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الدورة السبعون
البند ( 28ب) من جدول األعمال املؤقت*
التنميـــة امجتماعيـــة لـــا ا للــ املســـا
لات الصـــبة ااةالـــة امجتماعيـــة ا العـــا
واالشباب واملسنني واملعوقني واألسرة

دور التعاونيات ا النمية امجتماعية
تقرير األمني العام
موجز
هذا التقرير مقدم استجااة لقرار اجلمعية العامـة  .133/68وهـو يسـبا الءـول عبـ
ما تنطوي عبيه التعاونيات من إمكانات اإلسهام ا حتقيق أهـدا التنميـة املسـتدامة .ويؤ ـد
مــن جديــد دور التعاونيــات ااعتبارهــا مؤسســات أعمــال مســتدامة وناجحــة تســاهم اشــك
مباشر ا توفري فرص العم والقءال عب الفقـر وا املسـاواة واإلدمـاال امجتمـاعك و كـني
الناس .ويعرض التقرير أيءا التحديات الر يسـية الـت تواجـه التعاونيـات ويسـبا الءـول عبـ
أنشــطة منمومــة األمــم املتحــدة وشــر ا ها الراميــة إا تعايــا التعاونيــات .و بـ التقريــر إا
توصيات اشأن السياسات من أج مايد النهوض االتعاونيات.

* .A/70/150
)15-12232 (A

200815

**1512232

250815

A/70/161

أوم  -مقدمة
 - 1ســبمت اجلمعيــة العامــة ا قرارهــا  133/68ا ـأن التعاونيــات لتختب ـ أشــكا،ا
تعــام مشــار ة النــاس افــة لــن فــيهم النســال والشــباب واملســنون واألشــتخاص لوو اإلعاقــة
والشعوب األصبية عب أمت وجه ممكن ا التنميـة امقتصـادية وامجتماعيـة .وأقـرت اجلمعيـة
ااملســا ة املهمــة الــت تقــدمها التعاونيــات اميــت أشــكا،ا ا متااعــة مــؤ رات األمــم املتحــدة
وطببت إا األمني العام أن يقدم ،ا ا دورهتا السبعني تقريرا عن تنفيذ لل القرار.
 - 2وير ـــا هـــذا التقريـــر عبـ ـ دور التعاونيـ ـات ا حتقيـــق أهـــدا التنميـــة املســـتدامة.
مــا يســبا الءــول عبـ التحــديات الــت تواجــه التعاونيــات واألنشــطة وعبـ املبــادرات الــت
تءطبت هبا منمومة األمم املتحدة وشر اؤها لالستفادة من ماايا النمولال التعاوين.

ثانيا  -ماايا النمولال التعاوين
 - 3ا الوثيقة اخلتامية ملـؤ ر األمـم املتحـدة لبتنميـة املسـتدامة املعقـود ا ريـو دي جـانريو
االربامي من  20إا  22حايران/يونيه  2012املعنونة ”املستقب الـذي نصـبو إليـه“ والـت
أقرهتـ ـا اجلمعيـــة العامـــة ا قرارهـــا  288/66ســـبمت الـــدول األعءـــال اـــدور التعاونيـــات
ا املسا ة ا حتقيق اإلدماال امجتماعك واةد من الفقر وخباصة ا الببـدان الناميـة .ودعـت
إا إقامــة تعاونيــات مراعيــة قويــة وسالس ـ لألنشــطة املءــيفة لبقيمــة وإا تشــجيت القطــا
اخلاص عبـ املسـا ة ا هتيئـة فـرص العمـ الكـر ،وإاـاد فـرص عمـ مراعيـة لببيئـة لبنسـال
والرجــال ولبشــباب عب ـ وجــه اخلصــوص اوســا منــها إقامــة الشــرا ات مــت املؤسســات
الصغرية واملتوسطة اةجم والتعاونيات .واملاايا الت تنفرد هبا التعاونيـات ااعتبارهـا مؤسسـات
أعمال جتعبها عناصر فاعبة ا حتقيق التنمية الشامبة.

أل

– مبادئ التعاونيات وقيمها
 - 4التعاونيات هك رااطات مسـتقبة ألشـتخاص احتـدوا طوعـا مـن أجـ تببيـة احتياجـاهتم
وتطبعــاهتم امقتصــادية وامجتماعيــة وال قافيــة املشــتر ة مــن ــالل مؤسس ـة لبكيــة مشــتر ة
اضــعة إلدارة درقراطيــة .وتســتند املؤسســات التعاونيــة ااعتبارهــا منــولال أعمــال إا قــيم
امعتماد عب الذات و املسؤولية الذاتية والدرقراطية واملساواة واإلنصـا والتءـامن .وتبتـام
مجيت التعاونيات اسبعة مبادئ جتسد قيمتها عمبيا هك :العءوية الطوعيـة واملفتوحـة واإلدارة
الدرقراطيــــة مــــن جانــ ـ األعءــــال واملشــــار ة امقتصــــادية لألعءــــال واإلدارة الذاتيــــة
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وامســتقالل والت قي ـ
ااجملتمت احملبك.

والتــدري واملعبومــات والتعــاون فيمــا اــني التعاونيــات وامهتمــام

 - 5والتعاونيــات اصــفتها مؤسســات تســتند إا قــيم ومبــادئ تعطــك اطبيعتــها األولويــة
لتببيــة احتياجــات أعءــا ها عب ـ املــدط الطوي ـ اــدم مــن حتقيــق الــراع عب ـ املــدط القصــري
ســـوال ـــان هـــؤمل مـــن العمـــال أو املنـــتجني أو املســـتهبكني لبســـبت واخلـــدمات أو ماـــا ن
لبمؤسسة .ومن ـالل إ ءـا املـوارد امقتصـادية لبرقااـة الدرقراطيـة تعمـ تعاونيـات مـن
أج رفاه اجلميت ادم من حتقيق مكاس مالية لقبة من الناس وتر ا عبـ التنميـة املسـتدامة
لبمجتمعــات احملبيــة الــت تعم ـ فيهــا وختــدم أعءــالها .ونتيجــة لــذل فــجن منــولال األعمــال
التعاوين يءفك عب مؤسسات األعمال مياة امستدامة الطويبة األج وهـك ميـاة ثبتـت مـن
ــالل قــدرة املؤسســات املاليــة التعاونيــة عب ـ التعــاا ا أعقــاب األممــة املاليــة وامقتصــادية
العامليــة .مــا أن حــرص التعاونيــات عبـ اجملتمــت احملبــك اعبــها أيءــا عوامـ لتحقيــق التنميــة
املستدامة لن تءحك االبيئة الطبيعية أو العدالة امجتماعية من أج األرااح.

اال  -التعاونيات عناصر فاعبة لتحقيق التنمية املستدامة
 - 6تؤ د مالمع طة التنمية ملا اعد عام  2015الت مـا ارحـت تتببـور عبـ اتبـا هنـ
متكامـــ ـ ـــــوره اإلنســـــان وعبـــ ـ الطبيعـــــة اجلماعيـــــة ملبادراهتـــ ـا الراميـــــة إا التصـــــدي
لبتحــديات العامليــة .وركــن لبمؤسســات التعاونيــة تقــد ،مســا ات حيويــة لتشــكي الــروح
اجلماعية .وهك اطبيعة اةال جال أساسك من الشرا ة التعاونية الـت سـتكون ضـرورية لتنفيـذ
تب اخلطة.
 - 7وا ري مـن األحيـان ختـدم املؤسسـات التعاونيـة فئـات السـكان املسـتبعدة اجتماعيـا
والءـعيفة الـت عـادة مـا هتمبـها مؤسسـات األعمـال اةريصـة عبـ الـراع .لـذل فهـك مهمـة
لدعم السياسات الشامبة اجتماعيا الت حتر التنمية الشامبة.
 - 8وقــد ســا ت التعاونيــات ا التقــدم احملــرم قــو حتقيــق األهــدا اإلمنا يــة لأللفيــة.
فمــن حيــا القءــال عبـ الفقــر املــدقت واجلــو تــوفر التعاونيــات فــرص العمـ وتــؤمن ســب
العيش ملاليني األشتخاص ا مجيت أقال العا  .ويفيد تعداد األمـم املتحـدة العـاملك لبتعاونيـات
ال ـذي نشــر ا عــام  2014اــأن واحــدا مــن ـ ســتة أشــتخاص ا العــا عءــو ا تعاونيــة
أو ماــون ،ــا وأن  2.6مبيــون تعاوني ـة توظ ـ مــا هموعــه  12.6مبيــون شــتخ  .وأصــبع
اةصول عب التعبيم اماتدا ك اليوم أيسـر ألسـباب منـها قيـام التعاونيـات اايـادة د ـ األسـر
وامست مار ا ا،يا األساسية املدرسية.
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 - 9وتؤدي التعاونيات حبكم طبيعتها دورا ثالثك األاعاد :فهك عناصر فاعبة اقتصـادية
هتي الفرص لبحصول عب العم و س الرمق واوصـفها منممـات اجتماعيـة قا مـة عبـ
هد مشتر ومبـدأ التءـامن تـوفر اةمايـة امجتماعيـة واألمـن وتسـاهم ا حتقيـق املسـاواة
والعدالــة امجتماعيــة واوصــفها رااطــات أفــراد تــدار اشــك درقراطــك تــؤدي دورا انــال
ا اجملتمعات احملبيـة والببـدان واجملتمـت والسياسـة .وهـذه األدوار ال الثـة مترااطـة وتشـك معـا
األساس الذي اع من التعاونيات عناصر فاعبة لبتغيري دعما لبتنمية املستدامة.

ثال ا  -دور التعاونيات ا حتقيق أهدا

التنمية املستدامة

 - 10تشري العمبيـة امستشـارية العامليـة لوضـت طـة التنميـة املسـتدامة ملـا اعـد عـام 2015
إا أن اخلطــة هتــد إا هتيئــة عــا حيــا تكــون األوليــات الر يســية هــك النــاس واممدهــار
والشــرا ات التعاونيــة والقءــال عب ـ الفقــر فءــال عــن اإلدارة اجليــدة لبكو ـ  .وأهــدا
التنمية املستدامة املرتبطة اذل والت تعم الـدول األعءـال عبـ وضـعها سـتكف أم يتسـتبعد
أي شــتخ وأن الكو ـ ســيكون مســتداما لفا ــدة األجيــال اةاليــة واملقبب ـة .وااســتطاعة
التعاونيات تقد ،مسا ات هامة من أج تنفيذ هذه اخلطة.

