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حول هذا التقرير:
�صلي على االنرتنت جنليزية الكاملة من هذا التقرير من خالل املوقع االأ ميكن احل�صول على الن�صخة االإ

www.ocdc.coop/clarity/default.htm
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ح��ركات التعاوني��ات الوطني��ة ومنظم��ات تنمية 
التعاوني��ات الدولي��ة قد ش��كلت إجماع جديد 

حول إعادة تشكيل بيئات اإلتاحة القانونية
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:)ACDI/VOCA( تنمية التعاون الزراعي الدويل / املتطوعون يف تعاونية ماوراء البحار امل�صاعدة
تنمية  خالل  من  النامية  الدول  يف  النا�س  معي�شة  لتح�شني  خم�ش�شة  ربحية  غري  اأهلية  منظمة  هي   ACDI/VOCA
دارية والفنية للمقاولني، يف امل�شاريع  نظمة الزراعية. عن طريق تزويد امل�شاعدة الإ املجتمع، واخلدمات املالية، وتطوير امل�شاريع، والأ
ال�شغرية واملتو�شطة، للمزارع وال�شناعات الزراعية، واملوؤ�ش�شات املالية، والحتادات، والتعاونيات، واملنظمات الغري حكومية، والوكالت 
إن�شاء جمعيات مدنية  احلكومية، واملعاهد البحثية والتعليمية، وتقوم الـACDI/VOCA بتي�شري منو قاعدة اقت�شادية عري�شة وا
�شاليب  ن�شطة. حلل معظم م�شاكل التنمية امل�شتع�شية وامللحة، تقوم ACDI/VOCA بتزويد مزيج خم�ش�س من امل�شادر والأ

.www.acdivoca.org .التي �ُشنت من اأكرث من 40 �شنة من التنمية القت�شادية الناجحة يف اأكرث من 145 دولة
 

 )AAC/MIS( مريكية للتعاون وال�صمان االجتماعي امل�صرتك اجلمعية االأ
امتداد  على  دولة   21 يف  م�شرتكة  و�شركات  تعاونية   38 من  مكونة  اإقليمية  كجمعية  1979م  عام  اأن�شئت   AAC/MIS  
�شمال وو�شط وجنوب اأمريكا والكاريبي. وتعترب جزء من �شبكة �شمن التعاونيات الدولية / احتاد التاأمني الدويل )بني على اأ�ش�س 
اململكة املتحدة( وثالث جمعيات اإقليمية يف اأوروبا، واأفريقيا، واآ�شيا، التي ت�شم 141 �شخ�س اأ�شا�شي  موؤمن يف 67 دولة. عامل 
حالياً  احل�شول  ميكنهم  ل  الذي  ال�شكان  وتخدم  ت�شل  التي  املنظمات  بوا�شطة  امل�شاعدة  هو   AAC/MIS تركيز رئي�شي لـ

www.aacmis.org.  ل�شمان احلماية
 

الدولية:  CHF
مهمة CHF الدولية هي اأن تكون حافزاً للتغري اليجابي  الطويل املدى يف القانون وجمتمعات حمدودي الدخل حول العامل  

ت�شاعد على التطور الجتماعي والقت�شادي وال�شروط البيئية. 
اأن  ت�شتطيع  امل�شتفيدة  املجتماعات  اأن  ل�شمان  واقت�شادياً  وبيئياً  اجتماعياً  منا�شبة  حلول  على  يركز  برناجمها  ت�شمم   CHF
تدير وتتحمل تطويرها م�شتقباًل بخطى ثابتة. CHF تعمل بحد متو�شط 30 دولة كل �شنة. ورفع مبادئ الدميقراطية للبناء 
راء ال�شيا�شية التي متيز وتدعم اأكرث املبادئ قيمة  الفعال، وتقوية وتعزيز التغيري داخل املوؤ�ش�شات املحلية واملجتمعات، وت�شكيل الآ

.www.chfinternational.org   .يف العامل
 

 :)Land O’Lakes( موؤ�ص�صة الند اوالك�س
الزراعية   التجهيزات  وا�شع من  اولك�س قدمت خط  مريكية. لند  الأ تعاونيات ملكية-املزارع  اأبرز  اولك�س هي واحدة من  لند 
نتاج واخلدمات التجارية. تقوم لند اولك�س بالعمال  للمزارعني والتعاونيات املحلية والعمالء عرب الدول. كمثل فن الدولة لالإ
التجارية حملياً يف كل الوليات الـ 50، وباملثل عاملياً. نظره لند اولك�س هي اأن تكون اأحد اأف�شل ال�شركات الزراعية والغذائية 
كرث من 25 عاماً، بكل فخر قامت لند اولك�س العاملية للتنمية بالتدريب والدعم الفني الناجح اإىل – ومن خالل  يف العامل. لأ
بذلك جزء كبري يف جمال �شناعات  والتجار، مغطيًة  واملعاجلات،   ، املنتجة  ، واجلماعات  واملنظمات   ، وال�شناعة   ، – املجتمعات 

 www.idd.landolakes.com.   طعمة والزراعة يف اأكرث 60 دولة الأ

�صركاء منظمة تنمية املجتمع كالريتي 
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 )NCBA( جمعيات التجارة التعاونية الوطنية
مريكية )CLUSA(: اأ�ش�شت يف 1916م  كتحالف تعاوين يف الوليات املتحدة  التحالف التعاوين يف الوليات املتحدة الأ
مريكية.  كما اأنها القائدة  للجمعيات  مريكية، وهي اأقدم جمعية جت ارية وتعاونية تنموية وطنية يف الوليات املتحدة الأ الأ
م�شروع  وحماية  وحت�شني  تطوير  هي   NCBA ومهمة  القت�شادية.  القطاعات  كل  يف  التعاونيات  يف  ع�شاء  الأ الوطنية 
التعاونيات. NCBA تقدم ، برجمة التعاونيات التعليمية ذات اجلودة العالية، وال�شيا�شة الوطنية العامة الناجحة وبرامج 
ميتلكها  جتارية  اأعمال  إن�شاء  وا بلدانهم  تطوير  على  النا�س  مب�شاعدة  يقوم  الذي   ، فعال  عاملي  برنامج  وتت�شمن  التنمية، 

www.ncba.coop.   ع�شاء الأ
 

:)NTCA( اجلمعية التعاونية لالت�صاالت الوطنية
 اجلمعية التعاونية لالت�شالت الوطنية ، “�شوت الت�شالت الريفية” ، وهي جمعية رئي�شية غري ربحية متثل اأكرث من 560 
عري�شة  جمموعة  تعر�س  اخلدمات،  متعددة  جمعية  هي   NTCA و�شركات جتارية.  ريفية �شغرية  تلفونات  تعاونيات 
ع�شاء، وتت�شمن برنامج عالية الكفاءة يف ال�شئون احلكومية، وممثلني خلرباء القانون وال�شناعة، و�شل�شلة  من خدمات الأ
عري�شة من اخلدمات التعليمية، وت�شنيف �شامل للمبادئ القيا�شية واخلا�شة وكذا برنامج عالقات عامة، ودائرة مكتملة 
خرين،  الآ وامل�شتفيدين  واملجتمعات،  احلكومات،  مع  العاملي   NTCA برنامج  ويعمل  والقليمية.  الوطنية  اللقاءات  من 
وذلك لتح�شني التنمية القت�شادية يف املناطق التي ت�شملها اخلدمة يف الدول النامية وذلك بوا�شطة تو�شعة الو�شول العاملي 

 www.ntca.org. للتوا�شل وتكنولوجيا املعلومات
 

:)NRECA( اجلمعية الوطنية لكهربة الريف العاملية املحدودة
ع�شاء برنامج ال�شت�شارات الفنية وامل�شاعدة يف الدول النامية حول العامل. كان الغر�س   تدير NRECA وتعاونياتها الأ
مريكي لكهربة الريف. منذ عام 1962م ، مت ت�شكيل 250  الرئي�شي من برامج  NRECA العاملية هو ت�شدير النموذج الأ
اإ�شافة اإىل  34 مليون ن�شمة.  اأكرث من  14 دولة نامية. اليوم هذه املرافق تزود خدمة الكهرباء اإىل  تعاونية كهربائية يف 
ومرافق  التعاونيات  إن�شاء  وا دارية،  والإ الفنية  امل�شاعدة  لتزويد  دول  ت�شع  يف  حالياً  تعمل   NRECA )نريكا(  فاإن  ذلك، 
املائية،  الطاقة  ال�شم�شية،  الطاقة  )الرياح،  املتجددة  الطاقة  برامج  وتقدمي  التدريب،  برامج  إدارة  وا خرى،  الأ الالمركزية 

www.nreca.org.   )وطاقة املخلفات الع�شوية
 

:)WOCCU( قرا�س موؤ�ص�صة املجل�س العاملي الحتادات االإ
التنمية لحتادات  املعريف ووكالة  التبادل  الدفاع عن خطة  الرائدة يف  WOCCU هي  كمنظمة منوذجية عاملية، تعترب 
التعاونية، ومنظمات  قرا�س القليمية والدولية، واجلمعيات  الإ WOCCU احتاد جمعيات  اأع�شاء  قرا�س. يت�شمن  الإ
اخلدمة التجارية. والروؤية اخلا�شة بـ WOCCU هي “اإحتادات اإقرا�س ذات جودة عالية لكل �شخ�س” متكني ماليني 
قرا�س يف 91 دولة  �شخا�س من النماء بوا�شطة تزويد خدمات الو�شول اإىل خدمات ميكن �شرائها” . اليوم ، اإحتادات الإ الأ
تزود اأكرث من 136 مليون �شخ�س حول العامل بفر�شة النماء من خالل الو�شول اإىل توفري اآمن، وقرو�س ميكن دفعها، 

www.woccu.org.   وفر�شة مل�شتقبل اأف�شل
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خ��ال معظم الق��رن الماضي، كانت التعاونيات ف��ي العديد من 
التط��ورات والقيادات االقتصادي��ة على الرغم م��ن االختاف الكبير 
في التصورات والسياس��ات وخلفيات االس��تعمار، خاضعة إلطار عمل 
قانوني ُمتشابه حيث أن أي إدارة كانت عرضة للمحاسبة من الدولة 

بداًل من األعضاء
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   استهالل

يف   مار�ـــس 2005، اأن�شـــاأت ثمـــان منظمـــات تنميـــة تعاونية ، والتي هي اأع�شـــاء يف جمل�س تنميـــة التعاونيات اخلارجية 
مريكيـــة الدوليـــة للتنميـــة )USAID(، اأن�شـــاأت قانـــون اجلمعيـــات واملبـــادرة  )OCDC( ، بدعـــم مـــن الوكالـــة الأ
عـــادة ت�شكيل قانون  إن�شـــاء ون�شر جمموعة مـــن املبادئ لإ التنظيميـــة )CLARITY( . الغر�ـــس مـــن كالريتــي هو ا

ع�شاء املنظمات. اجلمعيات بناًء على اخلربات اجلماعية لأ
وىل لـ كالريتي . من خالل �شري العمل خالل ال�شنة ، م�شروع كالريتي، اأدار و�شاعد  نتائج هذا التقرير من ال�شنة الأ
يف تر�شيـــخ قانـــون �شبيجـــل ومـــاك ديرميد ، توىل ور�شات العمـــل ووا�شل البحوث ب�شاأن اعادة ت�شكيـــل قانون اجلمعيات 

حول العامل.
اخلـــرباء اخلارجيـــني كانوا م�شت�شاريـــن، وباملثل العاملني يف امليدان من منظمات التنميـــة التعاونية )CDOs(. من 
جماع ومت امل�شادقة  فكار، قدمت  كالريتي  م�شودة اإجمالية ملبادئها واتفق عليها بالإ بحاث والأ خالل هذا التقدم يف الأ
علـــى جمموعـــة من املبادئ الرئي�شية لقانون اإعادة ت�شكيل اجلمعيات الذي ُيّفعل هذا التقرير. امل�شروع اأي�شاً قدم اإطار 

حتليلي “قواعد” لتقييم بيئات قانونية ت�شاورية، وملحات تعك�س تاأثريات اإعادة الت�شكيل القانونية حول العامل.
�شافة اإىل هذا التقرير، اأ�ش�شت كالريتي موقع على النرتنت لن�شر املعلومات حول قانون اجلمعيات والتنظيمات.  بالإ
املوقـــع هـــو، www.ocdc.coop/clarity/default.htm ، معامله )1( حوا�شي �شاملـــة ل�شرد قانون اجلمعيات، 
التنظيمـــات، وثائـــق حتليليـــة، ومعلومـــات اأخـــرى متعلقة مبنح بيئـــات قانونية لتطويـــر اجلمعيـــات ؛ )2( ن�شخة قابلة 

للتنزيل من هذا التقرير؛ و )3( روابط ملواد البحث واملنظمات املتعهدة بتعزيز منح بيئات قانونية للجمعيات.
نـــود اأن ن�شكـــر كل منظمـــات تنمية التعاونيات )CDO( الع�شـــاء يف كالريتي، والوكالة المريكيـــة الدولية للتنمية 
)USAID(، والعديـــد مـــن امل�شاركني يف ور�شات عمل كالريتي الذيـــن ح�شنوا ب�شكل كبري وعميق فهمنا. ونرغب اأن 
نعـــرب ب�شـــكل خا�س عن تقديرنا ملوظفي �شبيجل وماك ديرميد الذيـــن اأ�شهموا يف م�شودة هذا التقرير، وتنظيم تراأ�س 
ور�س العمل، وموا�شلة البحث ، والت�شنيف ال�شامل ل�شرد هام�س مواد قانون اجلمعيات، وتاأ�شي�س موقع كالريتي على 
خري، نحن  النرتنت الذي كان له قيمه كبرية. ون�شكر اأي�شاً توم كارتر،  الذي كان حثه ودعمه مفيد لكالريتي. يف الأ

بداع واإح�شار اأفكارنا اإىل الواقع يف خمطط عمل مفيد.  نريد اأن نتعرف على من �شاعدنا على النطالق والإ
جيم كاويل وميرباتو ت�شيجي

روؤ�شاء جمل�س ال�شركة
جمعية قيادة كالريتي
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أن الس��يطرة الحكومية عل��ى التعاونيات تضر أكثر 
مما تنف��ع وأن كل التعاونيات بغض النظر عن مس��توى 
تطورها أو بلد منش��أها ينبغي أن تتشاطر نفس الحقوق 

المتعلقة بإدارة شؤونها باستقالية وديمقراطية.
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   المقدمة

خالل معظم القرن املا�شي، كانت التعاونيات يف العديد من التطورات والقيادات القت�شادية على الرغم 
طار عمل قانوين ُمت�شابه  من الختالف الكبري يف الت�شورات وال�شيا�شات وخلفيات ال�شتعمار، خا�شعة لإ
ع�شاء. بدءاً من النموذج  “الربيطاين  إدارة كانـــت عر�شة للمحا�شبـــة من الدولة بدًل من الأ حيـــث اأن اأي ا
الهنـــدي القيا�شـــي” يف امل�شتعمـــرات الربيطانيـــة والتو�شـــع من خالل تعاونيـــة “بارا�شتاتال�ـــس” يف الدول 
جـــزاء التـــي حتـــت �شيـــادة تعاونيـــات يف امريـــكا اجلنوبيـــة والحتـــاد  املتحدثـــة بالفرن�شيـــة، والوليـــات والأ
طار عمل قانـــوين م�شرتك. اإطار العمل قلل  ال�شوفيتـــي ال�شابـــق، التعاونيات حـــول العامل كانت خا�شعة لإ
ع�شـــاء يف التحكـــم ب�شوؤون التعاونية وحل حملهم موظفون حكوميـــون اأو حزبيون، غالباً كان هوؤلء  مـــن دور الأ

يعملون يف مكتب م�شجل التعاونية.

يف ال�شبعينيات، الدولة �شيطرت على منوذج تنمية التعاونيات الذي و�شل اإىل اأوّجه.

