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  اإلهداء                
 يا أمان النفس من غدر الزمان  يا أيادي الخير يا أغلى األماني                                  

  غنى هاتيك القرى عندالمدائن                                      لحن حب وأخاء وتعاون
  غنها وأجمع أياديها ونادى                                        غنها فالخير في جمع األيادي

  فيعود العيش وضاح المحاسن              وبها نسموا الى اغلى مراد                           
  ويبت الخائف المهموم آمن                                         ياايادى الخير حيتك القلوب

  قد زرعت الحب فاخضرالجديب                                     وتغنى الناس فى صوت طروب
  لحن حب وأخاء وتعاون                                            

  نبلغ المجد اذا ضمت كفوف                 لن يصيب المجد كف واحد                        
  سوف يحدونا اخاء خالد                                               وتقوينا على الدرب األلوف

        مات التعاون    فاذا الحت حما                                           
  عند هاتيك القرى عند المدائن                                         فتيقن اننا قد بلغنا المنى
عند هاتيك القرى عند المدائن                     وصنعنا مجدنا وبنينا سعدنا                        

  
أداء االستاذ:عبد الكريم الكابلى في مقدمة البرنامج التعاوني  النشيد التعاوني كلمات االستاذ : صديق مدثر ،

" لغرس وتنمية مضامين تربوية وأخالقية 1983 - 1976الذي كانت تقدمه إذاعة أمد رمان في الماضي "
ونفسية وفكرية واقتصادية، في مخاطبتها للتعاونيين والمواطنين بصورة عامة حيث كان الناس يتجمعون فى 

اني حول جمعياتهم التعاونية ويفترشون البروش والرمال ويسمعونه فتتعطر نفوسهم وتقوي الريف السود
  عالقتهم بالتعاون وتنمو وتتطور.

  
  م جميعا والي النساء بصورة خاصة .......كاليهذه الكلمات المعبرة نهديها الي 

   ففلن يصيب المجد كف واحد                         نبلغ المجد اذا ضمت كفو  
 فالمستقبل للتعاون......                    
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                   مقدمـــــة
، تظهر يف السودان ات والتمويل األصغر ويف ظل األزمات املتالحقة اليت تواجهنامن خالل الواقع احلايل للتعاوني

اعني، احلاجة املاسة للمزيد من اجلهد على املستوي القومى ىف كافة اجملاالت لضمان جناح وتنمية وتطوير هذين القط
فرص واسعة للمسامهة بلنظام التعاوين ، لتمتع اوظيفته االقتصادية واالجتماعية املنشودة هلماوتكاملهما بكفاءة لتأدية 

من مقومات وأسس ومبادئ تتوافق مع ضوابط وأسس وأهداف التمويل  ملا يتمع بهو يف التنمية ومكافحة الفقر، 
األصغر، وبالتايل إمكانية إستغالل إمكانياته يف إطار الصيغة التعاونية.  هذه الورقة حماولة لتقدمي فكرة واضحة عن 

والقيم واملبادئ واألسس التعاونية اليت يقوم عليها النظام التعاوين السليم، واهلدف األساسي هو  هاودور  التعاونيات
 ، ومن مث إجياد صيغة مناسبةالتمكني القتصادي للمرأةالوصول لقناعة بأمهية إستغالل التعاونيات للتمويل األصغر يف 

من أجل تنمية وتطوير املرأة يف فعال بينهما لتفاعل اللات للربط بني التعاونيات النسوية والتمويل األصغر ووضع مؤشر 
وتطوير املرأة ومتكينها  هذا الربط خيلق صيغة جديدة للتفكري بشأن تنمية الريف واحلضر ومتكينها أقتصاديا وأجتماعيا.

ختلفة من خالل ، كضرورة اقتصادية وليس كواجبًا أخالقيًا فحسب، وهذا ما يتوفر للتعاونيات بأشكاهلا املأقتصاديا
وثيق الصلة بالتنمية املستدامة، والذي ال يتحرك بدافع الربح كحالة منهج املشروع اخلاص أو  ويالتنماملنهج التعاوىن 

بدافع اشباع االحتياجات ( حاجة املستهلك للسلعة  تتحرك التعاونيات قية كحالة منهج املشروع احلكومى.بأوامر فو 
شغيل قوة عمله ومدخراته احملدودة ) وباألستخدام املرشد للموارد، وبالتايل اشباع أو اخلدمة وحاجة املنتج اىل ت

املستهدفة تنمية  وهلذا فاملنهج التعاوىن يصري هو االقرب مالئمة حني تكون التنمية ،احتياجات أكثر مبوارد أقل
دف توسيع اخلياراتن ولالكما أنه وثيق الصلة بالتنمية البشرية، أي تنمية االنسان باالنسا  ،متوازنة  .تاحةامل نسان 

لغى ون أن يها داستخدام، و ىف كيان تعاوىن كبرياملبعثرة فالتعاونية تقوم على جتميع اجلهود الصغرية واالموال القليلة 
برغم ضآلة املشاركات ومن مث ال  الكبري مزايا االنتاج الكبري ووفورات احلجم ة بذلكققحمالصفة اخلاصة للملكية، 

كيفية الوصول لشكل تعاوين ميكن من خالله إستغالل   تركز عليالورقة و عف االدخار عائقا أمام التعاونية. يقف ض
 ندوره الرتكيز عليبالنساء وال يذهب لغريهم، من التمويل األصغر بكفاءة وإقتدار ليصل ايل املستهدفني احلقيقيني، 

األنتاج والتوفري والتسليف التعاونية النسوية  مجعياتن خالل يف عملية التغيري والتنمية، بدجمهن يف مشاريع تنموية م
هن النساء، ومتول وتدار من قبل املتعددة األغراض ذات شخصية اعتبارية ومالية وإدارية مستقلة، تقتصر عضويتها على

قتصادية واالجتماعية يف احلياة اال طتها التمويلية والتنموية من اجل تنمية املرأة ومتكينها وتعزيز دورهانشأ، ومتارس 
هذه التعاونيات تعترب من أهم األفكار . عروفةوأخالقيات التعاون امل معتمدة على قوانني وأسس ومبادىءوالثقافية 

دمات التمويل خلسدت فراغا كبريا و  عاملياالتعاونية العلمية والعملية اليت وجدت فرصتها للتطبيق العملي والعلمي 
ولقد إستفاد بروفسور حممد يونس صاحب بنوك الفقراء من روح  خاصة النساءة املنتجفئات الاآلمن والفاعل لكل 

وحقق إجتازا إنسانيا وتارخييا إلن روح وأسس تعاونيات االدخار واإلقراض تتمثل  وأسس تعاونيات االدخار واإلقراض
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رتك وذلك بأقل تكلفة يف أن التعاون جتميع واحتاد ، لبعض األشخاص وجهودهم املبعثرة بغرض حتقيق هدف مش
  ممكنة لرفع املستوي االجتماعي لألعضاء عن طريق زيادة الدخل أو االقتصاد يف التكاليف

  المحور األول: مفاهيم تعاونية

 ومشل العديد من أمناط النشاط اجلماعي بني ظاهرة اجتماعية أنسانية، قدمية قدم البشرية، التعاون :ماهية التعاون
ال ميكن أن تتحقق باجملهود  لعون والتضامن واملساعدة املتبادلة وذلك لتحقيق أهداف اقتصاديةاألفراد املتمثل يف ا

الفردي، ومورس التعاون بالفطره يف كافة اجملتمعات منذ االزل وبدى ذلك جليًا من خالل تعاون افراد اجملتمع الواحد 
واالتراح ومعاجلة اثار الكوارث الطبيعية واحلروب  يف اقامة املساكن او جين احملاصيل الزراعية ويف مناسبات االفراح

حيث كان الناس يندفعون فطريًا لتقدمي العون واملساعدة لصاحب احلاجة ويتوقعون املعاملة باملثل عند حاجتهم هلذا 
ى لتأدية العون ايضاً. ان كلمة التعاون ذات معين أجيايب وتعين املشاركة واملساعدة املتبادلة والعمل معًا كطريقة مثل

واجناز االعمال بشكل افضل واسرع، والتعاون ليس هدفاً حبد ذاته ولكنه وسيله مثلى لبلوغ اهلدف. ولسنا هنا بصدد 
 الفطرية)، إمنا ينصب حديثاً عن التعاون املنظم كوسيلة وأداة أصالحية وتصحيحية يف( احلديث عن التعاون يف صورته

الثامن عشر كرد فعل للمساوئ  اب الثورة الصناعية بأوربا يف منتصف القرناجملتمع والذي برز بصورة واضحة يف أعق
والطبقة العاملة، ومتثلت هذه اآلثار السيئة للنظام الرأمسايل  النامجة عن فشل الرأمسالية، خاصة بالنسبة للمزارعني

 مستوى املعيشة، استغالل عن أعداد كبرية من العمال، وانتشار العطالة اخنفاض وتدين يف املتدهور يف االستغناء
، وهو واقع االجتماعية اخلطرية النساء واألطفال يف اإلنتاج الرأمسايل الخنفاض أجورهم وظهور كثري من األمراض والعلل

  .شبيه بالواقع الذي نعيشه اآلن يف السودان

االستهالكي، والتعاون االنتاجي هناك أنواعا للعمل التعاوين من أمهها التعاون الزراعي، والتعاون  :الجمعية التعاونية
احلريف، والتعاون اإلئتماين، وغريها من اجملاالت األخري، ولقد كانت التعاونيات دائما تسعى لتحويل األستثمار 
الضعيف املشتت املتناثر وسط حبر املزامحة الكبرية والغري عادلة إىل األستثمار الكبري القادر على املنافسة وزيادة 

لك من خالل جتميع اإلمكانات واجلهود املشرتكة وتوحيدها يف وعاء إقصادي وإجتماعي يسمي األنتاجية، وذ
"اجلمعية التعاونية" واليت هدفها النهائي ليس حتقيق ألرباح وامنا تقدمي اخلدمة اجليدة نوعا وكما لألعضاء وغري 

وب إنساين من خالل وسائل إقتصادية االعضاء. والتعاونيات تسعي لتحقيق أهدافها األجتماعية واألقتصادية يف ث
يستغل فيها الربح املتحقق ملصلحة األعضاء وغري األعضاء، فمثال يشجع التعاون الزراعي املزاعني على الصمود أما 
االستغالل ويف فوضى السوق مىت ما توفر هلم ضمان سالمة املمتلكات التعاونية اليت ختصهم واالشراف والتطبيق 

لقواعد األساسية للتعاون وتذليل نشر العمل والنشاط التعاوين وأعتماد مبدأ األستقاللية األقتصادية الدقيق للمبادئ ول
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والتنسيق اجليد مع املؤسسات التسويقية والتوافق مع حاجة األسواق وتأمني التمويل الالزم بأفضل واكفأ معايري العدالة 
الدميقراطي الشرط االساسي للعمل التعاوين السليم ألنه جينبنا فرض ورفع األنتاجية كماً نوعاً.  ويعترب التأسيس املدين و 

القيادات احلزبية والطائفية والقبلية والعشائرية على اجلمعيات التعاونية وبالتايل ضمان الكفاءة اإلدارية وجناحها 
عبارة عن جمموعات أولية  ونيةواجلمعية التعا  واألبتعاد عن الربقرطة وتدين مستويات األستثمار واملردودية األقتصادية.

(شبكة) تضم جمموعة من األشخاص إلدارة مصاحلهم االقتصادية بصورة مجاعية وعلي األسس التعاونية الدميقراطية 
واحد صوت واحد" أي صورة  ه من رأمسال يف التعاونية أي "عضولكل عضو صوت واحد بغض النظر عن ما ميلك

منظمة عادلة ينشئها األفراد لتبادل املساعدة بقصد رفع مستواهم وهي بذلك  ور التشبيك احملكم بني األفراد،من ص
االقتصادي واالجتماعي . فالتعاون  هو جتميع واحتاد، لبعض األشخاص وجهودهم بغرض حتقيق هدف مشرتك 
اء وذلك عن أقصر الطريق وبأقل تكلفة وعلي أحسن وجه وهذا اهلدف ينتهي إيل رفع املستوي االجتماعي لألعض

عن طريق زيادة الدخل أو االقتصاد يف التكاليف والسبيل إيل حتقيق هدف األعضاء املتعاونني هو إنشاء منظمة 
اجتماعية تعمل بوسائل اقتصادية. املنظمة التعاونية ليس هدفها التخفيف من املوقف الذي خلقه االقتصاد التجاري 

أعضائها من السيطرة االجتماعية واالستغالل االقتصادي  ية وحتريرهإذ يتلخص هدفها يف مار من ذلك، بل هو أكث
ما املسيطرون علي املواقع اإلسرتاتيجية اليت خلقها االقتصاد التجاري مما يرفع من مستوي معيشة اللذين يتمتع 

يز املنظمة ولذلك تتم إلنتاجية والتسويقية االقتصادية.أعضائها املتعاونني بزيادة دخوهلم احلقيقية مبختلف الوسائل ا
وحتقيقا هلذه  التعاونية عن املنظمات األخرى من حيث أهدافها ومن حيث الطرق اليت تتبعها لتحقيق هذه األهداف.