أل

 إهنال الفقر واجلو - 11تدل التجراة عب أن التنمية م تكون مستدامة إلا تر ت اعض أفراد اجملتمت ا حالـة
فقر .وانطالقا من األهدا اإلمنا ية لأللفية جتع طة التنمية املسـتدامة ملـا اعـد عـام 2015
من القءال عب الفقر واجلو ورا ،ا.
 - 12وألن التعاونيــات تســتند إا قــيم امعتمــاد عبـ الــذات واملســؤولية الذاتيــة والتءــامن
فهك حتسن الوضت امجتماعك وامقتصادي ألعءـا ها ولبمجتمعـات احملبيـة الـت تعمـ فيهـا.
واملؤسســات التعاونيــة تســاعد عب ـ حتديــد الفــرص امقتصــادية لألشــتخاص الــذين يعيشــون
ا فقر و كن الناس ليستطيعوا الدفا عن مصاةهم اخلاصة وتشـجت األفـراد عبـ املشـار ة
ا عمبيات صنت القرار الت هتمهـم .وألهنـا حتـد مـن اةرمـان ا هـامت ـ رية فهـك تسـاعد
أعءالها عب انتشال أنفسهم من اراثن الفقر.
 - 13وتوفر التعاونيات أيءا األمن امقتصادي عن طريق حتوي املتخاطر امقتصادية الفرديـة
إا خمــاطر مجاعي ـة .فاملتخــاطر املشــتر ة ركــن أن تايــد مــن فــرص اةصــول عب ـ رأس املــال
النقدي و اصة ا حالة تعاونيات امد ار وام تمان .ففك ينيا عب سـبي امل ـال تسـاعد
تعاونيات امد ـار وام تمـان عبـ انتشـال النـاس مـن الفقـر اتقـد ،قـروض ميسـرة ألعءـا ها
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لغرض امست مار ا مشاريت من أج املصـبحة امجتماعيـة وتغطيـة الرسـوم املدرسـية وانـال
املنامل وشرال األراضك والبوامم املزنلية(.)1
 - 14واتــاح اجلــو والفقــر حيــاة العديــد مــن النــاس الــذين يعيشــون ا املنــاطق الريفيــة.
فصـغار املـاارعني وإن ـانوا هـم أنفسـهم مـن منتجـك األذذيـة ذالبـا مـا يعـانون مـن انعـدام
األمــن الغــذا ك والفقــر و اصــة عنــدما يواجه ـون ظروف ـا منا يــة ســيئة أو حــامت طــوارئ
صحية .لذل فجن تقد ،الدعم ،ؤمل املاارعني أمر حاسم ا التصدي لبجو والفقـر .وتـوفر
التعاونيات الاراعية والغذا ية الدعم وفرص الوصول إا األسواق لصـغار املـاارعني ملسـاعدهتم
عب حتقيق األمن الغذا ك واخلروال من الفقر وتتيع فرص العم والـد لكـ ري مـن النـاس ا
املنــاطق الريفيــة .وعنــدما امــت صــغار املــاارعني جهــودهم مــن ــالل التعاونيــات تتحســن
قــدرهتم عبــ اةصــول عبــ مــوارد م ــ القــروض واألراضــك واملــواد األساســية (البــذور
واألمسدة) والتكنولوجيا والتأمني مما يفءك إا ميادة احملاصي الاراعية وميادة تـوافر الغـذال
ألعءال التعاونيات وجملـتمعهم احملبـك األوسـت نطاقـا .وحتسـن التعاونيـات أيءـا فـرص وصـول
املاارعني إا األسواق احملبية والدولية وتساعدهم عب ميادة د بهم(.)2
 - 15وتنطـــــوي التعاونيـــــات عبــــ إمكانـــــات ـــــبرية لبمســـــاعدة ا اجلهـــــود العامليـــــة
ملكافحة اجلو والفقر .ويفيد التعداد العاملك لبتعاونيات اأنه يوجه عبـ الصـعيد العـاملك أ ـر
من  1.2مبيون تعاونية مراعية يفوق همو أصو،ا  134ابيـون دومر و،ـا أ ـر مـن 122
مبيون عءو وماون.
 - 16وتكف التعاونيات الفرص املادية وامقتصادية لبحصـول عبـ الغـذال الكـاا واملـأمون
واملغذي .وحققت تعاونيات األلبان لا ا للـ رااطـة جي ونغـوري التعاونيـة ملنتجـك األلبـان
ا ينيــا وشــر ة مــرا األاقــار اةبــوب ا فومبــو االكــامريون وتعاونيــة الفالحــة والاراعــة
الغذا ية ا املغرب جناحا بريا ا أفريقيا .واتوفري األلبـان تسـاهم هـذه التعاونيـات ا تنويـت
اإلمدادات الغذا ية لألسر املعيشية .وتءمن أيءا تسويق األلبان اأسعار أفء و ول مصـانت

__________
(Frederick Wanyama, Patrick Develtere and Ignace Pollet, “Encountering the evidence: cooperatives and poverty )1
).reduction in Africa”, in Journal of Cooperative Studies, vol. 41:3, No. 124 (2008

( )2انطــر منممــة األمــم املتحــدة لألذذيــة والاراعــة ”حالــة األذذيــة والاراعــة :اماتكــار ا الاراعــة األســرية“
(روما .)2014
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جتهيا األلبان عن طريق القروض واملنع والشرا ات وجتها البنب حبيـا تـاداد القيمـة ويرتفـت
الد وتدعم إنتاال البنب ومجعه ونقبه(.)3
 - 17وا أفريقيا يساعد أيءا عدد من التعاونيات الر يسية لتسـويق اةبـوب الر يسـية عبـ
ميادة الد ا املناطق الريفية وحتقيق األمن الغذا ك لا ا لل ا إثيوايـا وأوذنـدا وروانـدا
ومايل والنيجر(.)4
 - 18وتقـوم التعاونيــات أيءـا ااةفــاع عبـ احملاصــي الغذا يـة لبشــعوب األصـبية وتســاعد
تب ـ الشــعوب ا اةفــاع عب ـ املــوارد مــن أج ـ التصــدي لبفقــر وانعــدام األمــن الغــذا ك.
وا األرجنــتني تقــدم تعاونيــة املســاعدة لبمــاارعني ا مراعــة البطــاطس األصــبية وجتهياهــا
وتسويقها وتشغ متحفا ومطعما صغريا قصد النهوض اسب العيش التقبيدية.
 - 19وا حني تسهم التعاونيات الاراعية اشـك مباشـر ا اةـد مـن الفقـر وانعـدام األمـن
الغــذا ك فــجن التعاونيــات املاليــة ت ـؤدي دورا ر يســيا ا اإلدمــاال املــايل وهــو عنصــر حاســم
ا اســتراتيجية القءــال عبـ الفقــر .واملؤسســات املاليــة التعاونيــة عــادة مــا ختـدم لوي الــد
احملــدود الــذين م تصــبهم ــدمات املصــار التجاريــة وتقــدم ــدمات ام تمــان وامد ــار
لغريهم من األشتخاص وألصحاب املشاريت الصغرية ذـري القـادرين عبـ تـأمني هـذه اخلـدمات
من املصار التجارية .وتعم شـر ات التـأمني التعـاوين والتـأمني املتبـادل اشـك را ـد عبـ
تطوير دمات التأمني الصغري النطاق لتببية احتياجات الفقرال ا مجيت أقال العا .
 - 20وتتـيع امحتـادات ام تمانيــة ـدمات اإلدمــاال املـايل ا مجيـت أقــال العـا  .ويقــدر أن
 27.3ا املا ة من سوق التأمني ا العا ختدمه تعاونيات( .)5و ينيا أحد الببـدان الـت تـؤدي
فيهـا التعاونيــات دورا ر يســيا ا اإلدمــاال املــايل وإن ـان للـ م يـاال عبـ نطــاق صــغري.
،ا ا لل الببـد هنـا  73أو 40
ومن اني تعاونيات امد ار وام تمان الـ  184املر
ا املا ة يديرها ماارعون وتقت ا مناطق ريفية تفتقر إا اخلـدمات املاليـة .وهـذه التعاونيـات
__________
(agricultural )3

Chiyoge B. Sifa, “Role of cooperatives in agriculture in Africa: role of cooperatives in

development and food security in Africa”, paper presented at the United Nations Expert Group Meeting on
the Role of Cooperatives in Sustainable Development: Contributions, Challenges and Strategies, Nairobi,

.8-10 December 2014.
( )4املرجت نفسه.
(International Cooperative and Mutual Insurance Federation, “Global mutual market share 2013” (Bowdon, )5
.United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, 2015).
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الت يديرها ماارعون هبا  1.5مبيون عءو ر بون  50ا املا ـة مـن مجيـت أعءـال التعاونيـات
املالية وحص  1.4مبيون عءو أو  92ا املا ة عب قروض مءمونة(.)6
 - 21ويفيــد التعــداد العــاملك لبتعاونيــات اــأن هنــا أ ــر مــن  212 000مــن املصــار
التعاونية وامحتادات ام تمانية عب مسـتوط العـا هبـا أ ـر مـن  704ماليـني عءـو ومهـال
 2.5مبيون موظ وحتقق قو  168ابيون دومر من العا دات اإلمجالية سنويا.
 - 22والتعاونيات عناصـر فاعبـة لبعمـ مـن أجـ املسـاواة ا فـرص اةصـول عبـ املـوارد
األساســـية الـــت م اـــد منـــها لبقءـــال عبــ الفقـــر م ــ امليـــاه والصـــر الصـــحك والطاقـــة.
وهـــك ضـــرورية ا ــ ري مـــن اجملتمعـــات احملبيـــة النا يـــة حيـــا م يرذــ مقـــدمو اخلـــدمات
ا امســت مار ا البنيــة التحتيــة لــراا األســر الريفيــة اشــبكة توميــت الكهراــال .ومــن ــالل
النمــولال التعــاوين يســتطيت النــاس تنمــيم أنفســهم وامســت مار معــا ا البنيــة التحتيــة لتببيــة
احتياجـــاهتم اخلاصـــة .فعبـ ـ ســـبي امل ـــال تـــراا أ ـــر مـــن  70تعاونيـ ـة ريفيـــة لبكهراـــال
ا انغالديش حوايل  47 650قرية و  170 000طة ريفية لءخ ميـاه الـري و  30مبيـون
شتخ اشبكة الكهراال و،ا أ ر مـن  219 000يبـومتر مـن طـوا التوميـت ا منـاطق
تكن اخلدمة متوفرة فيها من قب .
 - 23و النمــولال التعــاوين أ ــر جناحــا مــن النمــالال التقبيديــة ا تقــد ،ــدمات التــأمني
لذوي الد املنتخفض .فمبدأ دمة اجملتمت احملبك من قب التعاونيات لديه القدرة عبـ تغـيري
ظــرو النــاس الــذين يعيشــون ا فقــر و كينــهم ليعيشــوا حيــاة ررــة ا منــأط مــن الفقــر
واجلــو وليســتطيعوا حتم ـ الصــدمات عنــد حــدوثها ولل ـ مــن ــالل تــوفري اخلــدمات
املالية واملوارد.

