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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



�شركاء منظمة تنمية املجتمع كالريتي
تنمية التعاون الزراعي الدويل  /املتطوعون يف تعاونية ماوراء البحار امل�ساعدة (:)ACDI/VOCA

 ACDI/VOCAهي منظمة أ�هلية غري ربحية خم�ص�صة لتح�سني معي�شة النا�س يف الدول النامية من خالل تنمية
املجتمع ،واخلدمات املالية ،وتطوير امل�شاريع ،أ
والنظمة الزراعية .عن طريق تزويد امل�ساعدة ا إلدارية والفنية للمقاولني ،يف امل�شاريع
ال�صغرية واملتو�سطة ،للمزارع وال�صناعات الزراعية ،وامل ؤ��س�سات املالية ،واالحتادات ،والتعاونيات ،واملنظمات الغري حكومية ،والوكاالت
احلكومية ،واملعاهد البحثية والتعليمية ،وتقوم الـ ACDI/VOCAبتي�سري منو قاعدة اقت�صادية عري�ضة و�إن�شاء جمعيات مدنية
ن�شطة .حلل معظم م�شاكل التنمية امل�ستع�صية وامللحة ،تقوم  ACDI/VOCAبتزويد مزيج خم�ص�ص من امل�صادر أ
وال�ساليب
التي ُ�سنت من أ�كرث من � 40سنة من التنمية االقت�صادية الناجحة يف أ�كرث من  145دولة.www.acdivoca.org .

اجلمعية أ
المريكية للتعاون وال�ضمان االجتماعي امل�شرتك ()AAC/MIS

 AAC/MISأ�ن�شئت عام 1979م كجمعية �إقليمية مكونة من  38تعاونية و�شركات م�شرتكة يف  21دولة على امتداد
�شمال وو�سط وجنوب أ�مريكا والكاريبي .وتعترب جزء من �شبكة �ضمن التعاونيات الدولية  /احتاد الت أ�مني الدويل (بني على أ��س�س
اململكة املتحدة) وثالث جمعيات �إقليمية يف أ�وروبا ،و أ�فريقيا ،و�آ�سيا ،التي ت�ضم � 141شخ�ص أ��سا�سي م ؤ�من يف  67دولة .عامل
تركيز رئي�سي لـ  AAC/MISهو امل�ساعدة بوا�سطة املنظمات التي ت�صل وتخدم ال�سكان الذي ال ميكنهم احل�صول حالياً
ل�ضمان احلماية www.aacmis.org.

 CHFالدولية:

مهمة  CHFالدولية هي أ�ن تكون حافزاً للتغري االيجابي الطويل املدى يف القانون وجمتمعات حمدودي الدخل حول العامل
ت�ساعد على التطور االجتماعي واالقت�صادي وال�شروط البيئية.
 CHFت�صمم برناجمها يركز على حلول منا�سبة اجتماعياً وبيئياً واقت�صادياً ل�ضمان أ�ن املجتماعات امل�ستفيدة ت�ستطيع أ�ن
تدير وتتحمل تطويرها م�ستقب ً
ال بخطى ثابتة CHF .تعمل بحد متو�سط  30دولة كل �سنة .ورفع مبادئ الدميقراطية للبناء
الفعال ،وتقوية وتعزيز التغيري داخل امل ؤ��س�سات املحلية واملجتمعات ،وت�شكيل آالراء ال�سيا�سية التي متيز وتدعم أ�كرث املبادئ قيمة
يف العامل.www.chfinternational.org .

م ؤ��س�سة الند اوالك�س (:)Land O’Lakes

الند اوالك�س هي واحدة من أ�برز تعاونيات ملكية-املزارع أالمريكية .الند اوالك�س قدمت خط وا�سع من التجهيزات الزراعية
للنتاج واخلدمات التجارية .تقوم الند اوالك�س باالعمال
للمزارعني والتعاونيات املحلية والعمالء عرب الدول .كمثل فن الدولة إ
التجارية حملياً يف كل الواليات الـ  ،50وباملثل عاملياً .نظره الند اوالك�س هي أ�ن تكون أ�حد أ�ف�ضل ال�شركات الزراعية والغذائية
يف العامل .ألكرث من  25عاماً ،بكل فخر قامت الند اوالك�س العاملية للتنمية بالتدريب والدعم الفني الناجح �إىل – ومن خالل
– املجتمعات  ،وال�صناعة  ،واملنظمات  ،واجلماعات املنتجة  ،واملعاجلات ،والتجار ،مغطي ًة بذلك جزء كبري يف جمال �صناعات
أالطعمة والزراعة يف أ�كرث  60دولة www.idd.landolakes.com.



جمعيات التجارة التعاونية الوطنية ()NCBA

التحالف التعاوين يف الواليات املتحدة أالمريكية ( :)CLUSAأ��س�ست يف 1916م كتحالف تعاوين يف الواليات املتحدة
أالمريكية ،وهي أ�قدم جمعية جت ارية وتعاونية تنموية وطنية يف الواليات املتحدة أالمريكية .كما أ�نها القائدة للجمعيات
الوطنية أالع�ضاء يف التعاونيات يف كل القطاعات االقت�صادية .ومهمة  NCBAهي تطوير وحت�سني وحماية م�شروع
التعاونيات NCBA .تقدم  ،برجمة التعاونيات التعليمية ذات اجلودة العالية ،وال�سيا�سة الوطنية العامة الناجحة وبرامج
التنمية ،وتت�ضمن برنامج عاملي فعال  ،الذي يقوم مب�ساعدة النا�س على تطوير بلدانهم و�إن�شاء أ�عمال جتارية ميتلكها
أالع�ضاء www.ncba.coop.

