح أحواهلا، ويتجلى ذلك ىف عزوف االعضاء عن املشاركة  التعاونيةإختيارى ، وفقداهنم الثقة ىف 

ىف اجتماعات اجلمعيات العمومية وغريها، أضافة ايل تردد املواطنني مبستوايهتم املختلفة ألختيار التعاونيات كبديل 
                                                                                                                                                                                                                                        مما يتطلب بذل اجلهود الصادقة لالصالح. رب التعاونياتملواجهة مشاكلهم املختلفة وأجياد احللول هلا ع

 .اسرتاتيجية احلركة التعاونية السودانية

 ملخص الوضع الراهن للحركة التعاونية السودانية
وإصدار التشريعات املعوقة للتنمية التعاونية ) قانون الضرائب، قوانني اجلمارك، الرسوم  موقف الدولة من التعاون أوال:

..إخل( مث إلغاء االعفاءات واملزااي، ابالضافة اىل القيود العديدة الىت ترد ىف 34املختلفة، أصدار القرار الرائسي 
يل مصادرة ممتلكات التعاونيات وأصوهلا بداية من التشريعات التعاونية ذاهتا على استقالل وحرية التعاونيات. أضافة ا

املركز القومي لتدريب التعاونني وانتهاء مبقرات وخمازن اجلمعيات دون تعويض، مرورا مبسامهة احلركة التعاونية ىف رأمسال 
التعاونيني ىف بنك التنمية التعاوين األسالمي والذي فقدته احلركة التعاونية السودانية. أيضا عدم االستجابة لرغبات 

إصدار التشريعات املناسبة الىت تضع االطار التشريعى النطالقه تعاونية وتضمن العالقة بني التعاون وأجهزة احلكومة، 
أكد اهليمنة احلكومية على املؤسسات التعاونية وسيطرة جيوش املوظفني على اهليئات التعاونية وتوجيه أمورها، وهى 

 ىب أتخذه الدولة من التعاونيات وال تريد فتح ملفها لعالج أوجاعه.كلها مواقف سلبية عن موقف سل

حيث ميتلك متخذي القرار يف قمة أجهزة الدولة، واملوظفون  ثقافة تعاونية رمسية وشعبية معوقة للتطور التعاوىن اثنيا:
ينه وبني املؤسسة واجلمهور، وحيت بعض القيادات التعاونية، مع األسف الشديد، تصور خاطئ عن التعاون خيلط ب

                                                                                                                                                                                  احلكومية غري الناجحة، ومبساعدة االعالم الرمسى ىف هذا االجتاه مما أدي اىل ضعف الثقة ىف الفكرة التعاونية منظماهتا.             
ابالضافة اىل عدم وجود أى نظم  اتوأصاهبا اجلمود ىف الكثري من التعاوني هياكل تنظيمية وإدارية غري متوازنة اثلثا:

والتثقيف التعاوىن إحصائية أو قواعد بياانت يعتمد عليها ىف ادارة وختطيط هذا القطاع، وضعف أنشطة التدريب 
وشكليتها ىف معظم االحيان، مع غياب املصادر التمويليه املناسبه الىت تواجه التعاونيات من خالهلا تزايد أعبائها 

 املالية من نفقات جارية واستثمارية مع تقلص حجم مواردها وإلغاء معظم املزااي الىت كانت تتمتع هبا ىف السابق.

من ضعف ىف االنتاجية وسيطرة البريوقراطية والفساد وتغليب  أصاب كل قطاعات اجملتمعأصاب التعاونيات ما  رابعا:
املصاحل الفردية على الصاحل العام، وقد أدى تفشى ذلك كله اىل نوع من عزوف االعضاء عن املشاركة ىف االنشطة 

ا ، ويتجلى ذلك ىف عزوف التعاونية بشكل إختيارى ، وفقداهنم الثقة ىف منظماهتم والقدرة على إصالح أحواهل
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االعضاء عن املشاركة ىف اجتماعات اجلمعيات العمومية وغريها، أضافة ايل تردد املواطنني مبستوايهتم املختلفة ألختيار 
 التعاونيات كبديل ملواجهة مشاكلهم املختلفة وأجياد احللول هلا عرب التعاونيات.

بوجه عام والزراعية بوجه خاص والىت أفضت  ياسة االقتصاديةأتثر التعاون ابلتحوالت الىت حدثت ىف الس خامسا:
اىل تسيري سياسة التحرير الغري متوازنة للقطاع التعاوين، واعتماد آليات السوق ىف توجيه املوارد وقد أدى ذلك اىل 

ة الىت كانت تعمل تغري البيئة االقتصاديتغري البيئة االقتصادية الىت كانت تعمل ىف ظلها التعاونيات وأصبح عليها أن 
 فيها نتيجة إلغاء الدعم وكثري من األمتيازات، حترير سعر الفائدة ، والتحرير النسىب لسعر الصرف، اخل من اجراءات

وأصبح عليها أن تعيد النظر ىف أساليب عملها واسرتاتيجياهتا لكى ميكنها االستمرار، وقد أثرت هذه اجملموعة من 
                                                                                                التعاوىن مبختلف قطاعاته.املشاكل والعقبات على اآلداء 

النصوص القانونية املتعلقة  راجعةالضرورة قصوي ملم 1999التشريع التعاوين وتعديل قانون التعاون  سادسا:
خالل األلفية الثالثة،  سوداين لقيام التعاونيات بدورهاالواقع ال لتصبح أكثر تالؤمًا معابلتعاونيات يف اجتاه حتديثها 

، وهذا من أهم الطرق ية الشعبية والعلمية والتنفيذيةسودانوبذلك تيحقق التناسق والتكامل ووحدة احلركة التعاونية ال
م وكان قانواًن مرانً 1948ون التعاون لسنة بدأ التشريع التعاوين بصدور قانوالوسائل حنو إصالح تعاوين عاجل. 