قوانـــني التعاونيـــات حـــول العـــامل املتطـــور مكنـــت امل�شجلني مـــن تعيني وعـــزل املدراء واملـــدراء العمـــوم، لتوجيه 
داء حتـــت التوقعـــات للتعاونيـــات، ولطلـــب تعديالت لئحـــة القوانني  �شا�شيـــة، وحلـــل الأ القـــرارات التجاريـــة الأ
إ�شراك التعاونيات، مت�شمناً  الفرعيـــة، وحتديـــد متطلبات الع�شوية، وتعمل ككيان ق�شائي لكل النقا�شات حول ا
طـــر القانونية للدولـــة احلاكمة غالبـــاً افتقرت اإىل  إ�شـــراك امل�شجـــل. التعاونيات حتـــت هذه الأ النقا�شـــات حـــول ا
إبرام العقود، اأو الدخول اإىل  خرى، مت�شمناً حق املقا�شاة اأو اأن ُتقا�شى، ا احلقوق القانونية للتجارة اخلا�شة الأ

خط جديد يف التجارة بدون اأخذ اإذن من احلكومة.

طر القانونية للدولــة احلاكمة غالبًا افتقــرت اإىل احلقوق القانونية  التعاونيــات حتــت هذه االأ
خرى، مت�صمنًا حق املقا�صــاة اأو اأن ُتقا�صى، اإبرام العقــود، اأو الدخول اإىل  للتجــارة اخلا�صــة االأ

خط جديد يف التجارة بدون اأخذ اإذن من احلكومة

ن. حتـــركات التعاونيات الوطنية ومنظمات تنمية تعاونيـــات الدولية قد �شكلت اإجماع جديد  التيـــار قـــد ارتد الآ
تاحة القانونية. حول اإعادة ت�شكيل بيئات الإ

إزالة احلواجز مل�شـــروع التعاونيـــة يف كل القطاعات  جمـــاع اجلديـــد ي�شـــدد علـــى ال�شتقالل مـــن احلكومـــات وا  الإ
القت�شاديـــة. قانـــون التعاونيـــات وتنظيم املبادرة )كالريتـــي( كان قد �ُشكل بوا�شطة ثمانيـــة منظمات اأع�شاء يف 
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دوات التحليلية لتقييم قانون التعاونيات  جمل�س ما وراء البحار لتنمية التعاونيات ل�شياغة جمموعة من املبادئ والأ
جماع اجلديد. والتنظيمات يف �شوء هذا الإ

مـــن خـــالل �شل�شلة من الجتماعات، وور�س العمل، والت�شالت الت�شاورية، واملراجعة ال�شاملة للمادة املطبوعة، قدمت 
كالريتي جمموعة من املبادئ لبيئات التاحة لقانون اجلمعيات التي تدعم هذا التقرير. املبادئ لي�شت قانون منوذجي. 
حرى، مبادئ كالريتي مق�شودة اأن ُت�شتخدم بوا�شطة  كالريتي مل ت�شادق على اأي منوذج قانون معني لكل الدول. بالأ

حركة تعاونية حملية لتحلل بيئة قانونية وتنظيمية وتوؤ�ش�س عملية للتغيريات ال�شرورية املقرتحة.

مبـــادئ كالريتـــي اجلوهريـــة للبيئـــات املتاحة للتعاونيات قد مت �شرحهـــا بالتف�شيل يف الق�شم التـــايل من هذا التقرير. 
هـــذه املبـــادئ قد ُقدمت بطريقتني حتليلية »قواعد« التي ميكـــن ا�شتخدامها لختبار بيئات قانونية وتنظيمية معينة. 
تاليـــاً للقواعـــد هناك جمموعة من املظاهـــر اجلانبية التي مت اإعدادها بوا�شطة املنظمـــات اأع�شاء كالريتي التي ت�شرح 
كيف اأن بع�س حركات التعاونيات اأثرت يف ت�شريعات اإعادة الت�شكيل يف البلدان التي تعمل فيها. يف نهاية التقرير يوجد 

ملحقني:

ول يقـــدم نبـــذة تاريخيـــة ق�شرية عن التطورات يف قوانـــني التعاونيات ومبادئ التعاونيـــات التقليدية ؛ الثاين يقدم  الأ
جمموعة من عناوين الت�شال وال�شت�شهادات اإىل م�شادر اإ�شافية. م�شادر اإ�شافية ون�شخة اإلكرتونية من هذا التقرير 

ميكن اإيجادها على موقع كالريتي على النرتنت،

www.ocdc.coop/clarity/default.htm 

اإلجماع الجديد يشدد على االستقال من 
الحكومات وإزالة الحواجز لمش��روع التعاونية 

في كل القطاعات االقتصادية.
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مبادئ مبادرة تقنين وتنظيم التعاونيات )كالريتي*(
 لإلصالح التشريعي

املبادئ اجلوهرية لـ)كالريتي(
لطاملـــا ا�شتخدمـــت احلركات التعاونية، ولفرتة طويلة، مبادئ املوؤ�ش�شات التعاونية كو�شائل تنظيمية. اإن انت�شار 
املوؤ�ش�شات التعاونية يف اأوروبا من منت�شف القرن التا�شع ع�شر وحتى نهايته جاء كنتيجة ل�شياغة ون�شر املبادئ 
قرا�س  ملانية لالدخار والإ التعاونية من قبل جمعية رو�شديل الربيطانية للرواد املن�شفني وموؤ�ش�شة ريفايزن الأ
التعاوين. اإن املبادئ التي مت اعتمادها من قبل هاتني املنظمتني مت فيما بعد تنقيحها واإعادة �شياغتها من قبل 
حتالف التعاونيات العاملي ومنظمة العمل الدولية وذلك بغر�س الدعم والرتويج للتعاونيات يف البلدان النامية. 
وعلـــى الرغـــم مـــن عـــودة جذورهـــا اإىل هاتني املنظمتـــني واإىل جهـــود اأخرى هدفـــت اإىل بلورة مبـــادئ املوؤ�ش�شات 
التعاونية فاإن كالريتي فريدة يف �شياغتها ملجموعة من املبادئ ال�شاملة التي تهدف على وجه التحديد حتليل 

البيئات القانونية والتنظيمية.

تنبثـــق بع�ـــس مبـــادئ كالريتي من مبادئ قائمة منذ زمن طويل للموؤ�ش�شـــات التعاونية. وبالتحديد، فاإن املبداأ 
الـــذي ين�ـــس علـــى اأن تـــدار التعاونيات بطريقـــة دميقراطية مـــن قبل اأع�شائهـــا، فتكون متحررة مـــن احلكومة 
�شخا�س والهيئات من غري اأع�شاءها، كان مبداأ اأ�شا�شياً من مبادئ رو�شديل وغريها من املبادرات  وم�شتقلة عن الأ

طر القانونية للبلدان النامية.  نح�شار باإ�شتمرار يف الأ خرى. اإل اأن هذا املبداأ يتعر�س لالإ التعاونية الأ

وكمـــا هـــو مو�شح يف امللحق )اأ(، فقد ن�شاأت وجهة نظر قوية ذات مرة بني اخلرباء وامل�شئولني احلكوميني تقول 
باأن التعاونيات يف الدول النامية حتتاج اإىل اليد املر�شدة للحكومة من اأجل ت�شريع تطورها. وقد قدمت وجهة 
دارة الدميقراطية ل�شالح قـــدرات احلكومة القوية املقرتنة  النظـــر تلـــك املـــربرات من اأجل الت�شحية مببـــداأ الإ
ن، واأ�شبحت وجهة النظر  جماع قد حتول الآ بال�شلطة لتوجيه اأعمال التعاونيات وال�شيطرة عليها. اإل اأن هذا الإ
املقبولـــة علـــى نطاق وا�شع يف الوقت احلا�شر، ووجهة النظر القوية لـكالريتي هي اأن ال�شيطرة احلكومية على 
التعاونيـــات ت�شـــر اأكـــرث مما تنفع واأن كل التعاونيات بغ�س النظر عن م�شتوى تطورها اأو بلد من�شاأها ينبغي اأن 

تت�شاطر نف�س احلقوق املتعلقة باإدارة �شوؤونها با�شتقاللية ودميقراطية.

 Cooperative Law :وىل من ثـل اخت�صار للحروف الأ *  مالحظة املرتجم:  تعني كلمة “clarity” باللغة الإجنليزية “و�صوح” وهي هنا تمُ
التعاونيات. وتنظيم  تقنني  مبادرة  تعني  التي   and Regulation Initiative

 Cooperative Law :وىل من ثـل اخت�صار للحروف الأ *  مالحظة املرتجم:  تعني كلمة “clarity” باللغة الإجنليزية “و�صوح” وهي هنا تمُ
التعاونيات. وتنظيم  تقنني  مبادرة  تعني  التي   and Regulation Initiative
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دارة الدميقراطية للتعاونيات  وىل من احلاجة اإىل القانون حلماية وت�شجيع الإ ربعة الأ ُتنبع مبادئ كالريتي الأ
نظمة ال�شابطة والقانونية ينبغي اأن: ع�شاء. وتوؤكد مبادئ كالريتي اأن الأ من قبل الأ

منظماتهم؛ دارة  لإ ال�شلطة  ع�شاء  الأ تخويل  عن  للتعاونية  الدميقراطية  ال�شخ�شية  حتمي   ·
�شخا�ـــس والهيئـــات مـــن غـــري  الذاتيـــة  للتعاونيـــات وا�شتقاللهـــا عـــن احلكومـــة والأ دارة  الإ حمايـــة   ·

اأع�شاءها؛
حمايـــة الطابـــع الطوعي للع�شوية يف التعاونيات، وال�شمـــاح بتحديد الع�شوية من قبل التعاونيات،   ·

وبحيث ل تكون مفرو�شة بالقانون اأو عرب اأوامر احلكومة؛ و
ع�شـــاء، مبـــا يف ذلـــك واجباتهـــم يف امل�شاهمـــة العادلـــة يف راأ�ـــس مال  حمايـــة وت�شجيـــع م�شئوليـــات الأ  ·

التعاونية والتحكم فيه ب�شكل دميقراطي.

ُيرّكـــز املبـــدءان التاليـــان لـكالريتي واملتعلقـــان ببيئات النظام والقانـــون على العالقة بـــني التعاونيات و�شركات 
خـــرى �شمـــن القت�شاد الوطني. فعندما ُينظـــر اإىل احلكومة على اأنها متثل اليـــد املر�شدة للحركة  عمـــال الأ الأ
عمال التجارية عـــرب اأمالءات القوانني  التعاونيـــة، يتـــم منع التعاونيـــات من الدخول يف جمالت معينـــة من الأ
طـــر التنظيميـــة مبـــا فيها تلـــك التي تهـــدف اإىل الرتويج  �شافـــة اإىل ذلـــك فـــاإن الأ والقـــرارات احلكوميـــة. وبالإ
خل�شخ�شـــة ال�شناعـــات، غالباً ما تقوم با�شتبعاد م�شاهمـــة التعاونيات فيها وذلك من خالل متطلبات تنظيمية 

�شاقة م�شممة ل�شالح ال�شركات الكربى اأو الحتكارات اململوكة للدولة.

نظمة  بغر�ـــس الرتويـــج للمعاملـــة املن�شفـــة للتعاونيـــات، ُتقدم مبادئ كالريتــي الن�شيحة التي تتمثـــل يف اأن الأ
ال�شابطة والقانونية ينبغي:

خـــرى يف نف�س  األ متنـــح التعاونيـــات مزايـــا اأقـــل باملقارنـــة مـــع مثيالتها من ال�شـــركات التجارية الأ  ·
القطاع ويف نف�س الوقت اأن حتمي الطابع الت�شاركي للتعاونيات وتكون اأكرث ح�شا�شية جتاهه؛ و

اأن توفـــر قـــدرا معقـــول مـــن املراعاة ومـــن احلوافز، حيثما كان ذلك مالئمـــاً، التي يكون من �شاأنها   ·
متكني ال�شركات ذات الطابع التعاوين من العمل �شمن القطاع.

مر الذي  إدارة �شوؤونها وحـــل خالفاتها يف نف�س اجلهـــة احلكومية، الأ غالبـــاً مـــا يتم ت�شجيـــل التعاونيات وا
يثري القلق حول ت�شارب امل�شالح بني امل�شئوليات املختلفة. 

ونها وحل خالفاتها يف نف�س اجلهة احلكومية،  إدارة �شوؤ غالبًا ما يتم ت�شجيل التعاونيات وا
مر الذي يثري القلق حول ت�شارب امل�شالح بني امل�شئوليات املختلفة.  الأ
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إدارية  طـــر التنظيمية. وقد قاد تاأ�شي�ـــس اآليات ا خـــرية لـكالريتي تتعلـــق بالهيكل املوؤ�ش�شي الأ املبـــادئ الثـــالث الأ
�شراف عليها يف كثري من البلـــدان اإىل قدٍر عظيم من انعدام  )بريوقراطيـــة( م�شتقلـــة لت�شجيـــل التعاونيات والإ
خرى. وعلى �شبيل املثال، فاإنه ينبغي على  جرائي ل تعاين منه �شركات القطاع اخلا�ـــس الأ الكفـــاءة والتحيـــز الإ
كثـــري مـــن التعاونيات عنـــد الت�شجيل لدى احلكومة احل�شـــول على موافقة وت�شريح ليت�شنى لهـــا العمل، اأو اأن 
عليهـــا اأن تق�شـــي فرتة جربيـــة من النتظار غري الن�شط يف الوقت الذي ت�شتطيـــع فيه �شركات القطاع اخلا�س 
البـــدء مبمار�شـــة ن�شاطهـــا واعتبار نف�شها م�شـــرح لها تلقائياً ما مل اأو حتى ُتقرر جهـــة ت�شجيل ال�شركات خالف 
إدارة �شئونها وحـــل خالفاتها يف نف�س اجلهة  �شافـــة اإىل ذلـــك فاإنه غالباً ما يتـــم ت�شجيل التعاونيات وا ذلـــك. بالإ

دوارالثالثة املختلفة. احلكومية، وهو ما يثري القلق حول ت�شارب امل�شالح بني الأ

ولتقليـــل ال�شلبيـــات التنظيميـــة التـــي مُيكن اأن ُتعيـــق تطور التعاونيـــات، ومن اأجل توفري معاملـــة غري متحيزة 
خرى، وكما هو احلال معها، فاإن مبـــادئ كالريتي حتث على اأن القوانني  للتعاونيـــات باملقارنـــة مـــع ال�شركات الأ

والنظم ينبغي:
داري )البريوقراطي( والعوائق  اأن تكون ب�شيطة، وقابلة للتوقع وكفوؤة وينبغي اأن حتد من التاأخري الإ  ·

إزدواجية القوانني؛  اأمام تنفيذ اأن�شطة التعاونيات، كما اأنها يجب اأن تتجنب الت�شارب مع اأو ا
جـــراءات القانونيـــة النافـــذة، مبا يف ذلـــك �شمان احلقوق الكفولة قانونـــا باحل�شول على  تلتـــزم بالإ  ·
�شتئنـــاف بدون حتيـــز لقرارات  حماكمـــات من�شفـــة، والتمثيـــل القانـــوين املنا�شـــب اأثنـــاء النزاعـــات، والإ

الدولة التي مت�س التعاونيات اأو اأع�شاءها، و
حُتـــدد دور الدولـــة يف تطبيـــق القانون وحـــل اخلالفات واإ�شدار الرتاخي�س وكـــذا الرتويج باأ�شلوب   ·

يتجنب التكرار والنفوذ غري املربر ويقلل من الت�شارب بني امل�شالح.