اجلمعية التعاونية لالت�صاالت الوطنية (:)NTCA

اجلمعية التعاونية لالت�صاالت الوطنية �“ ،صوت االت�صاالت الريفية”  ،وهي جمعية رئي�سية غري ربحية متثل أ�كرث من 560
تعاونيات تلفونات ريفية �صغرية و�شركات جتارية NTCA .هي جمعية متعددة اخلدمات ،تعر�ض جمموعة عري�ضة
من خدمات أالع�ضاء ،وتت�ضمن برنامج عالية الكفاءة يف ال�شئون احلكومية ،وممثلني خلرباء القانون وال�صناعة ،و�سل�سلة
عري�ضة من اخلدمات التعليمية ،وت�صنيف �شامل للمبادئ القيا�سية واخلا�صة وكذا برنامج عالقات عامة ،ودائرة مكتملة
من اللقاءات الوطنية واالقليمية .ويعمل برنامج  NTCAالعاملي مع احلكومات ،واملجتمعات ،وامل�ستفيدين آالخرين،
وذلك لتح�سني التنمية االقت�صادية يف املناطق التي ت�شملها اخلدمة يف الدول النامية وذلك بوا�سطة تو�سعة الو�صول العاملي
للتوا�صل وتكنولوجيا املعلومات www.ntca.org.

اجلمعية الوطنية لكهربة الريف العاملية املحدودة (:)NRECA

تدير  NRECAوتعاونياتها أالع�ضاء برنامج اال�ست�شارات الفنية وامل�ساعدة يف الدول النامية حول العامل .كان الغر�ض
الرئي�سي من برامج  NRECAالعاملية هو ت�صدير النموذج أالمريكي لكهربة الريف .منذ عام 1962م  ،مت ت�شكيل 250
تعاونية كهربائية يف  14دولة نامية .اليوم هذه املرافق تزود خدمة الكهرباء �إىل أ�كرث من  34مليون ن�سمة� .إ�ضافة �إىل
ذلك ،ف�إن (نريكا)  NRECAتعمل حالياً يف ت�سع دول لتزويد امل�ساعدة الفنية وا إلدارية ،و�إن�شاء التعاونيات ومرافق
الالمركزية أالخرى ،و�إدارة برامج التدريب ،وتقدمي برامج الطاقة املتجددة (الرياح ،الطاقة ال�شم�سية ،الطاقة املائية،
وطاقة املخلفات الع�ضوية) www.nreca.org.

القرا�ض (:)WOCCU
م ؤ��س�سة املجل�س العاملي الحتادات إ

كمنظمة منوذجية عاملية ،تعترب  WOCCUهي الرائدة يف الدفاع عن خطة التبادل املعريف ووكالة التنمية الحتادات
ا إلقرا�ض .يت�ضمن أ�ع�ضاء  WOCCUاحتاد جمعيات ا إلقرا�ض االقليمية والدولية ،واجلمعيات التعاونية ،ومنظمات
اخلدمة التجارية .والر ؤ�ية اخلا�صة بـ  WOCCUهي “�إحتادات �إقرا�ض ذات جودة عالية لكل �شخ�ص” متكني ماليني
أال�شخا�ص من النماء بوا�سطة تزويد خدمات الو�صول �إىل خدمات ميكن �شرائها”  .اليوم � ،إحتادات ا إلقرا�ض يف  91دولة
تزود أ�كرث من  136مليون �شخ�ص حول العامل بفر�صة النماء من خالل الو�صول �إىل توفري �آمن ،وقرو�ض ميكن دفعها،
وفر�صة مل�ستقبل أ�ف�ضل www.woccu.org.



خ�لال معظم الق��رن الماضي ،كانت التعاونيات ف��ي العديد من
التط��ورات والقيادات االقتصادي��ة على الرغم م��ن االختالف الكبير
في التصورات والسياس��ات وخلفيات االس��تعمار ،خاضعة إلطار عمل
قانوني ُمتشابه حيث أن أي إدارة كانت عرضة للمحاسبة من الدولة
بد ًال من األعضاء



استهالل

يف

مار����س  ،2005أ�ن�ش أ����ت ثم���ان منظم���ات تنمي���ة تعاونية  ،والتي هي أ�ع�ض���اء يف جمل�س تنمي���ة التعاونيات اخلارجية
( ، )OCDCبدع���م م���ن الوكال���ة أالمريكي���ة الدولي���ة للتنمي���ة ( ،)USAIDأ�ن�ش أ����ت قان���ون اجلمعي���ات واملب���ادرة
التنظيمي���ة ( . )CLARITYالغر����ض م���ن كالريت��ي هو �إن�ش���اء ون�شر جمموعة م���ن املبادئ إلع���ادة ت�شكيل قانون
اجلمعيات بنا ًء على اخلربات اجلماعية ألع�ضاء املنظمات.
نتائج هذا التقرير من ال�سنة أالوىل لـ كالريتي  .من خالل �سري العمل خالل ال�سنة  ،م�شروع كالريتي ،أ�دار و�ساعد
يف تر�سي���خ قان���ون �سبيج���ل وم���اك ديرميد  ،توىل ور�شات العم���ل ووا�صل البحوث ب�ش أ�ن اعادة ت�شكي���ل قانون اجلمعيات
حول العامل.
اخل�ب�راء اخلارجي�ي�ن كانوا م�ست�شاري���ن ،وباملثل العاملني يف امليدان من منظمات التنمي���ة التعاونية ( .)CDOsمن
خالل هذا التقدم يف أالبحاث أ
والفكار ،قدمت كالريتي م�سودة �إجمالية ملبادئها واتفق عليها با إلجماع ومت امل�صادقة
عل���ى جمموع���ة من املبادئ الرئي�سية لقانون �إعادة ت�شكيل اجلمعيات الذي ُي ّفعل هذا التقرير .امل�شروع أ�ي�ضاً قدم �إطار
حتليلي “قواعد” لتقييم بيئات قانونية ت�شاورية ،وملحات تعك�س ت أ�ثريات �إعادة الت�شكيل القانونية حول العامل.
با إل�ضافة �إىل هذا التقرير ،أ��س�ست كالريتي موقع على االنرتنت لن�شر املعلومات حول قانون اجلمعيات والتنظيمات.
املوق���ع ه���و ، www.ocdc.coop/clarity/default.htm ،معامله ( )1حوا�شي �شامل���ة ل�سرد قانون اجلمعيات،
التنظيم���ات ،وثائ���ق حتليلي���ة ،ومعلوم���ات أ�خ���رى متعلقة مبنح بيئ���ات قانونية لتطوي���ر اجلمعي���ات ؛ ( )2ن�سخة قابلة
للتنزيل من هذا التقرير؛ و ( )3روابط ملواد البحث واملنظمات املتعهدة بتعزيز منح بيئات قانونية للجمعيات.
ن���ود أ�ن ن�شك���ر كل منظم���ات تنمية التعاونيات ( )CDOاالع�ض���اء يف كالريتي ،والوكالة االمريكي���ة الدولية للتنمية
( ،)USAIDوالعدي���د م���ن امل�شاركني يف ور�شات عمل كالريتي الذي���ن ح�سنوا ب�شكل كبري وعميق فهمنا .ونرغب أ�ن
نع�ب�ر ب�ش���كل خا�ص عن تقديرنا ملوظفي �سبيجل وماك ديرميد الذي���ن أ��سهموا يف م�سودة هذا التقرير ،وتنظيم تر أ��س
ور�ش العمل ،وموا�صلة البحث  ،والت�صنيف ال�شامل ل�سرد هام�ش مواد قانون اجلمعيات ,وت أ��سي�س موقع كالريتي على
االنرتنت الذي كان له قيمه كبرية .ون�شكر أ�ي�ضاً توم كارتر ،الذي كان حثه ودعمه مفيد لكالريتي .يف أالخري ،نحن
نريد أ�ن نتعرف على من �ساعدنا على االنطالق وا إلبداع و�إح�ضار أ�فكارنا �إىل الواقع يف خمطط عمل مفيد.
جيم كاويل وميرباتو ت�سيجي
ر ؤ��ساء جمل�س ال�شركة
جمعية قيادة كالريتي