 وجامعاً.

، وعدم وجودها بعد احلركة التعاونية السودانية عن املستجدات التعاونية العلمية العاملية املرتاكمة واملتجددة سابعا:
يف احملافل التعاونية العاملية، وإفتقارها ألساليب اإلستفادة من التجارب العاملية املتطورة، وأصبحت السمة العامة 

، وأصبح املركز القومي واإلنزواء بعيدا عن أهداف وغاايت التعاون العامليةللحركة التعاونية السودانية اجلمود والتحجر 
ا عن دوره املطلوب وأصبح حبيس الفساد اإلداري وضعف الثقافة والوعي التعاوين، أبدارة غري لتدريب التعاونية بعيد

 مؤهلة فنيا وتعاونيا.

   آليت:لإلنتقال ايل واقع أفضل ومن واقع التجربة التعاونية العاملية هناك ضرورة للتعاونيات وذلك ل

والفرد ميثل الغاية والوسيلة وهو العنصر األساسي يف املنظمات التعاونية تركز على الفرد من خالل اجملموعة،  -1
بناء اجملتمع، بشرط قيامه بدوره األكمل وهو تعاونه مع بقية أفراد اجملتمع، واألمة بتعاون أفرادها، هي أمة الرايدة، 

أمهية ألن التعاون خيلق إضافة كيفية وكمية فتتوحد األفكار واملمارسات حتقيقا للمصلحة العامة، وههنا تنبع 
العمل التعاوين . ألن التعاونيات والعمل املؤسسي للحفاظ علي البيئة وحقوق االنسان وحتقيق التنمية املستدامة

اجلماعي املؤسسي ميتاز علي العمل الفردي بتحقيقه صفة التعاون واجلماعية والعمل املشرتك، وابلتايل ميكن توجيها 
 .املستدامةللحفاظ علي البيئة وحتقيق التنمية 
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إن املنظمات التعاونية كمؤسسات متميزة حتقق وحتافظ على مستوايت أداء متفوقة تليب وتتجاوز االحتياجات  -2
والتوقعات احملتملة، وترتكز ثقافة التميز على تبين جمموعة من القيم وااللتزام هبا من قبل كافة العاملني ابلرتكيز على 

تقدمي منتجاهتا أو لسبب وجود أي منظمة تسعى من خالل عملياهتا ألهنم   (Right holder)أصحاب احلق
خدماهتا هلم حسب رغباهتم واحتياجاهتم. ان التميز يتطلب اجلودة، واجلودة ليست خيارا بل هي ضرورة ال بديل 

نظمة اإلدارية عنها، ألهنا رحلة حنو التميز والتحسني املستمر، مما يستوجب إعادة النظر يف األنظمة احلالية، وتبين األ
 احلديثة، وهذا ميكن الوصول اليه عرب التعاونيات. 

تتطلب التحول من املنظمات التقليدية إىل املنظمات احلديثة ذات هياكل  للمجتمع السوداينإن املرحلة احلالية   -3
لم من جتارهبا ومن حمددة يف مستوايهتا التنظيمية واإلدارية، وتعمل بروح الفريق، أي منظمات متعلمة، تعمل ابلتع

التجارب الرائدة، ومن منظمات تعتمد مركزية القرار إىل منظمات تعمل ابلالمركزية، ومتكن املديرين واملؤهلني من 
العاملني كصناع قرارات، يف مستوايهتم اإلدارية، ومن اإلدارة ابألوامر، إىل اإلدارة ابملشاركة، ومن اإلدارة ابلتخمينات، 

ومات، ومن اإلدارة الكسولة، إىل اإلدارة ابالبتكار، وهذا ما توفره التعاونية ذات التأسيس اجليد إىل اإلدارة ابملعل
  .والسليم وفقا لألسس والقيم واملبادئ التعاونية العاملية اليت أقرها احللف التعاوين الدويل

املنظمات التعاونية توفر فرص عمل منتجة ومستدامة ألعضائها، وتقوم بدعم وتنشيط اجلوانب البيئية االقتصادية  -4
  .واالجتماعية والثقافية والتعليمية يف اجملتمع، واملسامهة بفاعلية يف حتقيق مستقبل أفضل

 تائلة، يستطيع من خالهلا عرب التعاوانتلك موارد اقتصادية ومادية واجتماعية وثقافية هاجملتمع السوداين مي -5
لقيام بدورها وحتقيق أهدافها، واكتساب املعرفة وتوظيفها بفاعلية يف بناء القدرات البشرية ها لوالتنسيق املنظم، متكين

ثر عرب شراكات فاعلة ومؤثرة، يف اطار من التطوير والبناء واالبداع املؤسسي، وابلتايل أبلغ األ وتفعيلها يف اجملتمع
  .علي التنمية املستدامة وحقوق االنسان ودعم اجلهود العاملية للبيئة

تلتزم التعاونيات ابملسؤولية االجتماعية جتاه اجملتمع الذي تنشط فيه كوهنا حلقة مهمة يف سلسلة االقتصاد  -6
 احمللي ونسيجه االجتماعي تسهم بشكل وأخر يف خلق فرص عمل وحتقيق التنمية املستدامة.