إذ مل تقـــم كالريتي باإعتماد   كل مبـــداأ مـــن املبـــادئ اجلوهريـــة التـــي ُو�شفت اأعـــاله ُق�شد منهـــا اأن تكون عامـــة، ا
لغـــة ت�شريعيـــة حمـــددة تـــرى وجـــوب تطبيقها �شمن �شيـــاق حمـــدد. فاملبادئ قـــد مت ت�شميمها بهـــدف م�شاعدة 
إذا كانت احلماية  احلركة التعاونية على درا�شة وتقييم �شيغة ت�شريعية معينة اأو اإجراء تنظيمي ما، وتقرير ما ا
والت�شجيع اللذان يوفرانهما مالئمة خللق بيئة منا�شبة لتطوير التعاونيات، اأما بالن�شبة ملهمة تطوير ال�شيغ 

الت�شريعية املحددة فقد تركت للممار�شات املتبعة حمليا.
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  مبادئ كالريتي الجوهرية لخلق بيئات 
من التمكين القانوني والتنظيمي

ع�صاء: ينبغي على القانون اأن يحمي الطابع  دارة الدميقراطيــة من قبل االأ •  حمايــة االإ
إدارة �شوؤون املنظمات التعاونية اإىل اأع�شائها. الدميقراطي للتعاونيات، واأن ُيوِكْل ا

إنتاجية تنتمي اإىل القطاع  دارة الذاتية: اإن التعاونيات هي اأعمال ا • حماية اال�صتقاللية واالإ
�شخا�س  دارة الذاتية وال�شتقاللية للتعاونيات من احلكومة والأ اخلا�س. وينبغي على القانون اأن يحمي الإ

والهيئات من غري اأع�شاءها.
الع�صويــة الطوعية: ينبغي علـــى القانون اأن يحمـــي الطبيعة الطوعيـــة للع�شوية يف  • احــرتام 
التعاونيات؛ اإن الع�شوية يف التعاونيات ينبغي اأن يتم حتديدها من قبل كل تعاونية باإ�شتقاللية، ويجب األ 

ُتفر�س بالقانون اأو اأوامر احلكومة.
ع�صاء: يجب اأن يحمي القانون وي�شجع م�شئوليات  • احلاجة اإىل امل�صاهمة االقت�صادية لالأ

إدارته دميقراطيا. الع�شوية مبا يف ذلك واجبات امل�شاهمة املن�شفة يف راأ�شمال التعاونية وا
نظمة مزايا اأقل للتعاونيات باملقارنة مع  • ت�صجيــع املعاملة املن�صفة: يجب األ متنح القوانني والأ
مثيالتهـــا مـــن ال�شركات التجارية يف القطاع ذاته، ويف نف�س الوقت ينبغي حماية ورعاية الطابع الت�شاركي 
للتعاونيـــات، وينبغـــي اأن تتـــم اإجـــراءات التاأ�شي�س وتنفيـــذ القانون وحل اخلالفات والرتخي�ـــس للتعاونيات 

خرى. عمال الأ لية املُتبعة مع �شركات الأ بنف�س الآ
�صواق: ينبغي لل�شوابط اخلا�شة بقطاع معني اأن توفر القدر املعقول  االأ اإىل  الو�صول  • ت�صجيع 
مـــن املراعـــاة و واملحفـــزات، حيثمـــا كان ذلـــك مالئماً، بحيث تتيح لل�شـــركات ذات الطابـــع التعاوين يف قطاع 

عمال ممار�شة اأعمالها ب�شهولة. الأ
طار التنظيمـــي اأن يكون ب�شيطـــاً ومتوقعاً  • توفــر اإطــاٍر تنظيمــي متما�صك وكفوؤ: ينبغـــي لالإ
داريـــة )البريوقراطية( املعقدة؛  ليات الإ وكفـــوؤاً؛ كمـــا ينبغي اأن يحد مـــن التاأخري والعوائق الناجتة من الآ
عمال  زدواجيـــة يف القوانـــني. ولذلك، يجـــب اأن تنفذ ال�شوابط امل�شـــرية لالأ ويـــوؤدي لتجنـــب الت�شـــارب والإ

التعاونية من قبل موؤ�ش�شات متتلك اأف�شل اخلربات املتخ�ش�شة يف هذا املجال.
جــراءات الق�صائيــة: ينبغـــي اأن ُتكفـــل للمنظمـــات التعاونية  اأثنــاء االإ • حمايــة احلقــوق 
ع�شائها احلقوق القانونية مبا يف ذلك احلقوق النافذة للح�شول على حماكمات عادلة، وحقوق التمثيل  ولأ

القانوين وال�شتئناف املحايد لقرارات الدولة التي توؤثر على التعاونيات واأع�شائها.
• جتنــب الت�صــارب يف امل�صالــح: اإن دور الدولـــة يف تنفيـــذ القانـــون وحـــل اخلالفـــات والرتخي�س 
زدواجيـــة والنفـــوذ غـــري املربر وحتـــد من الت�شـــارب بني  والت�شجيـــع ينبغـــي اأن يـــوؤدى بطريقـــة تتجنـــب الإ

امل�شالح.
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القواعد التحليلية لـكالريتي:

لبيـــان كيفيـــة ا�شتعمال مبـــادئ كالريتي في اختبـــار البيئات التنظيميـــة والقانونية فقـــد اأعدت كالريتي 
خرين عن ال�شيا�شات. لقد  قاعدتين تحليليتين ل�شتعمالهما من قبل الحركات التعاونية والمدافعين الآ
جمعـــت كالريتي وراجعت عدداً كبيرا من قوانيـــن التعاونيات واأجرت اأبحاثاً حول الممار�شات التنظيمية 
للتعاونيات في عدٍد من البلدان التي يعمل فيها اأع�شاوؤها. ونتيجة لهذا الجهد في البحث اأوجد الم�شروع 
خرى  قاعدتين، اأحداهما تركز على العنا�شر ال�شائعة في القوانين والممار�شات الخا�شة بالتعاونيات، والأ

تركز على المواد القانونية ال�شائعة المتعلقة بقطاعات محددة، والتي توؤثر على الم�شاركة التعاونية.

وفـــي كل قاعـــدة تحـــدد مبـــادرة كالريتي كيف ولمـــاذا يمكن تطبيق مبـــداأ اأو اأكثر من المبـــادئ الجوهرية على 
طار التنظيمي. المقترحات حـــول الممار�شات التي ُيمكن اأن ُت�شاعد على تنفيذ المبادئ  جوانـــب محـــددة من الإ
�شباب التي تو�شح اأهمية ذلك الجانب  الجوهريـــة بنجـــاح مت�شمنة في كل قاعدة جنباً اإلى جنـــب مع تحديد الأ
مـــن القوانيـــن والنظم لتطوير التعاونيات. وقد تـــم ت�شمين اأمثلة محددة عن الممار�شات الم�شاعدة والمعيقة 

من القوانين والنظم القائمة وال�شابقة بغر�س المقارنة.

والقواعـــد ل تمثـــل قوانيـــن اأنموذجية، كما اأنه لم يق�شد منها اأن تقدم نماذج ل�شيٍغ اأو مواد قانونية لتبنيها في 
كل بلـــد. وبـــدًل مـــن ذلك، فاإن الغر�س من تلك القواعد هو اإي�شاح كيـــف اأن مبادئ كالريتي يمكن ا�شتخدامها 
لتحليـــل بيئـــات تنظيمية محـــددة ومناق�شة التغييرات التنظيميـــة المطلوبة. و للح�شول علـــى م�شادر اإ�شافية 
طالع على المالحـــق المرفقة في نهاية هـــذا التقرير، كما يمكنكـــم ت�شفح موقع  بهـــذا الخ�شو�ـــس يمكنكـــم الإ

نترنت(: كالريتي على ال�شبكة العالمية )الإ
 www.ocdc.coop/clarity/default.htm 
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مبادئ قانون التعاونيات والتنظيمات 

1- تاأ�صي�س وت�صجيل التعاونيات

�صباب الكامنةاآليات لتحقيق املبادئ اجلوهريةاملبادئ اجلوهرية االأ
توفر اإطار متما�صٍك 

جراءات  وكفوؤ لالإ
التنظيمية 

الت�صجيل  فــرتات  الزمني/  طــار  االإ
التاأخري  اإمكانية  مــن  للحد  املعتمدة. 
ينبغي  املطول،  )البريوقراطي(  داري  الإ
حتــديــد فــــرتات زمــنــيــة مــعــتــمــدة ت�شبح 
ب�شورة  جمابة  الت�شجيل  طلبات  بعدها 

اآلية.

اإجراءات  فــيــهــا  تـــكـــون  الـــتـــي  الـــبـــلـــدان  يف 
الت�شجيل متعبًة اأو ل تتم يف وقتها اأو غري 
تنظيمها  يتم  التعاونيات  فـــاإن  م�شمونة 
عادًة �شمن منظمات غري �شاعية للربح اأو 

يف و�شع �شركات عامة.

مثــال علــى التمكني: قانون التعاونيات الفليبيني § 16/ 1990: »جميـــع طلبات الت�شجيل ينبغي البت 
فيها خالل فرتة )30( يوما، ما مل فاإن الطلب يعترب م�شادقاً عليه.« 

عاقــة: قانون اجلمعيات التعاونيــة لدولة غانا، 1968: فر�س القانـــون فرتة جتريبية  مثــال على االإ
مدتها �شتة اأ�شهر لت�شجيل التعاونية التي غالباً ما متدد اإىل عامني اأو اأكرث.

ع املعاملة املن�صفة املكتب �صجِّ نف�س  يف  التعاونيات  �صّجل 
ومن  عــمــال.  االأ �صركات  من  كغرها 
ف�شل حتديد اإجراءات خا�شة بت�شجيل  الأ
التعاونيات يف اجلهة احلكومية ذاتها التي 

خرى. عمال الأ ت�شجل ال�شركات والأ

ا�شتخدام  عـــن  اجلــمــعــيــات  إثــــنــــاء  ا �ــشــيــتــم 
كرث �شعوبة من تلك  اإجراءات الت�شجيل الأ

خرى. عمال الأ اخلا�شة ب�شركات الأ

مثال على التمكني: الواليات املتحدة: وثائق التاأ�شي�س يتم تقدميها وحفظها عادة وفقاً ملواد القانون العام 
لل�شركات وتعترب وثائق قانونية مثبتة للتاأ�شي�س.

جتّنْب ت�صارب 
امل�صالح 

حيثما يوجد  اأكرث �صال�صة  اأجعل دور امل�صجل 
هذا  ت�شهيل  وميــكــن  بــالــتــعــاونــيــات،  خــا�ــٌس  �شجٌل 
إلغاء الن�شاطات الغري ت�شجيلية  الدور عن طريق ا

�شراف وحل اخلالفات. كالرتويج والإ

التنظيمية  الـــوظـــائـــف  بـــني  اجلـــمـــع 
والــرتويــجــيــة يف نــفــ�ــس اجلــهــة يخلق 
ــارب جـــوهـــري يف املــ�ــشــلــحــة وهو  تــ�ــش
الت�شجيل/التنظيم  حيادية  يلغي  ما 
من  كثري  يف  الــرتويــج  جهود  وفعالية 

البلدان.
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مثــال علــى التمكني: جنــوب اأفريقيا: مت نقـــل م�شجل التعاونيـــات مـــن وزارة الزراعـــة اإىل وزارة ال�شناعة 
والتجارة وذلك بغر�س ف�شل جهود الرتويج للقطاع املحدد عن ن�شاط الت�شجيل.

قرا�س التعاوين الهنــدي، 1904: اإن النمـــوذج »الربيطاين  عاقة: قانون جمعيــات االإ مثــال علــى االإ
الهنـــدي الكال�شيكـــي« لقانون التعاونيات يخلق ت�شارباً جوهرياً يف امل�شلحة يف مكتب امل�شجل ب�شبب منح املكتب 

�شالحيات التنظيم والرتويج. 

دارة  حماية االإ
الذاتية 

واال�صتقاللية

لزامية بقوة القانون.  جتّنب النماذج االإ
واإجراءاته  الت�شجيل  قوانني  توفر  اأن  يجب 
املرونة الق�شوى للتعاونية بحيث حتدد اآليات 
داخلية  لوائح  اإ�شدار  ذاتيا من خالل  إدارتها  ا

ن�شائها. �شا�شي لإ تتوافق مع النظام الأ

ع�شاء  لأ داريـــة  الإ الــقــدرات  اإن تطوير 
املوؤ�ش�شة دميقراطياً  دارة  لإ التعاونيات 
فائدًة  كـــــــــرث  الأ الـــهـــيـــكـــل  وتـــطـــبـــيـــق 
حموري  اأمـــٌر  هــو  لن�شاطها  ومــالءمــة 

لنجاح التعاونية.
مثــال علــى التمكني: قانون اجلمعيات التعاونية يف بوت�صوانا § 125، املادة 1989/1: هذا الت�شريع 
�شتغناء عن م�شئـــويل التعاونية وذلك دون اأن  يوفـــر حـــدا اأدنـــى للمتطلبات القانونية ، مثل اإجـــراءات تعيني والإ

يفر�س �شيغة قانونية حمددة لذلك.
عاقة: قانون اجلمعيــات التعاونية التايالنــدي، 1968: يفر�س امل�شجل منـــاذج للوائح  مثــال علــى االإ

الداخلية يفر�شها القانون على التعاونيات.

�صراف على التعاونيات  2- االإ

�صباب الكامنةاآليات لتحقيق املبادئ اجلوهريةاملبادئ اجلوهرية االأ

ت�صجيع املعاملة 
املت�صاوية وحماية 

دارة الذاتية  االإ
واال�صتقاللية 

التنظيمية  ــطــة  ــ�ــص ن االأ تن�صيق 
عــمــال. كــثــرٌي مـــن الــبــلــدان تدمج  لــالأ
اخلا�شة  الـــتـــنـــظـــيـــمـــيـــة  نـــــ�ـــــشـــــطـــــة  الأ
بالتعاونيات حتت هيئات ذات م�شئوليات 

خرى. عمال الأ م�شابهة ل�شركات الأ

ملتطلبات  الــتــعــاونــيــات  تخ�شع  اأن  يجب 
تــنــظــيــمــيــة مــ�ــشــابــهــة لــتــلــك الــتــي حتكم 
لية التنظيمية  اإن الآ خرى.  ال�شركات الأ
منح  يف  تتمثل  لــلــتــعــاونــيــات  الــرئــيــ�ــشــيــة 

دارة منظماتهم. ع�شاء ال�شلطة لإ الأ

مثــال علــى التمكني: القانون التعاوين الفليبيني § )2(124، 1990: حظـــر »التدخل املبا�شر اأو الغري 
ي م�شئوٍل اأو موظف عام يف ال�شوؤون الداخلية للتعاونية التي لي�س ع�شواً فيها.« مبا�شر لأ

وغندي حــول �صوؤون جميع االحتادات التعاونية، 1968:  بي�س االأ عاقة: الكتاب االأ مثــال على االإ
»اإن واجـــب احلكومـــة هـــو م�شاعـــدة وتوجيـــه )التعاونيات(. ويف هـــذا ال�شدد فـــاإن احلكومة عازمـــة على... جعل 

ال�شيطرة على احلركة التعاونية حتت �شلطة الوزير ب�شكل مبا�شر.«
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جتّنب الت�صارب يف 
امل�صالح

فــ�ــصــل وظـــائـــف الــتــنــظــيــم عن 
وظائف الرتويج. وظائف التنظيم 
عن  موؤ�ش�شي  ب�شكل  ف�شلها  ينبغي 
اأو  الــرتويــج  مثل  خـــرى  الأ الوظائف 

الت�شجيل.

اإن تخويل اجلهة ذاتها م�شئوليات الرتويج 
وفر�س القانون ميكن اأن يقود اإىل ت�شارب 

يف امل�شالح يعطل كفاءة وعدالة النظم.

مثــال علــى التمكني: قانون التعاونيات لدولــة جنوب اإفريقيــا § 4، 75، 80، 2005: ين�شح املجل�س 
ال�شت�شـــاري للتعاونيـــات احلكومة ويقدم التو�شيات فيما يتعلق بال�شيا�شـــات ولكن لي�س له دور تنظيمي مبا�شر 

على التعاونيات.
عاقــة: قانون �صلطة تطويــر التعاونيات الفليبينــي، § 3، 1990: مينـــح هيئة تطوير  مثــال علــى االإ

التعاونيات جميع �شلطات ت�شجيل التعاونيات والرتويج لها وتنظيمها.
 

3- الو�صع القانوين واحلقوق

�صباب الكامنةاآليات لتحقيق املبادئ اجلوهريةاملبادئ اجلوهرية االأ

ت�صجيع املعاملة 
املت�صاوية )املن�صفة(

دارة  حماية االإ
الذاتية 

واال�صتقاللية

اأن  ينبغي  القانونية.  ال�صخ�صية 
قانونية  �شخ�شية  لــلــتــعــاونــيــة  تــكــون 
موؤ�ش�شات  متتلكها  التي  لتلك  م�شابهة 
املثال  �شبيل  وعلى  خــــرى،  الأ عــمــال  الأ
كامل  للتعاونيات  يكون  اأن  يجب  فاإنه 
واملقا�شاة  والــتــعــاقــد  الــتــمــلــك  حــقــوق 

والتعر�س لل�شكوى الق�شائية 

ب�شفة  متتلك  املوؤ�ش�شة  �شخ�شية  اإن 
للفرد  القانونية  احلقوق  معظم  عامة 
بغر�س متكينها من الت�شرف ك�شخ�شية 
العقود  وتوقع  املمتلكات  متلك  مفردة 
للح�شول  الق�شائي  النظام  اإىل  وتلجاأ 
القانونية  ال�شخ�شية  حقوقها.  على 
إحــــــدى الــعــنــا�ــشــر الــرئــيــ�ــشــيــة يف  هـــي ا
خا�شة  كموؤ�ش�شات  التعاونيات  تاأ�شي�س 

جتاه الدولة.