األهداف جيب أن تقوم أية منظمة تعاونية علي أساس عنصرين أساسيني اجتماعي،اقتصادي يفسران علي أن املنظمة 
م وان إشباعترابط بني أشخاص أدركوا  لتعاونية تتكون منا ا بني بعض احتياجا ها وما زالوا يدركون أن هناك تشا

منشأة ( ع هذه االحتياجات بالطرق الفرديةوبتكوين منشأة تعاونية يكون أحسن بكثري من إشبا  ،باألسلوب التعاوين
ة التعاونية وهو اقتصادية هلا هدف مطابقا متاما للحاجيات اليت يراد إتباعها وهكذا تري أن الروابط هو أصل الفكر 

. ومن هنا تتأكد خاصية وفعالية التشبيك يف التعاونيات واليت متازج ىبني )السبب املباشر يف وجود املنظمة التعاونية
الناحية العملية والعلمية مع الرتكيز علي تقدمي خدمات جيدة يف الكم والكيف للمستهدفني من خالل العمل 

  اجلماعي املشرتك.

وهي تعرب عن القيم والطبيعية الشعبية للتعاونيات واحلرية يف املمارسة، وإن  :"االدارة الديمقراطية" ديمقراطية اإلدارة
طبيعة األساس الدميقراطي لتكوين اجلمعية التعاونية تتطلب وضع السلطة الرئيسية يف اجلمعية يف يد االجتماع العام 

م علي قدم املساواة (صوت واحد عضو (اجلمعية العمومية) الذي حيق جلميع األعضاء االشرتاك في ه واإلدالء بأصوا
واحد مهما بلغت قيمة األسهم)، وهذا ينطبق علي اجلمعيات التعاونية علي اختالف أنواعها. أن املبادئ العامة 
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فبينما  .ختتلف اختالفًا بينًا وواضحاً  لإلدارة التعاونية مقارنة بإدارة املؤسسات التجارية اخلاصة واملؤسسات احلكومية
إن اجلمعية التعاونية هلا جند أن املؤسسات التجارية اخلاصة تعترب احلصول على أكرب ربح هو املقياس السائد، ف

تدار من أعلى،  هاولكنربح واخلدمة وأيضًا حافز التنمية، للمؤسسة احلكومية أيضًا حوافز الو  حافزان, الربح واخلدمة،
اواجلمعية التعاونية تتضمن عامًال قوي شاركة أن م من املؤكد. و أي تدار من أسفل ًا هو اشرتاك أعضائها يف إدار

ة اليت جيب أن يضعها يف االعتبار كل من يهتم بنشر الفكر التعاوين ألنه من صميم األعضاء هو أهم مسات التعاوني
التعاوين قد فرض على الناس ولقد فشلت احلركة التعاونية يف كثري من الدول النامية ألن الفكر  "اهلوية التعاونية".

فرضاً، حيث جند أن األعضاء قد حصلوا على املسئوليات االقتصادية ومل حيصلوا على املشاركة الضرورية يف صنع 
واملواطنني  قاد البعض استحالة تعليم املزارعني واحلرفيني والنساءالشعور الضروري باملسئولية التضامنية،العت القرارات أو

ون مشاركة فعالة يف إدارة اجلمعية التعاونية وال اعتقد أن هذا صحيح، زد على ذلك فإن فكرة التعاون األميني ليشارك
  التنظيم التقليدي للمجتمع القبلي.الكثري من قيم تتفق متاماً مع 

ون الدواء القتصاد وإطالق للقوى املنتجة من عقاهلا وهو ميكن أن يكاتحرير ل نظامإن التعاون  :الديمقراطية التعاونية
الناجع لعالج الكثري من املشكالت اليومية للسوق اليت أصبحت اليوم مشكالت مزمنة بل أدت إىل اختناقات 
متوينية.. ويف آخر األمر إىل ضائقة الغالء.. بل أن احلركة التعاونية مبا ميكن أن نضيفه من ثقافة جديدة يف الوعي 

ملواطن من جتارب يف اجملاالت االقتصادية, ومبا تبتدع من وسائل علمية الزراعي والتجاري واإلنتاجي، ومبا تثري به ا
ا وسيلة حية لتعليم الشعب  لتطوير اإلنتاج والعالقات اإلنتاجية، وبأثرها السلوكي على البناء القومي للمجتمع فإ

دما تكون وسيلة وتربيته. فالشعوب تتعلم باملمارسة وهي تتعلم أسرع عن طريق العمل اجلماعي وبصفة خاصة عن
العمل األساسية هي الدميقراطية التعاونية اليت تتيح لألعضاء حرية التعبري عن الرأي وتساعد على التوصيل للقرارات 
م يصنعون مستقبلهم بأفكارهم وختطيطهم وجمهودهم يف  الرشيدة عن طريق احلوار اهلادف.. مث هي تشعر األعضاء بأ

إن جوهر التعاون وطبيعته وظروف نشأته  ويف العمل شاملة للتخطيط والتنفيذ. العمل مما جيعل الوحدة يف الفكر
تقضي حبرية واستقالل ومساواة أعضاء التعاونية وتسيري ورقابة مجعيتهم التعاونية وهو ما يعرب عنه ويرتمجه مبدأ 

األعضاء الذين تكونت منهم ومن الدميقراطية التعاونية الذي يعين االعرتاف بالسلطة العليا وعلي قدم املساواة لكافة 
ا وتقرير مصريها حبيث ال تكون حركة مجعيتهم مفروضة بواسطة  أجلهم اجلمعية التعاونية فيكون هلم حق وسلطة قياد
سلطة خارجية وإمنا تكون هذه احلركة خاضعة لإلرادة اجلماعية لألعضاء كما تكون معربة عن مصاحلهم ومشبعة 

م املشرتكة واليت  تكونت اجلمعية بغرض إشباعها أفضل إشباع ممكن. يتحقق ذلك يف الواقع العملي عن طريق حلاجا
م الدميقراطية وأمهها  م  كمنتجني وزراعيني وكأعضاء تعاونيني من خالل تشكيال ممارسة األعضاء حلقوقهم وسلطا
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ابة األصل التعاوين العام الذي يتعني احرتامه اجلمعية العمومية وجملس اإلدارة. وال شك إن الدميقراطية التعاونية تعترب مبث
  كقاعدة عامة حتكم اجلمعيات التعاونية بكافة أنواعها.

البنيان التعاوين هو اجلسم واهليكل الذي يضم كل وحدات احلركة التعاونية من القاعدة ايل القمة،  :البنيان التعاوني
تركيزا علي نشاطها اخلدمي األستهالكي مما أدي ايل إمهال أن احلركة التعاونية وضعت يف قطاع اخلدمات واألستهالك 

ا مع  النشاط اإلنتاجي، ولقد أدي هذا الوضع الشاذ ايل الرتكيز علي اجلانب اخلدمي للتعاونيات وأفقدها عالقا
القطاعات األخري و اليت تتشابه مع منا شطها. فالواقع التعاوين يؤكد عدم وجود صالت حقيقية واضحة للحركة 
ا تضم  التعاونية بقطاع الصناعة بالرغم من وجود التعاونيات احلرفية، وصلتها بقطاع الزراعة ضعيفة بالرغم من أ

م أما بعدها فلقد فقد التعاون وخاصة التعاون األنتاجي والزراعي حيت تلك 1989تعاونيات زراعية منتجة، هذا قبل 
ا سابقا. و  ت تبعية اجلهاز احلكومي الديواين املختص باحلركة التعاونية بني تنقلاألمهية النسبية اليت كان يتمتع 

وزارة الشئون  - وزارة احلكومات احمللية  -السكرتري اإلداري  -الوزارات ... منذ إنشائه وفيما يلي التطور لذلك :
 -عاون والتنمية الريفية وزارة الت -وزارة التجارة والتعاون والتموين  -وزارة التخطيط االقتصادي  -االجتماعية والعمل 

 وزارة التجارة -وزارة التجارة والصناعة  -وزارة التجارة والتموين  -وزارة التعاون  -وزارة املالية واالقتصاد الوطين 
ويف حالة التبعية للوزارات يتعدل االسم فتارة مصلحة التعاون وتارة قطاع التعاون ... اخل اآلن  (حالياً)، اخلارجية 
  لعامة للتعاون.األمانة ا

وتتمثل القيم التعاونية يف املساعدة املتبادلة، املساعدة الذاتية ، املسؤولية الذاتية ، الدميقراطية ،  :الِقَيم التعاونية
  املساواة ، العدالة ، التضامن.

  :المبادئ التعاونية 
جنسي أو اجتماعي أو  ون متيزد ) العضوية االختيارية املفتوحة : التعاونيات منظمات مفتوحة لكل األشخاص1(

  . عرقي أو سياسي أو ديين وتتمتع التعاونيات باحلياد جتاه اجلميع
ا واختاذ  ) اإلدارة الدميقراطية للتعاونيات: التعاونيات منظمات دميقراطية حيكمها أعضاؤها2( ويشاركون يف سياسا

 أمام ناخبيهم ولألعضاء حقوق تصويت متساوية عضو مسئولني القرار عن طريق ممثليهم املنتخبني دميقراطيا واملمثلني
  املستويات األعلى تدار التعاونيات وتنظم بأسلوب دميقراطي. واحد صوت واحد وعلى

 يساهم األعضاء بعدالة يف رأس مال تعاونيتهم الذي يكون ملكية تعاونية , ويتلقى : ) مسامهة العضو االقتصادية3(
األنشطة االخري اليت يوافق  ملسهم وميكن ختصيص الفائض لتطوير التعاونية و دعماألعضاء تعويضا عن رأس املال ا

.                  مع التعاونية عليها األعضاء ويوزع الباقي على األعضاء بنسبة تعاملهم
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ويؤمنون متويلها املايل وميكن هلم  يرها أعضاؤها) اإلدارة الذاتية املستقلة :التعاونيات منظمات ذاتية اإلدارة يد4(
باإلدارة أو التمويل شرط تأكيد اإلدارة الدميقراطية ألعضائهم  التعاون مع منظمات أخرى أو مع احلكومات سواء
                  . الذايت التعاوين واحملافظة على التحكم

ا املنتخبة ومديرها  ) التعليم والتدريب واإلعالم : تقدم التعاونيات التدريب والتعليم ألعضائها5( بالتعاونيات ولقيادا
م ، مع تنوير الرأي العام عن طريق اإلعالن واإلعالم وخاصة  وموظفيها ليستطيعوا أن يسامهوا بفعالية لتنمية تعاونيا

                  .رأي عن طبيعة ومزايا التعاون عن طريق التثقيف والتوعية التعاونيةوقادة ال الشباب
التعاونية بالعمل سويا من خالل  ) التعاون بني التعاونيات : ختدم التعاونيات أعضاءها بكفاءة أكثر وتقوى احلركة6(

                  .واإلقليمية والدولية ة احملليةاملؤسسات واملنظمات واالحتادات التعاوني
ا يف جمال الصحة  ) االهتمام باجملتمع : تعمل التعاونيات من أجل التنمية االجتماعية املتواصلة7( فتقدم خدما

ا    مبوافقة األعضاء.والتعليم وتوفري مياه الشرب اخل جملتمعا

  ور ومنهج العمل في الجمعيات التعاونيةدست
لكل مجعية تعاونية غرض اقتصادي عملي ممكن التنفيذ وهدف اجتماعي حتققه، وذلك علي أساس احرتام إرادة -1

ا وهم ينضمون إليها لتحسني أحواهلم االقتصادية وتوقع مزايا يف صورة دخل أعلي وخدمات أحسن  أعضائها ورغبا
ة واإلحساس بالطمأنينة اليت تتحقق نتيجة النتماء هؤالء األعضاء إيل جمموع متضامن منظم ومستوي أرقي من املعيش

يلزم للجمعية التعاونية حد ادين من الضمانات لكي تؤدي أعماهلا بنجاح. ومن أجل هذا -2 داخل هذه اجلمعية.
اجلمعيات التعاونية من  متقبل اجلمعيات معونات احلكومة، وتتوقع أن يصدر القانون الذي ينص فيه علي أحكا

                  .يلزم للجمعية التعاونية نظام داخلي أعماهلا، يضعه األعضاء ويرتضونه- 3.منافسيها
تكون اجلمعية أمواهلا الذاتية من أعضائها أوال، ومن هنا كان رأس املال يف اجلمعية غري حدود يزيد من األعضاء -4

انضمام أعضاء جدد، وال تقبل اجلمعي أموًال بطرق معينة مثل فرض فوائد عالية علي السلف اليت  القدامى ومن
يدير اجلمعية جملس إدارة منتخب متطوع يف -5 تقدمها ألعضائها، أو أموال حتصل من املراهنات واليانصيب.

