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 2021 الثانيتشر�ن  1اإلصدار  حوار التعاون 

مقال افتتاحي 

 األعزاء،القراء 

استئناف حوار   ما  . ونأملالتعاون �سعدنا  یوحي   �حسب 

الصلة    االسم، ذات  القضا�ا  �شأن  حوارا  نبدأ  أن 

تجر�ة التعاونیات في جمیع أنحاء آسیا . اذ ان  �التعاونیات

والمحیط الهادئ غنیة ومتنوعة ونود أن نجمعها مًعا في 

سنر�ز في �ل    .والتعلمحوار تعاوني للمشار�ة واإلعالم  

نظر مختلفة ونجري   ونعرض وجهات  موضوع،على    عدد،

السا�قة    .حواًرا الرمز�ة  في صورته  التعاوني  الحوار  �ان 

استخدام    مطبوعة؛نسخة   في  المرة  هذه  منصات  نأمل 

واالجتماعي   الرقمي  و�جراء التواصل  للتعاونیات  للترو�ج 

 حولها.محادثة 

 

 

 

ندعو�م لالنضمام إلینا في الحوار وتبادل الخبرات و�ثراء 

 .المجتمع التعاوني

في   والثالثون  الثالث  العالمي  التعاوني  المؤتمر  سیتناول 

األول   الهو�ة    2021كانون  "تعمیق    .التعاونیةموضوع 

ورأینا أن من المناسب تغطیة موضوع "الهو�ة التعاونیة في  

 .يحوار التعاونللآسیا والمحیط الهادئ" بوصفه موضوع  

عام   الهادئ  والمحیط  آسیا  منطقة  من  متعاونون  اجتمع 

الهو�ة    الهند،   جایبور،  في  9719 بیان  �شأن  للتداول 

المئو�ة    (SCI)التعاونیة الذ�رى  في  اعتماده  تم  الذي 

 .1995عام  التحالف التعاوني الدولي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 

 مقال افتتاحي

عامًا    125�مرور    و�ینما �حتفل التحالف التعاوني الدولي

، التعاونیةبیان الهو�ة    اعتمادعامًا على    25على وجوده و

اإلنترنت مع أعضاء    عبرسلسلة من المشاورات  فقد نظمنا  

 و�یران،  ونیبال،  آسیا،را�طة دول جنوب شرق    الفلبین،من  

األوسط أفر�قیا  والشرق  التحالف   وشمال  مكتب  (مع 

بیان الهو�ة في  والهند للتفكیر    )،في أفر�قیا  التعاوني الدولي

عملیاتهم التعاونیة أصحاب    وفي  مع  والمشار�ة  الیومیة 

وأظهرت المشاورات أنه ال یزال ُینظر إلى بیان .  المصلحة

وجزء ال یتجزأ من استمرار   يأساس انه   على الهو�ة التعاونیة

إنه �ساعد على ر�ط هذه الحر�ة    .الحر�ة التعاونیة ونموها

النطاق حسب  البلدان،عبر    واسعة  الجغرافیا    والمقسمة 

و�تیح �االنتماء    والثقافة،  ملحوظا  شعورا  للمتعاونین 

 .الجماعي الذي ال مثیل له في عالم تسوده العولمة

 

 

 

 

 

لقد تواصلنا مع الخبراء في المنطقة للحصول على وجهات  

تطبیق �یفیة  حول  التعاونیة نظرهم  الهو�ة  في   بیان 

والمجاالت التي تم فیها العمل واألماكن   العملیة، الممارسة  

  �ور�موتو، و�ر�ط البروفسیر أكیرا    .التي تحتاج إلى تحسین

لجنة   الدولي  ا�حاثرئیس  التعاوني  آسیا  في    التحالف 

الهو�ة  "تعمیق  المعنون  مقاله  في  الهادئ،  والمحیط 

لعالمیة بین القضا�ا ا  "،التعاونیة في آسیا والمحیط الهادئ

نواجهها   التصدي و التي  و�تطلب  التعاونیة.  الهو�ة  �یان 

وتعمیق االنقسام   االتساع،ألوجه عدم المساواة اآلخذة في 

بتغیر    واالجتماعي،السیاسي   الضرر    المناخ، و�لحاق 

اتباع نهج جماعي وفرته التعاونیات من   الو�اء،واستمرار  

 .لیصمد امام محك الزمنخالل قیمها ومبادئها 

 

 

 

 

 

 

 والصغیرة، وفي المناقشة الجار�ة �شأن التعاونیات الكبیرة  

االستراتیجي والباحث من أسترالیا في    �رونان،�قول غاري  

إن حجم التعاونیات عامل   والهو�ة،الحجم التعاوني    مقالته،

و�یفیة  التعاونیة  الهو�ة  ممارسة  �یفیة  في  �بیر  حاسم 

 تشكیل الحر�ات التعاونیة.

  تنجح، فهم األنماط التي تجعل �عض التعاونیات الضخمة  

وفي حین أن البعض اآلخر   الظروف؛وفي أي ظرف من  

حاسمة  �فشل، أهمیة  له  بهیما   .فإن  السید  و�نظر 

التعاونیة   سو�رامانیم، المصرفیة  الرا�طة  مجلس  رئیس 

 في الهو�ة التعاونیة والقطاع المصرفي.   الدولیة،
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 مقال افتتاحي

تشكل أهمیة   وتعاونیات التسلیف إن البنوك التعاونیة  

تتعلق   قضا�ا  تواجه  ولكنها  التعاونیات  لنمو  حیو�ة 

في   واإلفراط  مواتیة،  بیئة  والرقا�ة  بتهیئة  التنظیم، 

التعاونیة   الهو�ة  بتحلیل  سو�رامانیم  قام  المزدوجة. 

والقطاع المصرفي في ضوء قانون التنظیم المصرفي  

وحكم المحكمة العلیا في الهند    2020(المعدل) لعام  

لعام   والتسعین  السا�ع  الدستور  تعدیل  قانون  �شأن 

2011. 

االتجاه    و�قوم القادة في التعاونیات بدور هام في تحدید

ثقة األعضاء   التعاونیة. تعتمد  الهو�ة  ببیان  وااللتزام 

فیهم ورغبتهم في متا�عتهم على الكیفیة التي یرون بها  

وما فتئت    .القادة �ضعون القیم والمبادئ موضع التنفیذ

MASSSPEC    تجري حوارا مستمرا مع التعاونیات

إجراءات   اتخاذ  و�یفیة  المبادئ  تطبیق  �یفیة  �شأن 

التجار�ة  للتمیی األعمال  وأشكال  التعاونیات  بین  ز 

 األخرى. 

 

 

مع  وثیق  �شكل  التعاونیة  والمبادئ  القیم  تتماشى 

إلى   الشباب  �حتاج  وتطلعاتهم.  الشباب  احتیاجات 

د�مقراطیة،   مساحة  و�وفر  صوتهم،  �قدر  مكان 

تشارك �ار�ناز    .و�منحهم الملكیة، وتعلم مدى الحیاة

أسار�ح، المتعاونة الشا�ة من إیران في مقالها المعنون  

الشباب،   على  التأثیر  التعاونیة:  والقیم  "المبادئ 

وتشجیع   الوعي  خلق  �یفیة  حول  نظرها  وجهات 

 الشباب على المشار�ة في الحر�ة التعاونیة. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ولكن هناك    التعاونیات،تضطلع المرأة بدور هام في  

وتمثیلها صوتها  لز�ادة  عمله  ینبغي  مما    .الكثیر 

الرا�طة النسائیة  رئیس    تشاترجي، تتحدث السیدة میراي  

" في الهند عن    SEWA"للتوظیف الذاتي التعاونیة

 الهو�ة التعاونیة  لبیان SEWAالكیفیة التي تروج بها  

الرسمیات   العامالت غیر  ومساعدتهن    (IWW)بین 

 SEWA�ما أنها تشارك في عمل    .على استیعابها

للتعامل مع حالة ما �عد تفشي الو�اء في الهند ال سیما  

الخدمات   �النساء (والعامالت) في قطاع  فیما یتعلق 

 .والقطاع االجتماعي

 

المناقشات   التعاونیات البد وأن یتسع في  إن صوت 

حول     ي والتضامن  االجتماعي  االقتصادالدائرة 

)SSE .( 
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 مقال افتتاحي

من   لي  جوهي  السیدة  للتنمیةمر�ز  تتحدث    ، سابینیت 

�ور�ا   في  الدولي  التعاوني  األطر التحالف  تقاطع  عن 

القانونیة بین االقتصاد االجتماعي والتضامن والتعاونیات 

�شأن  اإلطاري  القانون  إلقرار  الجار�ة  الجهود  في ضوء 

عشر   لمدة  والتضامن  االجتماعي  سنوات  االقتصاد 

بین اإلطاري    واالختالفات  والقانون  المقترح  القانون 

الدولي  التحالف التعاوني  وموقف    ،2012للتعاونیات لعام  

التحالف  وهي تتشاطر اآلراء الثاقبة من تجارب  في �ور�ا.  

�شأن عناصر الهو�ة التعاونیة   التعاوني الدولي في �ور�ا

 .مثل تعلیم األعضاء والتعاون بین التعاونیات

 

 

 

 

 

 

 

آمل أن تستمتعوا �قراءة وجهات النظر المتنوعة من جمیع 

الهادئ والمحیط  آسیا  منطقة  مشار�ة یرجى    .أنحاء 

واقتراحاتك على  تعلیقاتكم  م 

.coopdialogue@icaap.coop     

 

إیرا   البروفیسورة  ــ  االستشار�ة  لجنتنا   �ور�موتو، أشكر 

الد�تور    الیا�ان؛ أسترالیا   ، غر�مستاد  سیدسیل  والد�تور 

إیران   أناهیتا إسال�ازهیر ،  الهند  والسیدة  هیما �اداف ، 

 على مشورتهم وتوجیههم. 

 

 

 

 

 

 

 

 

والسیدة   سینغ  سیمر�ن  السیدة  قدمته  الذي  الدعم  و�ان 

التعاوني  التحالف  اإلقلیمي  المكتب  من  سارنا  شیفالي 

 ثمینا.  والمحیط الهادئآسیا في   الدولي

 

 

 �االسو�رامانیان أییر

 المدیر اإلقلیمي

 

 

 أرسل لنا مالحظاتك واقتراحاتك على
COOPDIALOGUE@ICAAP.COOP 

 

 

 

mailto:coopdialogue@icaap.coop
mailto:COOPDIALOGUE@ICAAP.COOP
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 الهو�ة التعاونیة في آسیا والمحیط الهادئ

ستة   انقضت  بیان  لقد  اعتماد  على  عامًا  وعشرون 

الهو�ة التعاونیة أثناء السنة المئو�ة التحالف التعاوني  

عام   الدولي التعاوني   .1995في  المؤتمر  سیحتفل 

، في  2021العالمي الثالث والثالثون في �انون األول  

سیول �موضوع "تعمیق الهو�ة التعاونیة" و�عمق فهم  

التعاونیة.  الهو�ة  المت  بیان  منطقة    منعاونون  اجتمع 

آسیا والمحیط الهادئ �عد فترة وجیزة من صیاغة بیان  

  1997في جایبور �الهند في عام    التعاونیة،الهو�ة  

انهوتنفیذه عملیا.    البیانللتداول �شأن     لیس   وأدر�وا 

جامدا"   �"إطارا  جانب  بل  من  مرن  لتفسیر  خضع 

 . في المنطقة أعضاء التحالف التعاوني الدولي

 

 

 

 

 

 

اإلقلیمي   المكتب  الدوليلل نظم  التعاوني  في   تحالف 

الهادئ   والمحیط  على  اسیا  المشاورات  من  سلسلة 

عام   في  األعضاء  مع  في    2021اإلنترنت  للتفكیر 

في عملیاتها الیومیة ومشار�تها    بیان الهو�ة التعاونیة

بیان الهو�ة  وال یزال ینظر إلى    .مع أصحاب المصلحة

ال یتجزأ من استمرار الحر�ة على أنه أساس    التعاونیة

ونموها هذه    .التعاونیة  بین  وصل  نقطة  و�وصفه 

عبر   النطاق  واسعة  حسب    البلدان،الحر�ة  مقسمة 

وفر للمتعاونین �شكل إ�جابي  یفإنه   والثقافة، الجغرافیا 

في   المشا�ه  الجماعي غیر  �االنتماء  ملحوظا  شعورا 

 عالم یتسم �العولمة. 
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 الهو�ة التعاونیة  

 وجهات نظر من آسیا والمحیط الهادئ 

وقت  تزامن في  والثالثون  الثالث  یتسم    �ان  المؤتمر 

والتحد�ات �األزمات  و�ذلك  أ�ضا    �نا.  �االحتفال  نواجه 

السنو�ة   تحد�ات على عدة جبهات �الذ�رى  بینما نحتفل 

للتحالفالمائة   والخمسون  الدولي   والخمسة    التعاوني 

الهو�ة التعاونیة.   والعشرون لبیانالخامسة  سنو�ة  والذ�رى ال

مالحظة  المهم  من    التحد�ات  هذه  من  الثالث  العقد  في 

اقتراب تحول األجیال في   ،والعشر�نالحادي  القرن   ومع 

التي    واالزمات تلكالتحد�ات    ومن امثلة    .الحر�ة �سرعة

شكل   في  صحیة تظهر   المناخ،وتغیر    عالمیة،  جائحة 

عدم   أوجه   الالجئین،وأزمة    والهجرة،  المساواة،واتساع 

والتنافس مع األعمال    بینها،والصراعات داخل الدول وفیما  

التعاونیات   وشیخوخة   نفسها،التجار�ة األخرى وفیما بین 

البطالة    السكاني،واالنفجار    السكان، معدالت  وارتفاع 

بین المهمشین   الشباب،  واالستیاء  ضد  العنف  وز�ادة 

تتنوع    اآلخر�ن.  تجاهوتضاؤل التسامح    والنساء،الفتیات  و 

حالة الهو�ة التعاونیة وظهور الحر�ة التعاونیة في منطقة 

الهادئ والمحیط  تختلف  آسیا  ما  التحد�ات. هذه    �قدر 

والمحیط  آسیا  في  األعضاء  مع  المشاورات  وأظهرت 

نظر إلیه �طر�قة یزال  یال    بیان الهو�ة التعاونیةالهادئ أن  

بین م فیما  أ�ضا  بل  فحسب  البلدان  عبر  ال  ومجزأة  رنة 

وجدیرة  مطمئنة  عالمة  وهذه  البلد.  نفس  من  المتعاونین 

 �التأمل.