اال  -ضمان توف ري التعبيم والصحة واخلدمات األساسية لبجميت
 - 24إن كــني اجلميــت مــن ــدمات أساســية م ـ الرعايــة الصــحية والتعبــيم أمــر حاســم
االنسبة لبتنمية املستدامة .فبدون اةصول عب هذه اخلدمات لن تكون هموعات ـبرية مـن
السكان قادرة عب املشار ة الفعالة ا التنمية مما يقوض النمو ا املستقب .
__________
(challenges and )6

Nelson Kuria, “The role of cooperatives to sustainable development: contributions,

strategies — cooperatives and financial inclusion”, paper presented at the United Nations Expert Group
Meeting on the Role of Cooperatives to Sustainable Development: Contributions, Challenges and

.Strategies, Nairobi, 8-10 December 2014.
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 - 25و ــان ملســا ات التعاونيــات ا التنميــة امجتماعيــة تــأثري ــبري ا هــامت التعبــيم
والرعايــة الصــحية واإلســكان مــن ــالل كــني األعءــال مــن الــد لغــرض اةصــول عب ـ
اخلــدمات والفـــرص ا تبــ اجملـــامت ا أقــال ــ رية مــن العـــا  .والتعاونيــات هـــك أيءـــا
مصـادر هامـة لــنمم اةمايـة امجتماعيـة الــت مـن ال،ــا يـتمكن األعءـال مــن اةصـول عبـ
الرعاية الصحية وتؤدي دورا هاما ا تقد ،دمات الرعاية الصحية وتوفري التأمني الصـحك
لا ا لل اخلدمات املقدمة ا املزنل والتأمني الصـحك الصـغري النطـاق .ولـدط اعـض الببـدان
صيدليات وعيادات ومستشفيات تعاونية.
 - 26وقــد ســا ت التعاونيــات ا حتســني النتــا ا اجملــال الصــحك .وتقــدم التعاونيــات
الصحية ا انن و ندا واليااان ونيبال وسري منكا والوميات املتحدة األمريكيـة وذريهـا مـن
الببدان دمات الرعاية الصحية الت تقب من وفيـات األمهـات واألطفـال .وأدت التعاونيـات
ا العديد مـن الببـدان األفريقيـة واوسـيوية دورا هامـا ا رفـت مسـتوط الـوعك افـريوس نقـ
املناعة البشرية/اإليدم وتيسري اةصول عب الرعاية الصحية ةامبك الفريوس/اإليدم.
 - 27وتقدم التعاونيات الصـحية اخلـدمات أل ـر مـن  100مبيـون أسـرة معيشـية ا مجيـت
أقال العا ويستفيد قو  170مبيون شتخ اتغطية اةماية امجتماعية من رااطـات التـأمني
املتبادل( .)7وتقدم أ ر من  125تعاونيـة طبيـة اخلـدمات لنحـو  3ماليـني مـريض ا اليااـان.
ولدط ندا والوميات املتحدة العديد من تعاونيات الرعايـة الصـحية الـت ختـدم ماليـني النـاس
وتستتخدم الك ري مـن املـوظفني( .)8وا اـنن حيصـ أ ـر مـن  500 000عءـو عبـ تغطيـة
الرعاية الصحية مـن احتـاد امد ـار وام تمـان التعـاوين الـذي يـوفر ـال مـن اخلـدمات املاليـة
والتـأمني الصـغري النطــاق عبـ الصــحة واةيـاة اأسـعار معقولــة( .)9وا الرباميـ احتــدت 351
تعاونية طبية لتشك تعاونيـة واحـدة تءـم مـا هموعـه  110 000طبيـ يقـدمون اخلـدمات
الصحية إا  20مبيون شتخ  .وتقدم التعاونيات الصحية اخلدمات لــ  500 000شـتخ
أو  15ا املا ـــة مـــن الســـكان ا وســـتاريكا .وا ولومبيـــا يتبقــ  907 000شـــتخ
دمات الرعاية الصحية من الل تعاونية .)10(SaludCoop

__________
(Bénédicte Fonteneau and others, The Reader 2011: Social and Solidarity Economy: Our Common Road towards )7
).Decent Work, 2nd ed. (Turin, International Training Centre of the International Labour Organization (ILO), 2011

()8

William L. Oemichen, “Health care cooperatives and consumer-governed health care”, paper presented at the
.Consumer-Owned Private Health Insurance Plans Conference, April 2011

.)2007

( )9منممة العم الدولية ”التعاونيات والعمالة الريفية“ صحيفة وقا ت رقم (1جني
(Jürgen Schwettman, “The social/solidarity economy: draft for discussion prepared for the ILO cooperative”, )10
).Mimeo, paper presented at the second World Forum of Local Economic Development (2013
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 - 28وحتسن التعاونيات الفرص التعبيمية ليس فقا عن طريق تأمني سـب املعيشـة والـد
ألعءا ها ولكن أيءا من الل توفري إمكانية الوصـول املباشـر إا التعبـيم ا شـك قـروض
لألسر من أج الرسوم املدرسية وإعادة است مار األرااح أو عا دات التجارة العادلة ا البنيـة
التحتيــة والبــوامم التعبيميــة وفصــول التعبــيم املســتمر لبكبــار أو تشــييد املــدارس حي مــا تكــون
منعدمة .ففك مجهورية تزنانيا املتحدة عب سبي امل ـال أسـس احتـاد تعـاوين املدرسـة ال انويـة
مــوذياا ( )Mugezaا منطقــة نا يــة ا الــتالل املطبــة عبـ حبــرية فيكتوريــا .وقــد دعمــت هــذه
التعاونية الوالدين مـن ـالل دفـت نصـ الرسـوم املدرسـية وقـدمت مبـال ـبرية إا املدرسـة
نفسها من أج املباين والبنية التحتية(.)11

جيم  -حتقيق املساواة اني اجلنسني و كني النسال والفتيات
 - 29املساواة اـني اجلنسـني و كـني النسـال والفتيـات هـال ـر مـن هـامت تر يـا طـة
التنمية املستدامة الت اري وضعها .فبن يتسىن حتقيق تقـدم ا أي هـال ـر إلا ـان نصـ
سكان العا روما من املساواة ا اةقوق والفرص.
 - 30والتعاونيات اوصفها مؤسسات أعمال أنشأها الناس لفا ـدة النـاس تءـت امسـتدامة
واملساواة امجتماعيتني ا صميم أنشطتها .وهك مال مة اشك ـاص لـتمكني النسـال الـال
يشكبن نسبة برية من أعءا ها .وتسترشد التعاونيـات لبـادئ العءـوية الطوعيـة واملفتوحـة
فت فتع أاواهبـا جلميـت الـراذبني ا قبـول مسـؤوليات العءـوية دون ييـا عبـ أسـاس جنسـاين
أو اجتماعك أو عرقك أو سياسـك أو ديـ  .ولبتعاونيـات تـأثري إاـاا عبـ سـب عـيش النسـال
والفتيات من الل توفري فرص العم وظرو العمـ الال ـق واملشـار ة ا القيـادة واملنـافت
امجتماعية.
 - 31وتوفر التعاونيات سبي اةصول عب الفرص امقتصادية والتعبيمية لبنسـال والفتيـات.
وتيســر مشــار ة املــرأة ا ســوق العم ـ و كــن مــن ســاعات العم ـ املرنــة و ــدمات رعايــة
األطفال والتوامن السبيم اني العم دا مكان العم و ارجه .وهـك تشـر املـرأة ا صـنت
القرار عب قدم املساواة مت الرج .
 - 32وا التعاونيات تستفيد النسال ليس فقـا مـن الـتمكني امقتصـادي وحتسـني رفـاههن
ولكــن أيءــا مــن الــتمكني السياســك الــذي ينبــت م ـن تعايــا القــدرة عب ـ التواص ـ والــدعوة
والقيــادة .وهنــا تعاونيــات ـ رية بكهــا وتقودهــا نســال .ففــك ا،نــد ت ـوفر رااطــة النســال

__________
(Johnston Birchall and Richard Simmons, Cooperatives and Poverty Reduction: Evidence from Sri Lanka and )11
).Tanzania (Manchester, United Kingdom, The Cooperative College, 2009
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العامالت ةساهبن اخلاص العمالة من الل إنشـال تعاونيـات بكهـا وتـديرها عءـواهتا البـال
عــددهن مبيــوين امــرأة .وركــن لبمــرأة أيءــا أن تــؤدي أدوارا قياديــة ا التعاونيــات الــت تءــم
ال من الرجال والنسال .وا أ رب  500مؤسسة أعمال ا العا حتت النسـال  2.6ا املا ـة
فقا من املناص القيادية ولكنهن يشـغبن  13.6ا املا ـة مـن تبـ املناصـ ا التعاونيـات
وقطا التـأمني املتبـادل .ومسـتوط عءـوية النسـال ا التعاونيـات هـو عـادة أعبـ مقارنـة مـت
ذريها من مؤسسات األعمال .فعب سبي امل ال يفيد امحتاد اإلسباين لتعاونيات العمـال اـأن
 49ا املا ة من أعءال التعاونيات العماليـة ا إسـبانيا نسـال و  39ا املا ـة يشـغبن مناصـ
إدارة مقارنة مت  6ا املا ة ا منالال املشاريت األ رط.
 - 33و تامـ ـا تـــؤدي تعاونيـــات العمـــال املزنلـــيني دورا متاايـــدا ا هـــال كـــني النســـال
العامالت ا وظا هشة .ووفقا ملنممة العم الدولية تشك النسال أ ر مـن  80ا املا ـة
من عمال املنامل الذين يقدر عددهم اـ  50مبيون شتخ ا مجيت أقال العا ومـا انفكـت
التعاونيات توفر ،ؤمل وسيبة لتنميم انفسهن ومحاية حقوقهن وحتسني ظرو عمبهن.