ا وتعو  يضًا ملا يبذلونه من جهد للقدرات اليت البداية، مث تطبق اجلمعية أسلوب احلوافز تشجيعًا للقائمني علي إدار
تلتزم اجلمعية التعاونية خباصية الفيدرالية أي االحتادية يف التعاون ومبقتضي ذلك تنتمي كل -6 تبذل يف سبيل ذلك.

تعلن اجلمعية التعاونية بصورة عملية عن -7. مجعية إيل االحتاد التعاوين وتتعايش مع التنظيمات القائمة يف اجملتمع
تلتزم اجلمعية التعاونية خبطة الدولة وتنفذ اجلمعية  -8. ئها وعن شعار التعاون وهو الفرد للمجموع واجملموع للفردمباد

التعاونية قانون التعاون والقوانني املوضوعية الصادرة لإلنتاج والتوزيع واخلدمات وتنفذ اجلمعية التعاونية أعماهلا بدرجة 
.                                              التنظيمات واملكونات العليا القومية والدولية والتعاونية من اجلودة ميكنها من أن تنتمي إيل
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معية وتتحدد العالقة بعدد العالقة بني العضو واجلمعية ، هي مرتكز القوة يف هذه اجل :العالقة بين العضو والجمعية
من االعتبارات ، وهي عالقة ثنائية ، إذ يتعني أن يكون العضو مسامها ومتعامال ومواليا للجمعية ، كما يتعني علي 
اجلمعية كمشروع أن تكون فعالة يف تقدمي ما حيتاجه العضو من خدمات ... وتتأثر العالقة أيضا نتيجة للقوي احمليطة 

يف السوق املنافسة أو املناهضة للتعاون ، كثريا ما يدور يف جو من الريبة أحيانا أو القلق أحيانا من باجلمعية ، فالعضو 
عضويته يف مجعيته . ولذلك فأنه يتعني علي اجلمعية أن تبذل جهدا مستمرا لتأكيد وجودها وتأمني أعماهلا ، بالدعوة 

عية من أعضاء موالني ، مدركني لرسالتها قادرين علي تفهم املستمرة والتعليم والتدريب. فالقاعدة هي أن تتكون اجلم
 العمل التعاوين واملسامهة يف جناحه. 

مستوي اجلمعية العمومية للمسامهني ، وهي أعلي قمة لإلدارة يف  :مستويات اإلدارة والتشبيك في النظام التعاوني
أو موضوعات يطرحها عضو ويتخذ القرار بناًء  احلركة التعاونية حيث يتم فيها التصويت احلر املباشر علي مقرتحات

علي نتيجة األغلبية املطلقة يف األصوات ويتعني علي مجيع املسامهني احلاضرين اإلدالء بآرائهم وعلي الذين ال يوافقون 
وتنفيذاً له ، كاعتماد ملبدأ الدميقراطية   –علي إمجاع الرأي (رأي األغلبية) االمتثال له باعتبار أن رأيهم هو رأي األقلية 

هذا رغم أنه يف بعض األحوال ال يكون رأي األغلبية يف اجلمعية العمومية صحيحاً أو لصاحل أفراد دون صاحل اجلمعية 
خاصًة يف البالد النامية وفيه خصوصية القبلية والعالقات االجتماعية. حيث رمبا يتخذ القرار باألغلبية ، جملرد العاطفة 

، أو نتيجة املعلومات املغلوطة أو الناقصة خاصة وأن أغلب األغلبية (أمية) ايل غري ذلك من أو التعاطف ، أو الكرم 
األسباب ويف كل األحوال علي األقلية االمتثال لرأي األغلبية وفقًا لروح الدميقراطية. ونذكر أن لكل مساهم (صوت 

أمسايل (وهذا يعكس دميقراطية العمل واحد) مهما بلغت عدد أسهمه علي عكس الشركات املسامهة يف النظام الر 
التعاوين املتمثل يف صوت واحد للفرد مهما كانت عدد األسهم) اليت ميتلكها علي عكس مسامهي الشركات املسامهة 

  أو شركات األشخاص يف النظام الرأمسايل.

  المحور الثاني: الوضع الراهن للتعاونيات في السودان

تخدام اإلنسان ملعطيات العلم يف تطوير وسائل اإلنتاج واستخدام اآللة على نطاق لقد كان لتطور العلم واملعرفة واس
واسع وزيادة اإلنتاج األثر األكرب يف ظهور التعاون املنظم حيث أن اخرتاع نول النسيج اآليل كان الدافع ألصحاب 

م ومجع أنوال النسيج اليدوية لالجتماع والقراءة واإلطالع ليجدوا يف أراء روبرت أوين ال تعاونية سبيال لتنظيم عالقا
م من خالل مجعية تعاونية أطلق عليها رواد روتشدال ، ولقد أرخ هذا بداية لنواة تعاونيات اإلقراض  مدخرا
واإلدخار. ومن مث تطورت األفكار التعاونية وصوال إىل مبادئ احللف التعاوين الدويل واستمر الفكر التعاوين يؤثر يف 

 ويدفعه ملزيد من الدراسة والتطوير والتطبيق باإلضافة إىل تأثري عهد الثورة الصناعية مما أدى لظهور العقل اإلنساين
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جمموعة األفكار واملبادئ التعاونية املنقولة عن عدد من املفكرين وعلي رأسهم روبرت أوين. تطبيق هذه املبادئ ساعد 
ملتوقع وانتقلت التعاونيات من النشاط الواحد إىل العمل يف علي انتشار التعاونيات يف املدن األوروبية بشكل فاق ا

خمتلف النشاطات االقتصادية واالجتماعية واخلدمية والتمويلية وكانت تعاونيات اإلقراض واإلدخار حاضرة دائما ، يف  
يل بالد العامل كثري من الدول األوروبية وبصورة أخص املانيا. حناح هذه التعاونيات يف أوروبا ساعد علي إنتقاهلا ا

األخري حيث كان هلا وجود مميز يف اهلند وبنقالديش يف آسيا ويف تنزانيا ومصر بأفريقيا ويف العديد من دول أمرييكا 
الالتينية. ولقد أكدت احلركة التعاونية شعبيتها على مر العصور وانتمائها ملصلحة األفراد واجلماعة لتحقيق أهدافها 

الثقافية وغريها , واستطاع التعاون نتيجة النجاحات اليت حققها ومن أمهها تعاونيات االجتماعية واالقتصادية و 
اإلقراض واإلدخار ، نقل االهتمام به من اإلطار احمللي إىل اإلطار الدويل حيث مت تأسيس احللف التعاوين الدويل 

احتفل يف الذي و لعامل، مليار من سكان ا 3بعضوية تقرتب من املليار عضو وختدم حوايل  1895بلندن عام 
  مبرور مائة وثالثة عشرعاما على تأسيسه.  2008السادس من يوليو 

تعترب التعاونيات وعاء ومدخل للعمليات التنموية وميكن أن تكون عامال مهما للتطوير وطريقا ميهد للنمو االجتماعى 
ا ميكن أن تؤدية ىف جمال تطوير القوى واالقتصادى ىف السودان يف ظل الظروف األقتصادية والسياسية الراهنة، مل

 تكون أن ميكناالنتاجية وتسييد أمناط أكثر تطورا من العالقات االنتاجية واملسامهة يف بناء السالم الدائم. و 
هناك عالقة ، فاالنتاجية ىف اجملتمعو  األنتاج ألبنية املؤسسية ىف اجملتمع  عامل مؤثر يفالتعاونيات باعتبارها جزء من ا

قضية  بالتايل أرتباطو ، كلما تتطورت التعاونيات كلما ذاد النتاج واألنتاجية، ة بني حالة التعاونيات ومنو االنتاجيةطردي
آالف  9القطاع التعاوين حاليا واملتمثل يف حويل التعاوىن ىف كافة القطاعات.  باالسهامنمية املستدامة يف السودان الت

، ية هذا االسهاميواجه بالعديد من املشاكل واملعوقات الىت تؤثر على فعال منظمة تعاونية يف القطاعات املختلفة،
رجية أمهها إمهال لعديد من العوامل الداخلية اليت تتمثل يف غياب الدميقراطية والفساد، أضافة ايل عوامل خانتيجة ل

لىت تواجه هذه التعاونيات. من املشاكل ا وضع العقبات ىف طريق منوها اىل غري ذلكها و وصايتها على احلكومة وفرض
إلقامة شكل تعاوين منظم، وذلك بتشجيع من حكومة  احملاوالت األوىلشهدت أواخر العشرينات من القرن املاضي 

الزراعي  البدايات األوىل للحركة التعاونية السودانية كانت زراعية بظهور مجعيات التسليف املستعمر، وال جدال يف أن
واملرابني الذين يقدمون سلفيات جمحفة لزراعة  احلكومة حلماية املزارعني من استغالل التجار بدلتا طوكر، وبتشجيع من

األساسي ليس محاية املزارعني ومصاحلهم بل ضمان حتقيق إنتاجية عالية  القطن الذي توسعت فيه احلكومة، والغرض
واجتاه احلكومة  أدى ذلك إىل فشل التجربة تسويق هذا اإلنتاج مبا يعود باملصلحة والدفع للحكومة، ولقد مع إمكانية

املزارعني مباشرة دون تنظيمهم يف شكل مجعيات  إىل زراعة وإنتاج القطن طويل التيلة مبشروع اجلزيرة بالتعامل مع
  تعاونية. 
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تة...إخل)، التعاون غريزة تأصلت يف اجملتمع السوداين وبرزت يف أروع صورها منذ القدم متمثلة يف (الفزع والنفري واخلأن 
تلك الصفات املوروثة والعادات والتقاليد الراسخة تشبه إىل حد كبري يف مضامينها األسلوب التعاوين، واليت هيأت 

سيس حركة تعاونية أرضية صاحلة ومناسبة لنشر الفكر وبعث روح التعاون، ولقد جرت عدة حماوالت إلنشاء وتأ
اجلمعيات التعاونية للتسليف والتسويق الزراعي بشرق ، لعشرينات)مجاعات الصيد بغرب السودان (مطلع امتثلت يف 

مشروع ،  1935جلمعيات التعاونية لطحن الغالل بوسط السودان (رفاعة) ، ا 1933- 1927السودان (طوكر) 
، م)1936الشراكة التعاونية بشمال السودان (حفري مشو ، م)1936الكنتني التعاوين بوسط السودان (ود مدين 

ذا املد التعاوين يتطور عقب قيام الشراكة التعاونية الزراعية بشمال السودان اليت اكتسبت شهرة واسعة وكانت أخذ هو 
امتد التأثري إىل مديرية النيل األزرق حيث قامت يف العام . مث من أميز التجارب التعاونية يف ذلك الوقت على اإلطالق

زراعية يث واجلرارات واآلالت األخرى لتقدمي اخلدمات الم بقرية (ود سلفاب) مجعية إلستجالب احملار 1944
وقامت تعاونيات يف أجزاء متفرقة مثل:(التعاونيات اإلستهالكية يف اخلرطوم وأم ، وبعدها لألعضاء وملواطين املنطقة

ية مسيت تعاونية مببادرة شعب تكونت أول مجعية 1937يف عام  .درمان وتعاونيات التسويق والتسليف مبنطقة اجلزيرة)
الشمالية مث ظهرت أول مجعية تعاونية مبشروع اجلزيرة بقرية  بالشركة التعاونية توالت بعدها التعاونيات يف املديرية

 اختذت احلركة 1948، ويف العام 1944واستجالب اجلرارات واحملاريث وكان ذلك يف عام  ودسلفاب لطحن الغالل
معلنة صدور أول قانون للتعاون بالبالد،  قدمها املسرت كامل لإلدارة الربيطانية التعاونية شكلها القانوين اثر املذكرة اليت

القانون على اجلانب االقتصادي أكثر من اجلانب االجتماعي، لذلك  لقد ركز هذا .1952والذي اكتمل يف العام 
نفسه قد  1948نه يف العام ينل هذا القانون ثقة احلركة التعاونية الوطنية، فعلى الرغم من أ ولعدة أسباب أخرى مل

مت تكوينه من مجعيات حتت هذا ما  شهد تسجيل أول مجعية تعاونية وهي مجعية ودرملي التعاونية الزراعية، إال أن
  .التعاونيات اقتصادياً واجتماعياً  قلة وضعف العضوية ومن مث ضعف أثرل ، باإلضافة القانون  قليل