بدورها يف املسؤولية االجتماعية وإجياد فرص للعمل املنتج للمرأة والشباب، من خالل متويلها  اتتتميز التعاوني  -7
 .املشاريع املتعددة واملتنوعة مما يدعم حقوق االنسان وحيقق التنمية املستدامة

 والسالم والعدالة.مجلة وتفصيال أداة ثورية مجاعية فعالة لتحقيق احلرية  اتالتعاوني -8

 هام جدا

" كأعضاء مستفيدين، ، احلرفيني وغريهمالنساء، الشبابأصحاب احلق( "األسرة، حتويل )التعاونيات تعمل علي 
من خانة األستهالل ايل خانة األنتاج، واالستفادة من أمكانياهتم املادية والفكرية املبعثرة عرب اجلمعية التعاونية، يف 
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عمل أقتصادي مفيد، مع التوظيف األمثل للخدمات املختلفة عرب: التوعية، التدريب وبناء القدرات املستمر، قبل 
خاصة يف مرحة ما قبل التأسيس واإلنشاء والتسجيل للجمعية التعاونية، مث تستمر عملية بدأ تقدمي هذه اخلدمات 

التوعية والتعليم والتدريب وبناء القدرات سنواي بعد تسجيل اجلمعية التعاونية وممارسة نشاطاهتا الفعلية، من أجل 
 اإلستدامة والنجاح.

 
من خالل التعاونيات يف تكوين رأس ( ين  )أصحاب احلقاألساس يف هذه العالقة املسامهة اجلماعية للمستفيد

مث  سودايناملال وأدارته مجاعيا، يف إطار التمويل الذايت للعضوية، وخدمات التمويل املتاحة يف اجملتمع ال
 اإلستفادة من احلقوق العاملية للتعاونيات يف اجملاالت املختلفة.

عوامل اقتصادية توجد فرص العمل واملعايش ومصادر الدخل؛ وهي وتضطلع التعاونيات بطبيعتها بدور ثالثي فهي 
مؤسسات ترتكز على الرأمسال البشري وتتمتع أبهداف اجتماعية تساعدها يف اإلسهام يف العدالة واملساواة 
االجتماعيتني؛ وهي مؤسسات دميقراطية يديرها األعضاء فيها، مما يعزز من دورها الرايدي يف اجملتمعات، ففي 

قت الذي يزيد فيه التفاوت يف الدخل يف مجيع أحناء العامل، من املهم أن نتذكر أن هناك حلوال لذلك التفاوت، الو 
والنموذج التعاوين هو يف املقام األول من بني النماذج اليت تشتمل على جوانب التنمية املستدامة يف جوهرها، فضال 

سب إحصائيات األمم املتحدة، تضم التعاونيات يف العامل أكثر عن كونه قائما على القيم واملبادئ األخالقية. وحب
مليون فرصة عمل، وجتاوزت عائداهتا يف السنوات األخرية تريليون يورو،  100من مليار عضو مساهم، وتوفر حنو 

كل مليارات نسمة يف شىت أحناء العامل. ووفقا لتقديرات حديثة، تعد التعاونيات يف   3ووفرت سبل املعيشة لنحو 
% من  10مليون شخص، أي ما يقرب من  279أحناء العامل املصدر الرئيسي للتوظيف أو الكسب ألكثر من 

 .إمجال عدد السكان العاملني

الجمعية 
التعاونية 
النسوية

التمويل 
الذاتي

التمويل
ي لتعاونا

العالمي
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يتضح من العرض السابق توافق األهداف والغاايت التنموية اليت هتدف اليها التعاونيات وتلك اليت تسعي لتحقيقها 

ع وتنميته، وذلك ابحلفاظ على البيئه الطبيعيه من خالل مشاريع تنموية وخدمية للمجتم االدولة وتقدمي خدماهت
مستدامة، ابألضافة ايل خدمات التعليم والصحه ومياه الشرب النظيفه. ومن املنتظر أن يساعد تكوين هذه 

وم واملدن الكربي، )هامش اخلرط أقتصاداي وأجتماعيا املهمشةالتعاونيات يف هذا األطار علي ترقية وتنمية املناطق 
بصورة عامة والنساء بصورة  )أصحاب احلق( ، وذلك ألن املستهدفنيالشرق، دارفور، جبال النوبة، النيل األزرق(

، والنساء ذوات االعاقة بوجه أخص، سوف يؤسسون ويديرون ويكونون رأس مال هذه املرأة املعيلة خاصة
املقدم من اجملتمع أستغالال مجاعيا مرشدا، مما يضمن أهم مقوم من  التعاونيات، ومن مث يستغلون الدعم الفين واملايل

مقومات التنمية املستدامة وهو فاعلية املواطن كعنصر أساسي يف عملية التنمية وكمتلقي لثمارها يف نفس الوقت ، 
 والتعاونيات أنسب وسيلة لتحقيق ذلك.

