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وقد . ملعالا يغذّ ت التعاونيات الزراعيةإن موضوع يوم األغذية العالمي ھذا العام ھو  

التعاونيات  تي تسھم فيھااختير ھذا الموضوع لتسليط الضوء على السبل الكثيرة والملموسة ال
الناس من  األمن الغذائي، وفرص العمل، وانتشالتوفير في الزراعية ومنظمات المنتجين 

وتعتبر منظمة األغذية والزراعة وشركاؤھا التعاونيات الزراعية حلفاء طبيعيين في . الفقر
عام وقد تّم االعتراف بأھميتھا كذلك في إعالن األمم المتحدة . مكافحة الجوع والفقر المدقع

  .السنة الدولية للتعاونيات 2012
 

ً في االستثمارات الوطنية في و  خالل العقود الثالثة األخيرة التي شھدت تراجعا
الزراعة، والمساعدة الرسمية للتنمية، ناضل ماليين صغار المنتجين للتصدي والتكيف مع 

التي زمة الغذائية ومنذ األ. التقلبات، واألزمات التي ألّمت بالمناخ، واألسواق، واألسعار
جّددت بلدان كثيرة التزامھا القضاَء على الفقر في العالم وتحسين  2008-2007الفترة شھدتھا 

المالي عن ولكن في بعض الحاالت، تخلف البرنامج السياسي العملي، والدعم . سبل المعيشة
 .ركب التعھدات الشفھية

  
ع الحاد في أسعار الغذاء في عامي ولم يتم اغتنام الفرصة التي كان ليتيحھا االرتفا 

 .كدرب لخروج صغار المنتجين من الفقر 2007-2008
  

ً عبر العالم القيود التي تحول دون أن يجنوا   وما فتئ صغار المنتجين يواجھون يوميا
ل أن يسھموا في توفير األمن الغذائي ليس فقط ألنفسھم بل للجميع من خال وأمنافع عملھم، 

الخدمات  البنى التحتية الضعيفة والوصول المحدود إلىالّ أّن إ. في األسواق المشاركة الفعلية
واألسواق، باإلضافة إلى التمثيل المتدني في عمليات اتخاذ والمعلومات، واألصول اإلنتاجية 

 .يعني أنّه لم تتم االستفادة من ھذا االحتمال الكامن القرارات
  

تجاوز ھذه القوية قادرة على  ومنظمات المنتجينوتشير األدلة إلى أّن ھذه التعاونيات   
  .القيود والتخفيف من اآلثار الوخيمة ألزمة الغذاء واألزمات األخرى

وقد تمكنت من تجاوز القيود التي . فقد ساعدت منظمات المنتجين القوية على سد الفراغ
ول تفرضھا األسواق والسياسات من خالل ضمان وصول أعضائھا إلى مجموعة من األص

خفض التكلفة لدى المزارعين عبر السماح لھم  ،على سبيل المثال ،فيمكن لھا. والخدمات
 كما أنّھا تتيح. بالشراء بشكل جماعي لالستفادة من أسعار تجزئة أفضل للمنتجات الزراعية

وتسمح لھم بتأدية دور في عمليات صنع  - لألعضاء التعبير عن شواغلھم ومصالحھم
  . اساتالقرارات ووضع السي

ھناك أمثلة كثيرة عن المنظمات القوية والجامعة التي تنھض بالعمل الجماعي في   
الوظائف التي تنبثق عن و ،صفوف أولئك الذين يعتمدون على الزراعة، والصيد، والماشية

وتعمل ھذه المنظمات على مستوى الجماعة، أو على المستوى . سبل معيشتھم ذلك لتأمين
  .لمزاوجة بين أھداف األعضاء االقتصادية واالجتماعيةالوطني، أو الدولي ل

  
وما نحتاج إليه  وسوء التغذية، ا نمتلك الوسائل للقضاء على الجوعإنّن مراراً لقد قيل   

من الفرص  ،على أكمل وجه ،توفير أجواء مؤاتية تسمح لصغار المنتجين باالستفادةھو 
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ً  القوية ، ومنظمات المنتجينوتُشّكل التعاونيات. المتاحة ھذه األجواء لتوفير جزءاً أساسيا
 .المؤاتية

  
وتدعم منظمة األغذية والزراعة الحكومات األعضاء في مساعدة التعاونيات  

ومنظمات المنتجين على مواصلة العمل، عبر صوغ السياسات المناسبة، واألطر القانونية، 
كما أّن المنظمة . السياسات والحوافز االقتصادية، وعقد المنتديات من أجل الحوار، وصناعة

توفر األدلة، والمعرفة، والممارسة السليمة التي تدعم بروز مزيد من منظمات المنتجين 
والتعاونيات التي تعّول على نفسھا، وتتمتع بالشمولية، وتراعي المساواة بين الجنسين، وتأخذ 

  .بتوجھات السوق
 

المتحدة، والشركاء اآلخرين،  وستواصل منظمة األغذية والزراعة مع منظمة األمم 
ت، والوكاالت الموجودة في روما العمل على تقوية لجنة تنشيط وتقّدم التعاونيابما في ذلك 

التعاونيات ودعمھا باعتبارھا من أصحاب الشأن الرئيسيين، لفتح الباب أمام فرص جديدة، 
  . دامةولتحقيق ھدفنا المشترك المتمثل بعالم يتمتع باألمن الغذائي واالست

  
  
  
  
  
  