اية السبعينيات ظل القطاع التقلي دي اهلام خارج قطاع التعاون ودائرة التمويل املؤسس وتركزت التسهيالت ويف 
االئتمانية للبنك الزراعي على املستثمرين من قطاع الزراعة املطرية اآللية، وبدرجة أقل من مشاريع الدولة بالقطاع 

ين تنافساً شديداً من القطاع اخلاص واجه القطاع التعاو ومنذ مثانينات القرن املاضي املروى وىف الزراعة النيلية الصغرية . 
ليس فقط بالنظر إىل املوارد الذاتية للقطاع األخري بل بقدرته على احلصول على األموال العامة املخصصة للقطاع 
التعاوين والتغول على األموال التعاونية، مث كانت الطامة الكربى بتكبيل احلركة التعاونية بالقرارات اليت صدرت يف 

ليت مت مبوجبها حل جمالس األدارات التعاوينة املنتخبة واستبداهلا بلجان التسيري البعيدة فنيا عن العمل ، ام 1989
وهى أساس احلركة التعاونية والوحدة (التزال الغالبية العظمى من اجلمعيات القاعدية كما . التعاوين املتخصص

تشكو من عدم توفر التمويل  )ن مصب اخلدمات واملدافعاألساسية اليت تبدأ منها تعبئة املوارد واليت ينبغي إن تكو 
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ا الثانوية أو املباشرة. بالرغم من األهداف الرمسية املعلنة إلشراف و  املؤسس على مستواها احمللى، سواء عرب تنظيما
ت النتيجة تكاثر الدولة ورعايتها للتعاون مل تتطور احلركة التعاونية كمكون أصيل إلسرتاتيجية تنمية طويلة املدى ، وكان

"بروس" للجمعيات االستهالكية يف املراكز احلضرية اآلهلة بالسكان وخاصة العاصمة للتغلب على مشاكل الندرة يف 
ما ميكن أن نطلق علية مصطلح ابتذال الفكرة التعاونية  أوهلماالسلع احمللية واملستوردة. ونتج عن هذا الوضع أمران: 

اعي للجهد التعاوين يف أذهان الشعب وبالتايل طمس "اهلوية التعاونية" وإضعافها، وحتجيم الدوراالقتصادى االجتم
شغل اجلهاز الديواين عن متابعة وتقدمي اإلرشاد والتوجيه الفين للجمعيات الزراعية واالكتفاء بشكل إجراءات  وثانيهما

عفاءات من بعض الضرائب والرسوم  م اجلمعيات التعاونية إ1973التسجيل ومراجعة احلسابات. لقد منح قانون سنة 
كما منحها العديد من املزايا دعما وتشجيعًا هلا ولكن اإلعفاءات واملزايا جاءت بصورة مطلقة ودون األخذ يف 

م القاصر 1999االعتبار وجود قوانني ونظم أخرى تتعارض معها، وظل هذا الوضع هكذا ايل صدور قانون التعاون 
تعاونية وضمورها. وهلذا ظلت هذه األعفاءات علي هشاشتها حربًا على ورق ومل جتد والذي ذاد من ضعف احلركة ال

طريقها للتنفيذ هلذا نقرتح استصدار قرار سياسي بإعفاء اجلمعيات التعاونية من مجيع أو بعض الضرائب والرسوم 
ئل النقل التابعة للدولة وختفيضاً والعوائد وتأكيد املزايا املتعلقة مبنح أي مجعية ختفيضًا يف أجور النقل بواسطة وسا

% من إمثان البذور والتقاوي واألمسدة واملبيدات ومستلزمات اإلنتاج , وكذلك األفضلية يف املعامالت وىف 25بنسبة 
ا  احلصول على قطع االراضى الالزمة إلغراضها وىف إسناد األعمال واخلدمات اخلاصة بالوحدات احلكومية ومؤسسا

، عطاء أفضلية لتوزيع السلع التموينية لكسر حدة السوق السوداء وتركيز أسعار السلع خاصة الضروريةللتعاونيات، و إ
مت تكوين االحتاد التعاوين احلريف بوالية اخلرطوم بعدد 1993. يف العام مع وضع أعتبار خاص للتعاونيات النسوية

وتواصلت مسرية اجلمعيات حىت وصلت إىل عدد  )مجعيات باحملافظات الثالثة اخلرطوم وام درمان واخلرطوم حبري7(
) مجعيات وميكن لالحتاد 4)مجعية تعاونية حرفية بوالية اخلرطوم ومت تكوين احتاد تعاوين بوالية النيل األبيض بعدد(27(

أن يكوين نواه لقيام احتاد تعاوين مركزي للحرفيني بالسودان. هنالك أهداف قامت من اجلها هذه اجلمعيات لتقدمي 
اخلدمات لألعضاء مثال لذلك توفري العمل للحرفيني واالستقرار وتوفري املعدات وإنشاء اجملمعات  التعاونية وخيصص 
صندوق لضمان هؤالء احلرفيني بواسطة اجلمعيات. ولكن عدم تسهيل هذه اإلجراءات عطل الكثري من هذه 

-52% يف العام 59بلغت نسبة التعاونيات الزراعية و ي اجملال الزراعالبداية بدأت احلركة التعاونية يف اجلمعيات. يف 
انقلبت  1956-55% فقط، ولكن منذ العام 3الكلي والتعاونيات االستهالكية  من إمجايل العدد 1953
أن القفزة  %. على48% للتعاونيات االستهالكية وتقلصت نسبة التعاونيات الزراعية إىل 34النسبة  وأصبحت

املايوي.. حيث تضاعفت يف العام  م دون الكيف، كانت يف منتصف السبعينات إبان احلكمالكربى فيما يتعلق بالك
مرة مث تواىل  14وتضاعفت العضوية  1955-54العام  مرات عما كانت عليه يف 9عدد التعاونيات إىل  1975

عام  2135مجعية تعاونية بعد ما كان  4868التعاونيات إىل  ليصل عدد 1980-79التضاعف يف العام 
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 التعاونيات عددوبلغ  1995مجعية عام  9000مث إىل أكثر من  1993عام  8332 ، مث قفز العدد إىل1975
 9000حوايل  2007السودانية(عدد اجلمعيات حيت  % من إمجايل العدد الكلي للتعاونيات80االستهالكية حوايل 

اإلنتاجية احلرفية و  النسوية يات وخباصة التعاونياتولعل من أبرز األسباب اليت أدت إيل تدهور التعاون مجعية تعاونية)
والزراعية إغفال الدولة "للهوية التعاونية" وللدور احليوي والبارز للتعاون بعدم إسناد دور يذكر للتعاونيات يف خطط 

الب علي وبرامج التنمية , باإلضافة إيل املشاكل املتعلقة بعدم استخدام التكنولوجيا الزراعية واالعتماد يف الغ
نشأت يف الزراعة مث التكنولوجيا املستوردة واليت كثريا ما التكون مالئمة للواقع السوداين.  واحلقيقة إن احلركة التعاونية 

أصبحت بشكل متزايد استهالكية التوجيه وجتنح للتمركز يف املراكز احلضرية، "فاهلوية التعاونية" ريفية زراعية تضامنية 
لقد أدرك املستعمر اإلجنليزي أن : (احلركة التعاونية حركة إجتماعية اقتصادية جتمع  .ة يف اجملتمعفاعلة ومؤثر  وإنتاجية

م وقد حدث ذلك يف  إجنلرتا ، بدأوا يفكرون يف كيفية السيطرة عليها لتكون يف إطار  الناس حول فكرة رفع قدرا
طرة عليها كان يتطلب األمر موقفني : األول : حتقيق أماين الناس دون تكوين قوة غري مرغوب فيها) . وليتم السي

كانت إلصالح حال الناس ان  إنشاء إدارة حكومية تشرف عليها وتراقب عملها ، والثاين : قانون حيكم أعماهلا. ف
فليكون  دون تكاليف علي احلكومة ، فالتكون وإن أمكن تسخريها لزراعة القطن املطلوب يف النكشري ويوركشري

احلركة التعاونية السودانية من أول ثالثة حركات تعاونية قدمت خدمات تعترب و  اوز مثل هذا االجتاه.وعلي أن ال تتج
اقتصادية ملؤسسيها يف العامل العريب والقارة اإلفريقية، وكما قدمنا فإن احلاكم العام وسكرترييه يعلمون أن الفكر 

ة باعتبار أن التعاون االقتصادي أصًال إجنليزي الفكر و التعاوين جيمع الناس ويوحدهم حنو أهداف اقتصادية واجتماعي
رمبا جتمع الناس حول فعل سياسي يناهض وجودهم  ، ولو أن بعض مبادئ التعاون مثل دميقراطية اإلدارة، التطبيق

كنظام حاكم (مستعمر) كما أن باب العضوية املفتوح قد يرتتب عليه قيام تنظيمات تستهدف تواجد النظام احلاكم 
واجهه (مبقاتلني متطوعني مثًال). لذلك كان طبيعيًا أن يقر جملس احلاكم العام (تقنني) تطبيقات التعاون اليت وت

حبيث ميكن السيطرة عليها وتسخريها يف خدمة أهداف ال ، وكذلك اليت ستبدأ مستقبالً ، وجدت من بدايات شعبية
مع زيادة وتنوع احملاصيل األخرى مثل الذرة والفول ... تتعارض مع أهدافه كنظام حكم ، مثل زيادة إنتاجية القطن، 

قالل وضع الكثري من اخلطط والربامج والسياسات اهلادفة لتنمية القطاع التعاوين ولكن مل تلقد مت منذ اإلساخل . 
ة من ، وإتباع منهج التنمييكتب هلذه اخلطط إال جناحًا حمدودًا وذلك لعدة أسباب أمهها ، عدم اإلسقرار السياسي

أعلي إيل أسفل دون اإلهتمام باملشاركة الفاعلة للمعنيني بالتنمية يف حتديد األولويات وإعداد برامج التنمية وتنفيذها، 
  .باالضافة ايل املشاكل واملعوقات اليت تواجه احلركة التعاونية من داخلها مثل الفساد وضعف التدريب وسوء االدارة

التعاونيات بطبيعتها منظمات اقتصادية طوعية ذات انتشار نوعى وجغراىف  :دانيةالنسبية للتعاونيات السو  االهمية
لتلبية احلاجات األساسية للمواطنني وعلى أساس مشاركتهم على كل املستويات واعتماد على  واسع وتسعى
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ىف أوساط االمكانيات الذاتية هلم وهى تسعى من خالل ذلك الىت حتقيق تغيريات اجتماعية واقتصادية وسياسية 
الشرائح االجتماعية املختلفة ، حيث تتحقق ذلك من خالل التعليم واملمارسة الدميقراطية واملشاركة ىف اختاذ القرار 

والقيام وىف التكامل ىف العملية االنتاجية، ويزداد أمهية الدور الذى ميكن أن تلعبه التعاونيات ىف ظروف السودان 
   :لتنمية املستدامةباالدوار التالية ىف إطار عملية ا

تجميع مسامهات ب الربامج االسثمارية للمجتمع  املسامهة ىف اجناز ا ميكنخلق الوسائل املادية واملالية الىت  -1
        فنية. االعضاء سواء كانت مسامهات نقدية أو عينية متثل أصوال انتاجية أو حىت ىف صور قوة عمل أو معرفة 

االنتاج. و مسامهتها الفعالة ىف حتقيق زيادة حقيقية للدخول و زيادة للدخول والسلع بلى سوق الداختوسيع طاقة ال -2
م بأدوار فعالة ىف جماالت بعينها مثل جماالت التنمية الزراعية الريفية وحتديث الزراعة على وجه اخلصوص ياقال -3

 وتوزيع السلع االستهالكية ىف املناطق النائية. حل مشكلة االسكانو  زارعني السودانينيالروح التعاونية لطبيعة امل ملناسبة
ميكن أن تنتشر بني الناس  التعاون انب مهامها االقتصادية فعن طريقاىل ج ياوسيا ياوثقاف ياجتماعأ ز مهاماجنأ -4

 - 5 لبشرية.االفكار احلديثة املتطورة ويتعودوا على ممارسة الدميقراطية واالهتمام بالبيئة وحتقيق جوانب متعددة للتنمية ا
ميكن للتعاونيات أن تكون االدارة الفعالة للتغلب على مشاكل شرائح اجتماعية كثرية ىف اجملتمع كاملعاقني واملرأة، 

  وكوسيلة لدجمهم ىف احلياة االجتماعية وتعظيم االستفادة من جهودهم.   