حتسني حياهتم فعاًل، فيما يسامهون يف النهوض مبجتمعهم وأمتهم يستطيع املواطنون من خالهلا و لتعاونيات أمهيتها فل 
اقتصاداًي واجتماعًيا وثقافًيا وسياسًيا، وابت من املسلم به أهنا واحدة من األطراف املؤثرة املتميزة والرئيسية يف الشئون 

ميقراطية، وأبهنا مستقلة حمليًا الوطنية والدولية، كما ابت من املسلم به أن احلركة التعاونية تتسم بقدر كبري من الد
ولكنها متكاملة دولًيا، وأبهنا شكل من أشكال تنظيم الرابطات واملؤسسات يعتمد املواطنون أنفسهم، من خالله، 
على العون الذايت وعلى مسئوليتهم الذاتية يف حتقيق غاايت ال تشمل أهدافًا اقتصادية فسحب ولكن تشمل أيًضا 

 .الفقر، وكفالة العمالة املنتجة وتشجيع االندماج االجتماعي تخفيف من حدةة، من قبيل الأهدافًا اجتماعية وبيئي
 

مساهمة 
االعضاء

مساهمة 
االعضاء

مساهمة 
االعضاء

التعاونيات العالميةمساهمة 

مساهمة 
االعضاء

مساهمة 
االعضاء

مساهمة 
االعضاء
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  من أين نبدأ؟

لتأسيس وأنشاء وإدارة مبادرة مشروعي التعاوين  الغرض النهائي لإلجابة علي هذا السؤال هو: تكوين
الفقر وهتيئة سبل العيش الكرمي.                                          من حدة  التعاونيات األنتاجية املتعددة األغراض املستدامة للتخفيف

لقد آن األوان أن تتحد اجلهود العلمية والرمسية والشعبية علي طريق اإلصالح والتطور، ألن مسرية إصالح القطاع 
واالقتصادية اجلديدة واملتغريات ومواكبة الظروف االجتماعية  العمل علي إنعاش دور احلركة التعاونيةتتطلب  التعاوين

طنية هائلة أن و وهم ثروة قومية و  يف اجملال اإلقتصادي ئناوخربا ئنالعلماألساتذتنا و يف سودان الثورة. وهنا البد 
توفري الظروف الكفيلة بتقوية  والقطاع  لتنمية هذا يستشعروا املسئولية ويتحركوا إبنزال علمهم علي أرض الواقع

ية السودانية، تنظيمياً وبشرايً ومادايً لرتقى إىل قطاع فاعل يف االقتصاد الوطين، والبد أيضا ، ومن املهم احلركة التعاون
جدا، حترك األرادة السياسية الثورية أبصدار كل ما من شأنه وضع وترمجة الرأي الفين املتخصص يف صلب السياسات 

حاجة اإلنسانية اليوم والنظام التعاوين مببادئه وأسسه  المالسإن  واخلطط والربامج التنموية علي املستوي القومي.
يقوم علي السالم ويدعو له، ومدار "اهلوية التعاونية" حتقيق السالم ابلرتكيز يف العمل االقتصادي علي تقدمي اخلدمة 
ا وليس حتقيق األرابح ، كما أن النظام التعاوين يعتمد علي األسلوب الدميقراطي "لكل عضو صوت واحد مهم

كان رأس املال". اإلنسان مادة التعاون األساسية ووسيلته وما مل يتوفر اإلنسان الذي ميتلك الدوافع األصلية خلدمة 
اجملتمع فاملعوقات البد أن تنشأ. أن للبيئة االجتماعية والتكوين القبلي والديين أثر كبري يف حتديد مستقبل التجربة 

حركة وسط الناس غايتها اإلنسان وهي تتأثر سلباً وإجياابً مبا يكتنف اجملتمع من  التعاونية يف املكان املعني، فالتعاون
ظواهر وانقسامات وقيم وصراعات وحروب وأزمات مما يؤثر علي "اهلوية التعاونية" و الكيان التعاوين ككل. ولذلك 

ق أو الغرب بل ننظر لكل منطقة علينا أن ال ننظر للتجربة التعاونية يف الشمال أن تكون نفسها يف اجلنوب أو الشر 
ولذلك ليس من املصلحة جتاهل التعاون بقطاعاته  على أهنا جتربة ثرية ختتلف وتزيد من رصيدان يف التجارب واخلربة.

 وقياداته وإرثه العميق يف اجملتمع السوداين ودوره املؤكد يف تنميته وتطوره. 

 واملهمشنيدون تفرقة بينهم ألي سبب، كما أنه وسيلة الفقراء  ا املختلفة للسودانينيقدم خدماهتت تعاونياتإن ال
إيل البناء واإلعمار والتنمية وال يهدف أبًدا إيل احلرب أو الدمار، وال  يهدف التعاون، ألن من أجل العيش الكرمي

تؤكد ث حي ينتهز ظروف احلرب ليحقق األرابح كما حيدث يف النظم االقتصادية األخرى ومنها النظام الرأمسايل
 .احلياد السياسي والديين والعرقي اهلوية التعاونية

 احلل العاجل واحلل اآلجل

 4، وبعد الوصول ايل إتفاق يوم بقيام هذه الثورة املباركة جيب األستفادة من الفرصة الذهبية اليت تتوفر اآلن
وجتسيد الشعار الثوري امللهم، حرية سالم وعدالة والثورة خيار الشعب )جيب أن يكون  2019من يوليو 
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. "حرية سالم وعدالة والتعاونيات خيار الشعب"هذا اخليار مستمرا ومتجددا( يف الواقع العملي من خالل 
ور قرار سياسي وضع وتنفيذ أسرتاتيجية علمية تتطلب برانمج متماسك لإلصالح التعاوىن املتمثل يف صد جيب

من القيادة السياسية اجلديدة، يتضمن بوضوح ودقة العديد من اإلمتيازات واإلعفاءات واملزااي واملنح 
واألفضليات اليت جيب أن يتمتع هبا القطاع التعاوين وخاصة التعاونيات الزراعية واإلنتاجية، وابألخص تعاونيات 

. وذلك أبعالن الدولة موقفها بوضوح من القطاع التعاوىن قة، واألشخاص ذوي اإلعاالشباب واملرأة واحلرفيني
وأبمهية دور التعاونيات كشريك أساسى ىف عملية  يف اإلقتصاد القومي وإبعرتاف صريح ابلتعاون كقطاع اثلث

                                            التنمية يف الدستور، على أن يؤيد هذا اإلعرتاف مواقف واجراءات عملية تدعم هذا القطاع اهلام.                

