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    األمـــــم          املتحـدة
    األمني العام

  كلمة األمني العام    
  مبناسبة اليوم الدويل للتعاونيات    

  
  ٢٠٠٩ يوليه/متوز ٤    

    
نشأت أوىل التعاونيات قبل مائيت عام ونيف عندما قـرر املزارعـون ومباشـرو األعمـال             

ضهم بعـضا يف سـبيل التغلـب علـى          احلرة يف املناطق الريفية أن جيّمعـوا مـواردهم ويـساعدوا بعـ            
وظهرت فيمـا بعـد تعاونيـات جتـارة التجزئـة ملـساعدة            . حمدودية الفرص التجارية املتاحة لديهم    

األســر املعيــشية الفقــرية علــى االنعتــاق مــن إســار الــدين وتــوفري إمكانيــة احلــصول علــى ســلع     
ت عـدة، متتـد   وقد تطورت التعاونيات منذ ذلـك احلـني يف جمـاال   . وخدمات ذات جودة أفضل 

من قطـاع التـصنيع إىل قطـاع اخلـدمات املاليـة، وازُِعهـا يف ذلـك الرغبـة يف إجيـاد طريقـة أكثـر                       
  .عدال يف العمل والنشاط التجاري

ولعل من اجلدير يف زمن احملنة االقتصادية العاملية أن ُيعَرف هذا التطـور التـارخيي علـى                   
ــدويل للتعاونيــ   . نطــاق واســع  ــوم ال ــربز شــعار الي ــام    وي ــذا الع ــه ه ــى ب ــذي حيتف دور ” -ات ال

فالتعاونيـات بوسـعها    .  قيمـة املؤسـسة التعاونيـة      - “التعاونيات يف دفع عجلة االنتعـاش العـاملي       
ومبقدورها أن تساعد علـى إنـشاء أسـواق أكثـر توازنـا             . أن تعزز قدرة الضعيف على االنتعاش     

إمكانيـة االسـتفادة مـن اخلـدمات        لفائدة صغار املزارعني وتتيح لصغار مباشري األعمال احلـرة          
  . إجياد فرص العمل وحتسني ظروفهوبإمكاهنا أن تسهم يف. املالية

ويقوم النموذج االقتصادي للتعاونيات ال على العمل اخلريي وإمنا على العمل املعتمـد               
ويف البلدان املنكوبة باألزمة املالية، وّسع قطاع املصارف التعاونيـة          . على النفس واملعاملة باملثل   

واالحتادات االئتمانية من حجم القروض اليت مينحها، يف وقـت اضـطرت فيـه مؤسـسات ماليـة                  
ى إىل تقليص تلك القروض، فأسهم بـذلك يف التخفيـف مـن وطـأة جتميـد القـروض علـى            أخر

ــات األشــد ضــعفا  ــوع      . الفئ ــصلبة وللتن ــة ال ــة البديل ــا لنمــاذج األعمــال التجاري ــربز م وذلــك ي
  . يف حتقيق انتعاش النظام املايلاملؤسسي من أمهية
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ــا أحــث احلكومــات علــى اعتمــ . إن التعاونيــات تــستحق دعمــا أكــرب    اد سياســات وأن
وميكن للمـستهلكني، أيـضا، أن يـساعدوا علـى ذلـك بـشراء              . تدعم إنشاء التعاونيات وتنميتها   

  . األغذية اليت تنتجها تعاونيات صغار املالك وتباع يف األسواق العادلة
وأمام األزمة االقتصادية احلالية، أصبحت اجملتمعات احمللية يف أرجاء العـامل تلمـس مـن                 

ويف هذا اليوم الـدويل أشـجع احلكومـات         . لحة للعمل من أجل الصاحل العام     جديد الضرورة امل  
واجملتمــع املــدين يف كــل مكــان علــى االعتــراف بفعاليــة التعاونيــات واالخنــراط معهــا كجهــات  
شــريكة أساســية يف العمــل مــن أجــل حتقيــق االنتعــاش العــاملي وبلــوغ األهــداف اإلمنائيــة املتفــق 

  .عليها دوليا
  