  :اآلتيالحالي للتعاونيات بالسودان في الوضع مكن تلخيص وي
وإصدار التشريعات املناهضة للتنمية التعاونية(قانون الضرائب، قوانني اجلمارك،  لتعاونل املعادي ومةكموقف احل أوال:

.. إخل ) مث إلغاء االعفاءات واملزايا، باالضافة اىل القيود العديدة الىت ترد 34الرسوم املختلفة، أصدار القرار الرئاسي 
ا على استقالل وحرية التعاونيات. أضافة ايل مصادرة ممتلكات التعاونيات وأصوهلا بداية  ىف التشريعات التعاونية ذا

من املركز القومي لتدريب التعاونني وانتهاء مبقرات وخمازن اجلمعيات ودون تعويض، ومرورا مبسامهة احلركة التعاونية ىف 
أيضاكبت . أن بيع للقطاع اخلاص، بعد رأمسال بنك التنمية التعاوين األسالمي والذي فقدته احلركة التعاونية السودانية

بني  رغبات التعاونيني ىف إصدار التشريعات املناسبة الىت تضع االطار التشريعى النطالقه تعاونية وتضمن العالقة
اهليمنة احلكومية على املؤسسات التعاونية وسيطرة جيوش املوظفني على  والتخلص من التعاون وأجهزة احلكومة،

  لدولة من التعاونيات وال تريد فتح ملفها لعالج أوجاعه.ل ا مواقف سلبيةيه أمورها، وهى كلهاهليئات التعاونية وتوج
حيث ميتلك متخذي القرار يف قمة أجهزة الدولة، واملوظفون  ثقافة تعاونية رمسية وشعبية معوقة للتطور التعاوىن ثانيا:

خاطئ عن التعاون خيلط بينه وبني املؤسسة  واجلمهور، وحيت بعض القيادات التعاونية، مع األسف الشديد، تصور
احلكومية غري الناجحة، وحىت وقت قريب كان االعالم الرمسى يساعد أيضا ىف هذا االجتاه وقد أدى هذا اىل ضعف 

الثقة ىف الفكرة التعاونية وىف املنظمات التعاونية.                  
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ا اجلمود ىف الكثري من املنظمات التعاونية باالضافة اىل عدم وجود أى  هياكل تنظيمية وإدارية غري متوازنة ثالثا: وأصا
بيانات يعتمد عليها ىف ادارة وختطيط هذا القطاع، وضعف أنشطة التدريب والتثقيف التعاوىن نظم إحصائية أو قواعد 

وشكليتها ىف معظم االحيان، مع غياب املصادر التمويليه املناسبه الىت تواجه التعاونيات من خالهلا تزايد أعبائها املالية 
ا ىف السابق. من نفقات جارية واستثمارية مع تقلص حجم مواردها وإلغاء معظم  املزايا الىت كانت تتمتع 

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

م والقدرة على إصالح أحواهلا ، ويتجلى ذلك ىف عزوف التعاونية  م الثقة ىف منظما بشكل إختيارى ، وفقدا
م املختلفة ألختيار  االعضاء عن املشاركة ىف اجتماعات اجلمعيات العمومية وغريها، أضافة ايل تردد املواطنني مبستويا

 هلا عرب التعاونيات.التعاونيات كبديل ملواجهة مشاكلهم املختلفة وأجياد احللول 
، وشرحية النساء بوجه بوجه عام والزراعية بوجه خاص االقتصادية اتالسياسب تعلقةر التعاون بالتحوالت املتأث خامسا:
والىت أفضت اىل تسيري سياسة التحرير الغري متوازنة للقطاع التعاوين، واعتماد آليات السوق ىف توجيه املوارد  أخص

تغري البيئة االقتصادية البيئة االقتصادية الىت كانت تعمل ىف ظلها التعاونيات وأصبح عليها أن تغري وقد أدى ذلك اىل 
الىت كانت تعمل فيها نتيجة إلغاء الدعم وكثري من األمتيازات، حترير سعر الفائدة ، والتحرير النسىب لسعر الصرف، 

ا لكى ميكنها االستمرار، وقد أثرت هذه وأصبح عليها أن تعيد النظر ىف أساليب عملها وا اخل من اجراءات سرتاتيجيا
                         .1989، يف ظل معاداة احلكومة هلا منذ اجملموعة من املشاكل والعقبات على اآلداء التعاوىن مبختلف قطاعاته

وأصبحت  ، وعدم مواكبته للتطور اهلائل وللهوية التعاونيةم1999قانون التعاون و  تشريع التعاوينالضعف سادسا: 
سوداين الواقع ال حتديثها لتصبح أكثر تالؤمًا معو ة املتعلقة بالتعاونيات النصوص القانوني راجعةضرورة قصوي مل هناك

ية سودانالتناسق والتكامل ووحدة احلركة التعاونية الخالل األلفية الثالثة، وبذلك تيحقق  لقيام التعاونيات بدورها
   ، وهذا من أهم الطرق والوسائل حنو إصالح تعاوين عاجل. الشعبية والعلمية والتنفيذية

  الجمعيات التعاونية النسويةالمحور الثالث: 

راطية وتوفر احلريات املناخ العام يف السودان لألسف الشديد، يف ظل ضعف املمارسة الدميقلقد أكدنا مرارا بأن 
بالقدر املناسب، ويف ظل بعد السياسة اإلقتصادية الكلية عن واقع املهمشني واحملتاجني، ال يشجع علي إشاعة الوعي 
بني املواطنني للتعرف علي الفكرة التعاونية الصحيحة، واألنشطة التعاونية املفيدة، واملشاريع التعاونية املؤثرة يف حياة 

م. ومن أكرب أسباب ذلك "األمية  رة خاصة النساء)(وبصو  املواطنني وما ميكن أن حتدثه من آثار اجيابية يف حيا
و"األمية التعاونية" واليت تعين عدم اإلملام باألفكار التعاونية  ،األجبدية" واليت تعين عدم االملام بالقراءة والكتابة

يتعلق بالرواد التعاونيني وتاريخ احلركة التعاونية السودانية  الصحيحة، واجلهل بالنظام التعاوين وأسسه ومبادئه، وكل ما
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د رفع مستواهم االقتصادي والعاملية، وبأن اجلمعية التعاونية منظمة عادلة ينشئها األفراد لتباد املساعدة بقص
ا تلف يف ردائها القامت أعدادا   واالجتماعي . ولالسف الشديد فاالمية التعاونية اشد خطرا من االمية االجبدية، ال

اية بالوظائف الوزارية، ايل جانب العديد من املثقفني املتنفذين و كبرية من  املسئولني من بداية السلم الوظيفي 
تذة اجلامعات. فالكثري من هؤالء يصفون احلركة التعاونية بالفشل، واملنظمات التعاونية ايني وأسواالعالميني والصحف

، باالخفاق، والنظام التعاوين بالفساد، ومن مث فال داعي للحديث عن التعاون والتعاونيات النه نظام فاشل وفاسد
. هؤالء يظلمون هذه الفكرة بيق اخلاطئ هلاناسني ومتجاهلني وجاهلني، بأن العيب ليس يف الفكرة وأمنا يف التط

اإلنسانية ذات االبعاد االجتماعية واالقتصادية العظيمة، وجيحفون يف حق تارخيها الناصع وروادها الذين أثروا الرتاث 
 االنساين بافكارهم العملية والعلمية النرية واليت حينما طبقت علي أصوهلا حولت حياة كثري من اجملتمعات ايل واقع

أن العمل اإلنتاجي مقياس حلضارة اجملتمعات وتقدمها ، خاصة وأن القوى البشرية متثل أهم عنصر يف عناصر أفضل. 
االنتاج للدولة .وقد استطاعت اليابان بعد احلرب العاملية األوىل أن تبين قاعدة قوية من خالل تطوير القوى البشرية يف 

أن يتحقق من خالل توظيف برامج األسر املنتجة ، وحيث أن الدولة لذلك فإن االنتاج ميكن  ،االنتاج وتوجيهها
تليب ، فأن التعاونيات النسوية والقطاع اخلاص ال يستطيعان وحدمها تأمني وظائف تغطي كافة الشباب والشابات

يف احلرف  امهية انشاء تنظيم للنساء العامالتاألقتصادي واألجتماعي، وهنا تنبع  الاجملطموح النساء ومتكينهن يف 
اليدوية للحفاظ على املراة ودورها كعنصر منتج يف اجملتمع جبانب الرجل ، باإلضافة إىل دورها ختلفة، خاصة امل

يف عملية تقوية ومتكني النساء  فعالالتوفري والتسليف أسهمت وبشكل  تعاونياتإن  .وعملها يف محاية األسرة
عدد النساء اللوايت يسهمن يف الدخل العائلي من خالل املشاريع  العضوات فيها، والدليل على ذلك يتمثل يف زيادة

ا بأنفسهن، وتتجلى مساعدة اجلمعيات للنساء يف ثالثة أوجه، أوًال من خالل  اإلنتاجية املدرة للدخل، واليت يدر
وقيم  املساعدة على توفري مصدر دخل مستقل خارج إطار البيت، ثانيًا من خالل تعرض النساء ألفكار جديدة،

إن توفر الفرص للنساء إلدارة  .إنتاج وعمل ودعم اجتماعي والذي من شأنه أن يعزز وجيذر التأكيد على حقوقهن
شأنه أن  يعزز الشعور باملكانة والقيمة يف عيون أزواجهن والذي من  مشاريع واختاذ قرارات فيما يتعلق باملصادر املادية

يتبني أن التوفري بالنسبة للنساء هو قيمة التزام حتظى بالتقدير اهلام جملموع  التبادلية بينهما، كما أنه يعزز العالقة
علي الرغم من الدور الرائد للمرأة يف احلياة السودانية إال أن املنظمات واإلحتادات النسوية مل تستفد من و . النساء

اليت ميكن املتوفرة هلا و ملوارد واإلمكانات يف اجملتمع، وتفعيل مشاركتها بصورة أفضل من خالل ااألقتصادية مكانة املرأة 
مل يكن مردودها  وجودةوحيت تلك التعاونيات النسوية املأن تتوفر من خالل العمل التعاوين املؤسس واملنظم. 

للقطاع التعاوين بصورة عامة، والتعاونيات  كوماتري من األسباب أمهها إمهال احلاإلقتصادي واإلجتماعي كبريا، لكث
بصورة خاصة. وإذا أخذنا والية اخلرطوم منوذجا تتضح الصورة وصحة ما ذهبنا اليه من ضعف أثر هذه النسوية 

 ايل حد ما التعاونيات (ما عدا اجلمعيات التعاونية للمتعامالت يف األطعمة واملشروبات، واليت تأسست بصورة جيدة
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ذه اجلمعيات. بلغ عدد ولكن ضعف التأهيل والتدريب واملتابعة حد من دورها) علي جمموع ال عضوات التعاونيات 
، حظيت حملية حبري  2006يونيو  30مجعية تعاونية حيت  71اجلمعيات التعاونية النسوية املسجلة بوالية اخلرطوم 

%، 14.1%، ونسب (15.5% ، حملية كرري 19.7% مث حملية أمدرمان بنسبة 22.5بأكرب عدد منها بنسبة 
يات شرق النيل، أمبدة، اخلرطوم وجبل أولياء علي التوايل. بلغت العضوية جململ %) حملل%4.2، %11.3، 12.7

%، مث نسبة 28.8%، تليها حبري 30.1عضوا، نالت حملية أمدرمان أكرب نسبة  12879هذه التعاونيات 
 %) حملليات أمبدة وكرري، اخلرطوم وجبل أولياء شرق النيل، علي التوايل. كما%6.2، %6.6، %11، 11.2(

%، من إمجايل رأس املال، تليها 65دينار، إحتلت حملية حبري املرتبة األويل بنسبة  1445726بلغ إمجايل رأس املال 
%) حملليات أمبدة وأمدرمان، 3.2%، 3.5%، 5.4%، 5.4%، 6.7%، ونسب (10.8حملية اخلرطوم بنسبة 

  كرري وجبل أولياء شرق النيل، علي التوايل. 