دال  -مكافحة أشكال عدم املساواة
 - 34لـــن يتســـىن حتقيـــق التنميـــة الشـــامبة واملســـتدامة اـــدون قـــدر هـــام مـــن املســـاواة.
وا اجملتمعات الـت يسـودها عـدم التكـافؤ تواجـه اجلهـود الراميـة إا حتقيـق التنميـة املسـتدامة
اإلحباا اسب العديد من التحديات الناشئة عن عـدم املسـاواة ا الـد وا اةصـول عبـ
اخلدمات امجتماعية األساسية والفرص .وعدم املسـاواة يايـد مـن حـدة الفقـر ممـا يـؤدط إا
ارتفا مسـتويات امسـتبعاد امجتمـاعك والتـوتر الـت تاعـا اسـتقرار اجملتمـت وتقـوض النمـو
امقتصــادي .والواقــت أن التجراــة أثبتــت أن اجملتمعــات الــت يســودها عــدم التكــافؤ مــن حيــا
الد تنمو عادة انسق أاطأ من تب الت هبا قدر أق من عدم املساواة .مـا أهنـا أقـ جناحـا
ا اةفــاع النمــو عبـ املــدط الطويـ وأاطــأ ا التعــاا مــن الر ــود امقتصــادي .ويولــد عــدم
املســاواة أيءــا التــوترات امجتماعيــة ويهيـ تراــة صــبة لعــدم امســتقرار السياســك والـزنا .
لذل فجن مكافحة عدم املساواة ليست واجبا أ القيا فحس وإمنا هك أيءا شـرا أساسـك
لتحقيق التنمية املستدامة.
 - 35واملاليــني مــن التعاونيــات املوجــودة ا مجيــت أقــال العــا هــك قــوط لتحقيــق التنميــة
املســتدامة اتر ياهــا عب ـ املســاواة .ويتــيع منــولال العم ـ التعــاوين ســبيال قــو حتقيــق العدالــة
امقتصادية وامجتماعية والسياسية.
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 - 36إن املســاواة متأصــبة ا التعاونيــات اةقيقيــة .فــالتوميت املتســاوي لبفوا ــد يتصــدط
اشــك مباشــر لعــدم املســاواة ا الــد الـذي ذالبــا مــا يكمــن ورال أنــوا أ ــرط مــن عــدم
املساواة لا ا لل اةصول عب اخلدمات والفرص .وتشجت التعاونيات املسـاواة ا املر ـا
واةقــوق والفــرص مــن ــالل الطريقــة الــت تعمـ هبـا والـت تر ــا اقــدر ــبري عبـ الزناهــة
واةيـــاد ممـــا يايـــد مـــن تعايــا املســـا ة اإلااايـــة لبـــد املتســـاوي ا التنميـــة امجتماعيـــة
وامقتصادية .وركن امطال عب أم بة عب دور التعاونيات ا تعايا املسـاواة ا أقسـام هـذا
التقرير الت تتناول الفقر واملساواة اني اجلنسني والتنمية الشامبة.

هال  -تعايا النمو امقتصادي الشام واممدهار العميم
 - 37إن حتقيق رؤية التنميـة املسـتدامة ملـا اعـد عـام  2015يتطبـ قاعـدة اقتصـادية قويـة
أي منوا اقتصاديا مطردا وشامال من أج حتقيق اممدهار جلميـت النـاس .وتسـتطيت التعاونيـات
أن حتدث فرقا ا هذا السياق.
 - 38والتعاونيــات هــك عناصــر فاعبــة اقتصــادية قويــة ،ــا  20تريبيــون دومر مــن األصــول
التعاونيــة الــت تولــد  3تريبيــون دومر مــن اإليــرادات ســنويا .وتقــدر حصــة التعاونيــات انســبة
 32ا املا ة ا السوق الاراعية العاملية و  27.3ا املا ة ا سوق التأمني العاملية.
 - 39وقد أثبتت التعاونيات أهنـا أقـدر عبـ التعـاا ا أوقـات األممـات امقتصـادية واملاليـة
من نمرياهتا ا قطا الشر ات فهك تقدم إسهامات حامسـة لبحفـاع عبـ النمـو امقتصـادي
العــام .وأثنــال األممــة املاليــة لعــام  2008أثبتــت املصــار التعاونيــة وامحتــادات ام تمانيــة
وتعاونيات امد ار وام تمان وشر ات التأمني املتبادل والتعـاوين أهنـا أ ـر اسـتقرارا ومرونـة
من نمرياهتا ذري التعاونية .وا الواقت اشـترت التعاونيـات ا اعـض اةـامت مصـار جتاريـة
انت ا ضا قة.
 - 40والتعاونيـــات مهيـــأة ةمايـــة حقـــوق العمـــال والتصـــدي ألشـــكال فشـ ـ الســـوق.
فهــك مؤسســات يبــن النــاس مــن ال،ــا امحتياجــات والتطبعــات املشــتر ة ااختــال مبــادرات
مشــتر ة .واالتــايل فهــك جتمــت اـني جــانن الرااطــة ومؤسســة األعمــال .فبوصــفها رااطــة تتــيع
إمكانــات قويــة لكوهنــا مجعيــة مؤلفــة مــن أشــتخاص يقــررون حبريــة العمـ معــا مــن أجـ حـ
املشا املشتر ة .وينطوي هذا البتعد عب إمكانات لبتنمية تتجاوم ـ ريا جانبـها مؤسسـة
أعمال حيـا إهنـا تقـدم الـدعم لبنمـو امقتصـادي املسـتدام والشـام والعـادل الـذي هـو أمـر
أساسك لتحقيق مستقب يسوده الر ال املشتر .
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 - 41والتعاونيات هك أ ر انفتاحا عب معاجلة املسا املتعبقة لعايري العم وصنت القـرار
والدرقراطية ا مكان العم  .وا الوقت نفسه كن أصـحاب املشـاريت مـن توليـد وفـورات
اةجــم وميــادة الكفــالة عبـ امتــداد سبســبة القيمــة وحتســني نوعيــة وطبيعــة القيمــة املءــافة
لبمنتجات وميادة الوصول إا رأس املـال وا تسـاب قـدرة ـبرية عبـ املسـاومة مـن ـالل
العم اجلماعك .وتستتخدم التعاونيات النه التشار ية اني العمال واألعءال مـن أجـ إنتـاال
السبت واخلدمات وتقاسم املنافت .وهك اطبيعتها تتو اإلدماال امجتماعك وامقتصادي.
 - 42وتساهم التعاونيات ا التنويت امقتصادي وتصـ إا فئـات السـكان األ ـر اسـتبعادا
لتاويدهم االسبت واخلدمات الالممة لتحقيق التنمية الشامبة .وهـك نشـطة ا اجملـامت اةامسـة
الت م تبق امهتمام الكاا من قب القطاعني العام واخلاص لا ا للـ السـكن و ـدمات
الرعاية النهاريـة واملسـاعدة القانونيـة والرعايـة الصـحية ورعايـة بـار السـن ولوي اإلعاقـة
و دمات التعبيم.
 - 43ويمـ وجـود عجـا ا تـوفر العمـ الال ـق ر ـ حتـديا صـعبا االنسـبة جلميـت الببـدان.
وا الوقت اةاضـر يعمـ ـ ري مـن النـاس ا الببـدان الناميـة ا القطـا ذـري الرمسـك الـذي
يتسم اعدم ثبات العمالة واخنفاض األجور وظرو العم السيئة مما اع مـن الصـع عبـ
الببــدان القءــال عبـ الفقــر .وا الببــدان املتقدمــة مــا اــرح يتاايــد العمـ اعقـود ذــري قياســية
والعمـ اـدوام مـرن أو جا ـك إلاامـك ممـا يايـد مـن حـدة العجـا ا العمـ الال ـق .وتنطــوي
التعاونيات عب إمكانات توليد فرص العم الال ق وتعايا اةوار امجتماعك.
 - 44والتعاونيــات اوصــفها مــن أراــاب العم ـ ت ـدفت أجــورا تنافســية وترفــت مســتوط
الد من الل تقاسم املنافت وتوميت األرااح والفوا د األ رط وإنشـال مرافـق هتمعيـة م ـ
العيادات الصـحية واملـدارس( .)12وهـك تـوفر فـرص عمـ لات جـودة عاليـة لبشـباب والنسـال
والشــعوب األصــبية ولوي اإلعاقــة وذريهــم مــن الفئــات املهمشــة .واألهــم مــن لل ـ مــن
املســتبعد أن يتــأثر العمــ ا التعاونيــات حبــامت الر ــود الدوريــة .والتعاونيــات قطــا
توظ عددا بريا جدا من الناس ا ري من الببدان .ففك الوميات املتحدة وأورواـا يعمـ
ا التعاونيــات مــا يقــرب مــن  1.5مبيــون و  5.3مبيــون شــتخ عب ـ التــوايل .وا إثيوايــا

__________
(John Logue and Jacquelyn Yates, “Productivity in cooperatives and worker-owned enterprises: ownership and )12
participation make a difference!”, background paper prepared for World Employment Report 2004-05:
).Employment, Productivity and Poverty Reduction (Geneva, International Labour Office, 2005
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يكس مهال  900 000شتخ د بهم من التعاونيات( )13ويكس قـو  4ماليـني مـاار
ا مصــر رمقهــم مــن التعاونيـــات الاراعيـــة( .)14ولالســتفادة مـــن قــوة التعاونيـــات ا تعايـــا
اممدهـار العمـيم مـن أجـ مكافحـة عـدم املسـاواة او ـذ ا الايـادة يـتعني عبـ اةكومــات
الوطنية أن حتفا منو املؤسسات التعاونية.
 - 45ويتر ــا ا منطقــة البحــر الكــارين عــدد مــن التعاونيــات ــبريع االنســبة لبمجموعــات
السـكانية الصـغرية نسـبيا .ففـك عــام  2013ا املنطقـة الكاريبيـة دون اإلقبيميـة ملنممــة دول
شـــرق البحـــر الكـــارين وحـــدها ـــان هنـــا  295تعاونيـــة تءـــم ا عءـــويتها أ ـــر مـــن
 300 000شتخ  .وتؤدي التعاونيات دورا أساسيا ا التنمية امجتماعيـة امقتصـادية لتبـ
الببدان وتتسم مسا تها ااأل ية ا هذا املءمار .ومنذ ادايـة التعاونيـات ا أراعينيـات القـرن
املاضك( )15تاايد دورها ومسا تها سوال االقيمة املطبقة أو النسبية.