وكراين، § 23، 2003: »للتعاونيات احلق يف القيام باأي ن�شاط  مثال على التمكني: قانون التعاونيات االأ
ت�شمح به لوائح تاأ�شي�شها ما مل يكن حمظوراً يف القانون.«
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ت�صجيع املعاملة 
املن�صفة

تعوي�س   / الــغــر  جتـــاه  امل�صئولية 
موظفي  �شائر  مثل  واملــدراء.  امل�صئولني 
املوؤ�ش�شات، فاإن املدراء واملوظفني ينبغي اأن 
يعو�شوا من قبل التعاونية عن اأي خ�شائر 
ب�شبب  مقا�شاتهم  عند  لها  يتعر�شون  قد 
امل�شئولية  تكن  مــامل  التعاونية،  يف  دورهــم 
همال  راجعة لتق�شريهم عمداً اأو نتيجة لالإ
يف القيام بواجٍب يف �شميم امل�شوؤولية جتاه 

التعاونية.

يجب عدم حماية اأو اإعفاء التعاونيات 
اأو موظفيها من اخل�شوع للقوانني 
م�شاءلة  ول�شمان  النافذة.  العامة 
اأن  يجب  فــاإنــه  التعاونيات  موظفي 
الواجبات  املــوظــفــني  لــهــوؤلء  تــكــون 
تنطبق  الـــتـــي  املـــلـــزمـــة  الــوظــيــفــيــة 
عمال  الأ مــوؤ�ــشــ�ــشــات  مــوظــفــي  عــلــى 

خرى. الأ

مثــال علــى التمكني: قانــون التعاونيات لدولــة جنوب اإفريقيــا رقــم 4، § 75، § 37)1(، 2005: 
إذا كانت  عمال التي يتـــم القيام بها خالل تنفيذ واجباتهم ا الروؤ�شـــاء واملـــدراء واملوظفني لي�شوا م�شئولني عن الأ

داء. مانة اأو اإهماًل ج�شيماً اأو تهوراً يف الأ ل تت�شمن خمالفات متعمدة اأو اإخالًل بالأ
غرا�ـــس امل�شئولية  عاقة: قانون اجلمعيــات التعاونيــة ال�صــوداين § 6)اأ(، 2003: »لأ مثــال علــى االإ
اجلنائيـــة فـــاإن، ممتلـــكات اجلمعيـــة تعتـــرب ممتلـــكات عامـــة ويتـــم التعامل مـــع موظفيهـــا باعتبارهـــم موظفني 

عامني.

 4- الع�صوية

�صباب الكامنةاآليات لتحقيق املبادئ اجلوهريةاملبادئ اجلوهرية االأ

احرتاْم الع�صوية 
التطوعية

ال ع�صوية اإجبارية. ينبغي األ يكون 
الع�شوية  لفر�س  �شلطة  اأي  للحكومة 

يف اأي تعاونية.

اإن الع�شوية املفرو�شة من قبل احلكومة 
تلغي الطبيعة الدميوقراطية للتعاونية 
بني  واملحا�شبة  امل�شاءلة  �شلة  وتوؤذي 

التعاونية واأع�شائها.

 
مثال على التمكني:

قانــون التعاونيــات دولــة جنــوب اإفريقيــا 4، § 75، § 3)1()اأ(، 2005: تعتـــرب التعاونيـــات ُملتزمـــًة 
�شخا�س القادرين على ا�شتخدام خدمات تلك  إذا »كانت ع�شوية تلك التعاونية مفتوحـــة لالأ باملبـــادئ التعاونيـــة ا

التعاونية والراغبني والقادرين على قبول م�شئوليات الع�شوية.« 
القانون البو�صني العام للتعاونيات § 5، 2003: ين�س على معاملة الن�شاء والرجال على قدم امل�شاواة فيما 

يتعلق بع�شوية التعاونيات.
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عاقة: مثال على االإ
م�صر، 1952: تفر�س احلكومة على مزارعي بع�س القطاعات الن�شمام اإىل التعاونيات الزراعية.

قانــون التعاونيــات الزامبي § 3، 1970: ت�شتخدم �شالحيات احلكومة يف »اتخـــاذ اإجراءات ح�شب ما تراه 
مفيداً لت�شجيع تطوير التعاونيات« لل�شيطرة على اأن�شطة الت�شويق الزراعي وفر�س الع�شوية يف التعاونيات.

 
حماية التحكم 

الدميوقراطي 
ع�صاء لالأ

حتديد  يف  الــذاتــيــة  اال�صتقاللية 
ينبغي  الع�صوية.  ومــوؤهــالت  حجم 
على التعاونيات اأن حتدد عن طريق اآليات 
دارة الداخلية املتطلبات املتعلقة بحجم  الإ
الع�شوية  ا�شتحقاق  ومعايري  الع�شوية 
ت�شاق مع القوانني العامة النافذة  على بالإ

لعدم التمييز.

ع�شاء ومميزاتهم املطلوبة  عدد الأ
من  �شيختلف  ما  تعاونية  لتكوين 
دارة  لالإ وترجع  اأخــرى.  اإىل  حالة 
�شفات  حتــديــد  عملية  عــ�ــشــاء  والأ
اأف�شل  �شت�شمن  الــتــي  الع�شوية 

جناح للم�شروع.

مثــال علــى التمكــني: القانون املــدين الربازيلــي رقــم 10406، الفقــرة 2، § 1094، 2002: ي�شمح 
دارية للتعاونيات. ع�شاء وفقاً للحاجات الإ للتعاونيات حتديد حٍد اأدنى من الأ

عاقة: مثال على االإ
قانون اجلمعيات التعاونية ال�صوداين، 12)ط(، 2003: »عدد اأع�شاء اأي جمعية اأولية لن يكون اأقل من 
�شباب جغرافية  ع�شاء يف اجلمعية يف حالت خا�شة لأ 20 �شخ�شاً. وميكن للم�شجل اأن يحدد حداً اأق�شى لعدد الأ

واجتماعية.«
وكراين للتعاونيات § 11، 2003: يفر�س ر�شماً ابتدائياً يجب دفعة للح�شول على للع�شوية.  القانون االأ

دارة  حماية االإ
الذاتية واال�صتقالل

حظر الع�صوية احلكومية. ينبغي 
ي�شمح  األ  الــتــعــاونــيــات  قـــانـــون  عــلــى 

للحكومة بع�شوية التعاونيات

تعاونية  ع�شوية  يف  الــدولــة  مــ�ــشــاركــة 
التعاونية  بـــدور  الت�شحية  اإىل  يـــوؤدي 
التجارية كموؤ�ش�شة  عمال  القيام بالأ يف 

م�شتقلة خا�شة. 

مثال على التمكني: قانون التعاونيات الفليبيني § 28، 1990: اإن اأي م�شئول اأو موظف يف هيئة تطوير 
ي تعاونية. التعاونيات اأو اأي م�شئوٍل حكومٍي منتخب لي�س لي�س له احلق يف اأن ي�شبح م�شئوًل اأو مديراً لأ

عاقــة: قانون اجلمعيات التعاونية بومباي الهند، 1925: يخـــول للحكومة امل�شاهمة يف  مثــال على االإ
راأ�شمال التعاونيات.
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ع�صاء 5 - �صلطة االأ

�صباب الكامنةاآليات لتحقيق املبادئ اجلوهريةاملبادئ اجلوهرية االأ

حماية التحكم 
ع�صاء الدميوقراطي لالأ

غلبية. ينبغي على  قواعد ت�صويت االأ
ي تعاونية  قانون التعاونيات اأن ي�شمح لأ
الت�شويت  قــوانــني  مــن  طائفة  بتنفيذ 
يت�شق  مبا  الداخلية  اللوائح  خالل  من 
دارة الدميوقراطية مبا  مع متطلبات الإ
يف ذلك �شوت واحــٌد لكل �شخ�س، وحق 
الغالبية املطلقة يف اتخاذ قراٍر بتعديل 
الت�شويت  وكـــــذا  الــتــعــاونــيــة  هــيــكــلــيــة 
الرتاكمي، ورعاية متطلبات الت�شويت.

دارة  الإ تــــفــــر�ــــس  اأن  يـــنـــبـــغـــي 
التعاونيات،  على  الدميقراطية 
لتحديد  املـــرونـــة  اإعــطــائــهــا  مـــع 
جراءات الدميقراطية بداخل  الإ

املنظمة.

مثــال علــى التمكني: قانون التعاونيات لدولة جنوب اإفريقيــا رقم 4، § 75، § 3)1()ب(، 2005: 
ولية، »لكل ع�شو �شوت واحٌد فقط.« للتعاونيات الأ

عاقة: مثال على االإ
جماع. هنغاريا: يفر�س القانون اتخاذ كثري من القرارات بالت�شويت بالإ

القانــون البو�صنــي العام للتعاونيــات، § 30، 2003: ي�شمح بتقييم حق الت�شويت بنـــاًء على قدر م�شاهمة 
الفرد يف التعاونية.

دارة  حماية االإ
ع�صاء الدميقراطية لالأ

للتدقيق.  الــ�ــصــجــالت  تــقــدمي 
عــــ�ــــشــــاء على  لــتــ�ــشــهــيــل �ــشــيــطــرة الأ
دارة، فاإن ال�شجالت عموماً ينبغي  الإ
قبل  من  للتدقيق  مفتوحًة  تكون  اأن 

اأي ع�شو يف التعاونية.

النهاية  يف  هم  تعاونية  اأي  اأع�شاء 
�شراف على جمل�س  امل�شئولون عن الإ
دارة وينبغي تزويدهم باملعلومات  الإ

داء هذا الدور. الالزمة لأ

مثال على التمكني:
دارة هو امل�شئول عـــن حفظ ال�شجالت  قانــون التعاونيــات املنغويل، § 27)6(، بــدون تاريخ: جمل�ـــس الإ

ع�شاء. واإبالغ جمل�س املحا�شبة عن ت�شلم التقرير ال�شنوي، وتقدمي التقرير اإىل الأ
ع�شـــاء احلـــق بطلـــب »املعلومـــات حـــول الع�شويـــة يف  وكــراين للتعاونيــات، § 12، 2003: لالأ القانــون االأ

التعاونية وت�شيري التعاونية وم�شئوليها.«
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6- امل�صئولون واملدراء

�صباب الكامنةاآليات لتحقيق املبادئ اجلوهريةاملبادئ اجلوهرية االأ

دارة الذاتية  احِم االإ
واال�صتقاللية

املهام  املف�صلة حول  التعاريف  جتنب 
التعاونيات  لــقــانــون  ميــكــن  داريــــة.  االإ
الف�شل  حـــول  عــامــة  تعليمات  يعطي  اأن 
دارة  دارة والإ �شا�شي بني اأدوار جمل�س الإ الأ
التفا�شيل  يف  غـــراق  الإ بــدون  التنفيذية، 
الــتــي تـــــوؤدي ملــنــع املـــرونـــة الــ�ــشــروريــة يف 

تنظيم العمل.

اأن  يجب  التعاونية  إدارة  ا هيكل  اإن 
املنا�شبة  �ــشــالــيــب  الأ اأفــ�ــشــل  يعك�س 
إليه التعاونية  للقطاع الذي تنتمي ا
الت�شيريية.  قدراته  مع  واملتنا�شب 
الطابع  ذات  الهياكل  فــاإن  ذلــك  مع 
منا�شبة  تـــكـــون  ل  قــــد  الـــعـــمـــومـــي 

لتعاونية معينة.

غلبية-  ع�شـــاء –بالأ مثــال علــى التمكني: قانــون التعاونيات املنغــويل، § 23، بدون تاريخ: يختـــار الأ
دارة وجمل�س التدقيق املحا�شبي واملدير ويحددون واجباتهم. فريق جمل�س الإ

دارة  حماية االإ
الذاتية 

واال�صتقاللية

ال تعيني للمدراء من قبل احلكومة. 
يجب على الدولة األ حتتفظ باأي 

�شالحيات لتعيني مدراء اأي تعاونية.

اإن التعاون يقوم على �شلة حيوية 
بني مبداأ امل�شاءلة وامل�شئولية بني 

ع�شاء وامل�شئولني املنتخبني،  الأ
ولي�س بني م�شئويل التعاونيات 

والدولة.

مريكية، واليــة وي�صكون�صون § 185.35،  مثــال علــى التمكني: وي�صكون�صون، الواليــات املتحدة االأ
2004: »لكل امل�شئولني �شلطة وميار�شون واجباٍت بالقدر الذي ت�شمح به اللوائح اأو ح�شب ما يحددها املجل�س 

فيما ل يتعار�س مع اللوائح.«
عاقة: قانون اجلمعيات التعاونية لدولة زامبيــا، § 161)1( ، 1970: يعطي امل�شجل  مثــال علــى االإ

دارة �شئون جمعية ما.« ال�شلطة لـ«تعيني واحد اأو اأكرث من امل�شئولني املحددين لإ

دارة الذاتية  حماية االإ
واال�صتقاللية

اإدارة ماليــة ذاتيــة. طبقـــاً للمتطلبات 
العامـــة للتدقيق املحا�شبي فاإن التعاونيات 
ينبغـــي اأن يكـــون لهـــا �شالحيـــات مطلقـــة 
وا�شتثماراتهـــا  بنفقاتهـــا  يتعلـــق  فيمـــا 
وينبغـــي األ يفر�ـــس القانـــون اأوجه �شرف 
علـــى اأن�شطـــة معينة اأو اأن ي�شـــرط موافقة 
عمال  �شا�شية الأ احلكومة على القرارات الأ

املتعلقة بالن�شاط. 

متثـــل  الذاتيـــة  دارة  الإ اآليـــات 
خا�شيـــة جوهريـــة للموؤ�ش�شات 
اخلا�شـــة، و ينبغـــي للتعاونيات 
اأن تتعلـــم كيف ت�شبـــح �شركات 
خـــالل  مـــن  ناجحـــة  اأعمـــال 
مـــن  ولي�ـــس  الذاتيـــة  دارة  الإ
املفرطـــة  احلمايـــة  خـــالل 

للدولة.
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مثال على التمكني: قانون التعاونيات الفليبيني، §9، 1990: يعطي التعاونية ال�شلطة للتاأجري والرهن 
وال�شراء واإ�شافة اإىل ذلك التعامل باملمتلكات العقارية واأن »متار�س �شلطاٍت اأخرى �شرورية لتحقيق اأغرا�شها 

كما هو من�شو�س عليه يف عقد تاأ�شي�شها«.
عاقة: قانون اجلمعيات التعاونية الزامبي، 1970: للم�شجل �شلطة املوافقة على طائفة  مثال على االإ
�شهـــم وال�شنـــدات، با�شتخـــدام اأ�شول  داريـــة، مبـــا يف ذلـــك القرتا�ـــس وال�شتثمار يف الأ ن�شطـــة الإ وا�شعـــة مـــن الأ

اجلمعية وعمليات التاأجري.

دارة 7-جمل�س االإ

�صباب الكامنةاآليات لتحقيق املبادئ اجلوهريةاملبادئ اجلوهرية االأ

حماية التحكم 
الدميقراطي للع�صو

من  منتخبًا  املجل�س  يكون  اأن  ينبغي 
على  ويجب  التعاونية.  اأع�صاء  قبل 
ختيار  الدولة األ حتتفظ باأي �شالحيات لإ

اأع�شاء املجل�س اأو املوافقة عليهم.

يكونوا  اأن  ينبغي  املجل�س  اأع�شاء 
الذين  ع�شاء  الأ اأمام  م�شئولني 
اأو  اأمام احلكومة  ولي�س  انتخبوهم 

اأي طرف خارجي.