نتيجة جملهودات صادقة ومضنية للجمعية السودانية للتنمية  لمتعامالت باألطعمة والمشروباتالجمعيات التعاونية ل
SDA  اجلمعية التعاونية للمتعامالت باألطعمة واملشروبات بالسوق الشعيب باخلرطوم، ومت التنفيذ مت تأسيس وتكوين

، مث تلي ذلك تكوين مجعيتني  1993-1992بالتعاون مع منظمة أوكسفام األمريكية. وبدأ العمل يف العام 
) باخلرطوم حبري، والثانية مبنطقة سوق الشيخ أبوزيد بأمدرمان. لقد متكنت 6تعاونيتني األويل باحلاج يوسف بسوق (

ا الطويلة وبالتعاون مع األمانة العامة للتعاون من التأسيس اجليد هلذه التعاونيات،  اجلمعية السودانية للتنمية خبربا
حظا مناسبا من التوعية والتدريب يف اجملال التعاوين واجملاالت األخري، ووجدت بعض العضوات فرصا  واليت تلقت

 حققت هذه التعاونيات للتدريب اخلارجي يف اهلند وأثيوبيا كان له عظيم األثر والفائدة للعضوات وللجمعيات أيضا.
، ومحايتهن من محالت النظام العام ستفيداتحقيق اإلستقرار للعضوات املمنها،  الفوائد واألهداف العديد من

مساعدة ، زيادة دخل بائعات األطعمة والشاياملسامهة يف ، بيئة العمل للبائعات يف األسواق املشاركة يف حتسني
ن يف جمال العمل واملعرفة حلقوقهن القانونية والعمل علي زيادة الوعي يف جمال التثقيف  البائعات علي رفع قدرا

تنظيم وتدريب عدد مقدر من املستفيدات يف جمال العمل و  لنواحي املؤسسية جملموعات النساءتدعيم ا مث الصحي.
إنشاء الصندوق اخلريي الذي يقوم بتسليف املستفيدات املشاركات فيه يف احلاالت الطارئة ، باألضافة ايل اوينالتع

باألطعمة مبنطفة ته اجلمعية التعاونية للمتعامالت العجز... اخل) وهذا الصندوق جتربة جديدة بدأ –الوفاة  –(املرض 
 لكنها واجهت وفرت هذه اجلمعيات ملعظم املستفيدات اإلستقرار واحلماية القانونية الالزمة.، كما أبوزيد بأمدرمان

، ضعف رؤوس أموال هذه اجلمعيات يف ةتمثلاملتمويلية الشاكل ، مثل املاملشاكل والصعوبات واملعوقاتالعديد من 
مماطلة العضوات يف دفع اإلشرتاكات ، جبانب لة بتقدمي الدعم املادي واملعنويعدم إهتمام احلكومة واجلهات املسئو و 

عدم وجود حوافز مادية تشجيعية ألن العمل طوي وبدون ، و لعضوي بني األعضاء واجلمعيةبط اانتيجة لضعف الر 
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فريط يف أموال بعض اجلمعيات واليت أخذت عن طريق الت، أضافة ايل تيجة لضعف املوقف املايل للجمعيةأجر، ون
ا من املال اخلاص. دارية اإلشاكل أما امل اإلحتيال مما أدي ايل دخول بعضهن للسجن وإسرتداد األموال ألصحا

وجود بعض النزاعات مما أدي ايل إنقسام العضوات ووجود جتمعات وتكتالت صغرية داخل بعض  تتمثل يفف
واضح يدير دفة العمل يف كل اجلمعيات، عطلها عن وحماسيب عدم وجود نظام إداري املعوقات  ومن أكرب اجلمعيات.

ا هذه التعاونيات عند تأسيهاأداء دورها بالصورة املطلوبة وبالطريقة اليت بدأ عدم وجود وتوفر اخلدمات ، و ت 
 شاكل تدريبيةمث تأيت امل ملكتسبة واملتوقعة.اإلستشارية يف كافة اجملاالت أضاع علي هذه التعاونيات الكثري من احلقوق ا

الغالبية عدم وجود التدريب الكايف خاصة أعضاء جملس اإلدارة وبصورة أخص الضباط الثالثة، حيث مل يتلقي مثل 
هذا ايل عدم وجود مقار ثابتة هلذه  عدم متابعة وإستمرار التدريب للعضوات املتدربات.، و منهن أي نوه من التدريب

ذه التعاونيات. علي أن أكرب املشاكل التعاون ا املختلفة  يات ملباشرة أعماهلا، وعدم إهتمام الدولة ومؤسسا
واملعوقات تتمثل يف الدور الضعيف لإلحتاد التعاوين احلريف بوالية اخلرطوم والذي تتبع له هذه التعاونيات، والذي ركز 

غرية اليت تتناسب وطبيعة عمل األعضاء خاصة النساء، جل جهوده ملشروعات كبرية وضخمة وأمهل املشروعات الص
                  مما يتطلب العمل علي تكوين إحتاد تعاوين نسوي بعيدا عن اإلحتاد التعاوين احلريف.

                  .                             )منظمة المنار الطوعية(الجمعيات التعاونية النسوية المتعددة األغراض 
وهناك عدد من اجلمعيات التعاونية اليت تكونت يف بعض الواليات مثل والية اخلرطوم ووالية القضارف والية النيل 

أو احلضر علي هامش املدن  ،األزرق، تلبية لألحتياج الفعلي والواقعي جلموع النساء يف هذه الواليات سواء يف الريف
اجلمعيات التعاونية النسوية املتعددة األغراض اليت تكونت حديثا مبجهودات  لذلك لامث خاصة العاصمة اخلرطوم.

وحماوالت منظمة زينب لتنمية وتطوير املرأة لتكوين تعاونيات نسوية ،  )2010 - 2009( منظمة املنار الطوعية
 يف النساء أهم التحديات اليت تواجه اخنراط وقد كانت  ض يف ريف والية القضارف.انتاجية زراعية متعددة األغرا

تقسيم العمل بني املرأة والرجل، والعادات  العمل التعاوين هي التحديات االجتماعية والثقافية والتنظيمية، والنمطية يف
عند النساء، وعدم  ، وقلة املوارد والدخلاألبوية والنمطية القائمة على املساواة بني اجلنسني ليد واملمارساتاالتقو 

ن أو دخلها، وصعوبة تنقل املرأة والوصول اىل فرص التعلم والتدريب، وتدين نسبة املشاركة  تصرف النساء يف ممتلكا
، وأندعام دور األجهزة احلكومية يف األدارة وحمدودية فرص سوق العمل وضعف آليات التسويق االقتصادية للمرأة،

أن اجلمعيات التعاونية ستكون رافدًا للحكومة يف حتقيق جمتمع الرخاء والرفاهية، مىت ما  ف واملراقبة والدعم.واألشرا
السامية  األنسانيةُفهم العمل التعاوين بالصورة احلقيقية اليت ينبغي أن يكون عليها، ألن العمل التعاوين من القيم 

ا مشروع واملفاهيم احلضارية الراقية اليت تتطلع اجملتم ا، وأ عات لتحقيقها وتنفيذ براجمها واالستفادة من معطيا
اجتماعي اقتصادي ميكن املواطن من احلصول على السلع واخلدمات بأسعار معقولة وخبدمات ميسرة، يف ظل الدعم 

ا من أهم مؤسسات اجملتمع كما   .املباشر من الدولة ا أن اجلمعيات التعاونية تأيت كمنظومة وسطية و أ املدين أل
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ا تتمتع بقدرات متكينية و تكوينية يف توظيف و تعظيم مهارات  معنية باحلراك االقتصادي واالجتماعي إىل جانب كو
ا  وقدرات اإلفراد، للمشاركة يف الشؤون اجملتمعية املتخصصة، و تعطي أداء غري تقليدي يف عملية العطاء التنموي كو

يانًا حلقيقة ما يتحرك حتت سطح اجملتمع ويف قاع املدينة والقرية واهلجرة من مشاكل صوتا اجتماعيا معربا ومعاجلا أح
 ريسجتجديدة للشباب والشابات، و  أن دعم اجلمعيات التعاونية جيب أن يستهدف منح فرص. ولذلك واحتياجات

، واملوارد واملصادر اليت للمشاركة يف االنتاج واخلدمة اليت تقدمها اهلوة بني األجيال وحتديد احتياجات اجلمعيات
من النسائية التعاونيات  وفقا لتوجهات تعزيز العدالة االجتماعية، واحلقوق يف العمل وخاصة فيما خيص حتتاجها،

ا أن تساهم يف توفري فرص عمل كثرية، وتساعد يف  خالل توفري املناخ االقتصادي لعمل التعاونيات، واليت من شأ
  . اشراك النساء والشباب

تكوين جلان مهنية متخصصة بعيدا عن الوالءات السياسية واحلزبية الضيقة، تضم خرباء  أوال: تعني يف هذا اإلطاروي
ومتخصصني ومستشارين يف الشأن التعاوين السوداين، وذلك لتحديد حجم وطريقة عمل اجلهاز التعاوين الديواين 

د التعاوين القومي واألحتادات الوالئية واحمللية واملتخصصة، املختص باحلركة التعاونية السودانية، وتصحيح مسار األحتا
دعم اجلهاز الديواين الذي  ثانيا: وتقدمي تصور ألنشاء صندوق خدمات تعاونية، وصندوق آخر للضمان اإلجتماعى.

تويات وحتديد يشرف على ويوجه النشاط التعاوين بالكوادر املدربة باألعداد الالزمة وانتشار هذا اجلهاز على كافة املس
سلطات ومسئوليات كل مستوى وعالقاته مع القطاعات االقتصاد األخرى. مث االرتفاع بالكفاءة اإلدارية للعاملني 

م م بفاعلية باعتبارهم محاة ملصاحل أعضاء التعاونيات واملعربين عن رغبا وحتديد   , بالقطاع التعاوين للنهوض مبسئوليا
م والذي حيكم 1999جيب تعديل قانون التعاون  ثالثا:  . ة الشعبية كما جيري يف كل العاملواإلدار   .. اإلدارة املهنية

ظهرت فيه نتيجة للتطبيق وكذلك تضمني القانون القواعد اليت  الىتثغرات ال كلإنشاء اجلمعيات واالحتادات وإزالة  
ا باملنظمات والقطاعات االقتصادية األخرى يف وضوح ويسر، وأن  تساعد على تطوير احلركة التعاونية وحتديد عالقا

تكون مواد القانون واضحة وال حتتمل أي لبس واجتهادات يف التفسري. كما جيب أن يتضمن القانون أيضاً كيفية بناء 
ا مع القطاعات  السودانيةمع وضع احلركة التعاونية  اوإقامة البنيان التعاوين وأن يكون ذلك البنيان متناسب وعالقا

ى وأن يكون ذلك البنيان قوة دافعة للعمل التعاوين وليس قيدًا عليه كما هو احلال اآلن. كما جيب أال يكون األخر 
التفكري يف البنيان التعاوين أسرياً ألي أفكار أو مبادئ معينة بل يكون فقط نابعًا من مصلحة احلركة التعاونية وخادماً 

ة القول أن يكون القانون واضحاً وحمدداً وخادماً للنشاط التعاوين مبا وخالص لنشاطها وإمكانيات التطور يف املستقبل.
. ال يتعارض مع أسس وقيم ومبادئ التعاون العاملية، بسيطًا ومفهومًا من قبل غالبية أعضاء احلركة التعاونية واملواطنني

من  ا يتدارك ما فات التعاونياتالتعاوىن املالئم للمتغريات االقتصادية واالجتماعية ومب إصدار التشريعويعين ذلك 
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العام للنشاط التعاوىن تاركا  املوائمة مع سياسات االصالح االقتصادى حبيث حيقق هذا التشريع األساسى اإلطار
  وفقا لطبيعة كل نشاط تعاوىن على حدة.                                   التفاصيل االجرائية للوائح النوعية واالنظمة الداخلية

  التعاونيات النسوية النموزجية المقترحة: رابعمحور الال

التعاوين النسوي يف اطار الرؤية التقليدية واملوروث  احنصار العملأظهرت السودانية التجربة التعاونية النسوية 
الشغال وبعض ، و واألطعمة واملشروبات الصناعات الغذائية الزراعيةو  عمل يف جمال الزراعةال االجتماعي لدور املرأة،

 جيب أن تكون. لذلك حمدد، دون اشراكها يف العملية االنتاجية التطريز واليت حصرت مشاركة املرأة يف دوراليدوية و 
اجلمعيات التعاونية أمهية كربى يف اسرتاتيجيتها،   التعاونيات النسوية وتنوعها  على رأس أجندة احلكومة وأن تويل

االقتصادي واالجتماعي، اىل جانب عمل مؤسسات اجملتمع املدين واألهلي  الحداث التغيري يف دور ومشاركة املرأة
النسوية،  احداث فرص عمل، واملبادرة لزيادة العمل االنتاجي يف اجلمعيات التعاونية واألطر السياسية  من أجل

ود العلمية والرمسية لقد آن األوان أن تتحد اجله بأعتبار أن هذا املوضوع  قضية اجتماعية هامة ومؤثرة يف اجملتمع.
العمل علي  تتطلب  والشعبية لتعزف نغمة واحدة علي طريق اإلصالح والتطور، ألن مسرية إصالح القطاع التعاوين

ومواكبة الظروف االجتماعية واالقتصادية اجلديدة واملتغريات املعاصرة يف جمال التطبيق   إنعاش دور احلركة التعاونية
والتنظيمات الشعبية ايل ضرر بيغ   ، ولقد أدي الفصل بني املنظمات العلمية التعاونية العامل التعاوين علي امتداد خريطة