 احللول العاجلة
إنشاء جلنة أستشارية أقتصادية متخصصة تضم عدد من اخلرباء اإلقتصاديني واخلرباء التعاونيني لوضع تصور  أوال:

طريق لقيام حركة تعاونية سودانية مبواصفات عاملية وفقا لألسس واملبادئ  )يف إطار احلوكمة التعاونية( وخارطة
يس وأنشاء وإدارة التعاونيات األنتاجية املتعددة األغراض لتأسمبادرة مشروعي التعاوين  لتكوينالتعاونية العاملية، و

 .للتخفيف من حدة الفقر وهتيئة سبل العيش الكرمي)ايل جانب األنواع األخري من التعاونيات( املستدامة 
والئية حل اإلحتاد التعاوين القومي وكل جمالس إدارات اإلحتادات التعاونية اليتم  آليات احلوكمة التعاونيةوفق  اثنيا:

واحمللية، وتعيني جلان تسيري ملدة عام من خرباء أقتصاديني وتعاونيني للمراجعة والتقييم والتهيئة إلنتخاابت تعاونية 
 ، وحل جملس إدارة املركز القومي لتدريب التعاونيني، وتعيني جملس إدارة جديد ومدير جديد للمركز.دميقراطية

 )بدال عن إدارة التعاون احلالية( ، تصعد فيما بعد ايل إنشاء اهليئة العامة لتنمية التعاونيات تتبع لرائسة الوزراء اثلثا:
وزارة منفصله تسمي )وزارة التعاونيات والتنمية( مبيزانية مناسبة وبصالحيات وسلطات واسعة وان تكون تلك الوازرة 

 ية القوانني السارية والقضاء االداري املستقل.دستور  علي مستوي املركز والوالايت، يف ظل
واحلرفيني وإاتحة الفرص الواسعة واألشخاص ذوي اإلعاقة والشباب خاصة املأة املعيلة، الرتكيز علي توعية املرأة رابعا: 

ة العمل للمشاركة يف انشاء وأتسيس وإدارة املنظمات التعاونية اإلنتاجية واالستفادة منها وافادة اجملتمع، ألن آف
اجلماعي يف السودان يعتمد علي خنب معدودة من الرجال والنساء وكبار السن والجيذب إليه أجيال الشباب اليت 

، واعادة النظر يف تقييم )األم ( السودانية صانعة احلياة واملستقبل حبيث يكون لكل ) أم ( تتوق إيل خدمة جمتمعاهتا
 ةعادمع إ ،الكرامةاملساواة والعزة و بكرامة األم السودانية يف دولة سودانية راتب شهري اثبت كحق  واجب يليق 

النظر يف التقييم املادي واملعنوي للمرأة السودانية، خاصة املرأة املعيلة واملهمشات الالئي يقمن بدور إنساين يف خدمة 
 اخل. ، ..اجملتمع مثل، القابلة، واملمرضة

املختلفة يف املركز والوالايت من صحف وقنوات تلفزيونية وإذاعية، ختصص الربامج علي اجهزة االعالم  خامسا:
املناسبة لتبث الوعي التعاوين يف خمتلف االجهزة املسموعة ، واملرئية واملقروءة، مع ضرورة أهتمام منظمات اجملتمع 

 املدين االندية الرايضية والثقافية هبذا اجلانب.
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، وهذا هو طريق لتكامل ووحدة احلركة التعاونية السودانية الشعبية والعلمية والتنفيذيةوبذلك يتم حتقيق التناسق وا
احلل الوحيد حنو إصالح تعاوين عاجل، مما يفرض علينا فورا تنفيذ النقاط السابقة علي أرض الواقع يف أقرب فرصة، 

 .وإال سوف لن يكون للنقاط واملقرتحات التالية أي أثر أو وجود

 جلة )حلول أسرتاتيجية(احللول اآل
عن األهداف بعيدة املدى الىت تسعى احلركة لبلوغها عرب  اسرتاتيجية احلركة التعاونيةتعرب وفقا للحوكة التعاونية 

اخلطط متوسطة األجل والربامج واملشروعات الىت تقوم بتنفيذها ىف قطاعات احلركة التعاونية ، ومن املفرتض أن 
 تكون نتاج جهد مجاعى مشرتك ومتصل تقوم به احلركة التعاونية بوحداهتا املختلفة مع شركائها وجهات األختصاص.
وتنطلق هذه االسرتاتيجية من الوضع احلاىل للحركة التعاونية ومرياثها التارخيى وحمدداته والفرص املتاحة هلا، 
والتحدايت الىت تقابلها ىف أداء دورها وامكاانهتا مث تستشرف طموحات اجملتمع ابعتبارها حركة جمتمعية واضعة 