واو  -محايــة هــذا الكو ـ
اصورة مستدامة

ومكافحــة تغــري املنــاا واســتتخدام املــوارد الطبيعيــة

 - 46يهدد تغري املناا وتدهور البيئة ابوغ أهدا التنمية املستدامة .فحماية البيئة واسـتتخدام
املوارد الطبيعية عب الوجه السبيم يشكالن ضرورة حتمية لتحقيق التنمية املستدامة.
 - 47و ت التعاونيات لقيم حسن إدارة البيئة الطبيعية ورعاية اجملتمت احملبك وقـد أدرجـت
هــد امســتدامة البيئيــة ا أهــدافها وركنــها أن تبع ـ دورا نشــطا ا رعايــة البيئــة .وتتمتــت
التعاونيات االقدرة عب تعبئة أعـداد ـبرية مـن النـاس لبتصـدي لتـدهور البيئـة وتتـوفر لـديها
اوليات املؤسسـية لـذل  .مـا تتمتـت االقـدرة عبـ الت قيـ والتوعيـة ترواـا ألمنـاا ل نتـاال
وامستهال أ ر استدامة واالتايل حتقيق وفورات اةجم النامجة عن التـروي لبتكنولوجيـات
اخلءرال اني أعءا ها وعمال ها.
__________
(Cooperating out of )13

Teigist Lemma, “Growth without structures: the cooperative movement in Ethiopia”, in

Poverty: the Renaissance of the African Cooperative Movement, Patrick Develtere, Ignace Pollet and Fredrick
).Wanyama, eds. (Geneva, International Labour Office and World Bank Institute, (2008

( )14مد عبد العال
(Cecil Ryan, “Strengthening the role of co-operatives in sustainable social development: challenges and strategies” )15
[سيســي رايــن ”تعايــا دور التعاونيــات ا التنميــة امجتماعيــة املســتدامة :التحــديات وامســتراتيجيات“] ورقــة
عمــ قــدمت إا اجتمــا فريــق ــربال األمــم املتحــدة عــن دور التعاونيــات ا التنميــة امجتماعيــة املســتدامة:
التحديات وامستراتيجيات نريوا  10-8انون األول/ديسمرب 2014
”“The Egyptian cooperative movement: between State and market
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 - 48وتعم التعاونيات البيئية عب استدامة موارد من قبيـ الغااـات وامليـاه وعبـ إدارهتـا
ويســع ـ ري منــها إا تنويــت أنشــطتها امقتصــادية مــن ــالل مبــادرات ســبيمة ايئيــا م ـ
مبادرات الطاقة املتجددة .وتشك التعاونيات جالا أساسيا مـن اجملتمعـات احملبيـة الـت تبكهـا
وتوجهها وتنشئها .وتسهم عمبياهتا ا حتقيق التنميـة الشـامبة اجتماعيـا واملواتيـة لببيئـة .وهـك
تكرس نفسها ملساعدة األفراد عب األ ذ اأمناا استهال ية أ ر استدامة .مـن للـ مـ ال أن
تعاونيات الط اقة املتجددة تقدم لبمستهبكني يـارا بيـا لبطاقـة النميفـة مـت العمـ ا الوقـت
نفســه عب ـ حتقيــق امنتــاال املســتدام وامســت مار ا التنميــة املســتدامة اجتماعيــا واقتصــاديا.
وتروال التعاونيات العامبة ا هال األذذية ألمناا استهال ية لات أثر راوين منتخفض.
 - 49وتشار ال تعاونيات ا إعـادة اسـتتخدام النفايـات واملـواد وا توليـد الطاقـة املتجـددة.
وتنشــا تعاونيــات الطاقــة ا ـ ري مــن الببــدان ومنــها الــدامنر واملمبكــة املتحــدة لربيطانيــا
العمم و يرلندا الشمالية والوميات املتحدة .وتساعد التعاونيات ا الربامي عب وضـت هنجـ
جديدة إمال إنتاال الوقود اإلحيا ك .وا عام  2011ان هنا ا نـدا  70تعاونيـة لبطاقـة
املتجددة .وا الدامنر أنتجت التعاونيات  23ا املا ة من الطاقة الت تولـدها الريـاح ا عـام
 .)16(2004وتقــدم تعاونيــات الطاقــة املتجــددة ا أملانيــا مســا ات ــبرية ا التحــول الــذي
يشهده الببد ا هال الطاقة .وا ينيا تستتخدم إحـدط التعاونيـات املـوارد الشمسـية الـوفرية
ا املنطقة لتوليد الطاقة الشمسية وتوفري طاقة نميفة و منة وا الوقت نفسـه إ ـراال أعءـا ها
مـن دا ـرة الفقـر .وهنـا أيءـا حتســن ا نتـا اممتحانـات ا مدرسـة يا ـا اماتدا يـة الــت
حتص عب الكهراال من التعاونية(.)17
 - 50ويناض ري من الببدان النامية من أجـ تاويـد مواطنيهـا اامليـاه النميفـة نمـرا لعـدم
توفر القدرات ا هال إمدادات املياه .وهنا يأ دور التعاونيات ملـ ل الفـراغ .مـن للـ مـ ال
أن مدينة سانتا روم دي مسـريا ا اوليفيـا تقـدم إحـدط أ ـرب التعاونيـات ا العـا ـدماهتا
لـ  1.2مبيون شتخ من أص عدد السكان البال  1.6مبيون شتخ (.)18
__________
( )16وحدة التعاونيات وارنام فرص العم اخلءرال لدط مكت العم الـدويل تـوفري الطاقـة النميفـة واةصـول
عب الطاقة من الل التعاونيات (جني منممة العم الدولية .)2013

(”[ Chiyoge B. Sifa, “Cooperatives and environmental development: successes and challenges” )17شــــــــــيوال
ســيفا التعاونيــات والتنميــة البيئيــة :النجاحــات والتحــديات“] ورقــة عمـ قــدمت إا اجتمــا فريــق ــربال
األمــم املتحــدة عــن دور التعاونيــات ا التنميــة امجتماعيــة املســتدامة :التحــديات وامســتراتيجيات نــريوا
 10-8انون األول/ديسمرب .2014
(.Carla Ranicki, International Cooperative Alliance, “Clean water, cooperative principles” )18
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 - 51وتــوفر التعاونيــات فــال يتعــاون فيــه النــاس عبــ إاــاد اةبــول لبتحــديات البيئيــة
وعب إدارة املوارد اصورة مسؤولة والتنويت من الل إد ال أنشـطة اقتصـادية مواتيـة لببيئـة.
ويفيد التحا ل التعـاوين الـدويل اـأن هموعـة مـن ماارعـك أشـجار السـاال ا منطقـة ينـاوي
سيبتان ا إندونيسيا تشار ت عب تنميم تعاونية ا عام  2003مـت الصـندوق امسـتئماين
لبغااات وشبكة جارنغان أونتـو هوتـان لبمنممـات ذـري اةكوميـة حيـا كـن املاارعـون
اتــــدري مــــن املنممــــات عبــ ـ اســــتراتيجيات ســــب العــــيش والتنمــــيم اجملتمعــــك احملبــــك
واجلوان التقنية إلدارة الغااات وجتهيا األ شاب من اةصول عب شهادة من هبس رعايـة
الغااــات وأصــبحوا اون ينتجــون أ شــاب الســاال املعتمــد اصــورة مســتدامة ألذــراض أســواق
األثاث الدولية.
 - 52وتعم التعاونيات ا ـ ري مـن الببـدان وقطاعـات النشـاا عبـ اجلبـهات الطبيعيـة
لالستدامة البيئية .وقـد حصـبت تعاونيـة املقاطعـات الوسـط ا املمبكـة املتحـدة مـؤ را عبـ
جــا اة املبكــة لبمشــاريت ا ميــدان التنميــة املســتدامة .وا ابــدان الشــمال األوروا تصــن
األمسال التجارية الـت بكهـا التعاونيـات اـني املنتجـات األ ـر اسـتدامة لـا ا للـ املرتبـات
لـــ الث العبيــــا ا الــــدامنر واملرتبــــة ال انيـــة ا الســــويد والرااعــــة ا فنبنــــدا واخلامســــة ا
النروي (.)19

ماي  -تعايا اةو مة والتروي جملتمعات مساملة منة منصفة شامبة لبجميت
 - 53تعترب اجملتمعات املساملة الشامبة لبجميـت والـت تتـوفر فيهـا مؤسسـات متجاواـة شـرطا
أساسيا لبتنمية املستدامة .وتسهم التعاونيات ا اةو مة اجليدة اطرق تشك عنصـرا أساسـيا
من طبيعتها يتم ا اةوار اني األعءال والعمال وسكان اجملتمت احملبك واملسـاواة ا حقـوق
التصــويت وا املشــار ة واملســاللة وال قــة والتماســ امجتمــاعك وتعهــد العالقــات اــني
أصحاب املصبحة ا عمبية التنمية .وتدعم التعاونيات أعءـالها لتمكينـهم مـن إمسـا را هـم
ومن التأثري عب عمبيات صنت السياسات دا التعاونيات نفسها وا اجملتمت عموما.
 - 54و التعاونيات قوط تعم عب انـال رأس املـال امجتمـاعك وتعايـا الشـعور القـوي
اامنتمال واملشـار ة والـتمكني واإلشـرا اـني األعءـال والعـودة إا العالقـات الشتخصـية اـني
الناس من الل التعاون .من لل م ال أن التعاونيات ا روانـدا تسـاهم ا إعـادة انـال ابـدها
اعد اةرب األهبية .ما تقدم التعاونيات مـن ـالل اةكـم الـدرقراطك منولجـا ل نصـا
والشفافية واملساللة .وتعتـرب رااطـة النسـال الـال يعمبـن ةسـاهبن اخلـاص ا ا،نـد م ـام عبـ

__________
(.Sustainable Brand Insight, Sustainable Brand Index, 2015 )19
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قــدرات التعاونيــات ا هــال انــال الســالم .فتخــالل أعمــال الشــغ األهبــك ا عــام 2004
ا ا،نــد وا أعقاهبــا قــدمت الرااطــة ضــحايا أعمــال الشــغ املشــردين ـ ريا مــن األنشــطة
الغوثية الت اشـتدت اةاجـة إليهـا وشغـتــبت أراعـة خميمـات وأتاحـت لبنسـال سـب اةصـول
عبـ الرعايــة الصــحية األساســية ورعايــة األطفــال واملشــورة وأوجــدت فــرص العمـ لـــ 805
من النسال.
 - 55والتعاونيـــات مؤسســـات لبـــتعبم وملمارســـة قـــيم الدرقراطيـــة والتءـــامن واملشـــار ة
واإلشرا واملسؤولية واملسـاللة ومجيعهـا عناصـر أساسـية لبنـال هتمعـات مسـاملة منـة شـامبة
لبجميت