وغري  التعاونيف  ئناوخربا ئنالعلماألساتذتنا و وهنا البد   . وأبعده عن ركب التطور والتقدم املنشود   للتطبيق التعاوين 
 لتنمية هذا ئولية ويتحركوا بإنزال علمهم علي أرض الواقعطنية هائلة أن يستشعروا املسو وهم ثروة قومية و   التعاون

توفري الظروف الكفيلة بتقوية احلركة التعاونية تنظيميًا وبشريًا وماديًا لرتقى إىل قطاع فاعل يف االقتصاد  والقطاع 
 لريف والعمل، خاصة العمل يف اللمرأة التدقيق يف سوق العمل غري الرمسيالوطين، والبد أيضا ، ومن املهم جدا، 

رغم أن عوائده االقتصادية واالجتماعية  املنزيل، ألنه غري مدفوع األجر، وال يدخل يف حساب االنتاج والناتج القومي،
صدار كل ما من شأنه وضع وترمجة الرأي الفين املتخصص يف صلب الضغط علي احلكومة أل ، ايل جانبعالية

ضرورة تعميم سياسات مراعاة املساواة وهنا تربز أمهية و  توي القومي.السياسات واخلطط والربامج التنموية علي املس
محالت مناصرة لتغيري بعض القوانني  اجلنسني يف تنمية القطاع التعاوين وتطوير األعمال واملشاريع من خالل تطوير بني

اهج تتماشى مع االجتماعي، وختصيص صناديق خاصة بتمويل التعاونيات ومبن والضغط لوضع سياسات تراعي النوع
التعاونية  تطوير اجلمعيات. أي اهلبات واملنح يف متويل اجلمعيات قيم العمل التعاوين وقيم اجملتمع بدل االعتماد على

حلكومة واجلهات املختصة دعم وتعزيز التعاونيات النسوية القائمة، وبقيام او  النسوية من منظور النوع االجتماعي
راجعة وتقييم شامل للجمعيات القائمة مللتخصصات (اقتصادي، تعاوين، اجتماعي) بتشكيل فريق متعدد ا بالتعاون

 بناء قدرات، و ومعرفة مدى تطبيق اجلمعيات لقيم ومبادئ العمل التعاوين لتحديد فرص النجاح ملشروعات اجلمعية
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وقضايا املساواة بني  على مبادئ وآليات تطوير املشاريع وحتليل املخاطر واجلدوى االقتصادية ةالتعاونيالكوادر 
  .والقيادة النسوية ومؤسسات األمم املتحدة اجلنسني، بالتعاون مع مؤسسات اجملتمع املدين واحلركة

  تكوين وأنشاء تعاونيات نسوية نموذجيةمبادرة ل
ويل املقرتحة واليت من خالهلا ميكن أستخدام التم احللول العاجلةتكوين وأنشاء تعاونيات نسوية منوذجية من أهم 

وحدة التمويل األصغر ببنك  مجعية بابكر بدري وجامعة األحفادأن تقوم  األصغر يف تنمية ومتكني املرأة، علي
 UNمنظمات األمم املتحدة  بالتعاون مع، مثل  السودان املركزي بالتنسيق بني اجلهات املختلفة املهتمة بالتعاونيات

Women  باألضافة ايل جهات األختصاص التعاونية الرمسية النسوية  والقيادة مؤسسات اجملتمع املدين واحلركةو
تكوين تعاونيات جديدة لتكون منوذجا وخمتربا علميا وعمليا، وذلك وفقا وذجية بوالشعبية، خللق مجعيات تعاونية من

من  لالسس والقيم واملبادئ التعاونية العاملية املتعارف عليها. علي ان تكون جلنة أستشارية متخصصة تضم عدد
اخلرباء واملهتمني يف جمال التعاونيات والتمويل األصغر لضمان سري العمل وجتويد األداء التعاوين والتمويلي واألداري يف 

أمهية هذه املبادرات التعاونية  هذه التعاونيات وتوقيم وتصحيح مسارها حيت تصبح منوذجا يتحذي به حمليا وعامليا.
مسامهتها يف حتمل ة ضاعفما تعزيز االنتاجية ومشاركة املرأة يف سوق العمل، و من شأ النسوية والقطاعية املهنية،

مدى أمهية إدماج النساء يف سوق العمل للحد من نسبة البطالة، وضرورة التشبيك والتنسيق  ، وتعكسحلياةأعباء ا
، وتوفري خدمات مساندة بني القطاعني احلكومي واخلاص يف هذا اإلطار، وتبين سياسات حتفيزية للتسويق والتوعية

بالتعاونيات   التمويل االصغركما تربز أمهية وضرورة املبادرة يف ربط   للمرأة العاملة، وتطوير القوانني اخلاصة بالعمل.
  income generation activitiesبتمليك الفقراء مشاريع مدرة للدخل  أبدوذلك من منطلق أنه  ،النسوية

 /small scale enterpriseيف حتسني أوضاع الفقراء  ساعدت عمال الصغريةواعطاء تسهيالت ائتمانية لأل
credit  والقروض متناهية الصغرMicrocredit   ومرورا بالتحول حنو خدمات التمويل االصغر املتنوعةthe 

Microfinance  فًة جلائزة نوبل للسالم مناص 2006وانتهاءًا بنيل الربوفيسر يونس يف  ،بدال من منح القروض
، وكل ذلك يتوافق مع بنك قرامني جلهدهم يف ارساء قواعد السالم االجتماعي وحماربة الفقر عرب آلية التمويل االصغر

بالكفاءة فكلما رفعت كفاءة املؤسسات تضائل هيكل التكلفة يرتبط التمويل االصغر  .ويتكامل مع اهلوية التعاونية
عائدات أكرب واليت تعين حتقيق الرحبية ويف نفس الوقت متثل هذه الرحبية  وبالتايل نضمن تغطية كاملة للتكاليف وحتقيق

وازدياد عدد املتعاملني من الفقراء أو التعامل وسط العمق   outreach multiplierمضاعفا لالنتشار 
ف  التحديات اليت تواجه مؤسسات ومصار  ، ومن ههنا تأيت أمهية التعاونيات النسوية يف تذليلاألساسي للفقر
يف مفاهيم تقليدية  تراكمت عرب السنني يف وسط  املصرفيني ومؤسسات  هذه التحديات تتمثل. والتمويل األصغر

التمويل  وهي أن الفقراء ال يستطيعون  دفع الديون  املستحقة عليهم وال يستطيعون دفع األرباح  العالية  اليت ميكن 
اإلئتمان األصغر  علي أسس جتارية ورحبية ، أن املؤسسات  الغري  أن تغطي تكاليف التمويل  إذا ما مت التعامل  مع
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مصرفية ال التعامل  مع موارد التمويل التجارية وأن التمويل األصغر ال ميكن ان يكون راحباً  بشكل جيذب استمارات 
لتمويل القدرة علي حصول املؤسسات  علي ا، دفع األقساطو تغطية التكاليف ، ويتمثل ذلك يف القطاع اخلاص

وتتمثل  .جذب انتباه مستثمري القطاع اخلاص لالستثمار يف رؤس أموال مؤسسات التمويل األصغر، التجاري
املشكلة يف التناقض  الذي حيصل بني القيم  املختلفة العضاء جمالس اإلدارات   وبينما يهتم به ممثلي  القطاع  

ط لقيام املؤسسات، بينما يهتم  ممثلي املنظمات  بتحقيق  اخلاص واملصرف التجاري  القائمة على أساس الرحبية كشر 
األهداف  األجتماعية وبالتايل قد المييل  الفريق األخري إيل  اختاذ  اجراءات  اكثر   حزماً جتاه  املشاكل  اليت تواجه 

          استمرارية  عمل املوسسة مما يعرضها لعدم االستمرارية وحتقيق أهداف الشركاء اآلخرين.
ا مما يتطلب اجياد آليات تعمل للوصول لتلك الفئات ىف ظل و تعترب الشرحية املستهدفة متباعدة ومتباينة يف احتياجا

صعوبة تلمس اآلثار االقتصادية واالجتماعية املرتتبة على اجلهود اليت ميكن أن تبذل يف التمويل االصغر يف القطاعات 
ه املشكلة بتكوينها وآليات عملها اليت تعتمد أصال علي هذه الشرائح ، التعاونيات تزيل هذالتقليدية والضعيفة

تقليدية األمناط االنتاجية مما يؤدي ايل ضعف األنتاجية ومن املستهدفة. كما أن التعاونيات تسهم يف تفادي مشكلة 
، اىن والقدرات التسويقيةاملعارف والوعى اإلئتم وأبتكار وأتباع وسائل حديثة، والعمل أيضا علي تنمية مث العائد منها

، وخلق منافذ تسويقية منتظمة ومستمرة خاصة مبنتجات االعمال الصغرية سوى كانت حرفية أم زراعية وفتح
، التنظيمات واجملموعات االئتمانية املتخصصة اليت ميكن أن تساعد يف تنظيم عمليات التمويل وتوفري الضمانات

عدم وجود خدمات تأمني أصغر أيضا تعاجل التعاونيات املشكلة املتعلقة ب .ياباألضافة ايل املوجود منها حمليا وعامل
، وهلا املقدرة علي خفض وتقليل والغاء الكثري من تتناسب مع االحتياجات التأمينية لعمالء التمويل االصغر 

ا تعاجل   .اخل).الضرائب والرسوم الكبرية املفروضة على عمليات التمويل (القيمة املضافة، جبايات احملليات.. كما أ
ضعف التمويالت املنفذة لقطاع املرأة برغم دورها الفاعل ومشاركتها يف االنتاج الزراعي وذلك لعدم امتالكها 

، ومتكن برامج اإلئتمان املوجهة، كما توفر للضمانات واالصول الكافية وعدم امكانية وصوهلا للقطاع املصريف الرمسي
. أضف ايل ذلك توفر التعاونيات زبائن مصرفيني ومدخرين جديرين بالتعامل املصرىفن يصبحأن ت من اري الفقالنساء 
وبذلك متثل التعاونيات صاحبة للتمويل االصغر. املنمطية الضمانات غري توفر الاطر قانونية مناسبة متكن من  النسوية 

و القطاعات االتناجيه الكربى عن الربط بني املشروعات الصغريه النسوية دعامة أساسية للتخطيط التنموي، ويف 
أو الربط اخللفى و (Supply Chain )أو سلسلة االمداد (Value Chain )طريق ما يعرف بسلسلة القيمه 

حيث يتم تنفيد بعض حلقات االنتاج ىف املشروعات الكربى عن طريق املشروعات الصغريه و املتناهية ، األمامى
ألن جناح املشروعات الصغرية واملتوسطة عرب هذه  نشر ثقافة العمل احلريف  كما تساهم التعاونيات النسوية  الصغر.

ذه املشروعات، كما تعمل  التعاونيات، يقضي علي كثري من املفاهيم السالبة لدي األطراف املختلفة ذات الصلة 
أثر التمويل األصغر املتمثل  التعاونيات أيضا علي تزكية قيم األنتاج والريادة واألبتكار يف اجملتمع، وكل ذلك يظهر يف
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من لذلك و  .الفوائد أالقتصادية واالجتماعية املنظورة و غري املنظورة واليت ترتبت على تلقى التمويل بشكل مباشر وغري مباشريف 
برنامج متكني التعاونيات أعداد يف التمكني القتصادي للمرأة،  وحنن بصدد األستفادة من التمويل األصغر جدا املهم
ومتكني وإبراز قيادات نسوية تسهم بشكل فاعل يف عملية التغيري اجملتمعي، لبناء جمتمع وطين  سائية وبناء القدراتالن

، من ضعف يف برامج بناء صة باجلمعيات التعاونية النسائيةمعاجلة املشكالت واالحتياجات اخلاو دميقراطي حر، 
شاط التعاونيات، وعدم وضوح الرؤية لدى اجلمعيات لعمل، وغياب للعمل التخصصي يف عمل وناسة يقدرات ومأس

ا يف األسواق حمليًا وخارجياً. األستفادة من جهود املنظمات الدولية وهنا ميكن  حول كيفية إيصال وتسويق منتجا
مثل منظمة العمل الدولية لتطوير التعاونيات لتحقيق زيادة يف فرص عمل النساء ذوات الدخل احملدود، وزيادة 

ن يف اجلمعيات التعاونيةتهن، وتطويمشارك ، وحماولة االستفادة من كون العام املقبل هو العام الدويل للتعاونيات  ر قدرا
كل ذلك يساعد النساء  كوسيلة لتعزيز التعاونيات ونشر الوعي بشأن إسهامها يف التنمية االقتصادية واالجتماعية.