ع. ويقتضى ذلك أوال أن تنمي احلركة التعاونية نفسها ابملعىن طموحاهتا ىف السياق العام المال وطموحات هذا اجملتم
الشامل للتنمية حتت أشراف ومساعدة الدولة، فإن حماور التشريع والتمويل والتنظيم وتنمية املوارد البشرية تعد احملاور 

واالحتادات الوالئية  مةلقالرئيسية ىف هذه االسرتاتيجية اليت تعين هبا جهات األختصاص التعاونية واالحتاد التعاوين ا
ووحدات هذه احلركة التعاونية بتناسق مع اجلهاز األداري املختص ابلتعاون. إن جناح التعاونيات يف تطوير نفسها 
وأداء رسالتها يف خدمة اجملتمع واملسامهة يف تنميته سيزيد من حجم أتثريها على صانعى القرار وابلتاىل احلصول 

  .وة بباقى قطاعات االقتصاد القومى األخرىعلى الدعم الالزم هلا أس

، واحلرص على تطبيق مبادئ للحوكة التعاونيةوفقا  إعادة هيكلة احلركة التعاونية وصبغها ابلصبغة الدميقراطية (1) 
التعاون يف تكوين هيئاهتا، ورفع يد هيمنة ذوي النفوذ على أعماهلا مع تشديد الرقابة على اإلنفاق ابعتبار أموال 

واملرأة  واحلرفيني واألشخاص ذوي اإلعاقة ه التعاونيات أموااًل عامة، وتعميم الفكر التعاوين، وتشجيع الشبابهذ
وخاصة املرأة املعيلة وكافة الفعاليات االقتصادية أبمهية هذا األسلوب يف مباشرة أوجه النشاط االقتصادي وذلك يف 

ني للمشاركة يف القرارات التنموية مباشرة على مستوى التقرير إطار يسمح بفتح اآلفاق أمام أكرب عدد من املواطن
 .والفعل االقتصادي واالجتماعي

ببناء بنيان تعاوين  وتفعيل دورها للتخفيف عن حمدودي الدخل يف ظل آليات السوق حتسني أوضاع التعاونيات (2)
القاته بغريه من املنظمات التعاونية سليم من القاعدة إىل القمة وحتدد سلطات ومسئوليات كل مستوي وحتديد ع

  .وغري التعاونية

ويوجه النشاط التعاوين ابلكوادر املدربة ابألعداد الالزمة التعاونيات الذي يشرف على كومي أوال: دعم اجلهاز احل
د وانتشار هذا اجلهاز على كافة املستوايت وحتديد سلطات ومسئوليات كل مستوى وعالقاته مع القطاعات االقتصا
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األخرى. مث االرتفاع ابلكفاءة اإلدارية للعاملني ابلقطاع التعاوين للنهوض مبسئولياهتم بفاعلية ابعتبارهم محاة ملصاحل 
  .وحتديد اإلدارة املهنية ,أعضاء التعاونيات واملعربين عن رغباهتم

زبية الضيقة، تضم خرباء بعيدا عن الوالءات السياسية واحل)تكنوقراط( اثنيا: تكوين جلنة مهنية متخصصة 
ومتخصصني ومستشارين يف الشأن التعاوين السوداين، وذلك لتحديد حجم وطريقة عمل اجلهاز التعاوين الديواين 

وحل  املختص ابحلركة التعاونية السودانية، وحل األحتاد التعاوين القومي واألحتادات الوالئية واحمللية واملتخصصة،
  .وتقدمي تصور ألنشاء صندوق خدمات تعاونية، وآخر للضمان اإلجتماعى لتدريبجملس إدارة املركز القومي ل

 بصورة جتسد احلوكمة التعاونية وقيم وأسس ومبادئ التعاون العاملية م1999اثلثا: جيب تعديل قانون التعاون 
وإزالة كل الثغرات الىت ظهرت فيه نتيجة للتطبيق وكذلك تضمني القانون القواعد اليت تساعد على تطوير احلركة 
التعاونية وحتديد عالقاهتا ابملنظمات والقطاعات االقتصادية األخرى يف وضوح ويسر، وأن تكون مواد القانون 

تضمن القانون كيفية بناء وإقامة البنيان التعاوين واضحة وال حتتمل أي لبس واجتهادات يف التفسري. جيب أن ي
البنيان قوة ، وحبيث يصبح متناسبا مع وضع احلركة التعاونية السودانية وعالقاهتا مع القطاعات األخرى حبيث يكون

ألي أفكار أال يكون التفكري يف البنيان التعاوين أسرياً ، أي دافعة للعمل التعاوين وليس قيداً عليه كما هو احلال اآلن
 أو مبادئ معينة بل يكون فقط انبعاً من مصلحة احلركة التعاونية وخادماً لنشاطها وإمكانيات التطور يف املستقبل. 