انعكست المشاورات اإلقلیمیة مع األعضاء في الكیفیة التي  

العملیات الیومیة (التحد�ات   بیان الهو�ة التعاونیةوجه بها  ی

علیها للتغلب  الالزمة  واالستراتیجیات  وتحدد   )؛العملیة 

المؤسسات  عن  �معزل  والقیمة)  (العضو�ة  التعاونیات 

األعضاء    األخرى؛ التجار�ة   اهتمام   ومسؤولیاتهم؛ و�عزز 

و�ساعد العالقات مع   لمنظماتهم؛وتعز�ز "التعاون" الفعال 

المصلحة وأصحاب  مع   .الحكومة  المشاورات  وعقدت 

أعضاء من الهند و�یران واألردن ومالیز�ا ونیبال والفلبین 

مصر   فیها  �ما  أفر�قیا  منطقة  ومن  وسنغافورة  وفلسطین 

التحالف التعاوني   شراكة مع مكتب�الو�ینیا ولبنان وتونس  

 اإلقلیمي ألفر�قیا.   الدولي
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أعضاء   من  المقدمة  المدخالت  التحالف  خلصت 

إلى أن تنوع   ، 1997في عام  (ICA)التعاوني الدولي  

منطقة آسیا والمحیط الهادئ قد یتسبب في أن یتخذ 

على سبیل   .أشكاال مختلفة  بیان الهو�ة التعاونیةتنفیذ  

الهند  المثال، في  الوطني  التعاوني  االتحاد   أرسل 

(NCUI) التي    ة ومبادئ التعاون بیان الهو�ة التعاونی

أعادت صیاغتها إلى جمیع المنظمات األعضاء فیه  

القیم  تنعكس  �حیث  الداخلیة  لوائحها  في  إلدراجها 

الیومي   العمل  سیاسة  في  التعاونیة  والمبادئ 

للتعاونیات   رطو   .للتعاونیات الوطني  االتحاد  فیكتو 

التنمیة   "ومر�ز  الفلبین  "  النوعي  التحول  اجندةفي 

فیكتو لمسؤولیة واتخاذ القرارات �شأن إدارة  إلعطاء ا

التنمیة   ومر�ز  للتعاونیات  الوطني  إلى  االتحاد 

 ." أعضائهاأو  منتسبیها

المبدأ   لتنفیذ  األساس  وضع    الرقا�ة :  2رقم  فقد 

مثل  انتقالیة  �شعارات  األعضاء  على  الد�مقراطیة 

،  المصلحة   أصحاب  إلى  المساهمین  من  العضو�ة""

  أنظمة "  و"  الحر�ة  إلى  األمانة  من  التنظیمیة  المواقف 

  . التنمیة  عملیة   إدارة  إلى  التنمیة  برامج  إدارة  من  اإلدارة

الحمض   في  التعاونیة  الهو�ة  روح  لبث  هي  هذه 

ومر�ز ل النووي  للتعاونیات  الوطني  االتحاد  فیكتو 

 .التنمیة

 في  التعاونیة  الهو�ة  روح  لبث  هي  و�ان ذلك یهدف

التنمیةفیكتو   ومر�ز  للتعاونیات  الوطني  . االتحاد 

 خالل)  ICC(  اإلیرانیة  التعاونیات  غرفة  أشارت

 مختلفة  مبادرات  تتخذ  أنها  إلى  األخیرة،  المشاورات

 . التعاون  مبادئ تنفیذ لضمان
 

 
 مع  الهو�ة  �شأن  التعاوني  التشاور  عن   صورة

 الفلبین   في األعضاء

  جمعیات   ،2  المبدأ  مع  تمشیاً   أنشأت  المثال  سبیل  على

وتعز�ز  التعاونیات  انتخا�ات  على  لإلشراف  الفرعیة 

  إعالمهم   طر�ق  عن  لألعضاء  اإلشرافي  الدور

  الجمعیات   في  الفعالة  المشار�ة  على  وتشجیعهم

  عن   التعاونیین  والمفتشین  المدراء  واختیار  العامة،

  االتحاد   من  �اراغیا  سیلفیا  السیدة  علقت  وقد  .وعي

  أثناء   الفلبین  في)  NATCCO(  للتعاونیات  الوطني

 التعاونیة  المبادئ  بین  صلة  هناك"  �أن  المشاورات

 ". صافي الفائض و�یفیة استخدام عملنا وطر�قة

 للتنمیة  صندوقا  للتعاونیات  الوطني  االتحاد  أنشأ

 �المجتمع   االهتمام  7  المبدأ رقم  مع  تمشیا  التعاونیة

وتماشیا    التعاوني  والتعلیم  التدر�ب  وصندوق   المحلي،

 . واإلعالم والتدر�ب التعلیم 5 المبدأ رقم مع

ANGKASA  (

  في   االختالفات"  أن  1997  عام   عمل  ورشة  أثناء

  ".الناس  بین  موجودة  التعاون   مبادئ  وممارسة  نظر�ة

  �فقدوا   لم   والقادة   األعضاء   �عض"  أن  وأضیف

  وعي  دون   أ�ضاً   تأثروا  بل  فحسب،  الرائد  االلتزام 

  إلى  ف �ان ینظر.  المشار�ع  إزاء  الشر�ات  بنهج

 . والوالء الخدمة  من أهمیة أكثر  أنه  على المال
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في  السنغافوري  الوطني  التعاوني  االتحاد  أشار 

إلى أنه على الرغم من عدم مالحظة    أ�ضًا،سنغافورة  

هذا   على  التعاونیة  الهو�ة  أن    النحو،أزمة  إال 

الوطني   خصخصة  المؤتمر  مثل  التعاونیات  �عض 

العمال في  (NTUC) لنقا�ات  القیود  �سبب  حدث 

التعاونیات ت خصخصة  صبحوقد أ   .قانون التعاونیات

أو التعاونیات التي تظهر �شر�ات في نهجها التجار�ة 

شائعة خالل    .ظاهرة  الفلبین  من  متعاونون  الحظ 

األخیرة، من   المشاورات  �ثیرا  أن  حین  في  أنه 

  مكاتبها، في    بیان الهو�ة التعاونیةالتعاونیات تعرض  

العملیة  التطبیقات  في  دائما  واضحا  �كون  ال  فقد 

 لألعمال. 

التي  والحكومات  التعاونیات  بین  العالقة  تزال  وال 

تطورت إلى األفضل في �عض البلدان تحتل مكانة 

نجاح   تحدید  في  التعاونیة�ارزة  الهو�ة  في    بیان 

 .المنطقة

 القلق،نیبال هذا  لكما أثار االتحاد التعاوني الوطني  

أن العدید من المتعاونین ال �صبحون متعاونین فأبرز  

�الكامل التعاونیة  المبادئ  یتبنون   .حقیقیین ألنهم ال 

و�شارك البعض أ�ضا في �ل من القطاعین الخاص  

مما �صعب علیه أن یدرك و�عرض تفرده  والتعاوني،

وال تزال العالقة بین التعاونیات والحكومات    .كمتعاون 

في األفضل  إلى  تطورت  تحتل    التي  البلدان  �عض 

في    بیان الهو�ة التعاونیةمكانة �ارزة في تحدید نجاح  

تعاونیات واستقاللها  لل   و�كون للحكم الذاتي  المنطقة.  

عن الرقا�ة والتنظیم الحكومیین أهمیة حاسمة من أجل  

التعاونیات.  لمبادئ  والد�مقراطي  الحر    التنفیذ 

البلدان  أنشأت الحكومات المنتخبة حدیثا في    وتار�خیا،

للتنمیة  عوامل  بوصفها  التعاونیات  سا�قا  المستعمرة 

أداة حاسمة   أنها  إلیها على  ینظر  المجتمعیة. و�ان 

واسع.   نطاق  على  الحكومة  و�رامج  خطط  لتنفیذ 

التغییر    فالتعاونیات، ال   الحكومیة،بوصفها عناصر 

تخلو من السیطرة والتدخل البیروقراطیین. وفي �عض  

فقد اعُتبر    ذلك،على الرغم من أنه ال مفر من    البلدان،

 ذلك مرغوً�ا فیه في بلدان أخرى. 

 

 

 
مشاورة الهو�ة التعاونیة مع األعضاء في    عن  صورة

 نیبال 

عام    المالیز�ة  الوطنیة   التعاونیة  الحر�ة ذ�رت في 

في الوقت الذي تشاطرت فیه آراءها �شأن    أي  1997

التعاونیة الهو�ة  الذاتي    بیان  االستقالل  مبدأ  أن 

واالستقالل مفقود �شكل مثیر لالشمئزاز من القانون 

�موجبها   ُیدار  التي  البیروقراطیة  واإلدارة  المالیزي 

الذاتي  القانون، االستقالل  أن  إلى  غیر    والتي تشیر 

تدخل    وتم اعتبار  الي�الضبط في الوقت الحمتصور  

  .فیهفي التعاونیات أمًرا مرغوً�ا    ها الحكومة أو وجود

فیكتو االتحاد الوطني للتعاونیات ومر�ز التنمیة علق  

إلى   المفرط  الحكومي  التدخل  یؤدي  أن  من  خوًفا 

الحقیقیة"  "المشار�ة  من  التعاونیات  حرمان 

أنه "من المفید للتعاونیات العمل مع   لألشخاص،

   ولكن ال یتم استخدامها من قبلها. الحكومة 
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اختلفت �عد عقدین ونصف، آراء التعاونیات في  

 تجاه عالقتها �الحكومة.المنطقة  

التعاونیة  األراضي  لتمو�ل  الوطنیة  للجمعیة  ووفقًا 

ما (NLFCS)المالیز�ة  المحدودة   دائما  الحكومة   ،

�كون لها دور في تطو�ر التعاونیات. بید أن العالقة  

الحكومة والتعاونیات تحتاج إلى التطور مع مرور  بین  

وفي حین أن تطو�ر التعاونیات �ان في معظم   .الوقت

فإن    قدما،ولكن المضي    أسفل، األحیان من أعلى إلى  

نقل السلطة وجعل التعاونیات مستقلة سیكون وسیلة 

 .جیدة لتعز�ز الحر�ة التعاونیة

المالیز�ة الوطنیة  التعاونیة  الحر�ة  أن    وأشارت  إلى 

لجنة التنمیة التعاونیة في مالیز�ا لدیها سیاسة واضحة  

الوطنیة   السیاسة  إطار  في  التعاونیات  �شأن  للغا�ة 

لتنظیم المشار�ع. وتذ�ر السیاسة التعاونیات بوصفها  

 إحدى أدوات التنمیة المجتمعیة. 

 

 

 
حول عن    صورة مع   المشاورات  التعاونیة  الهو�ة 

شرق  جنوب  دول  را�طة  التعاونیة  المنظمة  أعضاء 

 )ACO( آسیا

ال تعترف جمیع القوانین في البلد في إطار    ذلك،ومع  

إن   تجار�ة.  �مؤسسات  �التعاونیات  مختلفة  وزارات 

على   األساس  في  تقتصر  االعمال  ر�ادة  فكرة 

والتعاونیات  (SME) المؤسسات الصغیرة والمتوسطة

الحكومة تدرك ذلك وتتخذ    .تبدو مختلفة ولوحظ أن 

خطوات لحل هذه المسألة. ترى الحكومة المالیز�ة أن  

المشار�ع والتعاونیات االجتماعیة مختلفة عن �عضها 

بها   لالعتراف  التعاونیات  على  یتعین  البعض.  

أن تفي �المعاییر التي وضعتها   اجتماعیة،كمؤسسات  

االجتماعی للمشار�ع  و�النسبةالحكومة  للحر�ة   ة.  

فإن هذا مجال یثیر القلق   المالیز�ة،التعاونیة الوطنیة  

التمییز من  في الوقت الحاضر ألنه من خالل هذا 

تصبح الهو�ة التعاونیة غیر واضحة.    الحكومة،جانب  

ولوحظ أن الحر�ة التعاونیة الوطنیة المالیز�ة تعتقد أن  

�بیر اجتماعیة وجزء  من    التعاونیات هي مؤسسات 

 االقتصاد االجتماعي والتضامني المتطور. 

السنغافوري  الوطني  التعاوني  االتحاد    قلقا   وأبرز 

علم   على  الحكومة  في  الكثیر  لیس  مماثال. 

هي  سنغافورة  في  الحكومة  ألن  وذلك  �التعاونیات. 

و�حاول االتحاد التعاوني   .الجهة المنظمة للتعاونیات

السنغافوري  الحك  المناصرة  الوطني  للتأثیر مع  ومة 

التعاونیات علیها لوضع سیاسات تشجع على تطو�ر  

في التأثیر على الحكومة في وقت سابق    االتحاد  نجح

تعاونیة لتشكیل  العضو�ة  متطلبات  خفض    .لتغییر 

الحد األدنى    2018عام  التعدیل في القانون التعاوني  

لعضو�ة التعاونیات من عشر إلى خمس. إن خفض  

�شكل   العضو�ة  لبعض  معاییر  �النسبة  أهمیة 

أو    االعمال التكنولوجیة  التعاونیات  مثل 

 التعاونیات المستقلة. 
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الحكومة    وضعتها  التي  العضو�ة  معاییر  وتلعب 

لتشكیل التعاونیات دورًا أساسیًا في �یفیة النظر إلى 

في   هذاالتعاونیات  الشباب وقتنا  بین  وخاصة   ،

 المهتمین �متا�عة تنظیم المشار�ع االجتماعیة.

غیر أن هذا ال �عني تعمیم وعرض عالقة �ئیبة بین 

والحكومات ال  .التعاونیات  دأب  على  وقد  متعاونون 

ممارسة الضغط مع الحكومات من أجل إدراج تعر�ف 

مختلفة مثل   وثائقتعاوني وتعز�ز الهو�ة من خالل  

  .والقوانین  القوانین،ومشار�ع    التعاونیة،السیاسة  

عن  الهنود  المتعاونون  بذلها  التي  الجهود  وأسفرت 

عام   في  الهندي  للدستور  والتسعین  السا�ع  التعدیل 

أساسي   واعترفوا  2011 �حق  التعاونیات  بتشكیل 

بتهیئة �انت  و   .للمواطنین مكلفة  الوال�ات  حكومات 

ومن    .بیئة قانونیة مواتیة لتعز�ز التعاونیات المستقلة

األمور السیاسیة األخرى إلغاء أجزاء من هذا التعدیل 

ألنه یتعارض مع بنیة الدولة الهند�ة    2021في عام 

 .االتحاد�ة

 

 

 

 
الذاتي  صورة   الحكم  �شأن    واستقالل للتشاور 

 التعاونیات في الهند نظمها التحالف التعاوني الدولي
 .اإلدارة الر�فیة أناند  ومعهد آسیا والمحیط الهادئفي 

الیا�ان، ساعدت قوانین محددة �شأن التعاونیات في  

  واالئتمانیة، نمو التعاونیات الزراعیة واالستهالكیة    في

لعام   العمال  تعاونیات  قانون  الذي    2020وأعطى 

القطاع  مساعدةصدر مؤخرا   لهذا  اعترفت   .إضافیة 

عام   �عد  الجنو�یة،   2000الحكومة  �ور�ا  في 

�وسیلة  االجتماعیة  والمشار�ع  التعاونیات  �إمكانات 

اقتصاد   على  االعتماد  من  والحد  الوظائف  لضمان 

االجتماعیة.   االحتفالالرعا�ة  الدولیة  �الس  وتم  نة 

عام   في  "القانون  حیث    ،2012للتعاونیات  سن  تم 

 .اإلطاري للتعاونیات" في �ور�ا

 

 

�ما في   متنوعة،وأنشئت تعاونیات عدیدة في میادین  

التمر�ض  مجاالت  في  خدمات  تقدم  التي  تلك  ذلك 

التدو�ر و�عادة  والتنظیف  النهار�ة  وفر    .والرعا�ة 

القانون   فیتنام    2012  التعاوني عامالتعدیل في  في 

المز�د من الوضوح حول تعر�ف وطبیعة التعاونیات  

السا�قة التعدیالت  مع  متوافق  مقارنة  مع   و�شكل 

وشهدت   .المبادئ األساسیة للحر�ة التعاونیة الدولیة

في   التعاونیة  المنظمات   فلسطین،الحر�ة  بدعم من 

زخما إ�جابیا على تهیئة سیاسة    والمتعاونین،الدولیة  

ال یزال    ذلك، ومع    .یئة قانونیة للتعاونیاتتمكینیة و�

من المناسب مالحظة أن هناك مجاال لتعز�ز العالقة 

والحكومة التعاونیات  بین  أعضاء    .الود�ة  والحظ 

في إیران "عدم وجود تصمیم التعاوني الدولي  التحالف  

جدي لدى المسؤولین التنفیذیین الحكومیین على دعم  

وتطو  وتعز�زه  التعاوني  حال  �مكن    .�رهالقطاع  في 

المسؤولین  ااشتر  مع  أكبر  �شكل  المتعاونون  ك 

عرض    الحكومیین، طر�ق  عن  الجداول  تحو�ل 

في  التعاونیات  تقدمها  التي  اإل�جابیة  المساهمات 

 المجتمعات المحلیة.
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  التعاوني الدولي   و�تبع هذه الممارسة أعضاء التحالف

من قطاع اإلسكان في مصر الذین یتواصلون �انتظام 

ظهرون أثرهم على الفقراء ممع المسؤولین الحكومیین  

الحكومة   خطة  مع  التجار�ة  أهدافهم  مواءمة  وطرق 

  .اإلنمائیة

  
من مصر    التعاوني الدولي   عن عضو التحالف  صورة

 أثناء التشاور �شأن الهو�ة التعاونیة

ومن التطورات الملفتة للنظر في المنطقة التنافس بین  

یبدو أن �عض التعاونیات بدًال من العمل    .التعاونیات

التعاون بین  6معًا وفقًا للمبدأ   تتنافس    التعاونیات،: 

وتتسارع للحصول على نفس الموارد أو المساحة في  

   .السوق 

أن العمل معًا وفقًا    یبدو  بدًال من  التعاونیات  �عض 

بین  6للمبدأ   التعاون  وتتسارع    التعاونیات،:  تتنافس 

 .للحصول على نفس الموارد أو المساحة في السوق 

أي   مثل  التعاونیات  بین  التنافس  تشجیع  یتم  و�ینما 
تجار�ة   بین   أخرى،منظمة  الود�ة  العالقات  فإن 

التي تظهر التضامن والدعم تجاه �عضها   التعاونیات،
�مكن أن تأخذ    المنكو�ة،ال سیما في األوقات    البعض،

  التعاوني الدولي   ورأى أعضاء التحالف .الحر�ة �عیًدا
بین  التعاون  من  أكثر  منافسة  هناك  أن  الفلبین  في 

و�بدو أن التعاونیات تنشئ منصات رقمیة  .التعاونیات
بین  فیما  وتتنافس  بها  اجتمعوا    .هاخاصة  ما  و�ذا 

واستخدموا منصات رقمیة مشتر�ة فإن ذلك من شأنه  
أن �قطع شوطًا طو�ًال في سد الفجوات بین المنتجین  

  .والمستهلكین، والقضاء على الوسطاء
كما یرتبط التعاون المحدود فیما بین التعاون ارتباطا 

 .وثیقا �كیفیة رؤ�ة التعاونیات خارج الحر�ة
رومو  السید  منرأى  فیالمین  مور�نو  -MASS لو 