والذي وجه فيه املصارف باستخدام ضمانات غري منطية  2008م يف بداية العاالصادر املنشور من األستفادة من 
 لضمان حصول الفقراء الذين ال ميتلكون اصوال لرهنها بتقدمي ضمانات أخرى مثل ضمانات اجملموعات واملنظمات

 اأوهل، من اليت تؤهل التعاونيات لألستغالل األمثل للتمويل قوماتاملهناك الكثري من  مثل التعاونيات النسوية املتكونة.
 إجتماعي، و العائد علي املعامالت والفائدة احملدودة علي رأس املالاملتمثل يف  قتصادي، مث املقوم اإلاهلوية التعاونية

التعاونية أهدافها إجتماعية تنموية عن طريق  ألن تنمويو  ،اإلهتمام بالعضوية التعاونية واجملتمع بصورة عامة يعرب عن
اإلستناد ايل قيم التكافل والتعاون وحقوق اإلنسان والنهج بنساين فة ايل املقوم اإل، أضاالكفاءة اإلقتصادية

، ميكنها من األستغالل املثل للتمويل األصغر، اجليد والسليم للتعاونيات التأسيس . هذه املقومات يف ظل الدميقراطي
التوعية والتثقيف ( لة ماقبل التأسيسمرحيف مراحله الثالث هذه املقومات،  أسس قيام املشروع التعاوينحيث تدعم 

مرحلة ما مث املرحلة الثالثة  )اإلجراءات القانونية والفنية لتأسيس املنظمة التعاونية( مرحلة التأسيس، و )باملشروع التعاوين
 حيرصون علياألعضاء بصفتهم منتفعني ومالكني ىف نفس الوقت  كما أن. واإلشراف) الرقابة واملتابعة( بعد التأسيس

املشاركة ىف اختاذ القرارات ىف ، برد (رأس املال، العمل، املنتجات)املشاركة ىف تكوين املواة عرب لنهوض بأحوال التعاونيا
، ارةىف جملس االد  اجلمعية العامة، واألقسام الفرعية وجمموعات العمل واللجان املتخصصة أو كمسئول منتخب

 ما حيصلون منها كعائدات فوائد على رأس املال، واإلفادة من البنية املشاركة ىف األرباح السنوية احملققة عرب مث
  األساسية واخلدمات املشرتكة.

  الورقة مقترحخالصة و : الخامسالمحور                                       
                  .                                                                                                       الخالصــــــــــــــــــــــــة

مفهــوم متكــني املــرأة يعــين فيمــا يعــين حتســني وضــع املــرأة يف اجملتمــع إعطاؤهــا مزيــدا مــن القــوة  مبســتوى عــال مــن الــتحكم 
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وامكانيـــــه التعبـــــري والســـــماع هلـــــا والقـــــدرة علـــــي التعريـــــف واالبتكـــــار, والقـــــدرة علـــــي االختيـــــارات   ومزيـــــدا مـــــن الـــــتحكم
االجتماعية املؤثرة والتأثري يف كل القرارات اجملتمعة وأعتبار أنسانية املرأة ووضعها احملوري يف اجملتمـع، بصـورة تتـيح للمـرأة 

ذه املشاركة والقيمة األنسـانية هلـا. إي امـتالك النسـاء املقدرة على املسامهة واملشاركة يف كل املستويات، مع  األعرتاف 
، ومنهـا متكينهـا مـن األسـتفادة مـن خـدمات التمويـل األصـغر لعناصر القوة االقتصادية واالجتماعيـة والسياسـية واملعرفيـة

ختيـــار واملشـــاركة يف اختـــاذ ويعـــرب عـــن  التـــأثري بفعاليـــة يف العمليـــة التنمويـــة ويف ممارســـة حـــق اال يعـــين وبالتـــايل  التمكـــني
القرارات وهو مما يرتتب عليه التعاون مع املرأة باعتبارهـا عنصـراً فـاعًال يف التنميـة ومشـاركاً أصـيًال يف قضـايا اجملتمـع وهـو 

بصـــورة أدق متكـــني املـــرأة يعـــين مشـــاركة املـــرأة الفعالـــة يف كافـــة . لـــة التهمـــيش واالســـتعبادمـــا ينـــتج عنـــه إخراجهـــا مـــن حا
ت السياســــية واالقتصــــادية والثقافيــــة واالجتماعيــــة وفــــق املســــاواة العادلــــة يف احلقــــوق واملــــوارد واخليــــارات والفــــرص اجملــــاال
يعــين املســاواة يف حصــول املــرأة علــي املــوارد اإلقتصــاديه والتــدريب واملعرفــة والــيت تعــزز فالتمكــني األقتصــادي . أمــا املتاحــة

األصــغر هنــا أن يكــون األداة والوســيلة الفعالــة جلمــوع النســاء عــرب التعاونيــات وميكــن للتمويــل  املكانــة االقتصــادية للمــرأة
بإزالــة   . ولقــد أهــتم مــؤمتر بيجــنيم1995املــؤمتر العــاملي الرابــع للمــرأة يف بيجــني عــام  ــا نــادي، بالصــورة الــيت النســائية

ســـة دورهـــا االقتصـــادي، وضـــمان لـــتمكن مـــن ممار كافـــة العقبـــات الـــيت حتـــول دون متكـــني املـــرأة يف اجلانـــب االقتصـــادي ل
وصوهلا إيل املشاركة الكاملة يف اهليكل االقتصاد الوطين وحتقيق املسـاواة للحصـول علـى املـوارد االقتصـادية والـيت تشـمل 
األرض ورأس املـــال والتقنيـــات الالزمـــة، باألضـــافة ايل حقهـــا يف احلصـــول علـــى التـــدريب املهـــين واحلصـــول علـــى املعرفـــة 

    ليت تعترب من األدوات الفعالة لتعزيز املكانة االقتصادية هلا. ووسائل االتصال ا

ــا  عـرب أســتغالهلا خلـدمات التمويــل األصــغر التعاونيـات النســويةو  حاضــنات تعتـرب وســيلة واسـلة للتمكــني األقتصـادي أل
ت املشــروع يف ، مــن خــالل تــوفري آليــااملعتمــدة علــي خــدمات التمويــل األصــغر مناســبة للمشــروعات الصــغرية واملتوســطة

خللــق مشــروعات أقتصــادية وأجتماعيــة أكثــر صــالبة وإنتاجــا، فالتعاونيــات بأعتبارهــا وســيلة  اياتــه، واألخــذ بيــد املــرأةبد
عملية لتغيري نظرة الناس للعمل اليدوي واخلدمة الذاتيـة واألعتمـاد علـي اجلهـود الذاتيـة، ميكـن أن تـؤدي دورا فـاعال مـن 

نات. سواء كانـت حاضـنات األعمـال الـيت حتتضـن املشـروع خـالل منـوه ألجـل زيـادة فـرص خالل األنواع الثالثة للحاض
جناحــه، أواحلاضــنات التقنيــة الــيت تركــز علــى تبــين املشــروعات القائمــة علــى املبــادرات التقنيــة وذلــك للــربط مــا بــني الفكــر 

يف مواقعهـــا دون أن تقـــدم هلـــا نفـــس اإلبـــداعي واألعمـــال، مث احلاضـــنات املفتوحـــة أو االفرتاضـــية والـــيت تـــدعم املنشـــآت 
اخلــدمات الــيت تقــدم للحاضــنات العاديــة وذلــك نظــري مقابــل مــادي بســيط وعــادة تقــام هــذه احلاضــنات االفرتاضــية يف 

بعــدد  تعاونيــة النسـوية األنتاجيــةأمـاكن جتمعــات املشــروعات احلرفيـة الصــغرية الــيت تقيمهـا املــرأة املعيلــة. وتتمتـع املنظمــة ال
ــا وذيــادة دخلهــا وحتســني  قيــق كــل مــا تصــبو لــه املــرأة إلحــداث التغيــري والتنميــة وحت مــن املقومــات يف تغطيــة أحتياجا

ا وحياة الذين تعوهلم. ترتكز هذه املقومات   يف النظام احملكم اليت تتمتـع بـه التعاونيـات ملـا كما ذكرنا آنفا، مستوي حيا
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ونيـة، وشـكل التكـوين يف اجلمعيـة التعاونيـة، املبـادئ التعاونيـة والعمـل يقارب املائة وسبعون عامـا، وتتمثـل يف اهلويـة التعا
ـــة واحلركـــة  ـــة، البنيـــان التعـــاوين الشـــعيب مث العالقـــة بـــني الدول ـــة، الدميقراطيـــة التعاوني بيهـــا، املبـــادئ العامـــة لـــإلدارة التعاوني

يـات احلديثـة (االبتكـار) لتطـوير وحتسـني التعاونية. وتعترب املنظمات التعاونية أنسب حاضنة ووسيلة فاعلة لتوظيف التقن
وأثبتــت  جــودة املنتجــات الــيت تقــوم مــن أجلهــا املشــروعات الصــغرية للمــرأة املعيلــة، مثــل احلــرف و الصــناعات التقليديــة.

ــا مــن األســاليب الفعالــة لتحقيــق التمكينــة األقتصــادي  يــادة قــدرات املــرأة يف بز التعاونيــات النســوية يف التجربــة العامليــة أ
ورفـع املهـارات وزيـادة  املكانة اليت حتتلها املرأة يف االقتصادي الوطين،  تعزيزاختاذ القرارات والوصول والتحكم يف املوارد 

تزويد النساء وخاصًة الفقـريات والريفيـات بالتسـهيالت التمويليـة والتسـويقية مـع  من خالل التعليم،  هلا احلصيلة املعرفية
يف تلـــك  رســـم السياســـيات الـــربامج االقتصـــادية والعمـــل علـــى تضـــمني النـــوع االجتمـــاعي رفـــع نســـبة مشـــاركة النســـاء يف

مهيــة فهــم حيــاة النســاء ويســعي ايل مســاع أمــنهج يعتمــد علــي  مــن أتبــاع النــالبــد . وهنــا السياســات والــربامج االقتصــادية
ن وتــارخيهن وذلــك ن وال يهمــش خــربا ألرملــة، املطلقــة، واملهجــورة املعــيالت مثــل ا ، خاصــةلكــل أنــواع النســاء  اصــوا

اخل، حيــث اثبتــت الدراســات ان اعلــي نســبة   ... زوجــة العــاجز واملــريض  , الزوجــة الثانيــة  , ، وزوجــة املــريض وزوجــة العاطــل
     . كانت يف االرامل وتليها املطلقات

   مقترح الورقة

 األنتـاج أن تكـون يف جمـالفضـل مـن األة، واليت النموذجياألنتاجية النسوية البدء فورا بدراسة تكوين وأنشاء التعاونيات 
، وهـي أنسـب األشـكال لألسـتفادة مـن خـدمات التمويـل واألقراض ، باألضافة للتعاونيات املتعددة األغـراض األدخارو 

جلنــــة  مببــــادرة تكــــوين وأنشــــاء تعاونيــــات نســــوية منوذجيــــة، يضــــع التصــــور لــــالزم لتنفيــــذها  ء. ونقــــرتح هنــــا البــــداألصــــغر
متخصصة تضم عدد من اخلرباء واملهتمـني يف جمـال التعاونيـات والتمويـل األصـغر لضـمان سـري العمـل وجتويـد أستشارية 

األداء التعــاوين والتمــويلي واألداري يف هــذه التعاونيــات وتــوقيم وتصــحيح مســارها حــيت تصــبح منوذجــا يتحــذي بــه حمليــا 
وحـدة التمويـل األصـغر ببنـك السـودان  معـة األحفـادبرئاسة مجعيـة بـابكر بـدري ووتضـم يف عضـويتها جاوذلك ، وعامليا
 تعانةســاألأضــافة ايل ذلــك  .، وبعــض جهــات األختصــاص األخــري باألضــافة ايل متخصصــني وخــرباء تعــاونينياملركــزي

البوابــة العربيــة للتمويــل عامليــة مثــل احللــف التعــاوين الــدويل، لاملنظمــات التعاونيــة انظمــات األمــم املتحــدة املتخصصــة، و مب
اونيـــة األقليميـــة والدوليـــة األخـــري، ايل جانـــب األحتـــاد التعـــاوين العـــريب، لـــدعم وتنميـــة وتطـــوير عواملنظمـــات التصـــغر، األ

  .  عرب التعاونيات النموذجية املقرتحة املرأةب اصةاخلطة املشروعات الصغرية واملتوس

  المراجع

ا من فعالة إسرتاتيجية األصغر ويلالتم ميثل هلهامشي،  وسيد موردخ، وجوناثان ليتلفيلد، إليزابيث -1  مذكرة اجلديدة؟ لأللفية األهداف اإلمنائية حتقيق شأ
 -  H Street, NW  - Washington DC 20433 1818 الفقراء ملساعدة اجملموعة  االستشارية -  24مركزة رقم  مناقشة
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