إدارة �شوؤون التعاونية يف جمل�س  مثال على التمكني: قانون التعاونيات الفليبيني، §38، 1990: تنح�شر ا
دارة »املنتخب من قبل اجلمعية العمومية لفرتٍة حتددها اللوائح.« الإ

عاقة: قانــون اجلمعيات التعاونيــة التنــزاين، §127، 2003: »ميكـــن للم�شجل وفقاً  مثــال علــى االإ
ل�شرتاطـــات هـــذا اجلـــزء من القانون، اأن يقوم بتعيـــني اأع�شاء ذوي �شفة خا�شة يف جمل�ـــس اأي جمعية م�شجلة 
إذا قدر امل�شجل اأن مثل هذا التعيني �شروري للم�شلحة العامة اأو مل�شلحة  تت�شلم م�شاعدة مالية من احلكومة اأو ا

اجلمعية.«

دارة  حماية االإ
الذاتية 

واال�صتقاللية

دارة.  االإ جمل�س  وتكوين  حجم  اللوائح  حتــدد 
وعلى القوانني األ حتدد ح�ش�شاً اأو اأي معايري حمددة 
دارة فيما يتجاوز حتديد حٍد  اأخرى لختيار جمل�س الإ
)على  ب�شورة جماعية  القرارات  اأدنــى �شروري لتخاذ 

�شبيل املثال ثالثة اأع�شاء اأو اأكرث(.

احلجم والتكوين املالئم 
يعتمد  دارة  الإ ملــجــلــ�ــس 
التعاونية  حـــجـــم  عـــلـــى 
الذي  ال�شناعة  وقــطــاع 
والقدرات  فـــيـــه  تــعــمــل 

الت�شيريية.

مثال على التمكني: م�صودة قانون اجلمهورية الت�صيكية حول التعاونيات، § 31)4(، 2001: » يتم 
دارة بالعـــدد الـــذي مت حتديده يف اللوائح، وعلـــى اأي حال، فاإن املجل�ـــس �شيتكون من  انتخـــاب اأع�شـــاء جمل�ـــس الإ

قل.« ثالثة اأع�شاء على الأ
إدارة  عاقة: قانــون اجلمعيــات التعاونيــة التنــزاين، § 63)1(، 2003: »اأي جمل�ـــس ا مثــال علــى االإ

جلمعية م�شجلة �شيتكون مما ل يقل عن خم�شة اأع�شاء ول يزيد عن ت�شعة اأع�شاء.«
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8-ح�صابات راأ�س املال

�صباب الكامنةاآليات لتحقيق املبادئ اجلوهريةاملبادئ اجلوهرية االأ

فر�س امل�صاركة 
االقت�صادية للع�صو 

التوزيع طبقًا للرعاية. توزيع فائ�س 
دخـــل التعاونية ينبغي اأن يتم طبقاً ملا 
املتعلقـــة بالتعاونيـــة،  دوار الرعايـــة  لأ

ولي�س راأ�س املال امل�شتثمر.

التوزيع على اأ�شا�س الرعاية يعود اإىل رواد 
رو�شديل الذين راأوا يف املبداأ و�شيلًة ملكافاأة 
رباح اإىل  خال�س، واإعادة دفع معظم الأ الإ
�شـــركات  ومتييـــز  امل�شتهلكـــني  ع�شـــاء  الأ
اأعمالهم عن املوؤ�ش�شات القائمة على اأ�شا�س 
الراأ�شمـــال، ولذلـــك يقـــال اأن التعاونيـــات 

هي منظمات للنا�س ولي�س لراأ�س املال.

مثــال على التمكني: وي�صكون�صون، الواليات املتحدة، واليــة وي�صكون�صون § 185.45)3(، 2004: 
بعـــد خ�شـــم تكاليف م�شاريـــف الت�شغيل والتكاليف، فاإن ما يتبقى من ذلك لن يكـــون دخاًل للتعاونية ولكن يتم 

توزيعه ويدفع اإىل الرعاة وفقاً لن�شبة رعايتهم اإىل مقدار الرعاية الكاملة.

حماية التحكم 
الدميقراطي 

ع�صاء لالأ

ال�صماح بتكوين احتياطيات وخم�ص�صات 
راأ�صمالية. ينبغي األ يفر�س القانون توزيع 
فائ�س الدخل ب�شكل ل يتيح للتعاونية الختيار 
املخ�ش�شات  وتــوجــيــه  الحــتــيــاطــي  بــنــاء  بــني 
مبلغاً  يفر�س  اأن  ول  إ�ــشــتــثــمــاري،  ا ل�شندوق 

حمدداً للم�شاهمة يف مثل هذا ال�شندوق.

إن�شاء  ا اأو  الحــتــيــاطــي  بــنــاء  اإن 
�شروري  إ�ــشــتــثــمــاري  ا �ــشــنــدوق 
ل�ــــشــــتــــمــــرار منـــــو الـــكـــثـــري من 
عـــمـــال. املــبــالــغ التي  �ــشــركــات الأ
تكري�شها  املــــالئــــم  مــــن  يـــكـــون 
تبعاً  �ــشــتــخــتــلــف  لــالحــتــيــاطــي 

لطبيعة العمل.

مثال على التمكني: وي�صكون�صون، الواليات املتحدة، والية وي�صكون�صون § 185.45)4()اأ(، 2004: 
إن اأياً من الدخول ال�شافية ميكن توجيهها لفائ�س خم�ش�ٍس اأو غري خم�ش�ٍس اأو لحتياطي التعاونية.« »ا

عاقة: قانون اجلمعيات التعاونية ال�شوداين § 33، 2003: »�شتقـــوم اجلمعية باإن�شاء احتياطي  مثــال علــى االإ
إليه.« قل من اأرباحها ال�شافية ا مايل و�شتقوم يف كل �شنة بتحويل 25% على الأ
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9- مدقق احل�صابات

�صباب الكامنةاآليات لتحقيق املبادئ اجلوهريةاملبادئ اجلوهرية االأ

حماية ال�صيطرة 
الدميقراطية 

ع�صاء لالأ
دارة  حماية االإ

الذاتية 
واال�صتقاللية

ع�شاء  لأ يكون  اأن  ينبغي  ع�صاء.  االأ اختيار 
احل�شابات  مدقق  اختيار  �شالحية  التعاونية 

الذي يرت�شونه.

التدقيق  مـــــن  الــــغــــر�ــــس  اإن 
�شيطرة  ت�شهيل  هــو  املحا�شبي 
ــاء عــلــى الــتــعــاونــيــة عن  عــ�ــش الأ
ال�شوؤون  كافة  اأن  �شمان  طريق 
يتم تنفيذها باأمانة واحرتاف.

وكــراين § 18، 2003: يعترب مدقـــق احل�شابـــات »م�شوؤول  مثــال علــى التمكــني: قانون التعاونيــات االأ
إنتخابه خالل الجتمـــاع العام من �شمن اأع�شاء املنظمـــة التعاونية طبقاً  اأمـــام الجتمـــاع العام للتعاونيـــة ويتم ا

جراءات الت�شويت التي تنظمها لوائح التعاونية.« لإ
عاقة: قانــون اجلمعيات التعاونيــة لدولــة زامبيــا § 41-140، 1970: اإن للم�شجل  مثــال علــى االإ

ال�شالحية للقيام بالتدقيق املحا�شبي اأو اختيار طرف ثالث للقيام بذلك.

10-حل النزاعات

�صباب الكامنةاآليات لتحقيق املبادئ اجلوهريةاملبادئ اجلوهرية االأ

جتّنب ت�صارب 
امل�صالح

توفر اإطار تنظيمي 
متما�صك وكفوؤ 

ليات  وحماية االآ
النافذة.

حتكيم  وهيئات  م�صتقلة  حماكم  توفر 
يف  للحكم  يوؤمتن  �شخ�ٍس  اأي  اإن  تقليدية. 
فيها  طرفا  التعاونيات  تكون  التي  النزاعات 
اأو  تــرويــج  اأي  عــن  م�شتقاًل  يــكــون  اأن  يــجــب 
إ�شراف اأو وظائف رقابة على التعاونيات، كما  ا
ينبغي �شمان حق التعاونيات يف الو�شول اإىل 
خرى  الأ القائمة  التحكيم  واأ�ــشــكــال  املحاكم 

�شافة اإىل ترتيبات التحكيم الطوعية.  بالإ

حل  اآلــــيــــات  تــ�ــشــمــن  اأن  يــنــبــغــي 
الــنــزاعــات احلــيــاديــة عــن طريق 
املــ�ــشــئــولــني الذين  إ�ـــشـــراك  ا عـــدم 
تتعلق  اأخـــــرى  مــ�ــشــئــولــيــات  لــهــم 
برتويج اأو تنظيم  التعاونيات. اإن 
القائمة  اآليات الق�شاء والتحكيم 
خرى  الأ التجارية  الق�شايا  حلل 
لتخفيف  منها  ال�شتفادة  ميكن 

ازدواجية املوارد.

عاقــة: قانون اجلمعيات التعاونيــة املاليزي § 82، 1992: جميـــع النزاعات التي تكون  مثــال على االإ
التعاونيات طرفا فيها »ينبغي اأن حتال اإىل امل�شجل العام لتخاذ قراٍر فيها.«
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11-  احلل/وال�صم/والدمج

�صباب الكامنةاآليات لتحقيق املبادئ اجلوهريةاملبادئ اجلوهرية االأ

احرتام الع�صوية 
الطوعية وحماية 
ليات القائمة�س االآ

ع�صاء.  االأ ملوافقة  الالزمة  ــراءات  ج االإ
اأو حل  لتغيري  اآليات  القانون  اأن يحدد  ينبغي 
الن�شاب  متطلبات  ذلـــك  يف  مبــا  الــتــعــاونــيــات 
باإبالغ  املتعلقة  جـــــراءات  الإ وكـــذا  والت�شويت 
�شول  ع�شاء وال�شماح بالن�شحاب وتوزيع الأ الأ

املتبقية بعد احلل.

منظمات  متـــثـــل  الـــتـــعـــاونـــيـــات 
�شالحية  يعني  ما  وهــو  طوعية 
كما  متـــامـــا  احلـــــل،  اأو  الــتــغــيــري 
طبقاً  الـــتـــاأ�ـــشـــيـــ�ـــس  �ـــشـــالحـــيـــة 

ع�شاء. لختيار الأ

مثال على التمكني: قانون اجلمعيات التعاونية لدولة بوت�صوانا، § 90، 1989: البالغ اخلا�س بحقوق 
ع�شاء والدائنني« واأي ع�شٍو »ميكن له عن طريق  ع�شـــاء املتعلقـــة بقرار احلـــل اأو الدمج »ير�شل اإىل جميع الأ الأ

بالغ كتابياً اأن يو�شح رغبته يف األ يكون ع�شواً يف اجلمعية الناجتة عن عملية الدمج.« الإ
عاقة: قانون التعاونيات اللثواين، رقم I-164، 1993: ل يت�شمن اأي بنود تتعلق بال�شم  مثال على االإ

اأو الدمج اأو التق�شيم .

12-  املنظمات القيادية

�صباب الكامنةاآليات لتحقيق املبادئ اجلوهريةاملبادئ اجلوهرية االأ

دارة  حماية االإ
الذاتية 

واال�صتقاللية

دارة الذاتية املرنة. ينبغي على  االإ
تنظميات  بتكوين  ي�شمح  اأن  القانون 
والفيدراليات  الحتادات  مثل  قيادية 
مُيلي  اأن  بدون  والكونفيدراليات 
هيكليتها اأو اأن  يفر�س على التعاونيات 

ت�شكيل اأو دعم مثل هذه املنظمات.

مـــن خالل  تـــقـــدم  الـــتـــي  اخلــــدمــــات  اإن 
ال�شمات  ُتــــقــــوي  الـــقـــيـــاديـــة  املـــنـــظـــمـــات 
الــدميــقــراطــيــة وجُتـــــذر خــــربات حركة 
التعاونيات. اإن َفْر�س الهيكل التنظيمي 
دارة  بالإ يــ�ــشــحــي  الــتــعــاونــيــة  لــلــحــركــة 
تعاونية  لــكــل  الــدميــوقــراطــيــة  الــذاتــيــة 
تكبح  كفوؤة  وي�شجع على ممار�شات غري 

املناف�شة.

مثــال علــى التمكني: قانون التعاونيات الفلبينــي،§  1، 1990: »تعرتف الدولة بحقـــوق التعاونيات يف 
اأن ُتن�شـــئ وتطـــور �شمـــن اأع�شائهـــا خدمات للرتويـــج والتنظيم والتدريـــب وجمع املعلومات وتدقيـــق احل�شابات 

وامل�شاندة. 
عاقة: قانون التعاونيات التنزاين،§  17، 2003: ي�شمح مل�شجل التعاونيات اأن »يطلب من  مثال على االإ

اأي جمعيتني ت�شكيل احتاد تعاوين والتقدم بطلب ت�شجيله.«
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1-  امل�صاركة يف قطاع من القطاعات

�صباب الكامنةاآليات لتحقيق املبادئ اجلوهريةاملبادئ اجلوهرية االأ

ت�صجيع حرية 
الو�صول اإىل 

�صواق االأ

باأ�صكال  املتعلقة  املتطلبات  اإلغاء 
اأي  تخ�س  الــتــي  النظم  املوؤ�ص�صات. 
قطاٍع من القطاعات ينبغي األ تفِر�س 
اأو  املــوؤ�ــشــ�ــشــات  اأ�ــشــكــال  مــن  �شكل  عليه 
التعاونيات  ي�شتثني  باأ�شلوب  ال�شركات 

من امل�شاركة. 

التعاونية  عــــمــــال  الأ لــ�ــشــركــات  ميــكــن 
وينبغي اأن ُي�شمح لها بالعمل يف اأي قطاع 

من قطاعات القت�شاد.

مثــال علــى التمكــني: تو�صية منظمة العمــل الدولية رقــم 193، § 7)2(، 2002،: »ينبغـــي معاملة 
خرى من  �شكال الأ التعاونيـــات مبـــا يتفق مع القوانـــني واملمار�شات الوطنية وعلى اأ�شا�ٍس ل مينح اأي اأف�شلية لالأ

املوؤ�ش�شات التجارية اأو املنظمات الجتماعية.«
عاقة: دولة هندور�س: تفر�س اللوائح التنظيمية على �شركات التاأمني باأن تكون موؤ�ش�شات  مثــال علــى االإ

مر الذي مينع دخول التعاونيات يف هذا القطاع. م�شاهمة، الأ

ت�صجيع الو�صول اإىل 
�صواق )فعليًا(  االأ

ت�صجيع املعاملة 
املن�صفة

املتطلبات  يف  الـــتـــ�ـــصـــهـــيـــالت 
طار  التنظيمية. ينبغي اأن يتجنب الإ
يف  مبــا  الــ�ــشــاقــة،  املتطلبات  التنظيمي 
ذلك متطلبات وجود احتياط عاٍل من 
راأ�س املال يف جمالت البنوك والتاأمني 
عمال  والأ لل�شركات  اأ�ــشــاًل  وامل�شممة 

الكربى. 

تقوم التعاونيات يف العادة على خدمة 
اجلمهور الذي ل يتلقى خدمة كافية 
مبا  التقليدية  عــمــال  الأ �شركات  مــن 
وامل�شتتون  الــفــقــراء  ال�شكان  ذلــك  يف 
الذين ل ي�شتطيعون توفريمتطلبات 
راأ�س املال الكبري اأو حتقيق املتطلبات 
على  املفرو�شة  خـــرى  الأ التنظيمية 

عمال الكربى. �شركات الأ

قرا�ــس، م�صروع قانــون منوذجــي الحتادات  مثــال علــى التمكــني: املجل�س الــدويل الحتــادات االإ
قرا�س  قرا�س عند حٍد اأدنى ي�شاوي 10% من اأ�شول احتاد الإ إبقاء راأ�شمال احتاد الإ قرا�س، 2005: »ينبغي ا االإ

املعر�شة للمخاطرة.« 
عمال التاأمني حداً اأدنـــى مرتفعا جدا لراأ�س املاًل،  عاقة: البرو: تفر�ـــس القوانني املنظمة لأ مثــال على االإ

مر الذي يعيق تاأ�شي�س تعاونيات تاأمينية �شغرية مثل تلك املوجودة يف بلدان عديدة. الأ
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2- االرتباطات املتداخلة

�صباب الكامنةاآليات لتحقيق املبادئ اجلوهريةاملبادئ اجلوهرية االأ

ت�صجيع الو�صول اإىل 
�صواق وحماية  االأ

ليات  جراءات االآ االإ
املعتمدة لذلك

يف  متييزية.  غر  باأ�صعار  التداخل  يف  احلق 
التحتية مثل  البنى  العاملة يف �شناعات  ال�شركات 
اإىل  اجلــدد  الداخلني  فــاإن  والكهرباء  التــ�ــشــالت 
ال�شوق ينبغي اأن يكون لهم حق الرتباط بال�شبكات 
�شعاٍر منظمة  اخلا�شة باملزودين الرئي�شيني وفقاً لأ

غري متييزية بغر�س خدمة امل�شتهلكني.