SPEC  في الفلبین أن المنافسة بین التعاونیات "قد
و�مكن أن     .أثرت على صورة التعاونیات إلى حد ما

إلى   الجمهور  نظر  عدم  أسباب  أحد  هذا  �كون 
رؤ�تها.   ینبغي  �طر�قة  تظهر  اذ  التعاونیات  ال 

سلو�  اتالتعاونی والقیم    هافي  تدعي  المبادئ  التي 
المساعدة    .اتباعها قیمة  على  الضوء  تسلیط  تم 
ودورهم    الذاتیة التعاونیة  العضو�ة  تعز�ز  في 

تشكل التعاونیات    التعاونیة. النشط في العملیات  
أكثر من    المثال، الصغیرة في الفلبین على سبیل  

الحكومة  80 على  تعتمد  ولكنها  الحر�ة  من   %
وعندما     .بدًال من العمل مع التعاونیات األخرى 

ا الحر�ة  تتدخل  في  فإنها    التعاونیة، لحكومة 
الذاتي   االستقالل  مبدأ    أي   واالستقالل؛ "تنتهك 

 ." نتهك قیمة المساعدة الذاتیةت
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الیوم هي النعـدام اإلنصاف تعتبر   القضا�ا الرئیسیة 
اتحاد  والمساواة. فقد أشار األب فرانسیس لو�اس من "

المستدامة   للتنمیة  التعاونیة    في   FPSDCالشعوب 
وأن   للتعاونیات البد  التنافسیة  المیزة  أن  إلى  الفلبین 

لألمر   ا ال ینظرو  وانالروح  أيتكون الهو�ة التعاونیة 
و�مكن أن تكون    ." معفاة من الضرائب  فقط �كونها

بین   فیما  والتعاون  والفقراء  المحلي  المجتمع  رعا�ة 
الكبیرة    التعاونیات، التعاونیات  سیما    والصغیرة، وال 

للتعاونیات التنافسیة  في   .المیزة  التعاونیات  �إمكان 
أمثلة قو�ة تساعد في توفیر االحتیاجات   قدمت  حال

مكن و�  والكهر�اء،  والمسكناألساسیة للفقراء مثل الماء  
�أعداد   تأثیرها  تظهر  میزتها حقیقیة أن  تطور  أن   ،
طبیعیة �صورة  أن    .التنافسیة  لو�اس  األب  والحظ 

لمناصرة   التعاونیات  اختیار  "�كیفیة  یتعلق  األمر 
�مكن  .نفسها التي  فضائلنا  هي  التعاونیة  والقیم 

   تطبیقها في الحیاة الحقیقیة ".
مثل    الدولي، التحالف التعاوني  و�تخذ معظم أعضاء  

مبادرات ملحوظة    )،ICC(  اإلیرانیة  التعاونیات  غرفة
بین النقا�ات واألعمال التعاونیة   التشا�كللمساعدة في  

واالجتماعات  المتخصصة  اللجان  خالل  من 
  .والشبكات االجتماعیة

في  مانیال  مترو  تعاونیات  اتحاد  الحظ  �ما  ولكن 

التعا  الفلبین، بها  تقوم  التي  المبادرات  ونیات فإن 

الكبرى من الممكن �سهولة أن تنظر إلیها التعاونیات  

التزامًا  تبد  لم  إذا  رمز�ة  أنها  على  حجمًا  األصغر 

الكبرى �عض   ،حقیقیاً  التعاونیات  أظهرت  ولو  حتى 

بتعز�ز    الدعم، التزامها  �مثا�ة رمز�ة وال تظهر  فهي 

 الحر�ة. 

مجال �مكن للتعاونیات أن تفعل فیه  : 5المبدأ 

 المز�د

فیه هو    5المبدأ   تفعل  أن  للتعاونیات  �مكن  مجال 

الدولي و�ینما �قوم أعضاء    المز�د التعاوني    التحالف 

وتدر�ب   تثقیف  في  �الثناء  جدیر  �عمل  �الفعل 

أعضائهم أو موظفیهم على مختلف جوانب األعمال  

إجراء    التعاونیة، المبادرات  مراجعةیلزم  كما   .لهذه 

الوطني لنیبال للتعاونیات في أشار االتحاد التعاوني  

للتعلیم   صندوق  و�نفق نیبال  على   الخاص  الكثیر 

الدورات  أو  التعلیمیة  البرامج  وتنفیذ  وتنسیق  تنظیم 

 التدر�بیة.

ولكنهم وجدوا أن العدید من األعضاء والموظفین لیسوا  

وفقًا االتحاد المر�زي لتعاونیات اإلنتاج    .مهتمین �ثیرا

فإن التعاونیات    ،(CURP)الر�في الحكومیة في إیران  

ومع    .تظل تواجه تحد�ات جدیدة بین الحین واآلخر

فإن استعداد المتعاونین لتثقیف أنفسهم وتدر�بهم   ذلك،

التغلب علیها �مكن أن �قلل   التحد�ات وطرق  �شأن 

ونیات مما �عني ضمنا  من المخاطر التي تواجه التعا

مهاراتهم.  جدا    مندفعین  والیس  مأنه تطلب  لتطو�ر 

المحتملین  األعضاء  من  الفلبین  في  التعاونیات 

وذلك  )  PMEsحضور ندوات تعلیمیة قبل العضو�ة (

منح ما    همقبل  وعادة  الهو�ة كون  �العضو�ة.  بیان 

 . تعلیمیة قبل العضو�ةالندوات  المدرجة فی التعاونیة

 

 
 

عن التشاور التعاوني �شأن الهو�ة مع أعضاء   صورة

 من نیبال 
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وتمت مالحظة ما إذا �مكن تفسیر هذا الى مصطلح  

العضو�ة   لكن  أخرى مثقف  الدلیل  شیر  �و   .مسألة 

المنتجات    المتناقل "بیع"  على  التر�یز  أن  إلى 

القروض) وما    المثال،والخدمات التعاونیة (على سبیل  

تعلیمیة قبل العضو�ة  ال الندوات ءیرافقها من مزا�ا أثنا

مقترضین ولیس مالكین انهم    جعل األعضاء �عتقدون 

قدما،   .مسؤولین رقم �عتبر    و�المضي  أداة    5  المبدأ 

الحر�ة عن طر�ق استقطاب جیل   حاسمة الستدامة 

 .الشباب

 

الجامعیة أو  أو    وُ�قترح التعرض للتعاونیات المدرسیة
سن   في  التعاوني  التعلیم  السبل  برامج  �أحد  مبكرة 

تحاد التعاوني لال  ووفقا  .الجتذاب الشباب إلى الحر�ة
تعتبر برامج التعلیم التعاوني منتد�ات  " للهند،الوطني 

ممتازة لز�ادة الوعي بین المجتمعات المحلیة و�ث روح  
لكن التعلیم التعاوني لیس سائًدا    ."التعاون بین الشباب

�ما   التحالف التعاوني الدولي في البلدان األعضاء في  
یوجد في �عض البلدان مثل الهند والیا�ان    هو متوقع.

الجامعة    ومالیز�ا،و�ور�ا   أو   / و  المدرسة  نموذج 
التعاونیة حیث یتعرض الشباب لهذا النموذج وهیكله 

 . اإلداري منذ سن مبكرة

أداة حاسمة الستدامة الحر�ة عن    5 دأ رقمالمبعتبر  ا 

 .طر�ق استقطاب جیل الشباب

أعضاء   �كونوا  أن  في  على خبرة  �حصلون  فهم 

احتیاجاتهم   تخدم  التي  التعاونیات  �عملوا  وأن 

الجامعات في  اآلخر�ن    ذلك، ومع    .واحتیاجات 

فإن المعرفة النظر�ة   العملیة، المعرفةو�لى جانب 

العاد�ة   الدراسیة  المناهج  في  التعاونیات  �شأن 

�ساعد هذا  اذ    .للمدارس والجامعات مهمة أ�ضا

وأنواعها   التعاونیات  تار�خ  تعلم  على  الشباب 

وحو�متها وعملیاتها  �عض   .و�دارتها  في  ولكن 

مثل مالیز�ا حیث یوجد النموذج التعاوني    البلدان، 

ه الحكومة، ال یوجد منهج  المدرسي بنشاط وتشجع

في   اآلن  حتى  التعاوني  للتعلیم  رسمي  دراسي 

  تعمیم التعلیم التعاوني في المدارس�عد    .المدارس

 ینبغي العمل علیه في المنطقة.   والجامعات مجال 

 

 

 

 
سیصدر قر�ًبا: مجموعة من دراسات الحالة من  

أكاد�میة   قبل  من  التعاونیة  الهو�ة  حول  الفلبین 

 ) مانیال  مترو  تعاونیات  واتحاد  )  UMMCبیان 

 ). PCCوالمر�ز التعاوني الفلبیني (

یتعلق   عندما  الر�ب  عن  أ�ًضا  الشباب  یتخلف 

التعاونیات. في  قیاد�ة  أدوار  بتولي  وقد    األمر 

الحیاة  الحظت   على  للتأمین  �لیمبس  تعاونیة 

العام  عمر    والتأمین  متوسط  أن  الفلبین  من 

عامًا وهو في   48األعضاء في (كلیمبس) یبلغ  

وهناك حاجة إلى أن �عود األعضاء إلى    .ازد�اد

 .العمل التطوعي لفتح مجاالت للشباب 
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و�مكن تحقیق ذلك من خالل إشراك الشباب �جزء من  
التنمیة   .المجتمعیةالتنمیة   استخدام صندوق  و�مكن 

األعضاء  بین  والمشار�ة  التفاعل  لتعز�ز  المجتمعیة 
االجتماعي  التأثیر  إلى  الشباب  ینجذب  والشباب. 
 و�مكن للتعاونیات أن تبتكر مشار�ع مؤثرة محددة لهم. 

إشراك   إتاحة  ال�شكل  جانب  إلى  الحر�ة  في  شباب 
تتلخص   الیز�ا،موفي    .، تحد�ا آخرلهمفرص القیادة  

مع الشباب  (CIM) مشار�ة المعهد التعاوني المالیزي 
األعمال  لممارسة  �وسیلة  التعاونیات  تعز�ز  في 

التعاوني   .التجار�ة المعهد  أهداف  أحد  و�تمثل 
التعاونیات  المالیزي  بین  االستمرار�ة  تعز�ز  في 

المدرسیة والتعاونیات الجامعیة وتشجیع الطالب على  
  البحث عن وظیفة في التعاونیات أو  إنشاء تعاونیات  

دراستهم إكمال  التعاوني     .�عد  المعهد  و�شترك 
مع الشباب من خالل حلقات دراسیة و�رامج  المالیزي 

بید أنه لوحظ أن الشباب أصبحوا الیوم أكثر   .أخرى 
تنظیم المشار�ع االجتماعیة والشر�ات متعددة ب  اهتماما

فإن تشجیعهم على المشار�ة في    ولذلك،  .الجنسیات
 الحر�ة التعاونیة �شكل تحد�ا. 

تشهد الحر�ة التعاونیة في الفلبین تحوال نموذجیا مع 

إلى   الرامیة  السیاسات  النساءتنفیذ  في    ادماج 

مستوى   .التعاونیات على  المرأة  مشار�ة  وازدادت 

السنین مر  على  على    .القیادة  ذلك  �قتصر  وال 

التي تدعو   المرأة  االتحادات  بل    فحسب،إلى تمكین 

فرضت الخطة    .�شمل أ�ضا الدعم القوي من الحكومة

- 1995الفلبینیة للتنمیة المستجیبة للنوع االجتماعي (

تنفیذ  2025 االجتماعي  )  في    GADوالتنمیة  النوع 

وفقًا لتوفیر حقوق اإلنسان   والخاص، القطاعین العام  

 .التي �كفلها دستورهم

 
 

التعاوني    صورة المعهد  في    المالیزي،من  عضو 

الدولي  التعاوني  الهو�ة    مشاوراتخالل    التحالف 

 التعاونیة 

 

  

من خالل تعمیمها   (CDA) تفوض هیئة التنمیة التعاونیة

حول المبادئ التوجیهیة لتعمیم النوع االجتماعي والتنمیة  

إلدماج    التعاونیات،في   المسجلة  التعاونیات  النوع  جمیع 

خطة التنمیة التعاونیة؛    السیاسة؛  والتنمیة في  ياالجتماع

   .والبرامج واألنشطة والمشار�ع

من خالل میزانیة    النوع االجتماعينص على تعمیم  ت كما  

االجتماعي   االجتماعي  ولجنة    والتنمیة،النوع  النوع 

مجال  والتنمیة في  والتدر�ب  التعلیم  و�رامج  النوع  ، 

أخرى   والتنمیة،االجتماعي   برامج  تعمیم     .ضمن  و�تیح 

رقم  في التعاونیات مجاال لتعز�ز المبدأ  النوع االجتماعي  

في  1 المرأة  وتتواجد  والطوعیة.  المفتوحة  العضو�ة   :

واإلدارة   العضو�ة  مستوى  على  �بیرة  �أعداد  التعاونیات 

عندما یتعلق األمر �القیادات العلیا    ذلك،ومع    .المتوسطة

مستو�ات صنع   ما    النساء  فإن  القرار،على    تفوتعادة 

  نعلى الرغم من قدرته القیاد�ة،فرصة تولي المناصب 

المتراكمة من خالل  السنوات الطو�لة    وخبرتهن ذات

  االعتراف وهناك خط دقیق بین    .الحر�ة  خبرتهم في

التعاونیة   النوع االجتماعيوممارسة مساواة   والحر�ة 

 �مكن أن تفید �ثیرا عن طر�ق إزالة هذه االختالفات.

 



17 
 

األخیرة   المشاورات  خالل  ظهرت  التي  األ�عاد  ومن 

التعاونیات التي اختارت عدم االنتساب إلى أي اتحاد  

وفي   واستقاللها.  الذاتي  استقاللها  إلظهار  كوسیلة 

فإنه    ،1 رقم للمبدأحین أن هذا تفسیر مثیر لالهتمام 

الفوائد   من  الكاملة  االستفادة  من  التعاونیات  �عوق 

اللذین �مكن أن �قدمهما االتحاد �ما �مكن   .والدعم 

أفضل   فرص  االتحاد  من  األجزاء  لتلك  تتاح  أن 

للتواصل والتعاون فیما بینها من أجل تحقیق المصالح  

اقترح   التحد�ات،ولمواجهة هذه    .واألهداف المشتر�ة

وا سیسیلیو  أنطون  أنطون  �اسم  أ�ضا  لمعروف 

مانیال   ل �اسكوا  طواسون  مترو  تعاونیات  اتحاد  من 

النقا�ات  ضرورة   بین  توازن  هناك  �كون  أن 

واالتحادات   .واالتحادات" "النقا�ات  أن  إلى  وأشار 

وجهان لعملة واحدة. البد وأن �كون هناك توازن بین  

�حكم   االتحادات،وأضاف أن "  ." النقا�ات واالتحادات

األعمال    ا،طبیعته على  تر�ز  أن  المفترض  من 

النقا�ات �مكن أن    والتوطید،التجار�ة والتوسع   ولكن 

التعاونیة ألنها تمثل جمیع أنواع   تحافظ على الهو�ة 

"ولتعز�ز   تعز�ز   التعاونیات،التعاونیات.  یلزم 

 .العضو�ة

 

األخیرة   المشاورات  خالل  ظهرت  التي  األ�عاد  ومن 

م االنتساب إلى أي اتحاد  التعاونیات التي اختارت عد

 . كوسیلة إلظهار استقاللها الذاتي واستقاللها

األعمال  جانب  إلى  العضو�ة  على  للتر�یز  و�مكن 

و�ذا ما    .األساسیة أن �قطع شوطا طو�ال في الحر�ة

الجد   محمل  على  التعاونیات  الهو�ة  أخذت  بیان 

لكي    التعاونیة العضو�ة،  مر�ز�ة  على  تؤ�د  التي 

الد�تور   مصطلح  فإن    ماكفیرسون،  �انتستخدم 

�شكل عام  أن تحمي عضو�تها  التعاونیات تستطیع 

 . واألكثر ضعفًا بینها على وجه الخصوص

و�ما یتضح   فبیان الهو�ة التعاونیة لیس نصا متحجرا 

من التطورات في منطقة آسیا والمحیط الهادئ، فإن  

ینظرون إلى "الهو�ة    التعاوني الدولي  لتحالفأعضاء ا 

في عالم تتعمق   التعاونیة" و�مارسونها �طرق متعددة.

فیه المنافسة مع المنظمات األخرى مثل تلك الموجودة  

تعز�ز    والتضامني،  االجتماعي  االقتصادفي   �جب 

 التصور حول التعاونیات. 