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 باستقاللية وديمقراطية.



المقدمة

خالل معظم القرن املا�ضي ،كانت التعاونيات يف العديد من التطورات والقيادات االقت�صادية على الرغم
من االختالف الكبري يف الت�صورات وال�سيا�سات وخلفيات اال�ستعمار ،خا�ضعة إلطار عمل قانوين ُمت�شابه
حي���ث أ�ن أ�ي �إدارة كان���ت عر�ضة للمحا�سب���ة من الدولة بد ًال من أالع�ضاء .بدءاً من النموذج “الربيطاين
الهن���دي القيا�س���ي” يف امل�ستعم���رات الربيطاني���ة والتو�س���ع من خالل تعاوني���ة “بارا�ستاتال����س” يف الدول
املتحدث���ة بالفرن�سي���ة ،والوالي���ات أ
والج���زاء الت���ي حت���ت �سي���ادة تعاوني���ات يف امري���كا اجلنوبي���ة واالحت���اد
ال�سوفيت���ي ال�ساب���ق ،التعاونيات ح���ول العامل كانت خا�ضعة إلطار عمل قان���وين م�شرتك� .إطار العمل قلل
م���ن دور أالع�ض���اء يف التحك���م ب�ش ؤ�ون التعاونية وحل حملهم موظفون حكومي���ون أ�و حزبيون ،غالباً كان ه ؤ�الء
يعملون يف مكتب م�سجل التعاونية.
وجه.
يف ال�سبعينيات ،الدولة �سيطرت على منوذج تنمية التعاونيات الذي و�صل �إىل أ� ّ
قوان�ي�ن التعاوني���ات ح���ول الع���امل املتط���ور مكن���ت امل�سجلني م���ن تعيني وع���زل املدراء وامل���دراء العم���وم ،لتوجيه
الق���رارات التجاري���ة أال�سا�سي���ة ،وحل���ل أالداء حت���ت التوقع���ات للتعاوني���ات ،ولطل���ب تعديالت الئح���ة القوانني
الفرعي���ة ،وحتدي���د متطلبات الع�ضوية ،وتعمل ككيان ق�ضائي لكل النقا�شات حول �إ�شراك التعاونيات ،مت�ضمناً
النقا�ش���ات ح���ول �إ�ش���راك امل�سج���ل .التعاونيات حت���ت هذه أالط���ر القانونية للدول���ة احلاكمة غالب���اً افتقرت �إىل
احلقوق القانونية للتجارة اخلا�صة أالخرى ،مت�ضمناً حق املقا�ضاة أ�و أ�ن ُتقا�ضى� ،إبرام العقود ،أ�و الدخول �إىل
خط جديد يف التجارة بدون أ�خذ �إذن من احلكومة.
التعاوني��ات حت��ت هذه أ
الطر القانونية للدول��ة احلاكمة غالب ًا افتق��رت �إىل احلقوق القانونية
للتج��ارة اخلا�ص��ة أ
الخرى ،مت�ضمن ًا حق املقا�ض��اة أ�و أ�ن ُتقا�ضى� ،إبرام العق��ود ،أ�و الدخول �إىل
خط جديد يف التجارة بدون أ�خذ �إذن من احلكومة
التي���ار ق���د ارتد آالن .حت���ركات التعاونيات الوطنية ومنظمات تنمية تعاوني���ات الدولية قد �شكلت �إجماع جديد
حول �إعادة ت�شكيل بيئات ا إلتاحة القانونية.
ا إلجم���اع اجلدي���د ي�ش���دد عل���ى اال�ستقالل م���ن احلكوم���ات و�إزالة احلواجز مل�ش���روع التعاوني���ة يف كل القطاعات
االقت�صادي���ة .قان���ون التعاوني���ات وتنظيم املبادرة (كالريت���ي) كان قد ُ�شكل بوا�سطة ثماني���ة منظمات أ�ع�ضاء يف
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جمل�س ما وراء البحار لتنمية التعاونيات ل�صياغة جمموعة من املبادئ أ
والدوات التحليلية لتقييم قانون التعاونيات
والتنظيمات يف �ضوء هذا ا إلجماع اجلديد.
م���ن خ�ل�ال �سل�سلة من االجتماعات ،وور�ش العمل ،واالت�صاالت الت�شاورية ،واملراجعة ال�شاملة للمادة املطبوعة ،قدمت
كالريتي جمموعة من املبادئ لبيئات االتاحة لقانون اجلمعيات التي تدعم هذا التقرير .املبادئ لي�ست قانون منوذجي.
كالريتي مل ت�صادق على أ�ي منوذج قانون معني لكل الدول .أ
بالحرى ،مبادئ كالريتي مق�صودة أ�ن ُت�ستخدم بوا�سطة
حركة تعاونية حملية لتحلل بيئة قانونية وتنظيمية وت ؤ��س�س عملية للتغيريات ال�ضرورية املقرتحة.
مب���ادئ كالريت���ي اجلوهري���ة للبيئ���ات املتاحة للتعاونيات قد مت �شرحه���ا بالتف�صيل يف الق�سم الت���ايل من هذا التقرير.
ه���ذه املب���ادئ قد ُقدمت بطريقتني حتليلية «قواعد» التي ميك���ن ا�ستخدامها الختبار بيئات قانونية وتنظيمية معينة.
تالي���اً للقواع���د هناك جمموعة من املظاه���ر اجلانبية التي مت �إعدادها بوا�سطة املنظم���ات أ�ع�ضاء كالريتي التي ت�شرح
كيف أ�ن بع�ض حركات التعاونيات أ�ثرت يف ت�شريعات �إعادة الت�شكيل يف البلدان التي تعمل فيها .يف نهاية التقرير يوجد
ملحقني:
أالول يق���دم نب���ذة تاريخي���ة ق�صرية عن التطورات يف قوان�ي�ن التعاونيات ومبادئ التعاوني���ات التقليدية ؛ الثاين يقدم
جمموعة من عناوين االت�صال واال�ست�شهادات �إىل م�صادر �إ�ضافية .م�صادر �إ�ضافية ون�سخة �إلكرتونية من هذا التقرير
ميكن �إيجادها على موقع كالريتي على االنرتنت،
www.ocdc.coop/clarity/default.htm