يف العادة يوجد لدى املحتكرين 
حافٌز  التحتية  البنى  ن�شطة  لأ
قــــــوي لـــرفـــ�ـــس الــــتــــعــــاون مع 
اخلدمات  لتقدمي  اأو  املناف�شني 

لهم باأ�شعار مرتفعة.

مثــال على التمكني: بولندا، 1990: يف اإطار قوانـــني اخل�شخ�شة التي ت�شمح لل�شركات اجلديدة باملناف�شة 
مـــع احتـــكارات الدولـــة ال�شابقـــة امل�شيطرة، فقـــد قامت تعاونيتـــان )وي�شت، تيكزيـــن( باإجـــراء مفاو�شات للربط 

والتداخل وعمل ترتيبات لت�شارك العوائد مع املزودين املحتكرين.

طار التنظيمي 3- االإ

�صباب الكامنةاآليات لتحقيق املبادئ اجلوهريةاملبادئ اجلوهرية االأ

طار  توفر االإ
التنظيمًي املتما�صك 

والكفوؤ 

ا�شتمارات  موحدة.  تقارير  ا�صتمارات 
التقارير املوحدة القيا�شية ميكن توفريها 
كفاءة  حت�شني  بغر�س  احلكومة  قبل  من 

التقارير.

اجلودة  ل�شبط  قيا�شية  اإجراءات 
و�شيلة  واملقر�شني  للحكومة  توفر 

للرقابة ووالتقييم املرحلي.

إدارة كهربة الريف من التعاونيات الكهربائية تقدمي ا�شتمارة  مثال على التمكني: الواليات املتحدة: تلزم ا
إتباع منوذٍج م�شابٍه يف بنجالد�س  بـــالغ عن بيانات الت�شغيل والبيانات املالية. وقـــد مت ا موحـــدة، »ا�شتمـــارة 7«، لالإ

والفلبني.

ت�صجيع املعاملة 
املن�صفة

علــى  ال�صلطة اأن ت�صــع تعرفًة قائمة 
نظمة  علــى التكلفــة. ينبغي اأن ت�شمـــح الأ
للتعاونيـــات بو�شـــع تعرفـــة كافيـــة لتغطيـــة 
األ  وينبغـــي  خدماتهـــا،  تقـــدمي  م�شاريـــف 
�شعار اإىل فر�س �شعٍر حدود  يوؤدي تنظيم الأ
التكلفـــة  علـــى  مبنيـــة  �شعـــار  لالأ ع�شوائيـــة 
قل  لدى مقدمـــي اخلدمة املدعومني، اأو الأ

تكلفة. 

 اأن�شطة التعاونيات غالباً ما تخدم 
مناطق تكلفة خدمتها اأعلى ولذلك 
الع�شوائية  الــتــعــرفــة  �ــشــقــوف  فـــاإن 
املبنية على تكلفة يحددها املزودون 
قابلة  غــــري  تــ�ــشــبــح  املـــحـــتـــكـــرون 
للتطبيق عند التعامل مع تعاونية. 

مثــال على التمكن: الواليــات املتحدة: يتم ا�شتثنـــاء التعاونيات دورياً من اأنظمة حتديـــد تعرفة الكهرباء 
اعرتافاً بالطبيعة الدميقراطية للتعاونية.
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4- احل�صول على التمويل

�صباب الكامنةاآليات لتحقيق املبادئ اجلوهريةاملبادئ اجلوهرية االأ

ت�صجيع املعاملة 
املن�صفة 

حوافز خلدمة املناطق التي تفتقر 
اأن  للحكومة  ميكن  اخلدمات.  اإىل 
طريق  عن  التعاونيات  إن�شاء  ا ت�شجع 
قرو�س  اأو  قرو�س  �شمانات  تقدمي 
مالية حكومية مبا�شرة بغر�س تخفي�س 

تكلفة احل�شول على القرو�س.

بدون �شمانات احلكومة اأو اأي بدائل اأخرى، ميكن 
يف  املال  لراأ�س  اأعلى  تكلفة  التعاونيات  تواجه  اأن 
�شواق اخلا�شة اأكرث مما توجهه �شركات القطاع  الأ
�شافة اإىل اأن احل�شول على  اخلا�س الكربى. بالإ
راأ�شمال منخف�س التكلفة ميكن ا�شتخدامه لدعم 
تخدم  التي  بالتعاونية  اخلا�س  التكلفة  هيكل 
املجتمعات الفقرية وامل�شتتة جغرافيا واملجتمعات 

النائية التي تكون خدمتها مرتفعة الكلفة.

مثال على التمكني: قانون كهربة الريف يف الواليات املتحدة، 1936: متكن التعاونيات من احل�شول 
على قرو�ٍس منخف�شة التكلفة مدعومة من احلكومة وكذلك تعطى لها اأف�شلية الو�شول اإىل م�شادر الطاقة 

احلكومية املنخف�شة التكلفة.

5-  فر�س ال�صرائب

�صباب الكامنةاآليات لتحقيق املبادئ اجلوهريةاملبادئ اجلوهرية االأ

ت�صجيع املعاملة 
املن�صفة

وغر  ع�صاء  االأ تعامالت  بني  التفريق 
ع�صاء. الفائ�س املوزع بالتنا�شب مع مقدار  االأ
الع�شو للجمعية ينبغي  الذي قدمه  الدعم 
اأن يعفى من ال�شريبة. اأما الدخول التي يتم 
ع�شاء  احل�شول عليها من تعامالت غري الأ
الدخل  ل�شريبة  تخ�شع  اأن  ميكن  فاإنها 

خرى. عمال الأ اخلا�شعة لها �شركات الأ

الفائ�س الذي يوزع بالتنا�شب مع مقدار الرعاية 
للجمعيات لي�س ربحاً بل هو اإعادة للمال الناجت 
عن حت�شيٍل زائد. اأما عندما تتعامل اجلمعية 
مع غري الع�شو وحت�شل منه تعرفة اأكرب من 
تكاليفها فاإن الدخل الفائ�س ميكن اأن يعترب 
ربحاً ومن ثم ميكن فر�س ال�شريبة عليه بناًء 

على ذلك.

مثــال علــى التمكــني: الواليات املتحــدة: الهوام�ـــس ال�شافيـــة لي�شـــت خا�شعة ل�شريبـــة الدخل لـــكٍل من 
عمال التي اأجروها مع التعاونية. إذا مت توزيعها على الرعاة بناًء على الأ التعاونية والراعي ا

عاقة: رو�صيا، 1990: تخ�شع التعاونيات لل�شرائـــب على اأ�شا�س عائد دخلها ولي�س بناًء على قيا�س  مثــال علــى االإ
الربح ولذلك فاإنها مثقلة بقيم �شرائب عالية جداً.



3�

6- املناف�صة

�صباب الكامنةاآليات لتحقيق املبادئ اجلوهريةاملبادئ اجلوهرية االأ

ت�صجيع املعاملة 
املن�صفة

اإ�صتثناء التعاونيات. اإن حمظورات 
عمال  بالأ املــتــعــلــقــة  املــنــافــ�ــشــة  قــانــون 
عمال ينبغي  امل�شرتكة بني موؤ�ش�شات الأ

اأن يت�شمن ا�شتثناء للتعاونيات.

تن�شيق  متنع  املناف�شة  قــوانــني  مــن  كــثــرٌي 
امل�شتقلني  عــمــال  الأ رجــال  قبل  داء من  الأ
�شروط  اأو  �ـــشـــعـــار  الأ عــلــى  التـــفـــاق  مــثــل 
البيع اأو حتديد من يبيعون له. مثل هذا 
ال�شلوك غالباً ما ي�شلكه املزارعون واآخرون 
الت�شويق  يـــديـــرون جــمــعــيــات  الــذيــن  مــن 
و�شع  ال�شروري  فمن  ولذلك  التعاونية 
قوانني  مــن  تف�شريي  إعـــفـــاٍء  ا اأو  تــ�ــشــريــٍع 

املناف�شة.

مثــال علــى التمكني: قانــون كابر-فول�صتــاد الواليات املتحــدة، 1922: يوفـــر اإعفاءاٍت حمـــدودة من 
القانون املانع لالحتكار جلمعيات الت�شويق التعاونية التي تنطبق عليها مبادئ التعاون.

مثــال علــى التمكني: قانــون التعاونيات الفلبينــي، § 8، 1990: »لن يعتـــرب اأي عمـــٍل اأو اأ�شلوب تعاوين 
ينطبق عليه هذا القانون منخرطاً يف موؤامرة اأو اتفاٍق معيٍق للتجارة اأو على اأنه احتكار غري قانوين.«
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اليوم، هن��اك إجماع جديد لدى الحرك��ة التعاونية 
وممارس��ي التنمية يرفض وجود معايير قانونية منفصلة 
للتعاونيات في الدول النامية ويدعم بقوة استقال جميع 

التعاونيات عن السيطرة الحكومية
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 نبذة تاريخية قصيرة عن قانون التعاونيات
واإلصالح التشريعي في البلدان النامية

إتباع قوانـــني التعاونيات  علـــى العك�ـــس مـــن تطور التعاونيـــات املت�شاعـــد يف اأوروبا واأمريـــكا ال�شمالية، حيـــث مت ا
دارات ال�شتعمارية يف كثرٍي من الدول النامية  ويل لقطاع التعاونيات، وقد �شعت الإ إدراك التطويـــر الأ عمومـــاً وا
�شفـــل. اإن قوانني التعاونيات يف كثري من البلـــدان، ابتداًء من الهند  اإىل الرتويـــج للتعاونيـــات مـــن القمة اإىل الأ
يف مطلـــع القـــرن 20 وامتـــداداً اإىل دوٍل ذات م�شتعمريـــن خمتلفني وخلفيـــات اأيديولوجية متباينـــة، قد اأوجدت 
بريوقراطيـــة حكوميـــة لتوجيـــه وتطوير قطاٍع تعاوين بدًل مـــن منح اعرتاٍف قانوين لقطـــاع تعاوين فح�شب. 
وكان الرتويج للتعاونيات بدوره مرتبطاً غالباً مب�شروعات تطوير ا�شتعمارية، وكانت القوانني التي مت و�شعها 
�شليني  نتـــاج وحت�شني نوعية املحا�شيل املق�شود ت�شديرهـــا بغر�س جر ال�شكان الأ عبـــارة عـــن “و�شيلة لزيادة الإ
اإىل القت�شـــاد النقـــدي الـــذي يـــوؤدي اإىل حت�شيـــٍل اأ�شهل لل�شرائـــب واإىل اإيجاد نظـــاٍم من الن�شـــاط القت�شادي 

املُ�شيَطر عليه �شيا�شياً.”1
فتطور التعاونيات يف الهند

قرا�س التعاوين  ميكن تتبع ن�شوء منوذج التعاونيات التي ت�شيطر عليها الدولة واإرجاعه اإىل قانون جمعيات الإ
الهندي للعام 1904. وقد كان هذا القانون على نحو غري حمكم على اأ�شا�س قانون اجلمعيات ال�شناعية واخلريية 
الربيطـــاين الـــذي يرجـــع اإىل القـــرن التا�شع ع�شر، والـــذي حدد املتطلبـــات القانونية لتكويـــن التعاونيات ووفر 
ت�شجيلهـــا مـــن خالل هيئـــة حكومية متخ�ش�شة ُعرفـــت مُب�شّجل اجلمعيات ال�شديقـــة.2 كان ُم�شّجل التعاونيات 
الربيطاين يوؤدي واجباته ب�شورة ت�شبه ما يفعله ُم�شّجل ال�شركات – فيقوم بت�شجيل تاأ�شي�س اجلمعيات ويت�شلم 
احل�شابـــات ال�شنويـــة والتقاريـــر، كما يقوم بالتحقيق يف التجـــاوزات.3 ولكن دور امل�شجل الهنـــدي كان يذهب اإىل 

اأبعد من ذلك حيث يعمل كمروٍج ومنظٍم وم�شت�شاٍر للتعاونيات.4

وقد كان هدف ما اأ�شبح ُيعرف با�شم النموذج »الهندي الربيطاين الكال�شيكي« لقانون التعاونيات هو   
إ�شراك الدولة مبا�شرة يف قيادة احلركة التعاونية باعتبارها »م�شت�شاراً �شديقاً«.5 وكان على امل�شجل اأن يعر�س  ا
الن�شيحـــة واأن ي�شاعـــد يف ابتـــكار اللوائـــح واأن ُيعّلم اجلمعيـــات النا�شئة املبادئ التعاونيـــة، ولكنه ل ميلك �شلطة 

1   هانز-اإت�ش. مونكرن و اإيه. �صاه، مكتب العمل الدويل، خلق مناٍخ مف�صل واأو�صاٍع اأف�صل لتطوير التعاونيات يف اأفريقيا، ورقة عمل رقم 7 )1993(؛ اأنظر اأي�شاً هانز-اإت�ش. 
خرى يف اأفريقيا 26 )1986( )تقدمي و�صفي  مونكرن، التقرير العام، حول درا�صة مقارنة عن القوانني ذات ال�صلة باجلمعيات التعاونية ومنظمات امل�صاعدة الذاتية الأ

للتعاونيات »ملكافحة امل�صاكل الجتماعية مثل اعتماد املزارعني على التجار ومقر�صي النقود، ولن�صر اأنظمة القيم واأمناط ال�صلوك اخلا�صة بال�صادة ال�صتعماريني بني املواطنني 
�صليني )انتقال ثقايف(.«(. الأ

قرا�ش التعاوين، الهند 1904، 228 )هانز-اإت�ش. مونكرن، طبعة 2005(. 2  ريتا رودز، تعاونيات ا�شتعمارية بعني م�شجلهم التعاوين، يف 100 عام قانون جمعيات الإ
3   امل�صدر ال�صابق يف  30-229.

قرا�ش التعاوين، الهند  4   مدهاف يف. مداين، قرن من الت�شريع التعاوين: من �شيطرة الدولة اإىل ال�شتقاللية اإىل م�شاركة الدولة، مئة عام على قانون جمعيات الإ
1904، 55-57 )هانز-اإت�ش. مونكرن، طبعة 2005(.