 

 

خالل   من  تتجلى  مشتر�ة  هو�ة  الهو�ة  وهناك  بیان 
توفر نافذة لتبرز وتجعل نفسها أكثر وضوحا   التعاونیة

انطالقا من العمل   فالتعاونیات،  .في السوق المتنامي
الزراعة   مثل  التقلید�ة  القطاعات  في  التقلیدي 

جدیدة    واإلسكان، قطاعات  إلى  �االنضمام  تغامر 
لمجتمع المحلي مثل تلك  لتلبیة االحتیاجات الناشئة ل

هناك إمكانات هائلة   .المتعلقة �التكنولوجیا واالبتكار
تتمحور  التي  لألعمال  التقدیر  ألن  نظًرا  للتعاونیات 

-COVIDحول األشخاص یتحسن في عالم ما �عد  
االقتصاد    ،19 في  ومساهمتها  مكانتها  لتعز�ز 

هو�ته تبني  خالل  من  معا   موالمجتمع  التعاونیة 
 كحر�ة.

أهمیة   التعاونیةوتقع  الهو�ة  الهو�ة   بیان  وتعمیق 

مباشرة   �عملون  الذین  المتعاونین  أیدي  في  التعاونیة 

الناس  مع  و�تعاونون  الشعبیة  القاعدة  مستوى  على 

التعاونیة والقیم  المبادئ  أساس  هذه   .على  وتنفیذ 

�ه   قام  تجاري  خیار  والقیم هو   المتعاونون،المبادئ 

فر�دا من نوعه في السوق ورعا�ة  لُینظر إلیه �اعتباره 

 المجتمع. 
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الهو�ة التعاونیة في المنطقة على مدى  كما أن تنفیذ  

على  �عتمد  �ان  الماضیة  والعشر�ن  الست  السنوات 

العملي   التطبیق  من  تمكن  مناسبة  سیاسیة  بیئة 

الفرصة    و�كمن  .للمبادئ إتاحة  في  قدما  المضي 

للمتعاونین التخاذ خطوات استباقیة مثل الضغط على  

السیاسة  بیئة  لتعز�ز  بینهم  فیما  والتعاون  الحكومة 

التعاونیة في بلدانهم وتعمیق الهو�ة التعاونیة في آسیا 

    والمحیط الهادئ.

 
 
 

عن التشاور التعاوني �شأن الهو�ة مع أعضاء   صورة

 من الهند

في اسیا و المحیط الهادئ   التعاوني الدولي  و�عرب التحالف

عضو المجلس العالمي    ماال،عن امتنانه للسیدة أوم د�في  

الدولي التعاوني  رئیس    للتحالف  ونائب  التعاون  ،  اتحاد 

، عضو لجنة �ور�موتوو البروفیسور اكیرا  ،    الوطني لنیبال

التحالف الدولي  مبادئ  البحوث   التعاوني  لجنة  رئیسة   ،

التا�عة   الدولي  تحالفللالتعاونیة  لتیسیر   التعاوني   ،

المشاورات التي جرت مؤخرا وتقد�م تقد�م المشورة التي ال  

ونود أن نعرب عن شكرنا العمیق لألعضاء    .تقدر بثمن

 :لمشاوراتالتالیة أسماؤهم الذین شار�وا في ا

  الهند

للهند  الوطني  التعاوني  مر�ز    ،  (NCUI) االتحاد 

المستقلة العیش  وسبل  تعاونیة       ، (CCL) التعاونیات 

) المحدودة  الهند�ة  المزارع  حراجة  ،IFFDCتنمیة   ( 

الخصوصیة   للمساهمة  التعاونیة  بهاراتي  كر�شاك 

لتعاونیات    (KRIBHCO) المحدودة    الوطني  االتحاد 

الهند  في  للمزارعین  �التجزئة  والبیع  والتجهیز  الشراء 

االتحاد   ) ،NACOF(للمساهمة الخصوصیة المحدودة   

للمساهمة الوطني للبنوك التعاونیة الزراعیة والتنمیة الر�فیة  

ال االتحاد    ، (NAFCARD) محدودة   الخصوصیة 

 (NAFED) الوطني للتسو�ق الزراعي التعاوني في الهند

للمساهمة اتحاد مزارعي الشاي الصغار في تامیل نادو    ،

المحدودة    التعاقد�ة  ،  الخصوصیة  التعاونیة  الجمعیة 

واالتحاد الوطني للمصارف    ، (ULCCS) المحدودة

 ).NAFSCOBالتعاونیة الحكومیة (

 

   إیران

) اإلیرانیة  التعاونیات  المر�زي  ،  )ICCغرفة  االتحاد 

 ) اإلیرانیة  الر�في  اإلنتاج  االتحاد    )،CURPCلتعاونیات 

 المر�زي للتعاونیات الر�فیة والزراعیة اإلیرانیة (كوراسي) ،

التعاوني ( التعلیمي  تعاونیة   ) ،RCECمجمع رح الرشد 

والز�وت   الز�تیة  البذور  تصنیع  اإلیرانیة  مصانع  النباتیة 

)FARDA Coop، (  ) اتحاد بیشغامان التعاونيPCU (

 Tose'e Ta'avonبنك    ) ،TICشر�ة تافون للتأمین (  ،

 ).TT(بنك 

   مالیز�ا

المالیز�ة الوطنیة  التعاونیة   ،(ANGKASA) الحر�ة 
الوطنیة لتمو�ل   للجمعیة،،  (CIM) المعهد التعاوني المالیز

 ) NLFCSالتعاونیة المحدودة المالیز�ة (األراضي 
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 (MENA) الشرق األوسط وشمال إفر�قیا 

: المر�ز الفلسطیني أعضاء التحالف التعاوني الدولي

هیئة العمل   ،ESDCواالجتماعیة  للتنمیة االقتصاد�ة  

االتحاد العام للفالحین والتعاونیین   ،CWA    التعاوني

المؤسسةالزراعیین   التعاونیة   الفلسطینیین، 

الهیئة العامة    األوسط.في الشرق    ، JCC       األردنیة

التعاونیة،  �ینیا  جامعة  واإلسكان،  البناء  لتعاونیات 

تعاونیة تونس    واإلسكان،وزارة الشؤون البلد�ة والقرو�ة  

 افر�قیا. �شمال 

   

 

من استشارات الهو�ة التعاونیة مع أعضاء    صورة 

 من منطقة الشرق األوسط وشمال إفر�قیا

 

 أعضاء لیسوا �التحالف التعاوني الدولي  

والقرو�ة   البلد�ة  الشؤون  المملكة    واإلسكان،وزارة 

 لبنان. السعود�ة ووزارة الزراعة،العر�یة 

 

 نیبال 

الوطني  ا التعاوني  التعاوني   لنیبال،التحاد  البنك 
المحدود المر�زي    ، (NCBL) الوطني  االتحاد 

 ). NACCFالتعاوني الزراعي النیبالي المحدود (

 

 الفلبین  

) للتعاونیات  الوطني  المر�ز   )،NATCCOاالتحاد 

الفلبیني الوطني    ،(PCC) التعاوني  االتحاد  فیكتو 

) التنمیة  ومر�ز   VICTOللتعاونیات 

NATIONAL للتنمیة التعاونیة  الشعوب  اتحاد   ،(

مر�ز(FPSDC) المستدامة التعاوني  ،   التطو�ر 

MASSSPECC (MASSSPECC)،    اتحاد

الشرعیة الخدمات  تعاقدات    ، (ULSCC) تعاونیات 

وني نظام التأمین التعا  ،(CDA) هیئة التنمیة التعاونیة

العام والتأمین  الحیاة  على  الفلبین    ، (1CISP) في 

 على الحیاة والتأمین العام التعاوني للتأمین و�لیمبس

(CLIMBS)  مانیال  واتحاد مترو   تعاونیات 

(UMMC). 

 

 سنغافورة   

 (SNCF) االتحاد التعاوني الوطني السنغافوري 
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 مواصلة الحوار �شأن الهو�ة التعاونیة 

 في  MASSSPECC التعاونيعقد مر�ز التطو�ر  

عام   من  حز�ران  من  والعشر�ن  حوار    2021الرا�ع 

 التعاونیات حول الهو�ة التعاونیة. قادة

عقدت أ�ضا سلسلة من اجتماعات اللجنة التوجیهیة  

الفترة من آب إلى تشر�ن األول   والعنقود�ة فياإلقلیمیة  

نقاط    2021 لتحدید  المیدانیة  المحادثات  لمواصلة 

التعاونیة هو�تنا  لتعز�ز  للتعاونیات  هنا    .عمل  و�رد 

من  لمز�د  �أساس  للحوار  األولیة  للنتائج  موجز 

قادة   �جر�ها  التي  هذا   التعاونیاتالمناقشات  �شأن 

 الموضوع الهام. 

 

 

 

 

 

 

 

 یة تعمیق الهو�ة التعاون 

وال تطبق التعاونیات جمیع المبادئ التعاونیة �استمرار  

قادة   الوقت الراهن. یر�ز  الغالب    التعاونیاتفي  في 

ولم تعط مبادئ    .على الجانب التجاري من المشروع

واالئتمان التعاونیات   �االهتمام  الجدیرة  أهمیتها 

العملیات في  داعمة   .المستحقین  سیاسات  توجد  وال 

ال   .التعاونیاتلضمان التطبیق المتسق لقیم ومبادئ  

للسیاسات  شاملین  ورصد  استعراض  إجراء  من  بد 

التجار�ة   تضع  للتعاونیات  والممارسات  أن  لضمان 

 . التعاونیات القیم والمبادئ موضع التنفیذ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

والمنظم حوار قادة التعاونیات حول الهو�ة التعاونیة  

 MASSSPECC التعاوني مر�ز التطو�ر  قبل    من

 أعضاء التحالف التعاوني الدولي في الفیلیبین  أحد
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ومبادئ   قیم  ندمج  أن  علینا  في   التعاونیاتو�تعین 
التجار�ة وعملیاتنا  وسیاساتها  و�رامجها   .خططنا 

و�جب أن یؤخذ في االعتبار التعلیم المستمر ألعضاء  
 .ومبادئها التعاونیاتوالموظفین �شأن قیم  التعاونیات

للتطبیق قابلة  توصیات  تحدید  هو�تنا    تم  لتعمیق 
  وال بد لبیان الرؤ�ة أن یر�ز على عضو�ة التعاونیة.  
إلى تیسیر   MASS-SPECC تاج. و�حالتعاونیات

لضمان النظر في    للتعاونیات التخطیط االستراتیجي  
  .القیم والمبادئ و�دراجها أساسا في خطط التعاونیات

�جب أن تعتمد رؤ�ة الحر�ة من قبل جمیع    ذلك،و�عد  
االعضاء قیم  التعاونیات  تدمج  أن  علیها  و�تعین   .

الرئیسیة    التعاونیاتومبادئ   األداء  مؤشرات  في 
وال بد من وضع برنامج لبناء القدرات وأداة   .لخططها

انجاز   لقیاس  الحر�ة  رؤ�ة  الذي التعاونیات  لرصد 
 .تحقق على أساس رؤ�ته

على   ومبادئ    MSPیتعین  قیم  تصور  أجل  من 
، أن تضع شعارا مشتر�ا  هافي جمیع مكاتب  التعاونیات

وأن تستخدم منصات   التجار�ة، ومواد لوضع العالمات  
اإلعالم    وسائط،المتعددة   وسائط  ذلك  في  �ما 

المعلومات  االجتماعیة، ونشر  أن    .للترو�ج  �جب 
امتثال   لمراقبة  فردي  �شكل  بنا  خاصة  لجاًنا  نشكل 

وعملیات   ممارسات  في  والمبادئ  للقیم  منظمتنا 
 .  التعاونیات

 التمییز بین التعاونیات واألعمال التجار�ة األخرى 

مختلف عن �شكل  �جب أن یرى األعضاء التعاونیات  
  التعاونیات ر�ز  تو�جب أن    .األعمال التجار�ة األخرى 

تحسین    األعضاء،على   على  التحدید  وجه  وعلى 
وتوفیر    واالجتماعي،وتمكینهم المالي    حیاتهم،نوعیة  

أن    .والمشار�ة  والرضا،   الجیدة، الخدمات   و�نبغي 
ومبادئ   لقیم  واع  تطبیق  هناك  في   التعاونیات�كون 

على   و�تعین  أنها    التعاونیاتعملیاتها.  تثبت  أن 
مسؤولة   على  اجتماعیًا،شر�ات    الناس،   وتنفق 

بین   .وتزدهر  والكو�ب، الفعال  للتمییز  �جب 
تكفل   أن  األخرى،  التجار�ة  واألعمال  التعاونیات 

مات إلى تحسین حیاة والخد  التعاونیاتترجمة منتجات  
و�جب أن تكون منتجات    .األعضاء والمجتمع المحلي

  .ومبادئها  التعاونیاتمشبعة �قیم   التعاونیاتوخدمات  
تحسین   إلى  الماسة  الحاجة  أ�ضا  حو�مة وهناك 

وتعز�ز شفافیة    األعضاء،والتر�یز على    التعاونیات،
 وتمكین األعضاء. العملیات،

توصیات قابلة للتطبیق وقد تمخض الحوار عن عدة  
األخرى.  التجار�ة  واألعمال  التعاونیات  بین    للتمییز 

تنشئ   أن  في   التعاونیاتو�لزم  للمشار�ة  منبرا 

أو    العضو�ة، القطاع  حسب  األعضاء  تجمیع  مثل 
الجغرافي على   .الموقع  أن   التعاونیات و�تعین 

حیاة   تحسین  �غیة  ومنتجاتهم  سیاساتهم  �ستعرضوا 
المتعلقة و�جب تو   .األعضاء جیه أفضل الممارسات 

حیاة   نوعیة  معالجة  في  والمنتجات  �البرامج 
أن تشرع في برنامج    MSPعلى  و�نبغي   .األعضاء

جماعي  برنامج  وهو  والصور  التجار�ة  للعالمات 
و�تعین  .وسیكون لكل عضو من األعضاء حصة فیه

أن توحد النماذج والنهج الالزمة لمواصلة    MSPعلى  
شأن القیم والمبادئ واألسالیب التي  تثقیف األعضاء �

  �مكن بها لألعضاء تحسین نوعیة حیاتهم.

 

 

 

 

 

 

 



22 
 

ومبادئ   �قیم  المتعلقة  الكفاءات  تعز�ز  أ�ضا  و�جب 

تحتاج التعاونیات إلى إنشاء برنامج   .القیادة واإلدارة

الثروة ألعضائها المنتجات  .لبناء  تكون  أن  و�نبغي 

القیاسیة على نطاق الشبكة أكثر والخدمات والبرامج  

 وضوحا في التعاونیات وأن تدرج في تكو�ن اللجان. 

 

 

 

 

 

 تعاونیات بین الز�ادة التنافسیة 

الرضا   المنافسة �سبب  أمام  ببطء  التعاونیات  تخسر 
غیر   اإلقراض  فمعدالت  رئیسیة.  �صفة  الذات  عن 

لیست متكاملة من   فالتعاونیات    .تنافسیة في السوق 
�ما أن العملیات التجار�ة أصبحت   التشغیلیة،الناحیة  

قادرة   هاالتعاونیات لضمان �قاء  على  یتعین  .أقل �فاءة
السوق   بیئة  في  المنافسة  تتبنى   الحالیة، على  أن 

سبیل   (على   التكنولوجیا،استخدام    المثال،اإلبداع 
الطا�ع   وتقد�م    العملیات،و�فاءة    الرقمي،و�ضفاء 

لألعضاء الجیدة  اجتذاب    )،الخدمات  ذلك  في  �ما 
مع    و�شراكهم،الشباب   االخرى والعمل  ، التعاونیات 

مع   العالقات  قیمة    األعضاء،وتحسین  وز�ادة 
وموظفیهم  قادتهم  �فاءات  وتعز�ز  األعضاء، 

 وأعضائهم. 
في    التعاونیاتوصى  تو  والمشار�ة  �االستثمار 

األ أو  المجموعة  داخل  المشتر�ة  نشطة الخدمات 
(مثل  والمؤسسات  المجموعات  بین  المشتر�ة 

 .وما إلى ذلك) معالجة،منشاة  المستشفیات،
و�جب أن تر�ز المنتجات والخدمات على احتیاجات 

" إنشاء  التعاونیات. و�تعین على "التعاونیاتأعضاء  
جیل   واجتذاب  االبتكارات  لتشجیع  للشباب  برامج 

 ."التعاونیات الشباب لالنضمام إلى حر�ة "
 

 التعاون فیما بین التعاونیات 

بین   تنافس  �سبب    التعاونیات وهناك  مینداناو  في 
التنظیم   إلى    اآللیة، وغیاب    الحكومي،االفتقار 

الذاتي  السیاسي،والتوجیه   التنظیم    فالقادة   .وهیكل 
المشترك  وااللتزام  واالستراتیجیة  الرؤ�ة  إلى  �فتقرون 

التعاون الفرد�ة    .یات�حر�ة  المصالح  انتشار  أن  �ما 
المنافسة حدة  من  یز�د  المشتر�ة  المصالح    .على 

و�تعین على التعاونیات أن تصحح أو تحسن الحالة  
 وضعو�لزم    .نهاالراهنة عندما تكون هناك منافسة بی

الذاتي   للتنظیم  واالتفاق علیه من جانب جمیع نظام 
ومبادئ    التعاونیات، معاییر،  وضع  طر�ق  عن 

  للحوار، وآلیات    السیاسات،ومواءمة   داخلیة، توجیهیة  
اإلنفاذ المنتظم والمراقبة من    المعارف،و�ناء    والتعاون،

 .قبل االتحاد
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تنصح هیئة التنمیة التعاونیة من بین اهتمامات أخرى  

التعاون  لوائح و�رشادات واضحة حول  أ�ًضا بوضع 

  األعضاء.المشترك وتعدد 

فیما   المنافسة  لمعالجة  التعاونیات   بینها، �جب على 

والتعلیم القروض  وفوائد  للمدخرات  معاییر   وضع 

�مكن القیام بذلك على مستوى   .والممارسات األخرى 

التعاونیات في  المجموعة التي سیبدأها نادي مدیري 

�جب    .MASS-SPECC و   (MCMC)  مینداناو  

تنظم   لـ    التعاونیاتأن  العنقودي    MCMCالفصل 

 إلنشاء منصة للحوار المستمر.