اإلجماع الجديد يشدد على االستقالل 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)

لطامل���ا ا�ستخدم���ت احلركات التعاونية ،ولفرتة طويلة ،مبادئ امل ؤ��س�سات التعاونية كو�سائل تنظيمية� .إن انت�شار
امل ؤ��س�سات التعاونية يف أ�وروبا من منت�صف القرن التا�سع ع�شر وحتى نهايته جاء كنتيجة ل�صياغة ون�شر املبادئ
التعاونية من قبل جمعية رو�شديل الربيطانية للرواد املن�صفني وم ؤ��س�سة ريفايزن أالملانية لالدخار وا إلقرا�ض
التعاوين� .إن املبادئ التي مت اعتمادها من قبل هاتني املنظمتني مت فيما بعد تنقيحها و�إعادة �صياغتها من قبل
حتالف التعاونيات العاملي ومنظمة العمل الدولية وذلك بغر�ض الدعم والرتويج للتعاونيات يف البلدان النامية.
وعل���ى الرغ���م م���ن ع���ودة جذوره���ا �إىل هاتني املنظمت�ي�ن و�إىل جه���ود أ�خرى هدف���ت �إىل بلورة مب���ادئ امل ؤ��س�سات
التعاونية ف�إن كالريتي فريدة يف �صياغتها ملجموعة من املبادئ ال�شاملة التي تهدف على وجه التحديد حتليل
البيئات القانونية والتنظيمية.

تنبث���ق بع����ض مب���ادئ كالريتي من مبادئ قائمة منذ زمن طويل للم ؤ��س�س���ات التعاونية .وبالتحديد ،ف�إن املبد أ�
ال���ذي ين����ص عل���ى أ�ن ت���دار التعاونيات بطريق���ة دميقراطية م���ن قبل أ�ع�ضائه���ا ،فتكون متحررة م���ن احلكومة
وم�ستقلة عن أال�شخا�ص والهيئات من غري أ�ع�ضاءها ،كان مبد أ� أ��سا�سياً من مبادئ رو�شديل وغريها من املبادرات
للنح�سار ب�إ�ستمرار يف أالطر القانونية للبلدان النامية.
التعاونية أالخرى� .إال أ�ن هذا املبد أ� يتعر�ض إ
وكم���ا ه���و مو�ضح يف امللحق ( أ�) ،فقد ن�ش أ�ت وجهة نظر قوية ذات مرة بني اخلرباء وامل�سئولني احلكوميني تقول
ب أ�ن التعاونيات يف الدول النامية حتتاج �إىل اليد املر�شدة للحكومة من أ�جل ت�سريع تطورها .وقد قدمت وجهة
النظ���ر تل���ك امل�ب�ررات من أ�جل الت�ضحية مبب���د أ� ا إلدارة الدميقراطية ل�صالح ق���درات احلكومة القوية املقرتنة
بال�سلطة لتوجيه أ�عمال التعاونيات وال�سيطرة عليها� .إال أ�ن هذا ا إلجماع قد حتول آالن ،و أ��صبحت وجهة النظر
املقبول���ة عل���ى نطاق وا�سع يف الوقت احلا�ضر ،ووجهة النظر القوية لـكالريتي هي أ�ن ال�سيطرة احلكومية على
التعاوني���ات ت�ض���ر أ�ك�ث�ر مما تنفع و أ�ن كل التعاونيات بغ�ض النظر عن م�ستوى تطورها أ�و بلد من�ش أ�ها ينبغي أ�ن
تت�شاطر نف�س احلقوق املتعلقة ب�إدارة �ش ؤ�ونها با�ستقاللية ودميقراطية.
* مالحظة املرتجم :تعني كلمة “ ”clarityباللغة ا إلجنليزية “و�ضوح” وهي هنا مُتثـل اخت�صار للحروف أالوىل منCooperative Law :
 and Regulation Initiativeالتي تعني مبادرة تقنني وتنظيم التعاونيات.
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ُتنبع مبادئ كالريتي أالربعة أالوىل من احلاجة �إىل القانون حلماية وت�شجيع ا إلدارة الدميقراطية للتعاونيات
من قبل أالع�ضاء .وت ؤ�كد مبادئ كالريتي أ�ن أالنظمة ال�ضابطة والقانونية ينبغي أ�ن:
· حتمي ال�شخ�صية الدميقراطية للتعاونية عن تخويل أالع�ضاء ال�سلطة إلدارة منظماتهم؛
· حماي���ة ا إلدارة الذاتي���ة للتعاوني���ات وا�ستقالله���ا ع���ن احلكوم���ة أ
وال�شخا����ص والهيئ���ات م���ن غ�ي�ر
أ�ع�ضاءها؛
· حماي���ة الطاب���ع الطوعي للع�ضوية يف التعاونيات ،وال�سم���اح بتحديد الع�ضوية من قبل التعاونيات،
وبحيث ال تكون مفرو�ضة بالقانون أ�و عرب أ�وامر احلكومة؛ و
· حماي���ة وت�شجي���ع م�سئولي���ات أالع�ض���اء ،مب���ا يف ذل���ك واجباته���م يف امل�ساهم���ة العادل���ة يف ر أ�����س مال
التعاونية والتحكم فيه ب�شكل دميقراطي.
ُير ّك���ز املب���دءان التالي���ان لـكالريتي واملتعلق���ان ببيئات النظام والقان���ون على العالقة ب�ي�ن التعاونيات و�شركات
أالعم���ال أالخ���رى �ضم���ن االقت�صاد الوطني .فعندما ُينظ���ر �إىل احلكومة على أ�نها متثل الي���د املر�شدة للحركة
التعاوني���ة ،يت���م منع التعاوني���ات من الدخول يف جماالت معين���ة من أالعمال التجارية ع�ب�ر أ�مالءات القوانني
والق���رارات احلكومي���ة .وبا إل�ضاف���ة �إىل ذل���ك ف����إن أالط���ر التنظيمي���ة مب���ا فيها تل���ك التي ته���دف �إىل الرتويج
خل�صخ�ص���ة ال�صناع���ات ،غالباً ما تقوم با�ستبعاد م�ساهم���ة التعاونيات فيها وذلك من خالل متطلبات تنظيمية
�شاقة م�صممة ل�صالح ال�شركات الكربى أ�و االحتكارات اململوكة للدولة.
بغر����ض الرتوي���ج للمعامل���ة املن�صف���ة للتعاوني���اتُ ،تقدم مبادئ كالريت��ي الن�صيحة التي تتمث���ل يف أ�ن أالنظمة
ال�ضابطة والقانونية ينبغي:
· أ�ال متن���ح التعاوني���ات مزاي���ا أ�ق���ل باملقارن���ة م���ع مثيالتها من ال�ش���ركات التجارية أالخ���رى يف نف�س
القطاع ويف نف�س الوقت أ�ن حتمي الطابع الت�شاركي للتعاونيات وتكون أ�كرث ح�سا�سية جتاهه؛ و
· أ�ن توف���ر ق���درا معق���وال م���ن املراعاة وم���ن احلوافز ،حيثما كان ذلك مالئم���اً ،التي يكون من �ش أ�نها
متكني ال�شركات ذات الطابع التعاوين من العمل �ضمن القطاع.