قرا�ش التعاوين، الهند 1904،  5   هانز-اإت�ش. مونكرن، منط الهند الربيطاين التعاوين الكال�شيكي: من رعاية الدولة اإىل �شيطرة الدولة، مئة عام على قانون جمعيات الإ
.)2005( 106-14

امللحــق اأ



3�

كـــراه والعقـــاب.6 ومب�شـــي الزمـــن، يت�شـــاءل دور امل�شجل بعـــد اأن تتمكنـــت التعاونيات من حتقيـــق ال�شتدامة  الإ
دارة الذاتية. القت�شادية والقدرة على الإ

مرباطورية التي قامت ب�شياغة  وقد و�شف دانيال هاملتون، الذي كان ع�شواً يف اللجنة الت�شريعية الإ  
قانـــون العـــام 1904، الدور الفعال للدولة ال�شتعمارية يف تطوير التعاونيـــات وربطها بالطموحات ال�شتعمارية 
هْر الهند يف كيان واحد ومن ثم  و�شع للحكومة الربيطانية قائاًل: »ل تن�س،« واأ�شاف �شارحاً »كان الغر�س �شَ الأ
متكينهـــا مـــن اأخذ مكانها املُ�شتحـــق يف العامل. اإن احلكومة الربيطانية موجودة هنـــا ومطرقة القران )الزواج( 

التي يف يد احلكومة هي احلركة التعاونية.«7

�شلي اله���ادف اإىل تقليل دورٍ احلكومة يف تطوي���ر التعاونيات، فاإن  وبعك����س املق�شد الأ
و النمو البطيء لقطاع التعاونيات  تت ا�شتجابة اإىل ال�شعف امللحوظ اأ الت�رشيعات الالحقة اأ

وذلك عن طريق زيادة �شلطات امُل�شجل

�شلي الهادف اإىل تقليل دوٍر احلكومة يف تطوير التعاونيات، فاإن الت�شريعات الالحقة  وبعك�س املق�شد الأ
اأتت ا�شتجابة اإىل ال�شعف امللحوظ اأو النمو البطيء لقطاع التعاونيات وذلك عن طريق زيادة �شلطات املُ�شجل. 
وعلـــى �شبيـــل املثال، فاإن قانون بومباآي للجمعيات التعاونية 1925، �شمـــح للحكومة بامل�شاركة يف التعاونيات واأن 
يكـــون لهـــا ن�شيـــٌب يف راأ�شمالها ممـــا اأدخل الدولة مبا�شـــرة يف العمل التعـــاوين.� اأما قانون مادرا�ـــس للجمعيات 
داريـــة للتعاونية عندمـــا يريد هو  التعاونيـــة ل�شنـــة 1932م فقـــد اأعطـــى املُ�شّجـــل ال�شلطة ليحل حمـــل اللجنة الإ

ذلك.9

وكان الجتـــاه نحـــو زيـــادة �شيطرة الدولـــة على التعاونيات قـــد ا�شتمر بعد نيل الهنـــد ا�شتقاللها. ففي 
قرا�س الريفية مل تكـــن توفر احتياجات  العـــام 1955م لحظـــت درا�شـــة ممولـــة من قبل الدولة بـــاأن تعاونيات الإ
املزارعني واقرتحت منوذجاً جديداً مل�شاركة الدولة يف التعاونيات على م�شتويات خمتلفة.«10 وقد وفرت القوانني 
إليها لتعديل لوائحها وكـــذا املوافقة على القرو�س  وامر ا الالحقـــة للم�شجـــل �شلطة حّل التعاونيـــات واإ�شدار الأ
دارة والعمل كهيئة حتكيمية لكل املنازعات مبا يف  إزاحة الإ دارية وتعيني اأو ا وو�شع حٍد اأعلى لع�شوية اللجان الإ

ذلك املنازعات التي يكون موظفو امل�شجل طرفاً فيها.11

6   امل�صدر ال�صابق  14-113.
قرا�ش التعاوين،  7  ورد يف AKE EDEN، اأفكار اقت�شادية �شرقية والتطوير التعاوين ب�شاأن �شبه القارة الهندية ما قبل ال�شتعمار، مئة عام على قانون جمعيات الإ

الهند 1904، 22 )هانز-اإت�ش. مونكرن طبعة، 2005(.
قرا�ش التعاوين، الهند  8   مدهاف يف. مداين، قرن من الت�شريع التعاوين: من �شيطرة الدولة اإىل ال�شتقاللية اإىل م�شاركة الدولة، مئة عام على قانون جمعيات الإ

1904، 62 )هانز-اإت�ش. مونكرن، طبعة 2005(.
9   امل�صدر ال�صابق 62.

10   امل�صدر ال�صابق 65.
11   امل�صدر ال�صابق 69-66.



3�

طار القانوين الذي ت�صيطر عليه الدولة  منو وتاأزم االإ

إتبـــاع منط م�شابه  ويف دوٍل اأخـــرى �شـــواًء تلـــك الواقعـــة حتت النفـــوذ ال�شتعماري الربيطـــاين اأو خارجه، جرى ا
إدارتها يف امل�شتعمـــرات الربيطانيـــة، وكان النموذج »الهندي  لزيـــادة دور الدولـــة يف ال�شيطـــرة على التعاونيـــات وا
الربيطـــاين الكال�شيكـــي« لت�شريـــع التعاونيـــات يتـــم ا�شتن�شاخه ب�شـــكل وا�شـــع.12 ويف امل�شتعمـــرات الفرن�شية، كان 
يتـــم ت�شكيـــل التعاونيـــات كمنظمـــات حكومية رديفة بـــدًل من كونهـــا موؤ�ش�شات اأعمـــاٍل م�شتقلة.13 اأمـــا يف الدول 
ال�شرتاكيـــة اأو دول الحتـــاد ال�شوفيتي ال�شابق، فقد ُجعلت التعاونيات اأذرع للحزب وللدولة امل�شئولة عن تنفيذ 

قرارات التخطيط املركزي.14

وب�شورة ت�شبه التاريخ يف الهند فاإن الكثري من احلكومات الوطنية يف مرحلة ما بعد ال�شتقالل عدلت   
قوانينهـــا واأنظمتهـــا جتـــاه زيادة دور احلكومـــات يف التعاونيات.15 وفيما بني ال�شتينيـــات وال�شبعينيات من القرن 
طر القانونية واملوؤ�ش�شية عنا�شر مت�شابهة يف كل من الكتلة ال�شرقية والبلدان التي ا�شتقلت  املا�شي ت�شمنت الأُ

وتت�شمن هذه العنا�شر ما يلي:
التعاونيـــات و�شلطـــة  داريـــني يف  الإ امل�شئولـــني  إزاحـــة  وا لهـــا �شلطـــة تعيـــني  إدارات للتعاونيـــات  ا إن�شـــاء  ا  ·

�شا�شية. عمال الأ الت�شديق على قرارات الأ

حكوميني. كموظفني  التعاونيات  موظفي  معاملة  ·  مت 
كان هنـــاك حظـــٌر قانـــوين علـــى و�شول التعاونيات اإىل املحاكم، اأو عقد التفاقيات اأو عقد القرو�س   ·

دون احل�شول على موافقة من احلكومة.

مر الـــذي ا�شتبعدها غالباً من الولوج  عمال الأ كان هنـــاك حظـــر علـــى مزاولة التعاونيات لبع�س الأ  ·
يف القطاعات املربحة مثل ت�شدير املنتجات الزراعية.

كان هنـــاك حظـــر علـــى ت�شكيـــل احتـــادات )فيدراليـــات( لتقـــدمي اخلدمـــات ال�شروريـــة مبـــا يف ذلك   ·
التاأمني والتعليم وامل�شاعدة يف جمال التدقيق املحا�شبي.

و الر�شمية،  ال�شيا�شية  احلزبية  طر  الأ لتبعية  التعاونيات  اإخ�شاع   ·
اأو ال�شكان  خرين يف قطاعات معينـــة  جباريـــة يف التعاونيـــات للمزارعـــني والعاملـــني الآ الع�شويـــة الإ  ·

القاطنني يف مناطق حمددة.

12   هانز-اإت�ش. مونكرن و اإيه. �صاه، مكتب العمل الدويل، خلق مناٍخ اإيجابي واأو�صاٍع اأف�صل لتطوير التعاونيات يف اأفريقيا، 9-13)1993(؛ من كري�صان وتني، مكتب العمل 
�صيوية( . الدويل، خلق مناٍخ اإيجابي و�صروٍط اأف�صل لتطوير التعاونيات يف اآ�صيا )1994( )مناق�صة تنفيذ منوذج الهند الربيطاين الكال�صيكي يف الدول الآ

13   امل�صدر ال�صابق 11-10.
14   مكتب العمل الدويل، فرع التعاون خلق مناخ واأو�صاع مالئمة لتطوير التعاوين يف و�صط و�صرق اأوروبا، 18-17 )1996(.

15   جون جوزيف اأوجول، التغيريات الهيكلية يف احلركة التعاونية واأثر ذلك على الت�شريع التعاوين يف خمتلف دول اأفريقيا، ورقة عن اخللفيات برقم 1، مكتب العمل 
فريقية  الدويل - حلقة درا�صية عن التغيريات الهيكلية يف احلركة التعاونية واآثارها على الت�صريع التعاوين يف خمتلف دول العامل )ع�صي�ش �صاهد، 1993( )»كل احلكومات الأ

دارية التي و�صعت تعاونيات اإفريقيا بفعالية حتت �صيطرة احلكومة، وقامت بالتقليل من �صاأنها اإىل درجة  جراءات الإ تقريبًا جلاأت بعد ال�صتقالل اإىل عدٍد من الت�صريعات والإ
اأ�صبح فيها اإداريوها ومدراوؤها ميتلكون من ال�صلطة مما ميتلكه مدراء املوؤ�ص�صات التابعة للحكومة.«(
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�شافـــة اإىل اإعاقـــة التعاونيـــات اقت�شاديـــاً فاإن املحظـــورات الثقيلة التي فر�شتها الدولـــة على ممار�شات  وبالإ
عمـــال قـــادت التعاونيات يف عديٍد من البلـــدان لكت�شاب و�شمة �شيئة كونها موؤ�ش�شـــات ت�شيطر عليها الدولة.  الأ
ع�شـــاء وامل�شاركة يف كثري مـــن التعاونيـــات. واأ�شبح الدعـــم احلكومي �شروريـــاً ب�شورة  كمـــا ت�شـــاءل ت�شجيـــل الأ

مر الذي اأثقل كاهل ميزانية الدولة. متزايدة ل�شتدامة تلك املوؤ�ش�شات الأ

ويف ثمانينـــات القـــرن املا�شـــي، اأدت برامـــج التعديـــل الهيكلـــي التي ُفر�شت مـــن قبل �شنـــدوق النقد الدويل 
نفاق على التعاونيـــات على وجه اخل�شو�س.  نفاق احلكومـــي ب�شفة عامة والإ والبنـــك الـــدويل اإىل ا�شتهـــداف الإ

وعندما كان الدعم ُيقطع اأو ُيخف�س يف كثري من البلدان فاإن اأعمال التعاونيات كانت تتعر�س للف�شل.

التطوير ملبادئ التعاونيات

كان الف�شل يف النت�شار ال�شريع للتعاونيات يف اأوروبا واأمريكا ال�شمالية يف منت�شف ونهاية القرن التا�شع ع�شر 
قـــد ُن�شـــب جزيئـــاً اإىل �شياغة وانت�شـــار مبادئ التعاون مـــن قبل جمعيـــة رو�شديل الربيطانية للـــرواد املن�شفني 
ملانية للقرو�س والدخار. وقد كانت املبادئ التي ن�شرتها جمعية رو�شديل من العقد الرابع  وتعاونية رافي�شن الأ

اإىل العقد ال�شاد�س من القرن التا�شع ع�شر ذات تاأثرٍي كبري على وجه اخل�شو�س.

ن�شجة الناعمة يف العـــام 1�44م كجمعية للم�شتهلكني. وقد  اأُ�ش�شـــت جمعيـــة رو�شديـــل من قبل �2 من ن�ّشاجي الأ
ع�شاء  �شليني جلمعية رو�شديل بجنيه واحد ل�شراء ب�شائع باجلملة يتم بيعها اإىل الأ ع�شاء الأ اأ�شهم كٌل من الأ
دون ربـــح. ومـــع تطور اجلمعيـــة زادت هوام�شها الربحية واأخذت تبيع ب�شعر التجزئـــة العادي بحيث يتم تق�شيم 
ع�شـــاء على اأ�شا�س من ن�شٍب ثابتة طبقاً للمبالغ التـــي اأنفقت على امل�شرتيات خالل ال�شنة. وقد  ربـــاح علـــى الأ الأ
اأ�شبحـــت القوانـــني التي حتكم ممار�شات جمعية رو�شديل ُتعرف فيما بعد مببـــادئ رو�شديل واأ�شبحت ت�شتعمل 

لتاأ�شي�س تعاونيات اأخرى للم�شتهلكني يف اأنحاء اجنلرتا واأماكن اأخرى.16

www.cooperativegrocer.coop/articles/in- 166   ديفيد ثامب�صون، املبادئ التعاونية يف املا�صي واحلا�صر، 53 كوب. كرو�صر )يوليو-اأغ�صط�ش 1994(، متوفر يف
.dex.php?id=158
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مبادئ رو�صديل للموؤ�ص�صات التعاونية

)1( الع�صوية املفتوحة
يدفعها  التي  الع�شوية  ر�شوم  نف�س  ع�شاء  الأ اأحدث  ويدفع  إليها  ا بالن�شمام  �شخ�س  لكل  اجلمعية  ت�شمح 

اأقدمهم. 
)2( ال�صيطرة الدميقراطية )�صخ�ٌس واحد �صوت واحد(

يقوم الت�شويت على املبداأ )الت�شارتيزي( �شخ�ٌس واحد �شوت واحد، ب�شرف النظر عن عدد احل�ش�س التي 
ي�شيطر عليها كل �شخ�س.

)3( توزيع الفوائ�س مبا يتنا�صب مع التعامل التجاري
خال�س/الولء. ويتم توزيع احل�ش�س وفقاً  ع�شاء امل�شتهلكني بغر�س مكافاأة الإ رباح اإىل الأ تتم اإعادة معظم الأ

للتعامل مع التعاونية بدًل من م�شالح امللكية.
)4( دفع فوائد حمدودة على راأ�س املال

من  اجلمعية  مُيّكن  الذي  مر  الأ للتوقعات،  اخلا�شعة  الفوائد  من  اً  بدل  كفائدة  حمدد  مبلٍغ  دفع  يف�شل 
�شايف لتوفري رواتب اأف�شل وظروف عمل اأف�شل كنوع من املكافاأة للم�شتخدمني. وعليه  ا�شتخدام الفائ�س الإ

تبقى احل�ش�س يف التعاونية عند قيمتها ال�شمية بدًل من ترك حتديد قيمتها لل�شوق.
)5( احلياد الديني وال�صيا�صي

هداف ال�شيا�شية والتي كان يتم  اأ�شافت جمعية رو�شديل هذا املبداأ كا�شتجابة لتجربة بع�س التعاونيات ذات الأ
مقاطعتها من قبل جمموعات امل�شتهلكني الذين كانوا يحتجون على مواقفها املثرية للجدل.

)6( التجارة النقدية. 
�شعار  مر الذي تطلب رفع الأ ع�شاء الأ لقد كان اأحد اأكرب اإخفاقات التعاونيات ال�شابقة هو منحها قرو�س لالأ

لتغطية اخل�شائر.
)7( ت�صجيع التعليم.

بعد �شماح امل�شجل للتعاونيات بتوفري مبالغ ُتخ�ش�س للتعليم فقد جرى اإ�شافة هذا املبداأ حيث كانت التعاونيات 
من قبل توفر مبالغ خم�ش�شة للتعليم ولكن ب�شفة غري قانونية.

�شبحت القوانني التي حتكم ممار�شات جمعية رو�شدي���ل ُتعرف فيما بعد مببادئ  وق���د اأ
نحاء اجنلرتا  خ���رى للم�شتهلكني يف اأ �شي�س تعاونيات اأ �شبحت ت�شتعمل لتاأ رو�شدي���ل واأ

خرى  ماكن اأ واأ
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 وقـــد اأُدخلـــت حتويـــرات على مبادئ رو�شديل من قبل حـــركات تعاونية وطنية وعاملية حـــول العامل، مبا يف ذلك 
مـــن قبـــل القائمني على رعاة مزارع تربية احليوانات )اجلراجن( يف الوليات املتحدة يف العام 1�7617 والتحالف 
العاملي للتعاونيات يف العام 1�.1937 وكان اجلهد املبدئي لتطوير التعاونيات من قبل احلكومات ال�شتعمارية يف 
دخال الدولة باعتبارها  الغالـــب م�شتنـــداً اأ�شا�شاً على مبادئ رو�شديل من حيث ال�شكل. لكـــن جهودها، الهادفة لإ
القائـــد الر�شمـــي للحركة، حتّدت هذه املبادئ التي ترى اأن التعاونيات يجب اأن تتبع مبداأ التحكم الدميقراطي 

من قبل اأع�شائها.