 
 

 التعاونیات من حوار قادة  صورة 

 

الجهات  عن �ثب و�صورة حاسمة مع   MSPتعمل  

والمبادئ   المعاییر  وضع  �شأن  الحكومیة  التنظیمیة 

و�مكن أ�ضا النظر في التوصیات الواردة   .التوجیهیة

 .في المواضیع الثالثة أعاله في هذا المجال 

 المسؤولیة البیئیة واالجتماعیة 

ها  تأثیر محدود ألن موارد للتعاونیاتوللبرامج البیئیة 

الفرد�ة محدودة. وال یتم تجمیع هذه الموارد من أجل  

ولیست  فقط،ز�ادة تأثیرها. والبرامج البیئیة موسمیة 

 .مستدامة

تفي    للتعاونیات�مكن    مجموعة،و�وصفها   أن 

خالل  من  �فعالیة  واالجتماعیة  البیئیة  �مسؤولیتها 

تأثیر  البیئیة  لمبادراتها  �كون  �حیث  الموارد  تجمیع 

مع تأن    التعاونیات على  و�تعین    .أكبر تشارك 

 (LGUS) الجماعات البیئیة ووحدات الحكم المحلي

و�نبغي أن �قوم   .في تنفیذ البرامج البیئیة واالجتماعیة

MASS-SPECC ورصد تنفیذ هذه البرامج  بتنسیق

�اإلجراءات  والتوصیة  �النتائج  التعاونیات  و�بالغ 

 المقبلة.

 

الو�اء   هذا  خضم  أن    العالمي،وفي  نسق تیلزم 
من   التعاونیات وغیرها  المجموعة  أعضاء  بین  فیما 
 COVID-19 التصدي لفي المدینة في    التعاونیات

�ما في ذلك المشار�ة   البیئیة،وغیرها من المبادرات  
المحلي مع الحكم  ووحدات  البیئیة   الجماعات 

"    اونیاتالتع  �ما �جب على "  .والمجتمعات المدنیة
التي تعمل  أن �ساعد في تشجیع استخدام األضواء 
ومشار�ع   والمباني  الشوارع  في  الصلبة  �الطاقة 
اإلسكان التي تنفذ على مستوى المجموعات واستخدام  

  MPSوصى  ت�ما     .مصادر الطاقة المتجددة األخرى 
" والقیادة في إضفاء الطا�ع    التعاونیات  بتنفیذ برنامج "

و�عادة    االستخدام، (إعادة  على  القائم  المؤسسي  
  .للتعاونیات) �سیاسة والتقلیل التدو�ر،

 الصحیة  والخدماتمبادرات جدیدة: الزراعة 

الزراعة   �شأن  الحالیة  المبادرات  إلى  �اإلضافة 
یتم تشجیع التعاونیات على دعم    الصحیة، والخدمات  

 Yaman ang Kalusugan (YAKAP) برنامج
  (Agri-BEST) المؤسسات الزراعیةو�رامج نظام 
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تشدد   لألعضاء،  التي  الصحیة  الرعا�ة  قیمة  على 
للمزارعین،  �وتعز  المتكامل  البرنامج  واشراك ز 

 التعاونیات یتعین على    .في سلسلة القیمة  التعاونیات
أن  ال  أ�ًضا  مع  (  جهاتتتعاون  وزارة   مثلالحكومیة 
الوطنیة  وهیئة  الزراعة   الصحة  ووزارة االستخبارات 

 .المجتمع المدني وغیرها) ومنظمات

المبادرات،  مواصلةمن أجل    التعاونیاتتحتاج    هذه 

ب  یتعلق  فیما  مشترك  هدف  على  االتفاق  تعز�ز  إلى 

التي   األخرى  والخدمات  والزراعة  الصحیة  الرعا�ة 

 . التعاونیاتاعضاء ستفید 

 

 

 

 

یتم   أن  مع  �جب  روا�ط  الحكومیة إقامة  الجهات 

  التعاونیات المجتمع المدني. و�تعین على  مؤسسات  و 

تنمیة سلسلة   للزراعة من خالل  المقدم  الدعم  تعز�ز 

) في  المتمثلة  واالتصال   والتسو�ق،  التمو�ل،القیمة 

وتبني نهج   الخارجیة،المباشر �المستهلكین واألسواق  

  .)يالتجمیع

للت قابلة    تعاونیات ال، �جب أن تیسر  نفیذو�توصیات 

اإلنترنت    عبرصحیة    استشاراتأو المجموعات إجراء  

 .واألخصائیین الصحیینألعضاء بین ا

 

 

 

 

  الثروة الصحیة   برنامج  إلى تعز�ز  التعاونیاتتحتاج  

 تشجیع  وأن یتم. MSP �مساعدة YAKAP �اكاب

األعضاء على االنخراط في البستنة في سیاق برنامج  

FAITH    مرفق و�نشاء  المنزل)  في  دائًما  (الغذاء 

لمعالجة المنتجات الزراعیة. تحتاج    جمعیةمشترك أو  

أ�ًضا إلى توسیع مدارس المزارعین لتشمل   تعاونیات ال

الشباب غیر الملتحقین �المدارس والطالب من ر�اض  

 األطفال وحتى الصف الثاني عشر في مناطق أخرى. 
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تعمیق الهو�ة التعاونیة في آسیا والمحیط الهادئ 

 

الحاجة إلى الهو�ة التعاونیة 

السیاسیة إننا   والفجوات  المساواة  عدم  تزاید  نشهد 

تهددنا  واالجتماعیة، حین  المناخ   في  تغیر  عواقب 

ولم نتمكن من النجاح في التغلب   ،واألو�ئة المتفشیة

على هذه التحد�ات عندما �نا في أمس الحاجة إلى  

في مثل   علینا�تعین  و التعاون والتضامن بین الناس.  

أن نعالج هذه المسائل العالمیة    العصیب،هذا الوقت  

على   في    أساسیاتنا،�االعتماد  الهو�ة  المتمثلة 

بیان  تالتي    التعاونیة، في  التعاوني بلورت  التحالف 

االتفاق    )ICA(  الدولي  وتم  التعاونیة.  الهو�ة  �شأن 

المشترك األكبر   العامل  التحالف �اعتباره  على بیان 

بین  للهو�ة   المتعاونةالتعاونیة  جمیع   الجهات  في 

 . 1995أنحاء العالم في عام 

ثم إدراجه  ومن  لألمم في    اتم  التوجیهیة  المبادئ 

 ات) وتوصی2001(عام    المتحدة المتعلقة �التعاونیات

رقم   الدولیة  العمل  تعز�ز   193منظمة  �شأن 

ا  القانون  من  �جزء  الدوليالتعاونیات  الذي  لعام   ،

قد للتعاون وقیمه ومبادئه العالمیة.  یتضمن تعر�ف ا

في عام    المذ�رات التوجیهیة لمبادئ التعاون   تم نشر

 .في فهم وممارسة مبادئ التعاون للمساعدة  2015

 هادئ خصائص تعاونیات آسیا والمحیط ال

الهادئ  تتمتع   والمحیط  آسیا  في بمنطقة  �بیر  تنوع 

السیاسي     االقتصادي، والنظام    القانوني،-النظام 

 . والدین   والثقافة، التنمیة،ومستوى 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
بروفیسور. أكیرا �ور�موتوال  

لجنة  وعضو، ICA-APرئیس لجنة أ�حاث 

 .للبحث التعاوني (ICA)الدولي حالف التعاوني الت
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 التنمو�ةستند النظام السیاسي في معظمه إلى الدول  �

التي تعطي األولو�ة للحاق �الغرب المتقدم اجتماعیًا  

القانون العام  �عتبر  واقتصاد�ًا. و  القانوني هو  النظام 

  �سود في حین    وأوقیانوسیا،في البلدان المستقلة حدیثا  

في بلدان شرق آسیا. �ستند النظام   التشر�عيالقانون  

سوقي   اقتصاد  إلى  الدولة تاالقتصادي  فیه    تدخل 

أغنى  متفاوتةبدرجات   المنطقة  تضم  البلدان    بینما 

العرقیة    وأقلها الثقافة والقومیة  نموا. و�ثیرا ما تؤدي 

إلى تأجیج الصراعات بین األمم بینما تؤدي األد�ان 

التنوع  هذاو�جعل أ�ضا إلى نشوء صراعات مستمرة. 

 التكامل السیاسي واالقتصادي اإلقلیمي صعبا للغا�ة. 

الهادئ في ظل   التعاونیات في آسیا والمحیط  تعمل 

الظروف  ال  ،هذه  �أدوار  وتتمیز  اآلسیو�ة  تعاونیات 

الدولة المهیمنة في التنظیم والترو�ج في حین تواجه  

التعاونیات في المحیط الهادئ منافسة قو�ة مع القطاع 

البر�طانیة الر�حیة  ؤسساتالم اإلمبراطور�ة  قدمت   .

الهند   في  التعاونیة  االئتمانیة  الجمعیات  تحت قانون 

عام    هیمنة في  قو�ة    أصبح   الذي  ،1904حكومیة 

البلدان   معظم  في  التعاوني  للتشر�ع  أولیا  نموذجا 

وارث هذا التقلید  تم ت  االستقالل،حتى �عد  و المستعمرة.  

اعتبر   أن  التعاونیات  التنازلي منذ  الوطنیین  الزعماء 

عقد   وقد  الوطنیة.  للتنمیة  التعاوني محر�ا  التحالف 

في آسیا والمحیط الهادئ مؤتمر وزراء   )ICA(  الدولي

عام  ال منذ  عقده �ل1990تعاونیات  و�تم  عامین   ، 

إلى التعاوني   و�هدف  الذاتي  االستقالل  تعز�ز 

الشراكة   على  القائم  التقدم    البناءة،واالستقالل  ولكن 

جدا.   �طیئا  �ان  وزراءالمحرز  مسجلو    �قوم  أو 

�أدوار مهیمنة في تنظیم    البلدان،في معظم  التعاونیات  

الیا�ان لدیها نظام بیروقراطي قوي   إذ أن التعاونیات.  

صناعیة   سیاسات  لتعز�ز  التعاونیات  على  �سیطر 

سبیل   (على  واألعمال    الزراعة،  المثال،محددة 

 وما إلى ذلك).  المصرفیة،

 

 

 

 

 

 

 

والمحیط   التعاونیة من منظور آسیا  الهو�ة  تعمیق 

 الهادئ 

والثالثون   الثالث  العالمي  التعاوني  المؤتمر  سیعقد 

الدولي  لتحالفل في ICA(  التعاوني  �ور�ا    سیول،  ) 

األول    الجنو�یة، �انون  وموضوعه    ،2021في 

و   الرئیسي التعاونیة".  الهو�ة  هذه  تعتبر  "تعمیق 

في   نعقدالمناسبة الثانیة في أعقاب مؤتمر طو�یو الم 

الذي ناقش القیم التعاونیة األساسیة. إن    ، 1992عام  

فرصة جیدة للتفكیر في الهو�ة التعاونیة   سیولمؤتمر  

اعتمادها وتجدید التزامنا بتعمیقها.  على  عاما    26�عد  

ومنتدى  التعاونیة  للبحوث  الدولي  المؤتمر  سیعقد 

التعاوني   نفس �القانون  تناقش  سا�قة  أحداث 

سوى  الموضوع تجر  لم  جدً .  قلیلة  فیما    امناقشات 

�التعر�ف   الباحثین  لقد  .  والقیمیتعلق  أحد  اقترح 

الكور�ین الجمع بین "القیم اآلسیو�ة" والقیم العالمیة في  

 طو�یو، مع مؤتمر    لتزامن مؤتمر البحوث الذي عقد �ا

الغر�یة   الفرد�ة  الجماعي ضد  التوجه  على  والتر�یز 

 .لها تأثیر ما �ان لیكون ولكن 
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مهاتیر محمد (رئیس  من    المفهوم �لإلى هذا    قد دعال

یو (رئیس وزراء سنغافورة)   ولي �وان وزراء مالیز�ا)  

التسعینات  في  سیاسیة  أیدیولوجیة    ، 1990  بوصفها 

المشتر�ة  والتار�خ  والثقافة  المجتمع  عناصر  حددت 

وشرق   شرق  جنوب  أمم  استخدام    آسیا،بین  بهدف 

الناس    لتوحید-  اعیةممبدأ الج  مثل-مبادئ مشتر�ة  

من أجل مصلحتهم االقتصاد�ة واالجتماعیة وإلنشاء 

آسیاهو�ة   مع  على    لعموم  یتناقض   المبادئنحو 

العالمیة اإلنسان  لحقوق  شعبیة   غیر  .األورو�یة  أن 

المفهوم تضاءلت �عد األزمة المالیة اآلسیو�ة في عام  

1997 . 

والمفتوحة   الطوعیة  العضو�ة  األول:  ال  المبدأ  التي 

المرأة والشباب   أي تمییز.تنطوي على   تعد مشار�ة 

السیاق   ألن   اآلسیوي في  نظرا  أهمیة  المسائل  أكثر 

 التعاونیات،منتشرون في    السنالقادة الذ�ور و�بار  

مما ینعكس على الثقافة المتأصلة في المجالین العام  

. وقد �كون التقلید القانوني لملكیة األراضي  حليوالم

في الرجال  على  �قتصر  المزارعین   تعاونیات  الذي 

 . عامال یؤثر على تكو�ن العضو�ة والقیادة

 

 

 المبادئ التعاونیة 
 العضو�ة الطوعیة والمفتوحة  .1
 د�مقراطي عمل األعضاء �شكل   .2
 المشار�ة االقتصاد�ة لألعضاء .3
 الحكم الذاتي واالستقالل .4
 التعلیم والتدر�ب واإلعالم  .5
 التعاون بین الجمعیات التعاونیة .6
 االهتمام �المجتمع  .7

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
  

 

هناك تعاونیات تتألف حصرا من نساء في الهند إن  
لتجنب التمییز بین الجنسین    ،وغیرهاو�یران ومالیز�ا  

إدارة في حین تشغل النساء معظم أعضاء ومجالس  
الجنو�یة.   تعاونیات و�ور�ا  الیا�ان  في  المستهلكین 
أن    إذ  ناقصا،الشباب مجموعة ممثلة تمثیال    و�شكل

�عرِّض  قد  الشباب  والقادة  الشباب  مشار�ة  عدم 
 استدامة التعاونیات للخطر.

 في أي تعاونیة  عمل األعضاء  �ستهدفالمبدأ الثاني:  
فشل  األخیرة  في اآلونة  شهدنا  وقد    ، �شكل د�مقراطي

للمجموعة  خطیرة  انتكاسة  إلى  أدى  الذي  الحكم 
فاجور   و�فالس شر�ة  المتحدة  المملكة  في  التعاونیة 

تعاونیة عمالیة رائدة في  وهي شر�ة    المحلیة،للكهر�اء  
في  مجموعة   المذ�رات  .  سبانیاإموندراغون  تتضمن 

عن   الصادرة  الدولي التوجیهیة  التعاوني    التحالف 
)ICAشأن� توجیهیة   )  مبادئ  التعاونیة  المبادئ 

مسائل   من  واسعة  على  الحو�مةلمجموعة  وردًا   .
ت  الفضائح، الحسا�ات  شملالتي  في   التالعب 

واالستیالء على الممتلكات التعاونیة من ِقَبل الرؤساء  
منتصف   في  یتعین   ،1990  التسعینیاتالتنفیذیین 

منظمة جنوب    را�طة-التعاونیة    أسیان  على  دول 
آسیا في  أن    )ACO(  شرق  ملموسة  فوائد  تحقق 

 .التعاون دون اإلقلیمي
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مبدأ � االهتمام �المجتمع  ة  تمت إضاف السا�ع:  المبدأ  

عام   في  هذا  1995جدید  �عود  المشار�ة .    إلى 

المعتمدة  السیاسات  للتعاونیات من خالل  المجتمعیة 

من الجدیر �الذ�ر أن هذا المبدأ  و من قبل األعضاء.  