غالب���اً م���ا يتم ت�سجي���ل التعاونيات و�إدارة �ش ؤ�ونها وح���ل خالفاتها يف نف�س اجله���ة احلكومية ،أالمر الذي
يثري القلق حول ت�ضارب امل�صالح بني امل�سئوليات املختلفة.
غالباً ما يتم ت�سجيل التعاونيات و�إدارة �ش ؤ�ونها وحل خالفاتها يف نف�س اجلهة احلكومية،
أالمر الذي يثري القلق حول ت�ضارب امل�صالح بني امل�سئوليات املختلفة.
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املب���ادئ الث�ل�اث أالخ�ي�رة لـكالريتي تتعل���ق بالهيكل امل ؤ��س�سي أالط���ر التنظيمية .وقد قاد ت أ��سي����س �آليات �إدارية
(بريوقراطي���ة) م�ستقل���ة لت�سجي���ل التعاونيات وا إل�شراف عليها يف كثري من البل���دان �إىل قد ٍر عظيم من انعدام
الكف���اءة والتحي���ز ا إلجرائي ال تعاين منه �شركات القطاع اخلا����ص أالخرى .وعلى �سبيل املثال ،ف�إنه ينبغي على
كث�ي�ر م���ن التعاونيات عن���د الت�سجيل لدى احلكومة احل�ص���ول على موافقة وت�صريح ليت�سنى له���ا العمل ،أ�و أ�ن
عليه���ا أ�ن تق�ض���ي فرتة جربي���ة من االنتظار غري الن�شط يف الوقت الذي ت�ستطي���ع فيه �شركات القطاع اخلا�ص
الب���دء مبمار�س���ة ن�شاطه���ا واعتبار نف�سها م�ص���رح لها تلقائياً ما مل أ�و حتى ُتقرر جه���ة ت�سجيل ال�شركات خالف
ذل���ك .با إل�ضاف���ة �إىل ذل���ك ف�إنه غالباً ما يت���م ت�سجيل التعاونيات و�إدارة �شئونها وح���ل خالفاتها يف نف�س اجلهة
احلكومية ،وهو ما يثري القلق حول ت�ضارب امل�صالح بني أالدوارالثالثة املختلفة.
ولتقلي���ل ال�سلبي���ات التنظيمي���ة الت���ي يمُ كن أ�ن ُتعي���ق تطور التعاوني���ات ،ومن أ�جل توفري معامل���ة غري متحيزة
للتعاوني���ات باملقارن���ة م���ع ال�شركات أالخرى ،وكما هو احلال معها ،ف�إن مب���ادئ كالريتي حتث على أ�ن القوانني
والنظم ينبغي:
· أ�ن تكون ب�سيطة ،وقابلة للتوقع وكف ؤ�ة وينبغي أ�ن حتد من الت أ�خري ا إلداري (البريوقراطي) والعوائق
أ�مام تنفيذ أ�ن�شطة التعاونيات ،كما أ�نها يجب أ�ن تتجنب الت�ضارب مع أ�و �إزدواجية القوانني؛
· تلت���زم با إلج���راءات القانوني���ة الناف���ذة ،مبا يف ذل���ك �ضمان احلقوق الكفولة قانون���ا باحل�صول على
حماكم���ات من�صف���ة ،والتمثي���ل القان���وين املنا�س���ب أ�ثن���اء النزاع���ات ،وا إل�ستئن���اف بدون حتي���ز لقرارات
الدولة التي مت�س التعاونيات أ�و أ�ع�ضاءها ،و
· تحُ���دد دور الدول���ة يف تطبي���ق القانون وح���ل اخلالفات و�إ�صدار الرتاخي�ص وك���ذا الرتويج ب أ��سلوب
يتجنب التكرار والنفوذ غري املربر ويقلل من الت�ضارب بني امل�صالح.
كل مب���د أ� م���ن املب���ادئ اجلوهري���ة الت���ي ُو�صفت أ�ع�ل�اه ُق�صد منه���ا أ�ن تكون عام���ة� ،إذ مل تق���م كالريتي ب�إعتماد
لغ���ة ت�شريعي���ة حم���ددة ت���رى وج���وب تطبيقها �ضمن �سي���اق حم���دد .فاملبادئ ق���د مت ت�صميمها به���دف م�ساعدة
احلركة التعاونية على درا�سة وتقييم �صيغة ت�شريعية معينة أ�و �إجراء تنظيمي ما ،وتقرير ما �إذا كانت احلماية
والت�شجيع اللذان يوفرانهما مالئمة خللق بيئة منا�سبة لتطوير التعاونيات ،أ�ما بالن�سبة ملهمة تطوير ال�صيغ
الت�شريعية املحددة فقد تركت للممار�سات املتبعة حمليا.
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مبادئ كالريتي الجوهرية لخلق بيئات
من التمكين القانوني والتنظيمي