يف العام 1995 تبنى التحالف العاملي للتعاونيات ت�رشيحًا جديدًا حول هوية التعاونية 
ينطبق على حدٍ �شواء على جمي���ع التعاونيات وي�شلط ال�شوء على احلاجة اإىل العرتاف 

عمال م�شتقلة عن احلكومات. �ش�شات اأ بكل التعاونيات واعتبارها موؤ

ويف العام 1966، مّيز التحالف العاملي للتعاونيات بني املبادئ القابلة للتطبيق على التعاونيات املتطورة »ب�شورة 
كاملـــة« والتعاونيـــات التي ل تزال »يف بداية تطورها.«19 وفيمـــا يتعلق بالتعاونيات املتطورة ب�شورة كاملة اأو�شح 
دارة الذاتية مبعنى  إدارة التعاونية يت�شمن بال�شـــرورة الإ التحالـــف العاملـــي للتعاونيات بـــاأن »الدميوقراطية يف ا
ال�شتقالليـــة عـــن اأي �شيطـــرة خارجيـــة.« ولكـــن فيمـــا يتعلق »بالـــدول النامية حديثـــاً« ُخل�س التحالـــف العاملي 
دارة جمعياتهم  للتعاونيات اإىل اأن »النا�س الذين بدوؤوا بتعلم التعاون لي�شوا دائماً موؤهلني ذاتياً ب�شورة كاملة لإ
بنجـــاح.«20 ولذلـــك ا�شتخل�ـــس التقريـــر اأن احلكومات يف الدول الناميـــة ميكنها اأن »ت�شر« علـــى »اأن يوؤخذ بعني 
دارة  العتبـــار ال�شت�شـــارات التقنيـــة املالئمـــة« ومبـــا يف ذلك »املطالبة بـــاأن يكون ممثلوهـــا اأع�شاء يف جمل�ـــس الإ

لفرتة من الزمن.«21

ويف ذات العـــام تبنـــت منظمة العمل الدولية التو�شية رقـــم 127 املتعلقة بدور التعاونيات يف التنمية القت�شادية 
�شالح  والجتماعيـــة للـــدول الناميـــة.22 وعلـــى الرغم مـــن اأن التو�شية توفر جمموعـــة اإيجابية من املبـــادئ لالإ
�شرافية التعاونية »لفرتة البداية  دارية« اأقر خلط ال�شلطـــات الإ القانـــوين، اإل اأن الق�شـــم اخلا�س بـ«امل�شاعدة الإ
فقـــط،« بالنـــوع ذاتـــه مـــن ال�شلطـــات لتعيني املوظفـــني التعاونيني »واإعطـــاء الن�شائـــح والتوجيهـــات« التي كانت 

ت�شتخدم حينها لل�شيطرة على التعاونيات يف كثري من الدول النامية.

بحاث رقم 54 )1986(. 17   جيم�ش اآر. بااأردا، املبادئ التعاونية وقوانينها: و�صٌف قانوين ملوؤ�ص�صات فريدة، الوليات املتحدة ق�صم الزراعة، الزراعة التعاونية خدمة الأ
 ./www.wisc.edu/uwcc/icic/def-hist/gen-info 18    اأنظر التعاونيات الدولية مركز املعلومات، املبادئ، متوفر على

www.wisc.edu/uwcc/icic/ 19   انظر  التعاونيات الدولية مركز املعلومات، تقرير حول مهمة التحالف العاملي للتعاونيات حول املبادئ التعاونية )1966(، متوفر يف
.def-hist/gen-info/Report-of-the-ICA-Commission-on-Co-opera1/index.html

20   )ي�صرح اأنه من ال�صروري العرتاف باأن التعاونيات التي هي يف حد ذاتها لديها يف بداية تطويرها اأجهزتها الدميقراطية هي اأي�صًا وبقدر كبري من الحتمال متخلفة 
جراءات الدميقراطية بفعالية ومن اأجل الو�صول م�صتعدين اإىل التنظيم الدميقراطي.«(. وباملثل قدرات اأع�صائها على القيام بالإ

21   امل�صدر ال�صابق.
22   تو�صيات مكتب العمل الدويل 127: دور التعاونيات يف التطوير القت�صادي والجتماعي يف الدول النامية )1996(.
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تو�صية منظمة العمل الدولية رقم 127 )1966(،
 الق�صم الثالث. اأ. الت�صريع

جراءات املالئمة مبا يف ذلك ا�شت�شارة التعاونيات القائمة: 10. ينبغي اتخاذ كل الإ
إلغاء املواد التي حتتويها القوانني والتنظيمات والتي ميكن اأن يكون لها تاأثرٌي على حظر غري  اأ. لتتبع وا
منا�شب لتطوير التعاونيات من خالل التمييز، مثل ما هو احلال فيما يتعلق بفر�س ال�شرائب اأو 
تخ�شي�س تراخي�س وح�ش�س، اأو من خالل الف�شل يف معرفة ال�شخ�شية املميزة للتعاونيات اأو معرفة 

قوانني معينة تتعلق بت�شيري التعاونيات.
إدراج مثل هذه املواد يف القوانني والنظم امل�شتقبلية. ب. لتجنب ا

و�شاع اخلا�شة بالتعاونيات. ج. ملالئمة القوانني والنظم القائمة مع الأ
حقوقها  وبحماية  التعاونيات،  وت�شيري  بتكوين  ح�شرياً  متعلقة  ونظم  قوانني  هناك  تكون  اأن  ينبغي   .11
خرى من املوؤ�ش�شات وهذه القوانني  �شكال الأ يف العمل مب�شاواة ل تقل عن ال�شروط التي تعمل بها الأ

والنظم يف�شل اأن تكون قابلة للتطبيق على كل اأ�شناف التعاونيات.
12-1. كل هذه القوانني والنظم ينبغي اأن حتتوي يف كل حالة على مواد تتعلق بامل�شائل التالية:

طوعاً  قرروا  �شخا�ٍس  لأ جُتّمع  واأنها  �شا�شية،  الأ مالحمها  يو�شح  للتعاونية  و�شف  اأو  تعريف  اأ. 
ُتدار ب�شكل دميقراطي وتقدم  تاأ�شي�س موؤ�ش�شة  لتحقيق غاية م�شرتكة من خالل  الن�شمام معاً 
م�شاهماٍت من�شفة اإىل الراأ�شمال املطلوب وتتقبل ن�شاب عادل من املخاطر واملنافع الناجمة عن 

ع�شاء. ن�شطة التي ي�شاهم فيها الأ الأ
هداف التعاونية، واإجراءات تاأ�شي�شها وت�شجيلها، وتعديل و�شعها القانوين وحلها. ب. و�شٌف لأ

ق�شى من كل ح�شة، وحيثما يكون مالئماً، ن�شبة احل�شة امل�شتحقة  ج. �شروط الع�شوية، مثل: احلد الأ
حلظة ال�شرتاك، والوقت امل�شموح به لدفع املبلغ امل�شتحق كاماًل وكذلك حقوق وواجبات الع�شو 

والتي ينبغي كتابتها بتف�شيل كبري يف لوائح التعاونيات.
جراءات  دارة والت�شيري والتدقيق احل�شابي الداخلي واإجراءات التاأ�شي�س وت�شيري الإ د. اأ�شاليب الإ

بكفاءة.
هـ. حماية ا�شم )التعاونية(.

إر�شادات التعاونيات لحرتام وتنفيذ القوانني والنظم. و. اآلية التدقيق احل�شابي اخلارجي وا
جراءات املن�شو�س عليها يف مثل هذه القوانني والنظم وعلى وجه اخل�شو�س اإجراءات الت�شجيل  2. الإ

إن�شاء وتطوير التعاونية. مكان حتى ل تعيق عملية ا التي ينبغي اأن تكون ب�شيطًة وعمليًة بقدر الإ

13 . ينبغي اأن ت�شمح القوانني والنظم املتعلقة بالتعاونيات بتكوين احتادات )فيدراليات( للتعاونيات.
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اإن امل�شـــاكل التـــي واجهتهـــا اجلمعيـــات التـــي ت�شيطر عليهـــا الدولة خـــالل ال�شبعينيات والثمانينيـــات من القرن 
املا�شي قد عجلت يف عملية اإعادة فح�س دور الدولة يف التطور التعاوين.23 ويف العام 1995 تبنى التحالف العاملي 
للتعاونيـــات ت�شريحـــاً جديداً حول هوية التعاونية ينطبق على حٍد �شواء على جميع التعاونيات وي�شلط ال�شوء 
علـــى احلاجـــة اإىل العـــرتاف بكل التعاونيـــات واعتبارها موؤ�ش�شـــات اأعمال م�شتقلة عن احلكومـــات.24 وبعد ذلك 
مر الذي اأدى اإىل تبني  عادة النظر يف التو�شية 127، الأ �شرعت منظمة العمل الدولية باإجراء متعدد ال�شنوات لإ
داري يف �شوؤون التعاونيات  التو�شيـــة 193 يف العـــام 2002. وتزيل التو�شية 193 الت�شديق ال�شابق على التدخل الإ

وتتبنى ت�شريح التحالف العاملي للتعاونيات حول هوية التعاونية باعتبار اأنه ينطبق على كافة التعاونيات.25

نحت ال�صفة الر�صميًة فيما يتعلق  23   اأنظر األفرد هانيل، التعاونيات املدعومة من قبل الدولة والعتماد على الذات: بع�ش جوانب اإعادة تنظيم الهياكل التعاونية التي ممُ
باأفريقيا )1989(، هانز-اإت�ش. مونكرن، تعاونيات اأفريقيا والدولة يف الت�شعينيات، الكتاب ال�شنوي ملركز التعاونيات )1992(، مكتب العمل الدويل، العالقة بني الدولة 
والتعاونيات يف الت�صريع التعاوين: تقرير عن حلقة النقا�ش التي عقدت يف جنيف 14-15 دي�صمرب 1993 )1994(، �صاجنيف �صوبرا، مركز التعاونيات والتطوير الريفي 

قليمي - SAARC( )عامل الكتب 1999( قليم �صارك )منظمة جنوب اآ�صيا للتعاون الإ طار التنظيمي: �صيا�صات لإ والتعاونيات: من ال�صيطرات اإىل الإ
24   التحالف العاملي للتعاونيات، ت�صريح حول هوية التعاونية )1996(.

25   تو�صيات مكتب العمل الدويل 193: تو�صيات تخ�ش ت�صجيع التعاونيات )2002(.
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ت�صريح التحالف العاملي للتعاونيات حول الهوية التعاونية )1996(
�شخا�س املتحدين طوعاً لتحقيق احتياجاتهم وطموحاتهم القت�شادية  تعريف: التعاونية رابطة م�شتقلة لالأ

والجتماعية والثقافية امل�شرتكة من خالل موؤ�ش�شة مملوكة جماعياً ومدارة دميقراطياً.
القيــم: تقـــام التعاونيـــات على قيـــم امل�شاعدة الذاتيـــة، وامل�شئولية الذاتيـــة والدميقراطية وامل�شـــاواة والعدالة 
مانـــة والو�شوح وامل�شئولية  خالقية لالأ والت�شامـــن. ويف تقاليـــد موؤ�ش�شيهـــا يوؤمن اأع�شاء التعاونيـــة بالقيم الأ

خرين. الجتماعية والهتمام بالآ
إر�شادية تتيح للتعاونيات و�شع قيمها اأثناء املمار�شة. املبادئ: اإن مبادئ التعاونية هي خطوط ا

�شخا�ـــس القادرين على  الع�شويـــة الطوعيـــة املفتوحـــة: اإن التعاونيات منظمات طوعيـــة ومفتوحة لكل الأ  .1
ا�شتخـــدام خدماتهـــا والعازمـــني علـــى تقبـــل م�شئوليات الع�شويـــة بدون اأي متييـــز جن�شـــي اأو اجتماعي اأو 

عرقي اأو �شيا�شي اأو ديني.
ع�شـــاء: التعاونيات منظمات دميقراطية يتحكم بها اأع�شاوؤها الذين ي�شاهمون  التحكـــم الدميقراطي لالأ  .2
بن�شـــاط يف و�شـــع �شيا�شاتهـــا واتخـــاذ قراراتها. والرجـــال والن�شاء الذين يخدمـــون كممثلني منتخبني هم 
ولية حقوق ت�شويت مت�شاوية )ع�شو واحد  ع�شاء يف التعاونيات الأ ع�شاء. ولالأ م�شئولون حما�شبون اأمام الأ

�شوت واحد(، والتعاونيات على اأية م�شتويات اأخرى تعترب هي اأي�شاً ُت�شّكل وُتنّظم ب�شكل دميقراطي.
ع�شـــاء ب�شـــكل من�شـــف وي�شيطـــرون دميقراطيـــاً علـــى راأ�شمال  امل�شاركـــة القت�شاديـــة للع�شـــو: ي�شاهـــم الأ  .3
ع�شاء  قل مـــن ذلك الراأ�شمال هـــو ملك للتعاونيـــات. ويتلقى الأ تعاونيتهـــم. ويف العـــادة فـــاإن جـــزءاً على الأ
يف العـــادة تعوي�شـــات حمـــدودة، اإن وجدت، على الراأ�شمال الـــذي اأ�شهموا به ك�شـــرط للع�شوية. ويخ�ش�س 
غرا�ـــس التاليـــة: تطويـــر تعاونيتهـــم، رمبـــا عـــن طريـــق تخ�شي�ـــس  ع�شـــاء الفوائ�ـــس لبع�ـــس اأو كل الأ الأ
ع�شاء تكـــون مبقدار ن�شبـــة تعاملهم  إفـــادة الأ قـــل غري قابـــل للتوزيع، ا احتياطيـــات، يكـــون بع�شهـــا علـــى الأ

ع�شاء. خرى التي يوافق عليها الأ ن�شطة الأ التجاري مع التعاونية، ودعم الأ
دارة الذاتيـــة وال�شتقالليـــة: التعاونيـــات منظمات للم�شاعـــدة الذاتية مدارة ذاتيـــاً وُم�شيطر عليها من  الإ  .4
قبـــل اع�شائهـــا. فـــاإذا قامـــوا بالدخـــول يف ترتيبات مع منظمـــات اأخرى، مبـــا يف ذلك احلكومـــات، اأو قاموا 
ع�شاء  بزيـــادة راأ�شمالهـــم من م�شادر خارجية، فاإن ذلك يتم وفق �شروٍط ت�شمن التحكم الدميقراطي لالأ

وت�شمن ا�شتقاللية تعاونيتهم.
ع�شائهـــا، وممثليهـــا املنتخبـــني،  التعليـــم والتدريـــب واملعلومـــات: توفـــر التعاونيـــات التعليـــم والتدريـــب لأ  .5
ومدرائهـــا وموظفيهـــا حتى يتمكنوا من امل�شاهمة بفعاليـــة يف تطوير تعاونياتهم. ويقومون بتزويد الراأي 

العام وخ�شو�شاً ال�شباب وقادة الراأي باملعلومات حول طبيعة وفوائد التعاون.
التعـــاون �شمـــن التعاونيـــات: تخـــدم التعاونيـــات اأع�شاءها بفعالية ق�شـــوى وتقوي احلركـــة التعاونية عن   .6

قليمية والعاملية. طريق العمل اجلماعي من خالل الهياكل املحلية والوطنية والإ
الهتمـــام باملجتمـــع: تعمـــل التعاونيات من اأجل التنميـــة امل�شتدامة ملجتمعاتها من خـــالل ال�شيا�شات التي   .7

ع�شاء.  ي�شادق عليها الأ
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واليـــوم، هنـــاك اإجماع جديد لدى احلركة التعاونية وممار�شـــي التنمية يرف�س وجود معايري قانونية منف�شلة 
للتعاونيـــات يف الـــدول الناميـــة ويدعم بقوة ا�شتقالل جميع التعاونيات عن ال�شيطـــرة احلكومية.26 وقد انبثقت 

جماع اجلديد �شاعيًة اإىل دفع مثالياتها نحو التنفيذ. )كالريتي( من خالل هذا الإ

26   اأنظر التحالف العاملي للتعاونيات، القيم التعاونية يف عامل متغري )1992( )العرتاف اأنه يف كثري من البلدان النامية “كان هناك م�صكالت يف تاأ�صي�ش العالقة ال�صحيحة 
مم املتحدة: الت�صريعات ودور التعاونيات على �صوء التطورات الجتماعية والقت�صادية اجلديدة، تقرير ال�صكرتري العام،  مع الدولة بغر�ش الت�صيري بفعالية كتعاونية.”(، الأ

اأ/57/54 )23 دي�صمرب 1998(.
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