 منعاًما    20التنمیة المستدامة قبل    مفهومقدم  قد  

آسیا    خالل منطقة  في  المستدامة  التنمیة  أهداف 

التي   الهادئ،والمحیط   الطبیعیة  للكوارث  المعرضة 

  / واألعاصیر  والتسونامي  الزالزل   ،الزوا�عتسببها 

والتي تسببت في �ثیر من األحیان في خسائر �شر�ة  

التعاونیة   ؛هائلةومالیة   االستجا�ات  �مكننا مالحظة 

لمثل هذه الكوارث في مرحلتي اإلنقاذ و�عادة التأهیل.  

إلعفقد   التعاونیة  المساعي  حیاة  الحظنا  تأهیل  ادة 

�عد   وغیرهاالضحا�ا في إندونیسیا والهند وسر�النكا  

 . 2004زلزال المحیط الهندي / تسونامي عام 

 

 

 

 

 

 

والمبادئ  �القیم  الخاصة  الحالة  دراسات  قراءة 

التعاونیة في مجلد "إ�قاظ اإلمكانات التعاونیة آلسیا  

 . 2020 عام والمحیط الهادئ" المنشور في

 

 

 

زلزال  وقد   �عد  الیا�انیة  التعاونیات  عام   �و�هبذلت 

جهودا هائلة إلنقاذ    ،2011وتسونامي عام    1995

 .ساعدتهم على إعادة تأهیل حیاتهممالضحا�ا و 

نجحت التعاونیات في سن قانون    ذلك،و�اإلضافة إلى  

في عام    حیاتهممساعدة الضحا�ا على إعادة تأهیل  

1998. 

القیم  إن   لتنفیذ  هناك العدید من الممارسات الفضلى 

على   �الضرورة  تعرف  ال  التي  التعاونیة  والمبادئ 

دراسات    واسع،نطاق   في  �عضها  تحلیل  تم  ولكن 

التعاونیة  الحالة في المجلد المعنون "إ�قاظ اإلمكانات  

.  2020آلسیا والمحیط الهادئ" الذي نشر في عام  

الستخالص  الحاالت  هذه  توثیق  إلى  �حاجة  ونحن 

االداءالدروس   من    وتحسیت  التحد�ات  مواجهة  في 

 خالل تعمیق الهو�ة التعاونیة في المستقبل. 
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 المبادئ والقیم التعاونیة: التأثیر على الشباب 

 

 
 
 

 تشكیل التعاون أذ�ى طر�قة لتحقیق األهداف المشتر�ة لمجتمعنا  �عد “

علوم وهندسة    وادرس  عاما،  21بلغ من العمر  ا  ةتعاونی   ةعضو   أسار�ح،أنا �ار�ناز  

  Rah-e-roshdرشد    جمعیة راه في    ةعضو و إیران.    في   شر�ف،ي جامعة  ف  المواد 

 .وترعرعت في بیئة تعاونیةلدت قد و  التعاونیة،

  ، دزفولمعظم عائلتي في    تستقر  عائلتي.مع التعاونیة داخل    ىاألول  ت تجر�تيقد �انل

 قاموا بتشكیل تعاونیة،  عاما،  25حوالي    ومنذوهي مدینة تقع في جنوب غرب إیران.  

  دزفول اشتروا �عض األراضي في ضواحي    لهم،و�فضل الموارد المحدودة المتاحة  

و�انت لزراعة الخضروات الطازجة وتوفیرها للمجتمع.    البیوت البالستیكیةو�نوا �عض  

البدا�َة!   التعاونیة لألسر �ل ما    والیوم، تلك فقط  وتنظم دروسا    تحتاجه،توفر هذه 

 ثقافیة للسكان في المدینة.  فعالیاتو  تدر�بیة،

 

 

 

https://icaworldcoopcongress.coop/twenty-five/parinaz-asareh/
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 تعاونیة عائلتها  اعضاء برفقة  �ار�ناز 

أول عمل رسمي لي في تعاونیة عندما �نت في �ان  و 

في  التاسع  راه   الصف  تعاونیة   رشد،  مدرسة  وهي 

أولیاء أمور  و منذ فترة طو�لة لموظفي المدرسة    تأسست

رشد    راه في    تم إنشاء مر�ز رعا�ة االطفالالطالب.  

مور  األولكن سرعان ما أراد أولیاء    1986في عام  

نظام التعلیم الكامل ب   �ي تتمتعرشد    راه ع  یتوسیتم  أن  

رشد (الذین �انوا في ذلك    راه ألطفالهم. قرر معلمو  

تعاونیة تشكیل  جمیعًا)  نساء  على    الوقت  للتغلب 

. ولم �قتصر األمر المختلفةصعو�ات فتح المدارس  

بل أفسح المجال    فحسب،الیة  على حل المشاكل الم

أفضل   البعض ألخذ  �عضهم  للتفاعل مع  لألعضاء 

 األفكار الممكنة وتطبیقها على نظام التدر�س.

للغا�ة على    رشد،  راه و�انت مدرستنا     إقامة حر�صة 

األعیاد   في  الصغیرة  والتجمعات  المهرجانات 

من    الخاصة، والمناسبات   �ثیر  �ان    األحیان،وفي 

ال هذه  ینظمون  �امل  فعالیاتالطالب  �ان و .  �شكل 

أنا وأصدقائي ألننا تطوعت    لطالماهذا طوعیا تماما و 

والتخطیط لها معا.    فعالیات الأحببنا العمل على هذه  

  فیما یتعلق تثقیفنا    علىفي ذلك الوقت    عملت المدرسة

عملوا    �التعاونیات؛ التي  والقوانین    بها،والطر�قة 

  لذلك، �یفیة بدء واحدة.    ذلك،واألهم من    بها،المتعلقة  

لقد  قررنا تشكیل تعاونیة للطالب.  مدرستنا،�مساعدة 

هناك �عض الصعود والهبوط في البدا�ة ونحن  كان  

ات جمیعا �نا مراهقین و�انت هناك صراعات واختالف

في اآلراء ولكن لم �كن هناك شيء لم نستطع حله. 

نها�ة  وفي  لدعمنا  مدرستنا  لدینا  �ان  الحظ  لحسن 

�نا جمیعا نثق ببعضنا البعض. وأعتقد أن هذا    الیوم،

على الرغم من �ل المشقة و�ل   التعاونیات؛هو جمال  

�نا في نفس الفر�ق وعملنا    �ه، ما اضطررنا إلى القیام  

 . من أجل نفس الهدف

اصلت تعاونیتنا الطالبیة تنظیم وعقد فعالیات مختلفة و 

أسعدنا   لقد  والدینیة.  والثقافیة  العلمیة  المجاالت  في 

كثیرا أن نكون أخیرا جزءا من مجموعة رسمیة ذات  

بتنظیم  لنا  الطالب  تعاونیة  سمحت  محدد.  هیكل 

مدرسیة �أكثر الطرق تحدیدا على اإلطالق.    فعالیات

یتعلقد   لكي  ذلك  عن  فعلنا  أ�ضا  آخرون  لم طالب 

ول لالتعاونیات  علیه. یكون  لننمو  قوي  أساس  دینا 

 هذه التعاونیة لمكانتي اآلن. أعّدتني 

 
 

 في تعاونیة راه رشد  �ار�ناز 
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الطالب   لم �عد �إمكاننا أن نكون جزءًا من تعاونیة 

�نا جمیعا مصممین    ، لكن �الرغم من ذلك  التخرج.�عد  

على مواصلة العمل في هذه المجموعة الرائعة حیث 

عاما من  12كنا أكثر إدراكا لمزا�ا التعاونیات. و�عد 

في   رشدالدراسة  في    راه  السا�قة  خبراتي  واستخدام 

وعضوا    ةغیر متفرغ  ةمعلمأصبحت اآلن    التعاونیات،

تزال مثیرة    هذه التجر�ة وال  . �انتراه رشدفي تعاونیة  

في   والعمل  الدراسة  من  التمكن  في  تتمثل  لالهتمام 

 مدرسة تعاونیة. 

أستطیع أن أرى مدى تأثیر العمل الجماعي التعاوني  

 . و�یف أنه �خلق طر�قة جدیدة للتدر�س  نشأتيعلى  

الجماعي   العمل  أثر  �یف  أرى  أن  اآلن  أستطیع 

طر�قة جدیدة التعاوني على تر�یتي و�یف أنه �خلق  

إلى  رشد  راه   تهدف  .للتدر�س السلوك    اآلن  تضمین 

   . تعلیمي  واستخدامه �أسلوبالتعاوني في مكان العمل  

 

 

تعمل فتئت  الوقت    التعاونیة  ما  مع    الحاضر،في 

رشد �ل عام �عد   انضمام جیل الشباب إلى تعاونیة راه 

التدر�س   �جهد  التخرج، أكبر من أجل تحسین نظام 

أتعلم   أن  أحاول  إنني  الدراسیة.  من  والمناهج 

 حولي ممن لدیهم خبرة أكبر. األشخاص المتواجدین

 أطلقهاالتي    25زء من حملة األصوات الـ  كما أنني ج 

طر�قة عظیمة    والتي تعتبر  ، التحالف التعاوني الدولي

التعا الحر�ة  إلى  الناس  من  المز�د  ونیة. الجتذاب 

وأنه  العدید من زمالء الدراسة عن هذه الحر�ة    سألني

للحر�ة انضمامهم  عدم  من  الرغم   التعاونیة،  على 

الح هذه  األقل  ر�ة  أثارت  في  أعتقد  .  فضولهمعلى 

االجتماعیة   الحاضر،الوقت   اإلعالم  وسائل  مع 

س �مكن أن تتأثر أن المز�د والمز�د من النا  واإلنترنت،

قبل   الشباب   فمن   اآلخر�ن،من  على  للتأثیر  أفضل 

أ  ؟الجیل  آخر من نفس  شخصغیر   �شدة    ؤمنوأنا 

إذا   و أننا  الكافي  الوقت  شرح    سعیناخصصنا  في 

فإن العدید    التعاونیة،الحر�ة    عن ماهیة صحیح لهم  

 االنضمام. سیرغبون فيمن الناس 

 

 

 
 في تعاونیة راه رشد   �ار�ناز

وقد أظهرت لي تجر�تي في عالم التعاون آثار العمل  

أنه ما دام هناك أشخاص   الناجح. وأعتقد  الجماعي 

لدیهم نفس الهدف و�تشار�ون نفس الشواغل ألنفسهم 

طر�قة    ولمجتمعهم، أذ�ى  هو  تعاونیة  تشكیل  فإن 

عقلین    إظهار للناس أنخالل    الهدف، منلتحقیق هذا  

  الحرفي، واحد �المعنى  عقل  �عمالن �شكل أفضل من  

�مكننا أن ندعو المز�د والمز�د من الناس لالنضمام  و 

 إلى الحر�ة التعاونیة. 
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غیر النظامیات   العامالت �اناسیا التعاونیات هي إن مقابلة صوتیة:  

 

 
الرا�طة النسائیة  السیدة میراي تشاترجي رئیسة 

 ) SEWA–التعاونیة ( سیوا   للتوظیف الذاتي 

 

 

 

 

 

 

السیدة  ل مع  تكلمنا  تشاترجي  قد  الرا�طة  من  میراي 

  ،)SEWA–  (سیواالتعاونیة    النسائیة للتوظیف الذاتي

  وراءها،عدم ترك أي شخص  إیدیولوجیة  من    وانطالقا

والقیم   المبادئ  أن  بوصفها   التعاونیة،حیث الحظت 

 التعاونیات، من العاملین في النقا�ات العمالیة وأعضاء  

تشكل جزءا ال یتجزأ من المرأة. تمارس العامالت في 

التعاوني   االتحاد  التضامن    SEWA–سیوا  إطار 

والتقلب   الضعف  من  أنفسهن  في    الجهالة لحما�ة 

وفرت التعاونیات    المثال،بیئتهن المباشرة. وعلى سبیل  

تعاونیات    الحجم،الصغیرة   شكل  تتخذ   جامعي التي 

التعاونیات و   المنزلیة،لرعا�ة  اوتعاونیات    النفا�ات،

، سبل العیش الالئق للعدید من العامالت في المكتبیة

والحما�ة    العمل،والكرامة في    الرسمي،  االقتصاد غیر

المرأة �التعاونیات خالل    التحاق ساعد  قد  . و الفقرمن  

وقات األفي    النجاةعلى    19-�وفیدو�اء  جائحة  

صعبة. وتعتقد السیدة تشاترجي أن المضي قدما في  ال

إضفاء الطا�ع الرقمي على التعاونیات في الهند أمر 

 أن تعز�ز إذ    شامال،ولكن ینبغي أن �كون    أساسي،

المجتمعات   �عزز  أن  شأنه  من  النسائیة  التعاونیات 

 .المحلیة و�كفل ازدهارها
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للنساء   الذي �صلح عامالت غیر النظامیات في الهند ومالا  �اناسیاالتعاونیات تعتبر   لمعرفة لماذا  میراي تشاترجيمع السیدة مقابلة صوتیة هذه ل استمع
 على أرض الواقع! 

 

https://youtu.be/NBiqGGDJTP4
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حجم وهو�ة التعاون 

تعرف التعاونیات نفسها من خالل مجموعة من القیم  

أحد األدوار الرئیسیة    �تلخصو   ،المتفق علیهاوالمبادئ  

  شرف ) في العمل �مICAللتحالف التعاوني الدولي (

 عالمي لهذه المبادئ.

(انفذ   الدولي  التعاوني  مراجعة   )ICAلتحالف    آخر 

في عام    لمبادئه المئوي    ، 1995الدولیة  مؤتمره  في 

و�ان  مانشستر،في   المتحدة.  البیان   المملكة    �شمل 

التعر�ف والقیم    التعاونیة،الناتج عن ذلك �شأن الهو�ة  

ن  تیمراجعلل  و�ان مماثال  والجدیدة،  حدثة والمبادئ الم

"السا�قتین   عامي    " روتشدیل لمبادئ  في  األصلیة 

حدثت    ،1966و  1937 لمشاورات التي  نتیجة 

 مستفیضة على مدى عدة سنوات سا�قة.

 

 

 

 

المراجعات   هذه  عكست  �ل  لقد  البیئة    حالة،في 

التعاونیات ضمنها    الخارجیة المتغیرة التي �انت تعمل

التي تحدث داخل    كیف الداخلیةتوعملیات ال  والتوترات

 هذه المنظمات. 

إدراج   عدد من    1995عام    الناتجة  مبادئالتم  في 

التوجیهیة   والمبادئ  والتوصیات    الدولیة، الصكوك 

إلى إدراجها أنه    �اإلضافة  في   تم  إلیها  واإلشارة 

من التشر�عات والسیاسات العامة لكل    �بیرةمجموعة  

حدة.   على  المنطلقبلد  هذا  المبادئ   ،ومن  �انت 

�مثا�ة ضوء موجه وموحد للحر�ات والحكومات في  

 لعالم.جمیع أنحاء ا

 

 

 

 

 

 

 
 

 تعاوني،  �رونان، خبیر استراتیجيغاري 

 في سیاسات،  أخصائي

 األعمال التعاونیة 

 �احث 
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القوانین مكن  � بین  المواءمة  من  أكبر  قدر  تحقیق 

�سبب القبول الواسع    وداخلها،البلدان    ، بینوالسیاسات

تكمن المخاطر    ،غیر أنالنطاق لهذه المبادئ الدولیة.  

التفاصیل.   في  األحیان  �عض  في في  أنه  حین    إذ 

�مكن للممثلین التعاونیین أن یتفقوا على مجموعة من  

والتعار�ف   أن  التثقیفیة،المبادئ  تطبیقها   إال  �یفیة 

الم. الفا �بیرا في جمیع أنحاء الع�مكن أن تختلف اخت

مختلفة للفكر التعاونیة القالید الت العدید منقد شكلت ف

تار�خیة  المؤسسیة و التجارب  الإلى جانب    والممارسة،

 التعاونیات، قامت  الوطنیة، و�ما  الحر�ات    المختلفة

التعاونیة   الشر�ات  سیما  مبادئ   الكبیرة،وال   بتفعیل 

   .ICA لتحالف التعاوني الدوليا

في الفترة التي   الكبیرة،شهدت األعمال التعاونیة  لقد  

 ICA لتحالف التعاوني الدولياسبقت اعتماد مبادئ  

عالمیا    و�عدها،  1995لعام   جًداتغیرا  وعلى    ، هامًا 

اللیبرالیة الجدیدة وز�ادة عولمة األسواق    سیادة  األخص

التي تعمل فیها تقلید�ا وز�ادة قدرتها على المنافسة.  

هذه   مثلت  تهدیدا    للبعض،�النسبة    االتجاهات،وقد 

إخفاق فقد حدث  شبه وجودي لطبیعتها وطر�قة عملها.  