هال  -تنشيا الشرا ات العاملية ألذراض التنمية املستدامة
 - 56يتطب حتقيق أهدا التنمية املستدامة مشار ة مجيـت اجلهـات الفاعبـة .وتتبقـ هـذه
املشــار ة الــدعم مــن عمبيــة تشــار ية مفتوحــة دا ـ ترمــك إا وضــت تفاصــي طــة التنميــة
ملا اعد عام  2015وما يتص هبا من أهدا التنمية املسـتدامة .وم شـ أن القطـا التعـاوين
سيكون شريكا اساسيا ا حتقيق تب األهدا اعد اعتمادها.
 - 57وســتبع التعاونيــات عبــ املســتويات اإلقبيميــة والوطنيــة والعامليــة دورا لــه أ يتــه
ا اجلهود العاملية الرامية إا تنسيق متااعة أهدا التنمية املستدامة وتنفيذها.
 - 58وقد أ دت اةر ـة التعاونيـة الدوليـة مـؤ را التاامهـا اـدعم التنميـة املسـتدامة وللـ
ا الوثيقــة اخلتاميــة ومــؤ ر القمــة الــدويل لبتعاونيــات الــذي عقــد ا مدينــة يب ـ اكنــدا
ا الفتــرة مــن  6إا  9تشــرين األول/أ تــوار  .2014ففــك تب ـ الوثيقــة تعهــدت اةر ــة
التعاونية ادعم اجلهود الدوليـة الراميـة إا حتقيـق األمـن الغـذا ك و فـض الفقـر والقءـال عبـ
اجلو ا العا به و بق فرص العم اجليد والتمكني من اةصول عبـ الرعايـة واخلـدمات
الصحية وحتقيق إمكانية وصول اجلميت إا اخلدمات املالية واملسا ة ا تشـكي هتمـت عبمـك
دم مصاحل التنمية املستدامة عب األج الطوي .
 - 59إن العوملة ضاعفت فرص وصول التعاونيات إا األسواق اخلارجيـة لـا ا للـ عـن
طريق الشرا ات الت د اجلسور اـني اةكومـات والتعاونيـات .وركـن لبسياسـات القويـة أن
تءاع قدرة التعاونيات عبـ املنافسـة ا األسـواق وأن تسـاعدها عبـ الوصـول إا أسـواق
جديدة أ ر اعدا .وقـد سـا ت املؤسسـات التعاونيـة ا تسـتخري الشـرا ات العامليـة ألذـراض
التنميـــة اـــأمور منـــها مـ ـ ال مشـــار تها ا مبـــادرات التجـــارة املنصـــفة ا الببـــدان الناميـــة
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وهــك مبــادرات تتــيع لبمنــتجني الوصــول إا أســواق تقــدر األســعار املنصــفة وشــروا العمـ
الال ق وامنتاال وامستهال األ القيني.

رااعا  -التحديات الت تواجه التعاونيات
 - 60عب ـ أن العقبــات تســتمر عب ـ الــرذم مــن ــرة الفوا ــد واملســا ات الــت تقــدمها
التعاونيات لبتنمية املستدامة .وم اد من التغبـ عبـ هـذه التحـديات لبـتمكن مـن امسـتفادة
عب شك فعال من ماايا التعاونيات ا حتقيق أهدا التنمية املستدامة.

 -التشريعات وأطر السياسات الوطنية

أل

 - 61تتطب املؤسسات التعاونية لكك تادهـر ايئـة سياسـات كينيـة تشـم فيمـا تشـمبه
اإلطار القانوين املناسـ  .وا ـ ري مـن الببـدان واسـب امفتقـار إا فهـم النمـولال التعـاوين
أو إا معرفته م يتوفر اإلطار القانوين لبتعاونيات أو يعترب ذري ا ألذراضـها األمـر الـذي
يعيــق تفعي ـ مــا تنطــوي عبيــه مــن فوا ــد اقتصــادية واجتماعيــة وايئيــة .مــا ركــن لبنــاس أن
يتحـْــــجموا عـــن إنشـــال مؤسســـات تعاونيـــة إلا انـــت األطـــر القانونيـــة والسياســـاتية مغرقـــة
ا التعقيــد أو ذــري افيــة أو ذــري مواتيــة .ويتم ـ جان ـ هــام مــن جوان ـ اإلطــار القــانوين
ا ضمان أن يدعم التشريت اخلاص االتعاونيات ا،وية التعاونية وأن حيميها.
 - 62ويعتمـد تطــوير حر ــة تعاونيـة درقراطيــة قويــة ومســتدامة اعتمـادا ــبريا عبـ درجــة
التمكني الت ينطوي عبيها ما تفرضه اةكومات الوطنيـة واحملبيـة مـن سياسـات وأنممـة .ففـك
اعض الببدان م تساعد السياسات والقوانني واملؤسسـات الداعمـة اخلاصـة االتعاونيـات عبـ
نشأة تعاونيات حقيقية ختءت لرقااة درقراطية وقاابة لبحياة اقتصاديا وم عبـ تشـغيبها عبـ
قو سبيم .وقد حتقق منذ أواسا التسعينيات ري من التقـدم ذـري أن هنـا حاجـة إا مايـد
من العم ا هذا اجملال.

اال  -التوعية
 - 63نمــرا ألن التعاونيــات جتــد جــذورها عبـ املســتوط احملبــك فــجن فوا ــدها ذــري معروفــة
االءـرورة ـارال اجملتمعـات احملبيـة الــت تعمـ فيهـا األمـر الــذي يعيـق منوهـا .إضـافة لــذل
ركن أن تكون املعبومات عن التعاونيات ذري متسـقة حيـا أن اعـض الببـدان أو املؤسسـات
تعر أو حتدد التعاونيات عب قو اط اأهنا منممات م تسـتهد الـراع اـدم مـن وهنـا
مؤسسات صاةة لبحياة.
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 - 64وهنــا حاجــة إا التوعيــة اــالقيم واملبــادئ التعاونيــة واامحتياجــات املتعبقــة انمــولال
أعمــال التعاونيــات لبــتمكن مــن ميــادة الــدعم لبــدفت انموهــا قــدما .ويتم ـ أحــد التــدااري ا
إدمــاال املعبومــات عــن التعاونيــات اصــورة منهجيــة ا املنــاه املدرســية ااتــدال مــن املدرســة
اماتدا يــة وحــر املرحبــة اجلامعيــة وا أشــكال اــرام التعبــيم األ ــرط .ولتــدري وت قي ـ
األعءال والسبطات العامة واملدرسني وذري للـ مـن الشـر ال أ يـة أساسـية االنسـبة لتطـوير
التعاونيات وم سيما ا الببدان النامية.

جيم  -انال القدرات
 - 65هنا أدوات ومعار يتطببـها حتقيـق أقصـ مسـا ة ممكنـة مـن التعاونيـات ا تنفيـذ
أهـــدا التنميـــة املســـتدامة .ونمـــرا لبفـــوارق اجلغرافيـــة وال قافيـــة والبغويـــة واجملتمعيـــة ايـــت
التعاونيات فجن ما يتـوفر فعـال مـن مـوارد لبنـال القـدرات الـت كـن مـن اةصـول عبـ رأس
املــال ا املنــاطق النا يــة ومــن تــوفري اــرام التــدري اإلداري اجليــد ابغــات ــددة يعتــرب ذــري
ا ٍ .ومت أن تنو التعاونيات يشك نقطة قوط ربط فيهـا فجنـه يطـرح حتـديا أمـام تاويـد
مجيت التعاونيات ااألدوات الت تبامها.
 - 66مـــا تكتنــ الصـــعواات إدارة التعاونيـــات .فأعءـــال التعاونيـــات هـــم مســـتهبكون
وماارعــون وصــيادو مســ وعــامبون ذــري رمســيني ا امقتصــاد وحرفيــون وذــري للــ مــن
العــامبني .وم ركــن لبتعاونيــات الصــغرية أن تتحم ـ تكبفــة تعــيني مــدرال تــرفني وعبيهــا أ
تعتمــد عب ـ مهــارات قادهتــا املنتتخــبني الــذين ركــن أن يبــدعوا ا مهنتــهم ولكنــهم ركــن أن
يفتقروا ا الوقت نفسه إا املهارات اإلدارية .ويكتسك أ ية أساسية تـوفري التـدري والتعبـيم
واخلدمات امستشارية و دمات الدعم األ رط لبنال القدرات.

دال  -خماطر امقرا

عن املهمة

 - 67ا اعض األحيان م تتحقق ا،وية التعاونية املستندة إا سيطرة األعءال الدرقراطيـة
ا حــني أن الرذبــة ا ابــوغ أقصـ مــا ركــن مــن األراــاح يــؤدي إا تراجــت ا،ويــة التعاونيــة.
وتواجه التعاونيات حتديات ترتبا انمـولال أعما،ـا املتم ـ ا املبكيـة والسـيطرة .فهـك رااطـة
ومؤسســة ا الوقــت نفســه .فــجلا يعمــ أحــد هــذين البعــدين افعاليــة فــجن مــن املمكــن
أم تتمكن التعاونية من حتقيق ما تعد اه .وعبـ هـذا التعاونيـات تواجـه حتـديا مادوجـا :فمـن
حيا وهنا رااطات تتص التحـديات اماعيـة العمـ واختـال القـرار وحـ املنامعـات وانـال
التحالفــات ا حــني أن هــذه التحــديات مــن حيــا ــون التعاونيــات مؤسســات تتص ـ
االكفالة واماتكار ومهارات إنشال مشاريت األعمال.
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هال  -توفري ايانات متسقة تدعم البحوث القا مة عب األدلة
 - 68مت أن هنا معبومات وافية متوفرة عن التعاونيات فجن من الصعواة لكـان اةصـول
عب ـ ايانــات متســقة ومنســقة و امبــة .ونمــرا ألن الســياق القــانوين لبتعاونيــات يتبــاين اــني
الببدان فجن نو املعبومات الت جتمت تب هـو أيءـا و ـذل شـأن طرا ـق مجعهـا األمـر
الذي يؤدي إا وجود هموعة ذري منسجمة من البحـوث .إضـافة لـذل م تتـوفر البحـوث
القا مــة عب ـ األدلــة ا اعــض القطاعــات أو الببــدان الــت تعم ـ فيهــا التعاونيــات .مــا أن
املعبومات ال ت هتـم التعاونيـات قـد م ركـن تتبعهـا لـا ا للـ مسـا اهتا املقدمـة ا هـامت
األمن الغذا ك أو األنشطة ذري امقتصادية الت تءطبت هبا مـا قـد م تتـوفر ايانـات املـوظفني
أو األعءال مصنفة حس العمر أو اجلنس .ولبتوص إا تقدير أفءـ ألثـر اةر ـة التعاونيـة
عب التنمي ة املستدامة ولبتروي لتنمية التعاونيات ماد من إعطال أولية جلمت البيانات املتسـقة
ألذراض البحوث القا مة عب األدلة.