الدارة الدميقراطي��ة من قبل أ
الع�ضاء :ينبغي على القانون أ�ن يحمي الطابع
• حماي��ة إ
الدميقراطي للتعاونيات ،و أ�ن ُيوك ِْل �إدارة �ش ؤ�ون املنظمات التعاونية �إىل أ�ع�ضائها.
والدارة الذاتية� :إن التعاونيات هي أ�عمال �إنتاجية تنتمي �إىل القطاع
• حماية اال�ستقاللية إ
اخلا�ص .وينبغي على القانون أ�ن يحمي ا إلدارة الذاتية واال�ستقاللية للتعاونيات من احلكومة أ
وال�شخا�ص
والهيئات من غري أ�ع�ضاءها.
• اح�ترام الع�ضوي��ة الطوعية :ينبغي عل���ى القانون أ�ن يحم���ي الطبيعة الطوعي���ة للع�ضوية يف
التعاونيات؛ �إن الع�ضوية يف التعاونيات ينبغي أ�ن يتم حتديدها من قبل كل تعاونية ب�إ�ستقاللية ،ويجب أ�ال
ُتفر�ض بالقانون أ�و أ�وامر احلكومة.
• احلاجة �إىل امل�ساهمة االقت�صادية أ
للع�ضاء :يجب أ�ن يحمي القانون وي�شجع م�سئوليات
الع�ضوية مبا يف ذلك واجبات امل�ساهمة املن�صفة يف ر أ��سمال التعاونية و�إدارته دميقراطيا.
• ت�شجي��ع املعاملة املن�صفة :يجب أ�ال متنح القوانني أ
والنظمة مزايا أ�قل للتعاونيات باملقارنة مع
مثيالته���ا م���ن ال�شركات التجارية يف القطاع ذاته ،ويف نف�س الوقت ينبغي حماية ورعاية الطابع الت�شاركي
للتعاوني���ات ،وينبغ���ي أ�ن تت���م �إج���راءات الت أ��سي�س وتنفي���ذ القانون وحل اخلالفات والرتخي����ص للتعاونيات
بنف�س آاللية املُتبعة مع �شركات أالعمال أالخرى.
• ت�شجيع الو�صول �إىل أ
ال�سواق :ينبغي لل�ضوابط اخلا�صة بقطاع معني أ�ن توفر القدر املعقول
م���ن املراع���اة و واملحف���زات ،حيثم���ا كان ذل���ك مالئماً ،بحيث تتيح لل�ش���ركات ذات الطاب���ع التعاوين يف قطاع
أالعمال ممار�سة أ�عمالها ب�سهولة.
للطار التنظيم���ي أ�ن يكون ب�سيط���اً ومتوقعاً
• توف�ير �إط��ا ٍر تنظيم��ي متما�سك وكف ؤ� :ينبغ���ي إ
وكف ؤ����اً؛ كم���ا ينبغي أ�ن يحد م���ن الت أ�خري والعوائق الناجتة من آالليات ا إلداري���ة (البريوقراطية) املعقدة؛
وي ؤ����دي لتجن���ب الت�ض���ارب وا إلزدواجي���ة يف القوان�ي�ن .ولذلك ،يج���ب أ�ن تنفذ ال�ضوابط امل�س�ي�رة أ
للعمال
التعاونية من قبل م ؤ��س�سات متتلك أ�ف�ضل اخلربات املتخ�ص�صة يف هذا املجال.
الج��راءات الق�ضائي��ة :ينبغ���ي أ�ن ُتكف���ل للمنظم���ات التعاونية
• حماي��ة احلق��وق أ�ثن��اء إ
أ
ولع�ضائها احلقوق القانونية مبا يف ذلك احلقوق النافذة للح�صول على حماكمات عادلة ،وحقوق التمثيل
القانوين واال�ستئناف املحايد لقرارات الدولة التي ت ؤ�ثر على التعاونيات و أ�ع�ضائها.
• جتن��ب الت�ض��ارب يف امل�صال��ح� :إن دور الدول���ة يف تنفي���ذ القان���ون وح���ل اخلالف���ات والرتخي�ص
والت�شجي���ع ينبغ���ي أ�ن ي ؤ����دى بطريق���ة تتجن���ب ا إلزدواجي���ة والنف���وذ غ�ي�ر املربر وحت���د من الت�ض���ارب بني
امل�صالح.
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القواعد التحليلية لـكالريتي:

لبي���ان كيفي���ة ا�ستعمال مب���ادئ كالريتي في اختب���ار البيئات التنظيمي���ة والقانونية فق���د أ�عدت كالريتي
قاعدتين تحليليتين ال�ستعمالهما من قبل الحركات التعاونية والمدافعين آالخرين عن ال�سيا�سات .لقد
جمع���ت كالريتي وراجعت عدداً كبيرا من قواني���ن التعاونيات و أ�جرت أ�بحاثاً حول الممار�سات التنظيمية
للتعاونيات في عد ٍد من البلدان التي يعمل فيها أ�ع�ضا ؤ�ها .ونتيجة لهذا الجهد في البحث أ�وجد الم�شروع
قاعدتين ،أ�حداهما تركز على العنا�صر ال�شائعة في القوانين والممار�سات الخا�صة بالتعاونيات ،أ
والخرى
تركز على المواد القانونية ال�شائعة المتعلقة بقطاعات محددة ،والتي ت ؤ�ثر على الم�شاركة التعاونية.
وف���ي كل قاع���دة تح���دد مب���ادرة كالريتي كيف ولم���اذا يمكن تطبيق مب���د أ� أ�و أ�كثر من المب���ادئ الجوهرية على
جوان���ب مح���ددة من ا إلطار التنظيمي .المقترحات ح���ول الممار�سات التي ُيمكن أ�ن ُت�ساعد على تنفيذ المبادئ
الجوهري���ة بنج���اح مت�ضمنة في كل قاعدة جنباً �إلى جن���ب مع تحديد أال�سباب التي تو�ضح أ�همية ذلك الجانب
م���ن القواني���ن والنظم لتطوير التعاونيات .وقد ت���م ت�ضمين أ�مثلة محددة عن الممار�سات الم�ساعدة والمعيقة
من القوانين والنظم القائمة وال�سابقة بغر�ض المقارنة.
والقواع���د ال تمث���ل قواني���ن أ�نموذجية ،كما أ�نه لم يق�صد منها أ�ن تقدم نماذج ل�صي ٍغ أ�و مواد قانونية لتبنيها في
كل بل���د .وب���د ًال م���ن ذلك ،ف�إن الغر�ض من تلك القواعد هو �إي�ضاح كي���ف أ�ن مبادئ كالريتي يمكن ا�ستخدامها
لتحلي���ل بيئ���ات تنظيمية مح���ددة ومناق�شة التغييرات التنظيمي���ة المطلوبة .و للح�صول عل���ى م�صادر �إ�ضافية
به���ذا الخ�صو����ص يمكنك���م ا إلطالع على المالح���ق المرفقة في نهاية ه���ذا التقرير ،كما يمكنك���م ت�صفح موقع
كالريتي على ال�شبكة العالمية (ا إلنترنت):
www.ocdc.coop/clarity/default.htm
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مبادئ قانون التعاونيات والتنظيمات

 -1ت أ��سي�س وت�سجيل التعاونيات
املبادئ اجلوهرية
متما�سك
توفري �إطار
ٍ
للجراءات
وكف ؤ� إ
التنظيمية

آ�ليات لتحقيق املبادئ اجلوهرية
الط��ار الزمني /ف�ترات الت�سجيل
إ
املعتمدة .للحد م��ن �إمكانية الت أ�خري
ا إلداري (البريوقراطي) املطول ،ينبغي
حت��دي��د ف��ت�رات زم��ن��ي��ة م��ع��ت��م��دة ت�صبح
بعدها طلبات الت�سجيل جمابة ب�صورة
�آلية.

أ
ال�سباب الكامنة
يف ال���ب���ل���دان ال���ت���ي ت���ك���ون ف��ي��ه��ا �إجراءات
الت�سجيل متعب ًة أ�و ال تتم يف وقتها أ�و غري
م�ضمونة ف����إن التعاونيات يتم تنظيمها
عاد ًة �ضمن منظمات غري �ساعية للربح أ�و
يف و�ضع �شركات عامة.

مث��ال عل��ى التمكني :قانون التعاونيات الفليبيني § « :1990 /16جمي���ع طلبات الت�سجيل ينبغي البت
فيها خالل فرتة ( )30يوما ،ما مل ف�إن الطلب يعترب م�صادقاً عليه».
العاق��ة :قانون اجلمعيات التعاوني��ة لدولة غانا :1968 ،فر�ض القان���ون فرتة جتريبية
مث��ال على إ
مدتها �ستة أ��شهر لت�سجيل التعاونية التي غالباً ما متدد �إىل عامني أ�و أ�كرث.
�سجل التعاونيات يف نف�س املكتب ���س��ي��ت��م �إث����ن����اء اجل��م��ع��ي��ات ع���ن ا�ستخدام
�شجع املعاملة املن�صفة
ِّ
ّ
أ
كغريها من �شركات أ
الع��م��ال .ومن �إجراءات الت�سجيل الكرث �صعوبة من تلك
أالف�ضل حتديد �إجراءات خا�صة بت�سجيل اخلا�صة ب�شركات أالعمال أالخرى.
التعاونيات يف اجلهة احلكومية ذاتها التي
ت�سجل ال�شركات أ
والعمال أالخرى.

مثال على التمكني :الواليات املتحدة :وثائق الت أ��سي�س يتم تقدميها وحفظها عادة وفقاً ملواد القانون العام
لل�شركات وتعترب وثائق قانونية مثبتة للت أ��سي�س.
جتن ّْب ت�ضارب
امل�صالح

أ�جعل دور امل�سجل أ�كرث �سال�سة حيثما يوجد اجل���م���ع ب�ي�ن ال���وظ���ائ���ف التنظيمية
ٌ
��ا���ص ب��ال��ت��ع��اون��ي��ات ،ومي��ك��ن ت�سهيل هذا وال�تروي��ج��ي��ة يف ن��ف�����س اجل��ه��ة يخلق
�سجل خ ٌ
الدور عن طريق �إلغاء الن�شاطات الغري ت�سجيلية ت�����ض��ارب ج���وه���ري يف امل�����ص��ل��ح��ة وهو
ما يلغي حيادية الت�سجيل/التنظيم
كالرتويج وا إل�شراف وحل اخلالفات.
وفعالية جهود ال�تروي��ج يف كثري من
البلدان.
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مث��ال عل��ى التمكني :جن��وب أ�فريقيا :مت نق���ل م�سجل التعاوني���ات م���ن وزارة الزراع���ة �إىل وزارة ال�صناعة
والتجارة وذلك بغر�ض ف�صل جهود الرتويج للقطاع املحدد عن ن�شاط الت�سجيل.
القرا�ض التعاوين الهن��دي� :1904 ،إن النم���وذج «الربيطاين
العاقة :قانون جمعي��ات إ
مث��ال عل��ى إ
الهن���دي الكال�سيك���ي» لقانون التعاونيات يخلق ت�ضارباً جوهرياً يف امل�صلحة يف مكتب امل�سجل ب�سبب منح املكتب
�صالحيات التنظيم والرتويج.
الدارة
حماية إ
الذاتية
واال�ستقاللية

اللزامية بقوة القانون.
جتنّب النماذج إ
يجب أ�ن توفر قوانني الت�سجيل و�إجراءاته
املرونة الق�صوى للتعاونية بحيث حتدد �آليات
�إدارتها ذاتيا من خالل �إ�صدار لوائح داخلية
تتوافق مع النظام أال�سا�سي إلن�شائها.