العمل على استكمال وإنشاء األجهزة التعاونية واليت هلا أتثري على مسار احلركة التعاونية مثل مؤسسات التمويل  (3)
ختصيص حصة من املنح واملعوانت اخلارجية ات التجارة اخلارجية التعاونية، مع والتأمني واالجتار ابجلملة ومؤسس

  وبصورة أخص التعاونيات الزراعية.  والريف لتطوير وتدعيم احلركة التعاونية للتوسع يف نشر مؤسساهتا يف الوالايت

ل مادة دراسية جديدة يف مناهج التعليم ادخاإدراج التعاون يف املناهج الدراسية على سائر املستوايت التعليمية،  (4)
مبنهج  )التعاونيات والدراسات التنموية(يف كل املراحل التعليمية من مرحلة االساس حيت املرحلة اجلامعية، تسمي 

وتنمية البحث علمي واضح عرب متخصصني إلرتباط العمل التعاوين االشرتاكي اساسا بعملية الوعي التعليمي، 
أوجه تطويره و تشجيع خرجيي مدارس التعليم املهين واحلريف والزراعي على االنتظام يف تعاونيات التعاوين ومتابعة 

 متكنهم من االندماج واملشاركة الفعلية يف النشاط االقتصادي. 

 إجراء دراسات ميدانية بواسطة املختصني واخلرباء ملعرفة احلجم األمثل للجمعية التعاونية القاعدية يف اجملاالت (5)
حرفية .. اخل( الذي يعطيها فرص النجاح والتطور مبا يعود على أعضائها  –خدمية  –استهالكية  –املختلفة )زراعية 
ختصيص ، مع هذه الدراسات يف املستقبل أساس قبول أو رفض تسجيل أي مجعية، حبيث تصبح وجمتمعها ابلنفع

ية امليسرة الىت حتصل عليها الدولة لالنشطة نصيب عادل للتعاونيات من املعوانت االجنبية والقروض اخلارج
 .االقتصادية مبا يكفل للتعاونيات فرصة تنفيذ مشروعاهتا
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إنشاء قاعدة بياانت تعرب عن تطور احلركة التعاونية ومدي إسهامها يف العمل التنموي بوجه عام وكل أنشطتها  (6)
اءات واملعلومات عن احلركة التعاونية. وحتديد ، مع توحيد أساليب وطرق مجع وحتليل اإلحصاملتعددة بوجه خاص

مفاهيم املصطلحات اإلحصائية املستخدمة يف مجع وحتليل البياانت. وكذلك حتديد تواريخ مجع اإلحصاءات 
وأساليب نشرها ومواعيد هذا النشر. حتديد تواريخ اثبتة ملراجعة احلساابت ابجلمعيات واالحتادات واملنظمات 

 .تعارض مع تواريخ إعداد اخلطط التعاونيةالتعاونية مبا ال ي

والسعي إيل االندماج والتكامل بني املؤسسات  حتديد أسس وجماالت التعاون والتكامل بني أفرع احلركة التعاونية (7)
لتوطيد التعاونية الجياد شكل جديد للحركة التعاونية لدية قدرة تنافسية أمام الشركات الكربي مع اإلنفتاح خارجيا 

وتوثيق التعاون معها  ،واالستفادة من خربات التعاونيات الدولية الصالت مع التعاونيات علي املستوي العاملى
وجود آلية الستفادة التعاونيات من إمكاانت التمويل التعاوين الذايت،  يف ظل وتنشيط التبادل االقتصادي بينها

 اجلمعيات التعاونية وخاصة الزراعية اإلنتاجية واحلرفية.ابنشاء صندوق للتنميه التعاونية بغرض اقراض 

البدء ىف جهود مكثفة تثقيفية، إعالمية، تدريبية إلعادة نشر الفكرة التعاونية على وجهها الصحيح ىف أوساط  (8)
 تعاون. اجلمهور والعاملني ابجلهات االدارية وغريهم وذلك هبدف تغري الصورة السلبية الىت تكونت لدى هؤالء من ال

رعاية الدولة للتعاونيات "قطاع التعاون" ابلتنصيص علي ذلك يف الدستور ووفقا لقانون التعاون )جنبا ايل  (9)
جنب مع القطاع العام والقطاع اخلاص والقطاع املختلط( من خالل كافة اشكال الدعم واالعفاءات واملزااي 

لك دون تدخل من االجهزة احلكومية ىف نواحى التنفيذ والتحفيزات الىت تتيح للتعاونيات فرص تنفيذ خططها وذ
العملى لالنشطة التعاونية الىت جيب ان ترتك حبرية كاملة للتعاونيات من خالل االدارة والرقابة الذاتية ، على اعماهلا. 

اصة اجملال ىف اللجان املختصة برسم السياسات التنفيذية املتصلة مبجاالت نشاطه ، خ متثيل القطاع التعاوىن( 10)
االقتصادى واالهتمام به كجمعيات رجال االعمال والغرف التجارية وكافة تنظيمات القطاع اخلاص وقطاع االعمال 
وضرورة متثيل القطاع التعاوىن ىف كل اللجان على قــدم املساواة مع القطاعات االخــرى وعلى ضــوء سياسـة احلكومة 

 مات غري احلكومية والىت أتتى ىف مقدمتها التعاونيات. ىف االهتمام ابجلمعيات االهلية واملنظ

( ختصيص نصيب عادل للتعاونيات من املعوانت االجنبية والقروض اخلارجية امليسرة الىت حتصل عليها الدولة 11)
  .لالنشطة االقتصادية مبا يكفل للتعاونيات فرصة تنفيذ مشروعاهتا

، وفقا واألشخاص ذوي اإلعاقة ة مستدامة للمرأة والشباب واحلرفيني( تكوين وإنشاء تعاونيات منوذجية إنتاجي12)
)القائمني  لألسس واملعايري واملبادئ والقيم التعاونية العاملية، حتددها جلنة فنية تضم جهات االختصاص املختلفة.