امسا  -أنشطة التروي لبنمولال التعاوين
 -منمومة األمم املتحدة

أل

 - 1إدارة الشؤون امقتصادية وامجتماعية
 - 69نممت إدارة الشؤون امقتصادية وامجتماعية اجتما فريق ـربال وحبقـة عمـ عـن
التعاونيـــات عقـــد ا مكتـ ـ األمـــم املتحـــدة ا نـــريوا ا الفتـــرة مـــن  8إا  10ـــانون
األول/ديســـمرب  2014حـــول موضـــو ”دور التعاونيـــات ا التنميـــة املســـتدامة لبجميـــت:
املسا ات والتحديات وامستراتيجيات“ .وشار ا امجتما أ ر مـن  40ـبريا ا هـال
التعاونيــات ومم ـ بني عــن التعاونيــات واةكومــات وو ــامت األمــم املتحــدة وســاهم ا انــال
قدرات املشار ني وصنا السياسات ا القطا التعاوين ا أفريقيـا مـا وفـر التوعيـة حـول
أفء سب استتخدام النمولال التعاوين وسيبة صاةة من وسا التنمية املستدامة.
 - 70واقيــادة اإلدارة واــدعم مــن هموعــة رااوان ـ املصــرفية ( )Rabobankأجــري ألول
مرة ا عام  2014تعداد عـاملك لبتعاونيـات .وسـج نشـر التعـداد جتميـت أول قاعـدة ايانـات
واسعة األساس عن التعاونيات واـذل اـدأت عمبيـة حتسـني تـوفري البيانـات وامتسـاق اينـها
اغية تعايا البحوث وصنت السياسات عب أساس األدلة.
 - 71ومواصــبة لبتوعيــة تصــدر اإلدارة ثــالث رســا ا باريــة ــ ســنة وهــك تــنمم
امحتفــال اــاليوم الــدويل لبتعاونيــات ا مقــر األمــم املتحــدة الر يســك االشــرا ة مــت الــدول
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األعءـــال والتعاونيـــات والو ـــامت املتتخصصـــة .مـــا أنشـــأت اإلدارة حءـــورا ا وســـا ا
التواص امجتماعك يروال لبتعاونيات.
 - 72وا هال انال القـدرات تقـدم اإلدارة املسـاعدة ةكومـة ليسـوتو عبـ التـروي لنمـو
التعاونيات املالية .وقد طببت اةكومـة إا اإلدارة تقـد ،املسـاعدة التقنيـة عبـ صـوغ تشـريت
وط عن التعاونيات امل الية .ور ـ هـذا املشـرو طـوة منطقيـة تاليـة ا الـدعم الـذي تقدمـه
اإلدارة لبحكومــة لبتــروي لبتعاونيــات ااعتبارهــا أداة هامــة ا العم ـ عب ـ اةــد مــن الفقــر.
أمــا املســتفيدون مــن املشــرو فهــم موظفــون مــن اإلدارة اةكوميــة املعنيــة االتعاونيــات إل
سيكتسبون مايدا من الوعك واملع رفة حول عمـ التعاونيـات املاليـة وقـدرة معـامة عبـ رصـد
أنشطتها وتقييمها من الل وضت التشريت اجلديد.
 - 73واإلدارة عءــو أيءــا ا فرقــة العم ـ املشــتر ة اــني و ــامت األمــم املتحــدة املعنيــة
ااملســا امجتماعيــة وامقتصــاد التءــام وا جلنــة تعايــا التعاونيــات والنــهوض هبــا وهــك
تغتنم ما ركـن مـن الفـرص إلدراال التعاونيـات ا مناقشـات السياسـات وللـ ا سـياق
دعمهــا لبعمبيــات اةكوميــة الدوليــة مــن قبيـ طــة التنميــة ملــا اعــد عــام  2015وأهــدا
التنمية املسـتدامة ومـؤ ر األمـم املتحـدة ال الـا املعـ ااإلسـكان والتنميـة اةءـرية املسـتدامة
(املو ال الا).
 - 2منممة األذذية والاراعة لألمم املتحدة (الفاو)
 - 74دعما لبتعاونيات وتعاياا ،ـا تر ـا منممـة األذذيـة والاراعـة لألمـم املتحـدة (الفـاو)
أنشطتها عب اجملامت األساسية التالية:
أنشطة تنمية القدرات هبـد انـال املهـارات التقنيـة واإلداريـة والقياديـة لـدط
(أ)
األفراد ضمن التعاونيات وتعايا القدرات التنميمية لبتعاونيات وأدا ها
(ب) مســاعدة حكومــات الــدول األعءــال عبـ تعهــد ايئــة كــن التعاونيــات مــن
التشك والتطور واممدهار لا ا لل تطوير األطر التنميميـة والقانونيـة الشـفافة والسـبيمة
و بق مناا يساعد عب امست مار ااإلضافة إا تيسري إااد األطـر لبتشـاور واةيـاات ةـوار
السياسات اني اةكومات وخمتب أصحاب املصبحة
(ال) تعايا قدرة التعاونيـات عبـ املشـار ة افعاليـة ا عمبيـات حـوار السياسـات
والتروي ألعءا ها ا اف صنت القرار عب املستويات العاملية والوطنية واإلقبيميـة مـن قبيـ
اةــوار العــاملك اشــأن الاراعــة األســرية واملــؤ ر الــدويل ال ــاين املع ـ االتغذيــة ودورات جلنــة

20/25

15-12232

A/70/161

األمن الغذا ك العاملك وامجتماعات اجلانبية املرتبطة هبا والنـدوة الدوليـة حـول الاراعـة البيئيـة
ألذراض األمن الغذا ك والتغذية والبجان التقنية لدط الفاو
(د) تقاســـم املعبومـــات واملمارســـات الفاضـــبة املتعبقـــة االتعاونيـــات ومنممـــات
املنتجني مت هموعات اجلمهور األوست.
وعب وجه اخلصوص يربم تقريـر ”حالة ألغذيةة لأللزعأل:ة ال ألكار ةاع ز أللزعأل:ة ألغ ة ة “
وهو من املطبوعات الر يسية الصادة عـن املنممـة دور اماتكـار ا الاراعـة األسـرية ويشـدد
عب ما تستطيت التعاونيـات الاراعيـة تقدرـه ملسـاعدة املـاارعني عبـ حتسـني قـدراهتم ا هـال
اماتكــار مــن ــالل تيســري اةصــول عبـ التكنولوجيــات واملعبومــات والصــالت مــت معاهــد
البحوث.
 - 3منممة العم الدولية
 - 75تشر منممـة العمـ الدوليـة التعاونيـات ا مـداومهتا .وقـد انـت اةر ـة التعاونيـة
مم بــة جيــدا ا الــدورة  103ملــؤ ر العم ـ الــدويل ا عــام  2014وا اجتمــا جلنــة تيســري
عمبيات التحول من امقتصاد ذري الرمسـك إا امقتصـاد الرمسـك .وأشـري إا النمـولال التعـاوين
ا ا تتام امجتما .
 - 76وقــد شــار ت املنممــة ا سبســبة مــن املناقشــات ا رومــا واــرلني وار س ـ حــول
أهدا التنميـة املسـتدامة وللـ ا سـياق مبادرهتـا املشـتر ة مـت التحـال التعـاوين الـدويل
إلارام دور التعاونيات ا التنمية املستدامة.
 - 77وتنشــا املنممــة ا التــروي لببحــوث حــول التعاونيــات وقــد نشــرت تقريــرا حتــت
عنــوان ”أللرعالنيةةا لأه ةفألا أللريةي ة ألامةةرفألم ال ممةةاق ز مياال ة ة ة أللريةي ة اةةا اعةةف
:ام  “2015تءمن إحاطات عن السياسات وامستقصـالات .مـا عقـدت املنممـة حبقـتني
دراسيتني عب امنترنـت جـال مـن هموعـة اةبقـات الدراسـية عبـ امنترنـت حـول اتفاقيـة
اــامل ونشــرت تقريــرا حــول موضــو ”معاجل ة أللزن :ة ذةةر ألل يفي ة ز ألاالألعت ألكل ر لني ة
لليفاةةةةا ال ام انةةةا ألاا مةةةا أللرعالنية ة “ .مـــا نشـــرت املنممـــة تقريـــرا عـــن موضـــو
”أللرعالنيةةا ل:ةةاع أللعة ة “ ونبــذتني عــن السياســات املتعبقــة اتعاونيــات العمــال الــدا بيني
واملســا اجلنســـانية .إضــافة لـــذل أصـــدرت املنممــة عـــدة مقــامت نشـــرت ا مـــدونات
ومقامت صحفية متتخصصة شكبت جالا من سبسبة .ور ات دراسة وحبقة عمـ أعـدهتما
املنممــة عب ـ إمكانــات تعاونيــات العمــال الــدا بيني ا الشــرق األوســا .ونشــرت املنممــة
إصدارا اصا من اجملبة الدولية لبحوث العمـ حتـت عنـوان ”ألليقااةا لأللرعالنيةا أللعةالية ال
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أةةةو لنةةليا؟“ ودروســا مســتفادة ألذــراض النقااــات حتــت عنــوان ”محاة ة ص ة ع أللعة ة مةةو
ةالل انلاء تعالنيا :ةالي ال  :ض :ام للرجاعب لألك ر ألتيجيا أللفللي “.
 - 78ووفـــرت املنممـــة أدوات وفرصـــا لبنـــال القـــدرات مـــن قبيـــ ” :My.COOPإدارة
تعاونيتكم الاراعية“ وأ ادرية املسا امجتماعيـة وامقتصـاد التءـام واملبـادئ التوجيهيـة
لتشــريعات التعاونيــات .مــا قــدمت الــدعم لتحويــ اجملموعــات النســا ية املعنيــة االتنميــة
الاراعية ممن يعم ا قطا النباتات العطرية والطبية إا مؤسسـات تعاونيـة ولبنـال قـدرات
املاارعني والفئات الءعيفة (و اصة الشباب والنسـال) مـن ـالل تطـوير التعاونيـات والقـدرة
عبـــ إنشـــال مشـــاريت األعمـــال ا مجهوريـــة تزنانيـــا املتحـــدة وأنشـــطة توعيـــة النقااـــات
ا قرذياستان ادور التعاونيات سبي لبتحول ااجتاه امقتصاد الرمسك.
 - 4جلنة تعايا التعاونيات والنهوض هبا
 - 79تروال جلنة تعايا التعاونيات والنهوض هبا لبتعاونيات وإلل ال الوعك هبا .وهـك تقـوم
ادور األمانة لتنميم اليوم الدويل لبتعاونيات لعام  2015ما تعم عب تطـوير مـا تقـوم اـه
مــن توعيــة اوضــت قا مــة لتوميــت الــدعوات لبمناســبات املتختبفــة عبـ وســا ا اإلعــالم ولنشــر
املعبومــات .ولــديها حءــور ا وســا ا التواص ـ امجتمــاعك ممــا ركنــها مــن ميــادة التعري ـ
انفســها بجنــة تتمتــت اــاخلربة ا هــال التعاونيــات والتــروي ،ــا مــا استكشــفت امكانيــة
إدمــاال إضــافة ف ـ جــال مــن موقعهــا لتــوفري حيــا عب ـ امنترنــت تتبــادل فيــه التعاونيــات
اخلربات واإلرشادات.
 - 80وتعم البجنة منذ اعض الوقت عب توسيت عءويتها لتشم منممات أ ـرط تـروال
لبتعاونيات وعب إنشال قاعـدة ايانـات تءـم معبومـات امتصـال اأشـتخاص مـن التعاونيـات
ا خمتب أقال العا ولل هبد انال شبكة لتبادل املعبومات والدعم املتبادل.
 - 81وشار ت البجنة ا مبادرات اصة االسياسة العامة الت تـؤثر عبـ التعاونيـات مـن
قبي طة التنمية ملا اعد عام  2015وهك ترصد اانتمـام التطـورات اةاصـبة ا املفاوضـات
وتقدم لألعءال حتدي ات ا هذا اخلصوص.
 - 82وتعترب البجنة مصدرا لبمعار التعاونية وهك جتمت املعبومات وتتباد،ا لـا ا للـ
من ـالل العمـ عبـ التـروي لبجهـود املشـتر ة اـني أعءـا ها لوضـت اإلحصـالات اخلاصـة
االتعاونيات .ما جتري البحوث عن املرأة والتعاونيات.