في العدید  زمن  منذ    القائمة تجاري �بیر في التعاونیات  

موجات   هناك،�انت    ذلك، . و�اإلضافة إلى  البلدانمن  

التعاونیة الوطنیة   لألعمال  زالة الطا�ع الد�موغرافيإل

جدا والمهمة  البلدان    الكبیرة  في  سیما  ال 

في  األنجلوسكسونیة الحال �صفة خاصة  هو  . وهذا 

 أسترالیا. ،األمبلدي 

إزالة  حاالت    ه یتم محار�ة معظمومن الجدیر �الذ�ر أن

قبل   الد�موغرافيالطا�ع   من  طعنها  تم  إذا  محلیا 

فرصة للحر�ة التعاونیة الدولیة    حیث یوجد .  األعضاء

  فضال -إلظهار التضامن والدفاع عن الهو�ة التعاونیة  

وت تعر�فها  على    من-ا  شجیعهعن  المساعدة  خالل 

الكبیرة  التعاونیات  هذه  من  العدید  فقدان  مقاومة 

والهامة قدوالحیو�ة  اإلجراء  .  مثل تكون  المبكرة  ات 

منسقة ضد عملیات ال وطنیة  الدولیة/ الدعم  ال  تحمال

الحجج المحلیة حاسمة في معالجة  المقامة    التحو�ل 

التي غالبا ما تكون ذات فائدة و   ضد النموذج التعاوني

 . شخصیة

 

 

 

 

ینبغي    ،ذلك من و�الرغم التي    اإلخفاقات،ذه  لهال 

حاالت    أو  التجار�ةاألعمال    �ارزة فيغالبا ما تكون  

الطا�ع   االستدامة   ،الد�موغرافيإزالة  تحجب  أن 

الفترة.   الطاغیة الكبیرة طوال هذه  التعاونیة  لألعمال 

وقابل   مرن  التعاونیة  األعمال  نموذج  أن  ثبت  وقد 

ملحوظ.   �شكل  �عتبر  للتكیف  دمج �ما  �یفیة  فهم 

  األعمال التجار�ةالمبادئ والقیم التعاونیة في نماذج  

والصناعیة  التي  تدامة  مسال الوطنیة  البیئات  تناسب 

معرفة �یفیة    وتعتبروالتار�خ المؤسسي مفتاح البقاء.  

الكبیرة خالل   األعمال التجار�ةاستمرار�ة هذه  وأسباب  

الفترة   هاًماهذه  الكبیرة    لیس  وعاجل   أمًرا  للتعاونیات 

وألعضائها   تعتبر  فحسب،ذاتها  إنها  مسألة   بل 

الدولیة   التعاونیة  للحر�ة  �النسبة  رئیسیة  استراتیجیة 

الكبیرة    التعاونیة  األعمالو�ما تعتبر  .  واسعة النطاق

طو�لة   منظمات  و�ستطیع  .  (معمرة)األجلدائما 

أكثر من    الكثیر�ن إلى  تكو�نهم  في    100تتبع  سنة 

الناجون من عدة موجات  إذ أنهم  .  كثیر من األحیان

االق التغیرات  والسیاسیة من  واالجتماعیة  تصاد�ة 

الفترة.   هذه  خالل  �شكلون نهم  أ  ،�معنىالرئیسیة 

 التار�خ الحي للحر�ة التعاونیة.
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بین األعمال   االندماجعملیات  و نمو األعمال التجار�ة العضو�ةنتیجة �ل من  تحتوي  

علىالتعاونیة   التعاونیات    المماثلة  أعضاء  من  �حصى  ال  لعدد  النووي"  "الحمض 

 والممارسین والتقالید التي نشأت على مدى سنوات عدیدة. 

التي تكیفت بها هذه األعمال التعاونیة   الطر�قةهناك الكثیر الذي �مكن تعلمه من  إن  

التعاوني لتحالف  ا. وقد �ان  التحد�اتمع هذه الظروف المتغیرة و   والمختلطةالكبیرة  

ذلك مذ�راته   و�شمل  ومنشوراته،ر�ز في �عض �حوثه  بذلك، إذ  على علم  ICA الدولي 

المبادئ    التعاونیة،المبادئ    �شأنالتوجیهیة   لتطبیق  الخاصة  التحد�ات   علىعلى 

. و�ثیرا ما أشیر في  تنافًسا شدیًدا في السوق الكبیرة التي تواجه    المختلطةالتعاونیات  

ینطوي على احتمال إضعاف الهو�ة التعاونیة.   النطاقالحجم أو    تزاید  أن  البحوث إلى 

في الهیئة اإلدار�ة  ومن الممكن أن تنخفض مستو�ات الثقة �لما زاد عدد األعضاء  

 ،مختلطة  شمل على هیاكلالتي غالبا ما ت  ،المختلطةاألعمال التجار�ة    و�دارة هذه

 ).هدفها الر�حتعاونیة ( ومؤسسات غیر
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واألسهم الخارجیة. وقد تم النظر    الفرعیة، الشر�ات  و 

بین مختلف قواعد العضو�ة    التنوعمرة أخرى في ز�ادة  

لالحتفاظ  محتملة  �مشكلة  الكبیرة  التعاونیات  داخل 

 �الهو�ة التعاونیة والنهوض بها. 

مؤسسات األعمال التعاونیة الكبیرة   تبني   یتسم مدى

وفي    سلو�هاو   وهیكلها،  لمبادئها، أعضائها  تجاه 

 . استراتیجیة �أهمیة السوق،

تتبنى  تتسم  �التالي، التي  مؤسسات   الكیفیة   بها 

  سلو�ها و   وهیكلها،  لمبادئها،األعمال التعاونیة الكبیرة  

وفي   أعضائها  استراتیجیة.   السوق،تجاه  �أهمیة 

واإلیرادات   األصول  قاعدة  من  �بیر  جزء  و�تر�ز 

التجار�ة   األعمال  هذه  في  العالمیة  الكبیرة التعاونیة 

ودعم وفي   تعز�ز  في  للمساعدة  المتاحة  الموارد 

والدولیة.   الوطنیة  التعاونیة  تعتبرتحر�اتها  أنها   �ما 

من   �بیر  عدد  بها  �مر  التي  قم    الجمهور،القناة 

  وأخیرا،   .العملالمبادئ التعاونیة في    طالع على�اال

وضوحا    تعد األكثر  هي  التجار�ة  األعمال  هذه 

للحكومة وتساعد في صیاغة رأیها وما ینتج عنها من  

سیاسات وتشر�عات ال تنظم األعمال التعاونیة الكبیرة  

التعاونیة    فحسب، الحر�ة  أ�ضا  تنظم  واسعة  بل 

ذلك تطبیقاتها الجدیدة والمبتكرة على   و�شمل  ،النطاق

 االحتیاجات االجتماعیة المتغیرة. 

ینبغي أن تعمل الهو�ة التعاونیة وأن تكون ذات    لذلك،

األكبر  �  صلة، إلى  التعاونیات  �اإلضافة  واألقدم 

األصغر   األمر،   وفي.  واألحدثالتعاونیات   حقیقة 

الهو�ة والقیم التعاونیة في صمیم وجود    إن�مكن القول  

أمرًا �عتبر  الناجحة  نماذج األعمال التجار�ة الموسعة  

وهي قادرة على    التعاونیات،ما قامت    في حالمهًما  

إمكانیة حقیقیة اآلن في مرحلة ما    یبدو،�ما    توفیر،

  ومرحلة ما �عد و�اء �وفید   العالمیة�عد األزمة المالیة  

ذج التي �ملكها المستثمرون حقیقیا للنما  لتكوت بدیال

الر�ح   �حر�ها  اللیبرالیة   نماذجعلیها    وتهیمنوالتي 

االعتراف    في هذا السیاق ومن المهم أ�ضاً   الحدیثة.

التعاونیات على االرتقاء �مستوى الشر�ات  �أن قدرة 

على   المنافسة  وعلى  للمستثمر�ن  المملو�ة  الكبیرة 

 الصعید العالمي محدودة إلى حد ما. 

من توسیع    تمكنت�بدو أن قطاعات صناعیة معینة  و 

�مرور   واستدامتها  على    وحافظت  الوقت،نطاقها 

مز   ،تعاوني  ال  والطا�ع  هیكلال خالل  ظروف   جمن 

.  التجار�ةونماذج األعمال    المؤسسي،والتار�خ    السوق،

فهم األنماط التي تؤدي إلى نجاح �عض   یتسم  ولذلك،

في حین    ،بذلك المحیطةوالظروف    الكبیرة،التعاونیات  

�أهمیة حاسمة. و�لزم إجراء    األخرى،تفشل التعاونیات  

األمر والعالقة   فهم هذا  لتحسین  البحوث  المز�د من 

   الرئیسیة بین حجم التعاون والهو�ة.
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 الهو�ة التعاونیة والقطاع المصرفي 

  2021  للعام  الیوم العالمي للتعاونیات�لقد تم االحتفال  

"  2021تموز    03في   عنوان  ؟  تحت  ؤعئخب ئكٮضئ
لع شف  خ�ف آغ " والذي تم تضمینه �أداة قو�ة للدعوة    ئي �

التعاوني  التحالف  احتفل  المتحدة.  األمم  ِقَبل  من 

  2020لتأسیسه في آب    125الدولي �الذ�رى السنو�ة  

لبیان الهو�ة التعاونیة في   25الذ�رى السنو�ة  واحتفل �

. وقد تم االحتفال �ه إلظهار طول العمر 2020أیلول  

ل إال  �مكن  ال  اللذین  المنظمات  والقوة  من  قلیل  عدد 

التحالف التعاوني الدولیة أن تدعي امتالكهما. �عقد  

والثالثین  الدولي الثالث  العالمي  التعاوني    مؤتمره 

األول    )33( �انون  �ور�ا   سیول،في    2021في 

 الجنو�یة.

 

 

 

 

 

موضوع هذا الحدث هو "تعمیق هو�تنا التعاونیة"  إن  

أجل   التصدي  من  في  التعاونیة  الحر�ة  دور  تعز�ز 

للتحد�ات العالمیة واستكشاف سبل تحسین الحیاة على  

قانون   حظي  وقد  والعالمي.  المحلي  الصعیدین 

الذي سنه    ، 2020للعام    )المصرفیة(المعدلاألنظمة  

في   الحاد�ةالبرلمان    في   )71(  والسبعین  الذ�رى 

في    الهند،جمهور�ة   الهند  رئیس    یلول أ  29�موافقة 

المحكمة    2021تموز    20  وفي.  2020 أصدرت 

العلیا في الهند حكمها �االستئناف الذي قدمته حكومة  

  الصادر بتار�خ   محكمة غوجارات العلیاالهند ضد حكم  

(التعدیل   القانون الدستوري �شأن    2013نیسان    22

لعام  97 علیه(الذي    2011)  �عد    أطلق  اسم فیما 

 . )2011  عام قانون 

 

 

 

 

 

 
 

االتحاد الوطني    المدیر العام،  سو�رامانیام، بهیما  

المحدودة  الحكومیة  التعاونیة    ورئیس   للمصارف 

 . مصرفیو المجتمع المستقلون في أمر�كا

 

 

 

 



39 
 

ما یلي:    ولنلخص �إ�جاز هذه األحداث.  لنفهم اآلن  

  1895التحالف التعاوني الدولي في عام    تم تأسیس"

التعاوني.   النموذج  التعاونیات و لتعز�ز    �مثل أعضاء 

عن    الیوم �قل  ال  أن 12ما  و�ما  البشر�ة.  من   %

رأس   �أجر  ولیس  �القیم  مدفوعة  التجار�ة  األعمال 

مالیین تعاونیة    3فإن التعاونیات البالغ عددها    المال،

هي   والتعاونیات  أفضل.  عالم  لبناء  معا  تعمل 

وت  الناس  على  تر�ز  مملو�ةمؤسسات  �شكل    كون 

�شكل د�مقراطي �ي �حققوا   أعضاؤها  �دیرهامشترك و 

االجتماعیة   وتطلعاتهم    االقتصاد�ة -احتیاجاتهم 

وتدار   أو  منتج  بواسطة   التعاونیات،المشتر�ة.  ون 

'عضو    عمال،أو    مستخدمون  لقاعدة    واحد، وفقا 

بوصفها مؤسسات تجار�ة    فالتعاونیات،صوت واحد'.  

�الر�ح    �القیم،مدفوعة   المبادئ   فقط،ولیس  تتقاسم 

المتفق علیها دولیا وتعمل معا لبناء عالم أفضل من  

التعاون  حیثخالل  لخلق    ،  معا  العمل  للناس  تتیح 

ا فرص  تولد  مستدامة  على  مشار�ع  واالزدهار  لعمل 

الطو�ل التعاونیات في جمیع    قیام  من خالل  المدى 

العالم   والعدالة  بوضع     أنحاء  والمساواة  اإلنصاف 

صمیم   في  التعاونیات    المشروع.االجتماعیة  تسمح 

�مستقبلهمللناس   لیسوا  االقتصادي    �التحكم  ألنهم 

االقتصاد�ة  تبقى  ف  للمساهمین،مملو�ین   المزا�ا 

التي   المحلیة  المجتمعات  في  لنشاطهم  واالجتماعیة 

إعادة استثمار األر�اح المتحققة في   و�تم  أنشئت فیها

 المؤسسة أو إعادتها إلى أعضائها ".

%  12�مثل أعضاء التعاونیات ما ال �قل عن    الیوم،

مالیین   3تعمل التعاونیات البالغ عددها  و من البشر�ة.  

عالم   لبناء  معا  األرض  وجه  على    أفضل، تعاونیة 

تجار�ة مدفوعة �القیم ولیس �أجر رأس   أعمالبوصفها  

 . المال

الدولي احتفل   التعاوني  أیلول    التحالف    2020في 

بیان    ) إلنشاء25(والعشر�ن  �الذ�رى السنو�ة الخامسة  

اتفق المشار�ون   ،1995  عام  وفي.  الهو�ة التعاونیة

  ) 31(  في المؤتمر التعاوني العالمي الحادي والثالثین

في مانشستر على تعر�ف    تحالف التعاوني الدوليلل

وحددوا قیمهم المشتر�ة، وأضافوا االهتمام   التعاونیات،

 . )7( �المجتمع �اعتباره المبدأ التعاوني السا�ع

هذا البیان التوجیه والمشورة للمؤسسات التعاونیة   یوفر

العالم.   أنحاء  جمیع  التعاونیة وتعتبر  في  المبادئ 

�موجبها   التعاونیات  تضع  توجیهیة  مبادئ  السبعة 

 .قیمها موضع التنفیذ

فقد �كون من المهم   التعاونیة،ونظرا لفهم خلفیة الهو�ة  

نفس   الهند    األمرر�ط  في  الرئیسیة    أي؛ �المسائل 

لعام  التعاونیات  �شأن  الوطنیة  التعاونیة  السیاسة 

(ال،  2002 المصرفي  التنظیم  قانون  )  معدلوتأثیر 

العلیا    ، 2020  للعام المحكمة  القانون  على  وحكم 

 . 2011  للعام)  97(التعدیل  الدستوري 

لعام  التعاونیات  �شأن  الوطنیة  التعاونیة  السیاسة 

2002 . 

السیاسة  تشمل   �شأن  أهداف  الوطنیة  التعاونیة 

ضمان أداء التعاونیات على    ،2002  للعام  التعاونیات 

أساس القیم والمبادئ التعاونیة األساسیة على النحو 

المنصوص علیه في إعالن مؤتمر التحالف التعاوني 

 . 1955  للعام  الدولي
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في  نتج  لقد   التمعن  الوطنیة  عن  التعاونیات  سیاسة 

التالیة:   المالحظات  عقدین  على مدى  تبقى  القد�مة 

من    وثیقة عقدین  �عد  حتى  أهمیة  أكثر  السیاسة 

ه على ولكنها تدعو إلى مراجعة مالئمة ألن  صیاغتها،

تحقق لم  یبدو  ذلك   ما  في  (�ما  المنفذة  الو�االت 

) أهداف هذه السیاسة.  الدولحكومة الهند وحكومات  

حدثت  و  السیاسة  قد  صیاغة  منذ  مختلفة  تطورات 

التطورات   توثیق  و�نبغي  �قیتالحالیة.  معظم   لكن 

على حالها إلى    2002القیود الواردة في سیاسة عام  

خالل   القیود  من  قلیل  عدد  أضیف  وقد  ما.  حد 

(  السنوات إلى )  10العشرة  تحتاج  التي  الماضیة 

التعاونیات/مبادئ   أیدیولوجیة  تشهد  ولم  توضیح. 

ولكن هناك حاجة إلى    تغییر،التعاونیات األساسیة أي  

ا هذه  معالجة  مدى  في  إدارة التدقیق  أثناء  لمبادئ 

التعاونیات على مختلف المستو�ات. و�مكن صیاغة  

 تنفیذها. تیسرأهداف السیاسة الوطنیة �طر�قة 

 

 

یتم أن  األنشطة   �جب  في  التعدیالت  أثر  تقییم 

الهو�ة   على  توثیق    التعاونیة،المصرفیة  یتعین  وقد 

 السمات البارزة توثیقا مبررا في السیاسة الوطنیة.