املرأة والشباب واحلرفيني، وبصورة  )أصحاب احلق(تتكون عضوية هذه التعاونيات من الفئة املستحقة ابلواجب(، و
 أخص املرأة املعيلة، واألشخاص ذوي اإلعاقة. 
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( ربط التعاونيات ابلنظام التعاوين العاملي لإلستفادة من التشبيك التعاوين العاملي وفقا للمبدأ التعاوين العاملي 13)
التعاونيات النموذجية اليت سوف يتم تكوينها "التعاون بني التعاونيات"، للحصول علي احلقوق العاملية املستحقة هلذه 

 .وفقا لألسس واملعايري واملبادئ والقيم التعاونية العامليةوإنشائها 

من خالل التمكني االقتصادي وحتسني مستوي املعيشة  )أصحاب احلق(( حتسني وزايدة دخل املستهدفني 14)
تماعية واإلعتماد علي النفس واجلهود الذاتية من وذلك ملستقبل أفضل ابلبعد عن االعتماد على املساعدات االج

 خالل برامج التدريب وبناء القدرات املستمر يف إطار برامج التنمية املستدامة، حمليا وعامليا.

، علي املستوي احمللي السودان، وإقليميا تقدمي منوذج تعاوين سوداين مبواصفات تعاونية تنموية إنتاجية عاملية( 15)
أفريقيا والشرق األوسط، وعامليا علي مستوي العامل، خبلق منوذج لتعاونيات إنتاجية تنموية مستدامة بفكر وآليات 

 سودانية صرفة. 

التعاونيات النموذجية اإلنتاجية ( تصحيح املفاهيم اخلاطئة واملمارات الضارة للعمل والنشاط التعاوين، بقيام هذه 16)
املستدامة حتت إشراف جهة االختصاص التعاونية، وهو أمر ضروري للحركة التعاونية السودانية وللمجتمع السوداين 

 يف هذه املرحلة، خاصة وأننا منتلك كل مقومات الالزمة لقيام تعاونيات سودانية مبواصفات عاملية.

بصورة علمية تتوافق مع  لتدريب التعاونيني وإعادة أتسيسه ومناهجه التعاونيةإعادة هيكلة املركز القومي ( 17)
املرحلة احلالية واملستقبلية، ومبا يتناسب مع األسس والقيم التعاونية العاملية ووفقا ملراكز التدريب التعاونية وكليات 

كادر تدرييب علي املستوي العاملي وإعاة   التعاون العاملية، وتعيني مدير من ذوي الكفاءة واملعرفة التعاونية وأتهيل
 مبانية املغتصبة من قبل والية اخلرطوم.مقره و 

 حممد الفاتح عبد الوهاب العتييب

  بريطانيا –مانشسرت  –خبري التعاونيات ومدرب معتمد كلية التعاون الربيطانية 

بريطانيا -أكسفورد  –مدير أكسفورد لالستشارات والتدريب   

التعاوانت والتنمية املستدامة والتدريب وبناء القدراتمستشار/   
Oxford Consultancy & Training Ltd (O&CT Ltd.) 

1 Riverside Court, Longford Close, OX1 4NG, Oxford, United Kingdom 

Mob: 0044744853349 -  Email: aam0407@gmail.com  

Web: www.oxford-ct.co.uk 

Web: http://www.ahewar.org/m.asp?nm=1&i=1700  

mailto:aam0407@gmail.com
http://www.oxford-ct.co.uk/
http://www.ahewar.org/m.asp?nm=1&i=1700
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 http://www.un.org/ar/events/coopsyear  3فقرة  56/73أيه/ 2001توجيهات األمم املتحدة عام  -

                                 ecommandation_193_arabe.pdfhttp://www.tanmia.ma/attachments/rتوصية بشأن تعزيز التعاونيات  مؤمتر العمل الدويل 193التوصية رقم   -
  www.ica.coop انظر بتفاصيل أكثر لعدد من املنشورات التعاونية املختلفة مبوقع احللف التعاوين الدويل -

  2016يوليو  17التعاونية، لندن  Rhizome ورشة التواصل الفعال بني التعاونيات، منظمة -

  27/02/2017التعليم التعاوين يف التعليم العايل )خرباء التعاون الربيطانيني( ، كلية التعاون الربيطانية، مانشسرت  –القيادات التعاونية الربيطانية  ورشة  -

1- http://www.ahewar.org/m.asp?nm=1&i=1700  

2- https://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm  

3- http://www.ica-ap.coop/  

4- https://www.co-op.ac.uk/  

5- https://www.co-operativebank.co.uk/ 

6- https://www.co-opbank.co.ke/ 

7- https://www.ica.coop/en/cooperatives/what-is-a-cooperative 

8- www.oxford-ct.co.uk 

http://www.copac.coop/publications/un/a66136a.pdf
http://ica.coop/sites/default/files/attachments/Dame%20Pauline%20Green%20Introduction.pdf
http://www.ilo.com/
http://www.un.org/ar/events/coopsyear
http://www.tanmia.ma/attachments/recommandation_193_arabe.pdf
http://www.ica.coop/
http://www.ahewar.org/m.asp?nm=1&i=1700
https://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm
http://www.ica-ap.coop/
https://www.co-op.ac.uk/
https://www.co-operativebank.co.uk/
https://www.co-opbank.co.ke/
https://www.ica.coop/en/cooperatives/what-is-a-cooperative
http://www.oxford-ct.co.uk/