اال  -التعاونيات
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 - 1التحال

التعاوين الدويل

 - 83ا أعقــاب الســنة الدوليــة لبتعاونيــات ا عــام  2012اعتمــدت اةر ــة التعاونيــة
العامليــة ”املتخطــا األساســك لعقــد لبتعاونيــات“( )20وهــو اســتراتيجية لتحقيــق رؤيــة طموحــة
لبتعاونيــات حــر عــام  2020ويتــو امعتــرا اــالنمولال التعــاوين لألعمــال را ــد ا
امســتدامة امقتصــادية وامجتماعيــة والبيئيــة و نمــولال يفءــبه الك ـ ريون وااعتبــاره الشــك
األســر منــوا ا مشــاريت األعمــال .وتســتند امســتراتيجية إا اــس ر يــاات أساســية هــك:
املشار ة وامستدامة وا،وية واألطر القانونية ورأس املال.
 - 84وعمال عب تنفيذ املتخطا األساسك أنشأت اةر ة التعاونية مار ة جتارية (مار ـة
التعاونيــات) وهــك تــروال لســج لبتعاونيــات ا هــال مــن اجملــامت العامــة (اجملــامت العبيــا)
ولل ـأدوات تسـتتخدمها املؤسسـات ال تعاونيـة لتوحيـد أنفسـها حتـت هويـة واحـدة .وحـر
أيار/مــايو  2015مت تســـجي  1 200تعاونيـــة تســـتتخدم املار ـــة ا  96ابـــدا( .)21وهنـــا
مبادرات أ رط تتتخذ عب املستوط العاملك ومنها تااات عن اةو مـة وأدوات رأس املـال
اخلاصــة االتعاونيــات واملــرأة ا قيــادة التعاونيــات ومنــو التعاونيــات املســتدام ااإلضــافة إا
هموعة من املذ رات التوجيهية تعرب عن القيم واملبادئ التعاونية اعبارات عصرية.
 - 2منممة املاارعني العاملية
 - 85عءــو نشــا ا جلنــة تعايــا التعاونيــات والنــهوض هبــا تــروال منممــة املــاارعني
العامليــة ملناســبات جانبيــة ولصــوغ سياســات ركــن أن تــؤثر إااايــا عب ـ املؤسســات التعاونيــة
وال قافة الت بها.
 - 86وقـــد تءـــمن عمـ ـ اجلمعيـــة العامـــة لبمنممـــة املنعقـــدة ا اـــوينس يـــرس ا لار/
مــارس  2014جبســة حــول موضــو سالسـ القيمــة مت فيهــا إاــرام الــدور األساســك الــذي
تؤديــه املؤسســات التعاونيــة ا التــروي لبتنميــة املس ـتدامة .ولناســبة اليــوم الــدويل لبتعاونيــات
ا عــام  2014شــددت املنممــة عب ـ الــدور الر يســك لبتعاونيــات الاراعيــة ا القءــال عبـ
اجلو وحتقيق األمن الغذا ك العاملك.
 - 87وقــد م بــت املنممــة هموعــة املــاارعني األساســية ا الــدورة األوا لبجنــة التحءــريية
ملؤ ر األمم املتحدة العاملك ال الا املع ااةـد مـن أ طـار الكـوارث الـذي عقـد ا سـينداي

__________
(Planning Work Group of the International Cooperative Alliance, “Blueprint for a cooperative decade” )20
).(University of Oxford, 2013

(.Domains.coop. 2015. Cooperative Marque register )21
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االيااــان ا الفتــرة مــن  14إا  18لار/مــارس  .2015وا هــذا الســياق ســبطت األضــوال
عبــ دور التعاونيــات الاراعيــة ومنممــات املــاارعني ا املســا ة ا اإلنعــاء وإعــادة البنــال
ا أعقاب الكوارث فءال عن مسا تها ا األمن الغذا ك ا اجملتمعات احملبية.

سادسا  -استنتاجات وتوصيات
 - 88أثبتت املؤسسات التعاونية الـت تـدار درقراطيـا وتسـتند إا القـيم وتر ـا عبـ النـاس
و تد جذورها بيا دورها القيادي ا التنميـة املسـتدامة األمـر الـذي جـرط تسـبيا األضـوال
عبيه الل السـنة الدوليـة لبتعاونيـات .وتتمتـت التعاونيـات اقـدرات اصـة ا هـال التصـدي
لتحــديات طــة التنميــة ملــا اعــد عــام  2015نمــرا ملــا لــديها مــن التــاام متأص ـ اامســتدامة
امجتماعية وامقتصادية والبيئية.
 - 89وقد أ دت التعاونيات اسـتعدادها لكـك تكـون شـريكا اساسـيا ا التنميـة إا جانـ
األمم املتحدة واملؤسسات العاملية األ رط عمال عب كني السكان الـذين يعيشـون ا فقـر
والشــباب والنســال والفتيــات والشــعوب األصــبية ولوي اإلعاقــة وذــري لل ـ مــن الفئــات
الءعيفة واملهمشة .وتسهم املؤسسات التعاونية ا اإلدماال امجتماعك والعم الال ـق والنمـو
امقتصــادي املســتدام وامســتهال وامنتــاال اصــورة ســبيمة ايئيــا واجملتمعــات األ ــر مســاملة
واستقرارا .وهك تقدم م ام عن سب جع األعمال صاةة اقتصاديا وأ القيـة ومسـؤولة ايئيـا
وتعترب الناس ورا ،ا.

توصيات
 - 90تو يا ملواصبة التروي لنمو التعاونيات اغية تستخري أوجه القـوة فيهـا ألذـراض حتقيـق
التنمية املستدامة لبجميت قد ترذ اجلمعية العامة ا النمر فيما يبك:
ا ســــياق تنفيــــذ أهــــدا التنميــــة املســــتدامة ومســــا ات التعاونيــــات
(أ)
ينبغك أن تواص منمومة األمم املتحدة دعم منولال املؤسسات التعاونيـة والتـروي لـه عـن
طريـق تقـد ،الـدعم الــتق وتـوفري انـال القـدرات لبتعاونيــات واةكومـات الوطنيـة وعــن
طريــق التوعيــة اــالنمولال التعــاوين اــأمور منــها تقــد ،الــدعم لبحر ــة التعاونيــة إلدراال
القيم واملبادئ التعاونيـة ومنـالال العمـ التعـاوين ا املنـاه الدراسـية وذريهـا مـن الـربام
التعبيمية
(ب) االتعاو ن مت األمم املتحـدة واةر ـة التعاونيـة ينبغـك عبـ اةكومـات أن
تســتعرض التشــريعات املوجــودة فيمــا يتعبــق االتعاونيــات وأن حتــدد الفــرص جلعـ البيئــة
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القانونية أ ر مؤاتاة لبتعاونيات وأن تتتخذ التدااري الالممة لتحسني التشريعات املوجـودة
أو لسن قوانني جديدة وم سيما ا هال الوصول إا رأس املال والقدرة عبـ املنافسـة
والءرا املنصفة حبيا تتمكن التعاونيات من النمو
(ال) ينبغـــك عبــ األمـــم املتحـــدة واملؤسســـات الدوليـــة األ ـــرط والســـبطات
اةكومية أن تسهم ا اةر ة التعاونية وأن تقدم الدعم ،ـا لتطـوير وتنسـيق البيانـات عـن
التعاونيات ولبتروي لببحوث القا مة عب األدلة حـول املؤسسـات التعاونيـة ولنشـر هـذه
البحــوث .وركــن ،ــذا الــدعم أن يكــون عبـ شــك جهــد دويل لوضــت تعريـ إحصــا ك
موحد لبتعاونيات ولتحبي البحوث املتاحـة عـن املؤسسـات التعاونيـة لتفـادي ال غـرات ا
مجت املعبومات والتدا اينها
(د) ا ـ العم ـ عب ـ التوعيــة اــالروااا اــني التعاونيــات والتنميــة املســتدامة
وم سيما الشمول امجتماعك و بق فرص العمالة والقءال عب الفقر وانال السالم
(هـ) نمـرا ملتاامهـا االتنميــة اجملتمعيـة احملبيـة واتقاســم اممدهـار عبـ املســتوط
احملبــك ينبغــك عب ـ منمومــة األمــم املتحــدة واةكومــات الوطنيــة أن تــروال لتحســني فهــم
مسا ة التعاونيات ا التنمية األفريقية ولدعم مايد من التواص الشـبكك وانـال القـدرات
اــني التعاونيــات ا أفريقيــا لتحقيــق أقص ـ مــا ركــن مــن منــو فيهــا وملءــاعفة مســا تها ا
التنميــة امجتماعيــة وامقتصــادية ا املنطقــة .وا هــذا الصــدد يــتعني عبـ التعاونيــات أن
تعاجل احتياجات الشباب وأن تواصـ دعـم النسـال والفتيـات حبيـا تصـبع هـذه الفئـات
أ ر ظهورا ا أنشطة التعاونيات وا قياداهتا.
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