 . 2020 (المعدل) للعام قانون التنظیم المصرفي

) لعام  معدلتأثیر قانون التنظیم المصرفي (السیكون ل

 اتعر�فهمن ناحیة  على حق الهو�ة التعاونیة    2020

طو�لة    اومبادئه  اوقیمه  اوأخالقه آثار  الد�مقراطیة 

األجل على مستقبل التعاونیات. و�جب أ�ضا اختبار  

ومن المعتقد .  بیان الهو�ة التعاونیةما إذا قد تم تجاهل  

  45و  12�موجب أحكام المادتین    على نطاق واسع 

وال التعاونیات  �حقوق  �مس  �  دولأنه   سیرهاالتي 

و� األحكام   نبغياألعضاء.  في  النظر  مواصلة 

لرأس  المتعل التعاونیة  المصارف  وتنظیم  �إصدار  قة 

المال المدفوع واألوراق المالیة ألنها قد ال تكون ذات 

 صلة مباشرة �منطقة العملیات المصرفیة. 

 

 

 

 

 

(التعدیل  الدستور  قانون  على  العلیا  المحكمة  حكم 
 . 2011 لعام) ل 97

لقد عكست ردود الفعل على حكم االستئناف الصادر  
العلیا في الهند  عن   2021تموز    20  في   المحكمة 

قدمته حكومة الهند ضد حكم محكمة غوجارات   الذي
القانون  �شأن    2013نیسان    22  الصادر بتار�خ  العلیا

لعام  97(التعدیل    الدستوري  أطلق  (الذي    2011) 
�عد    علیه   اإلحساس )؛  2011  عام  قانون اسم  فیما 

بل إن  !  وخیبة األمل  واالستیاء،  والتعاسة،  �الصدمة،
في   النظر  إعادة  إلى  الحاجة  عن  أعرب  البعض 

في    االختالفات، الثغرات  عام و�زالة    ، 2011  قانون 
البرلمان.   في  إدخالها  خلفیة   ومنو�عادة  فهم  المفید 

هذه    المسألة سیاق  المبذولة    التطورات،في  والجهود 
للعام    ،111لصیاغة الدستور (مشروع قانون التعدیل  

یتم الوفاء بتفاصیل الحكم الصادر عن �ل   . 2009
العلیا غوجارات  محكمة  �شأن   من  العلیا  والمحكمة 

واالقتراحات التي ینبغي النظر   ،2011صحة القانون  
المستقبل   في  العمل  لمسار  أجل  فیها  ضمان  من 

 سیة للتعدیل الدستوري المقترح). األهداف الرئی
 
 
 
 



41 
 

على    ، 2004تشر�ن الثاني    22بتار�خ  عقد اجتماع  تم  
شاراد   شري  برئاسة  الوطني  وز�ر    �اور، المستوى 

االتحادي المقترحات    آنذاك،   الزراعة  في  للنظر 
العمل  تكفل  دستور�ة  تعدیالت  �إدخال  المتعلقة 
المستقل والد�مقراطي والمهني للتعاونیات. وعمال بهذا 

لجنةت  االقتراح، الثاني    2  في   شكلت    2004تشر�ن 
  سس.  الراحل  عضوا برئاسة الد�تور  13مكونة من  
للهند  رئیس    سیسود�ا، الوطني  التعاوني  االتحاد 
NCUI  لوضع للمقترحات.   آنذاك  النهائیة  الصیغة 

و�رجع ذلك أساسا    استراتیجیة، وناقشت اللجنة وضع  
  �ان   ،1919إلى أنه �موجب قانون حكومة الهند لعام  

موضوع 'الجمعیات التعاونیة' أصال في البند   قد ورد
من    33من قائمة المقاطعات واستمر في البند    13

المقاطعات   وضعقائمة    الهند حكومة    قانون   اهالتي 
و 1935لعام   التعاونیة.  'الجمعیات  '  استمر موضوع 

 البند �موجب دستور الهند �جزء من الحق،وقت  في
، أي قائمة  الثانیة  القائمة-ضمن الجدول الخامس    32

المذ�ور�ن   �نت جزًءا من �ال االجتماعینوقد  .  الدولة
�عد  أعاله من  أصدر    ذلك،.  التعاون  وزراء  مؤتمر 

  2004كانون االول    7في    الذي عقد  الدولمختلف  
المذ�ورة  قرار   الدستور على غرار المقترحات  تعدیل 
بتمكین   القضا�المعالجة    أعاله، المتعلقة  الرئیسیة 

 . التعاونیات

عن   الهند  حكومة  أجرتها  التي  المشاورات  أسفرت 
  ) عدد Iللتعدیالت الدستور�ة:    تثمانیة مجاالتحدید  

وأصحاب   اإلدارة  مجلس    ومدة   المناصبأعضاء 
  وقف و   ) التنازلiii  المجلس،أعضاء    ) انتخابiiالتولي  

مراجعةiv  االدارة،مجلس   الجمعیات   )  حسا�ات 
 ) حقvi  العامة،) عقد اجتماعات للهیئات  v  التعاونیة،

 ) اإلرجاع،vii  المعلومات،العضو في الحصول على  
viiiوالعقو�ات ) الجرائم. 

الدستوري مشروع   للعام   )،111  التعدیل(  القانون 
قانون  تمت صیاغة مشروع    لهذا،  وحصیلة:  2009

نطاق    ومناقشته  ،2009عام   تم  و   واسع،على  �ما 
الهند    طرحه دستور  تعدیل  لمواصلة  البرلمان  في 

االقتصاد�ة   التنمیة  في  التعاونیات  مساهمة  لضمان 
�شكل   للبالد، والجمهور  األعضاء  مصالح  ولخدمة 
استقالل    عام، والعمل   التعاونیات،ولضمان 

و   الد�مقراطي، المهنیة.  اللجنة  لقد  واإلدارة  دعتني 
في   �الزراعة  المعنیة    2010حز�ران    18البرلمانیة 

التعدیالت   �شأن  نظري  وجهات    المقترحة، لعرض 
  الجدیدة،   43Bوخاصة �شأن قضا�ا مثل إدراج المادة  

الجمعیات   وتأسیس    والتعار�ف،  التعاونیة،وتعز�ز 
التعاونیة   التعاونیة،الجمعیات   الجمعیات  وتطبیق 

أقالیم    )MSCS(  الوال�اتمتعددة    االتحاد،على 
صدر    وأخیرا،وما إلى ذلك.    القائمة،واستمرار القوانین  

�انون    22من قبل لوك سابها في    2011  قانون عام
في    2011  االول سابها  االول  28وراجیا    �انون 

في  2011 الهند  رئیس  موافقة  على  وحصل   .12  
  15ودخل التعدیل حیز التنفیذ في    2012  كانون ثاني

الرسمیة    لهند�عد أن صدر في جر�دة ا  2012  شباط
 . 2012 �انون ثاني 13 في

  2011  عام  : ینص قانون استمرار القوانین القائمة
  ا على نفاذ القانون لمدة سنة بدء  التعدیل، من خالل  

لتعدیل قوانین الوال�ات    الوال�ات  على  سر�انهتار�خ    من
 المتعلقة �الجمعیات التعاونیة. 
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مؤتمرا   NCUIاالتحاد التعاوني الوطني للهند  ونظم  
في   األول    12وطنیا  قیادة   2012تشر�ن  تحت 

سینغ   �ال  شاندرا  البرلمان   �اداف،الد�تور    عضو 
 NCUIاالتحاد التعاوني الوطني للهند  ورئیس    السابق

حیث ُطلب من جمیع الوال�ات/األقالیم   ت،الوقفي ذلك  
قوانین   لتعدیل  الالزمة  التدابیر  اتخاذ  االتحاد�ة 

  عام  الجمعیات التعاونیة الحكومیة �ما یتفق مع قانون 
وال�ة    22عدلت    ، 2012  أیلول�حلول  و .  2011

 . 2011 قانون عامقوانینها وفقا لبعض أحكام 
: أصدرت 2013حكم محكمة غوجارات العلیا لعام  

الحكم   2013نیسان  22محكمة غوجارات العلیا في 
التعدیل ینتهك البنیة األساسیة أن    "  –ینص على    الذي

للدستور ما دام موضوع" الجمعیات التعاونیة "مدرجا  
الجدول   من  األولى  القائمة  الوقت    السا�ع،في  وفي 

). ولم  2(  368لم یتم االمتثال ألحكام المادة    نفسه،
�سمح الدستور بتقلیص سلطة الهیئات التشر�عیة في  

 الثانیة  الوال�ات �شأن الموضوع المذ�ور في القائمة
المادة   إلى  اللجوء  فإننا   و�التالي،).  2(   368دون 

العامة   �المصلحة  المتعلق  التقاضي  لهذا  نسمح 
  ] 2011لعام    97عدیل �إعالن أن الدستور [قانون الت

ال یتضمن  المادة    IXB  قسمالذي    إلى   243ZHمن 
الهند ألنه ال   یتجاوز  243ZTالمادة   سلطة دستور 

المادة   إلى  التي تنص 2(   368یلجأ  الدستور  ) من 

أغلبیة الهیئات التشر�عیة في الوال�ات. بید  إقرارعلى  
القانون أخرى من    قسامأن هذا األمر لن یؤثر على أ

�اإلضافة الى  ".    ]2011  لعام  97التعدیل  [  الدستوري 
 ."طلب "وقف تنفیذ الحكم أنه تم رفض

العلیا المحكمة  مجلس    اطلع:  2021  لعام  حكم 
العلیا   عن    المستأنفالحكم  على  المحكمة  الصادر 

 - محكمة غوجارات العلیا وعرض الحكم
�التأیید "   العلیا  الصادر عن المحكمة  الحكم  �حظى 

�الكامل من    IXB  قسمإال �القدر الذي �قضي �إلغاء ال
  قسم ال  قر �عدم سر�ان�ُ   أعاله،. و�ما قلنا  دستور الهند

IXB    المجتمعات� یتعلق  فیما  إال  الهند  دستور  من 
التعاونیة المتعددة الوال�ات داخل مختلف الدول وفي  
على   و�ناء  الهند على حد سواء.  في  االتحاد  أقالیم 

في    ذلك، البت  الحكم    نصوقد    ".  االستئنافاتیتم 
  أن   ...، علىتم اإلبالغ عنهالذي    المذ�ور  المخالف

األمر األكثر أهمیة هو أنه �مجرد أن ترسم المحكمة "
وهي األحكام الجوهر�ة (المادة    الصلة، األحكام ذات  

243ZH  243المادة    إلىZT( ،    ومع عدم دستور�ة
یبدو   الحدیثة،مما �جعل هذه األحكام    األحكام،تلك  

المادة   في  الواردة  األحكام  والمادة    243ZRأن 
243ZS   لن تكون لها العكازات التي ال �مكن بدونها

تطبیق هذه األحكام وال �مكن استدامتها. و�جب أن 
غیر   الجزء  ال   الدستوري،�ظل  جزءا  سیشكل  الذي 

قائما إذا    ،243ZSوالمادة    243ZRیتجزأ من المادة  
 أخرى،أر�د لألحكام المعنیة أن تتحمل الحیاة. و�عبارة  

تعید   أن  المحكمة  على  المیتة  یتعین  األحكام  إحیاء 
المادة   في  والمادة    243ZQإلى    243ZIالواردة 

243ZT و�جب أن �طبق مبدأ التقسیم على أسس .
 أكبر.

التي    األحكام،لم یتم اإل�قاء على    في حالوأرى أنه  
أنها غیر   تفعیلفإن  حیة،  دستور�ة،تبین  �مكن   ه ال 

 . بوضوح 243ZQو 243Rالمادتین 
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أختلف �كل احترام مع الرأي الذي    الصدد،وفي هذا  
بتطبیق مبدأ  والكر�م فیما یتعلق    اتخذه أخي المحترم

للفصل.   النظر هذه  و القابلیة  تم    للمسألة،من وجهة 
 "  االستئنافرفض 

 :مقترحات �شأن مسار العمل في المستقبل

ال �ستبعد الحكم الصادر عن المحكمة العلیا   .1
واحدة أو أكثر من حكومات إمكانیة أن تقرر  

) بنود إلغاءالوال�ات/الوال�ات المتحدة تعدیل (
سمح  قوانین جمعیاتها التعاونیة. و�نبغي أال �ُ 

االحتماالت   هذه  مثل  إن    المرجحة،�إجراء 
 .وجدت

  الحالي، إلى في الوقت    هناك حاجة ملحةإن   .2
  التعجیل �التعدیالت التي أدخلت على قانون 

الوال�ات متعددة  التعاونیة  لعام   الجمعیات 
المجاالت    2002 إدراج  إلى  الحاجة  إلبراز 

أي   یؤثر  وقد  التعدیل.  في  المحددة  الثمانیة 
قانون عام     2002تأخیر إضافي في تعدیل 

حكومة   تبذلها  التي  الجهود  مصداقیة  على 

التأخی إلى  الهند. و�ؤدي هذا  أ�ضا    شكوكر 
محدودة الوال�ات   غیر  لحكومات  �النسبة 

 إلدخال تعدیالت على قوانینها التعاونیة. 
المصرفیة    .3 التنظیمات  قانون  أحكام  انبثقت 

لعام  المعدل( الحكم    2020)  سیاق  في 
التعدیالت    العلیا،الصادر عن المحكمة   عن 

التي أدخلت على قانون التنظیمات المصرفیة  
تتطلب إعادة النظر في قد  ر�ما  و   ،1949لعام  

 التعاونیة. المتعلقة �البنوكالتنظیمات 
أن تعقد �أ�ضا    لوزارة التعاون االتحادي�سمح    .4

  التعدیل،في نفس الوقت مشاورات تنظر في  
علیه الهیئات التشر�عیة   ادقكما �جب أن تص

نصف    لوال�اتل عن  عددها  �قل  ال  التي 
قرارات    الوال�ات المغزى �موجب  ذات   تحمل 

قبل أن ینص   التشر�عیة،تصدرها تلك الهیئات  
في   التعدیل  هذا  على  القانون  مشروع 

 المستقبل. 
أن   .5 اعتبارها  في  دائما  الهند  حكومة  تضع 

�سلطة  حصرا  للوال�ة تتمتعالهیئات التشر�عیة 

لل القوانین  �المسائل   وال�اتسن  یتعلق  فیما 
 في الجدول السا�ع ". llالمدرجة في القائمة 
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 والتعاونیات: وجهة نظر من جمهور�ة �ور�ا االقتصاد االجتماعي والتضامني مقابلة صوتیة: تقاطع األطر القانونیة لمبادرة  

 

 
مركز    ،الفر�ق الدولي   ةمدیر   لي،  السیدة: جوهي

 . التعاونیات الدولیةللتنمیة،  سابینیت 

 

 

 

 

 

 

�شكل المقترح    ال  اإلطاري  لالقتصاد  القانون 

لكنه    حكومیة،في �ور�ا أولو�ة    االجتماعي والتضامني 

الخاصة    قد والبرامج  السیاسات  دمج  في  �ساعد 

االقتصاد االجتماعي  �التعاونیات وغیرها من منظمات  

في �ي    والتضامني، �فعالیة  اإلسهام  من  �مكنها 

لي،  تحدثنا إلى السیدة جوهي  قد  االقتصاد والمجتمع. و 

شرحت �یف أن القانون المقترح لن �طغى على  التي 

سیعزز فقط عالقتها   التشر�عات القائمة للتعاونیات بل

منظمات   والتضامني مع  االجتماعي  االقتصاد 

 األخرى. 

 

 

 

 

 

 

االقتصاد   التعاونیات وغیرها من منظمات  قد قدمتو 

والتضامني   المشار�ع   �ور�ا،في  االجتماعي  مثل 

والمؤسسات   من    المجتمعیة،االجتماعیة  العدید 

المجتمعات   لدعم   19-یدفجائحة �و المبادرات خالل  

بین    المحلیة، �بیر  إلى حد  تزال مجهولة  ولكنها ال 

و�عتبر   الجمهور.  لالقتصاد    شاملالقانون  العامة 

اقتراحًا جدیرًا �الترحیب �قدمه االجتماعي والتضامني  

االقتصاد منظمات  �شارك مع    الذي ICOOPبرنامج  

الواقع في  االجتماعي والتضامني   أخرى على أرض 

وتحقیق   المحلیة  المجتمعات  التنمیة دعم  أهداف 

   و�ناء اقتصاد شامل. المستدامة
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 في �ور�ا منظمات االقتصاد االجتماعي والتضامني وجود قانون   سیوفرلمعرفة �یف  ليإلى هذه المقابلة الصوتیة مع السیدة جوهي  ستمعا

 اجتماعیة مماثلة.  وأهدافمشتر�ة  تتمتع �قیم التي االقتصاد االجتماعي والتضامني بیئة تمكینیة للتعاونیات وغیرها من منظمات  
 

 

https://youtu.be/1F3to1J3AKQ
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