�إن تطوير ال��ق��درات ا إلداري���ة ألع�ضاء
التعاونيات إلدارة امل ؤ��س�سة دميقراطياً
وت���ط���ب���ي���ق ال���ه���ي���ك���ل أالك����ث����ر فائد ًة
وم�لاءم��ة لن�شاطها ه��و أ�م��� ٌر حموري
لنجاح التعاونية.

مث��ال عل��ى التمكني :قانون اجلمعيات التعاونية يف بوت�سوانا §  ،125املادة  :1989/1هذا الت�شريع
يوف���ر ح���دا أ�دن���ى للمتطلبات القانونية  ،مثل �إج���راءات تعيني وا إل�ستغناء عن م�سئ���ويل التعاونية وذلك دون أ�ن
يفر�ض �صيغة قانونية حمددة لذلك.
العاقة :قانون اجلمعي��ات التعاونية التايالن��دي :1968 ،يفر�ض امل�سجل من���اذج للوائح
مث��ال عل��ى إ
الداخلية يفر�ضها القانون على التعاونيات.

ال�شراف على التعاونيات
 -2إ
املبادئ اجلوهرية
ت�شجيع املعاملة
املت�ساوية وحماية
الدارة الذاتية
إ
واال�ستقاللية

آ�ليات لتحقيق املبادئ اجلوهرية
تن�سيق أ
الن�����ش��ط��ة التنظيمية
أ
�ير م���ن ال��ب��ل��دان تدمج
ل�ل�ع��م��ال .ك��ث ٌ
أالن�����������ش�����ط�����ة ال���ت���ن���ظ���ي���م���ي���ة اخلا�صة
بالتعاونيات حتت هيئات ذات م�سئوليات
م�شابهة ل�شركات أالعمال أالخرى.

أ
ال�سباب الكامنة
يجب أ�ن تخ�ضع ال��ت��ع��اون��ي��ات ملتطلبات
ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة م�����ش��اب��ه��ة ل��ت��ل��ك ال��ت��ي حتكم
ال�شركات أالخرى� .إن آاللية التنظيمية
ال��رئ��ي�����س��ي��ة ل��ل��ت��ع��اون��ي��ات تتمثل يف منح
أالع�ضاء ال�سلطة إلدارة منظماتهم.

مث��ال عل��ى التمكني :القانون التعاوين الفليبيني § ( :1990 ،124)2حظ���ر «التدخل املبا�شر أ�و الغري
مبا�شر ألي م�سئولٍ أ�و موظف عام يف ال�ش ؤ�ون الداخلية للتعاونية التي لي�س ع�ضواً فيها».
البي�ض أ
العاقة :الكتاب أ
الوغندي ح��ول � ؤ
ش�ون جميع االحتادات التعاونية:1968 ،
مث��ال على إ
«�إن واج���ب احلكوم���ة ه���و م�ساع���دة وتوجي���ه (التعاونيات) .ويف ه���ذا ال�صدد ف����إن احلكومة عازم���ة على ...جعل
ال�سيطرة على احلركة التعاونية حتت �سلطة الوزير ب�شكل مبا�شر».
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جتنّب الت�ضارب يف
امل�صالح

ف�����ص��ل وظ���ائ���ف ال��ت��ن��ظ��ي��م عن
وظائف الرتويج .وظائف التنظيم
ينبغي ف�صلها ب�شكل م ؤ��س�سي عن
الوظائف أالخ���رى مثل ال�تروي��ج أ�و
الت�سجيل.

�إن تخويل اجلهة ذاتها م�سئوليات الرتويج
وفر�ض القانون ميكن أ�ن يقود �إىل ت�ضارب
يف امل�صالح يعطل كفاءة وعدالة النظم.

مث��ال عل��ى التمكني :قانون التعاونيات لدول��ة جنوب �إفريقي��ا §  :2005 ،80 ،75 ،4ين�صح املجل�س
اال�ست�ش���اري للتعاوني���ات احلكومة ويقدم التو�صيات فيما يتعلق بال�سيا�س���ات ولكن لي�س له دور تنظيمي مبا�شر
على التعاونيات.
العاق��ة :قانون �سلطة تطوي��ر التعاونيات الفليبين��ي :1990 ،3 § ،مين���ح هيئة تطوير
مث��ال عل��ى إ
التعاونيات جميع �سلطات ت�سجيل التعاونيات والرتويج لها وتنظيمها.

 -3الو�ضع القانوين واحلقوق
املبادئ اجلوهرية

آ�ليات لتحقيق املبادئ اجلوهرية

ت�شجيع املعاملة
املت�ساوية (املن�صفة)

ال�شخ�صية القانونية .ينبغي أ�ن
ت��ك��ون ل��ل��ت��ع��اون��ي��ة �شخ�صية قانونية
م�شابهة لتلك التي متتلكها م ؤ��س�سات
أالع��م��ال أالخ����رى ،وعلى �سبيل املثال
ف�إنه يجب أ�ن يكون للتعاونيات كامل
ح��ق��وق ال��ت��م��ل��ك وال��ت��ع��اق��د واملقا�ضاة
والتعر�ض لل�شكوى الق�ضائية

الدارة
حماية إ
الذاتية
واال�ستقاللية

أ
ال�سباب الكامنة
�إن �شخ�صية امل ؤ��س�سة متتلك ب�صفة
عامة معظم احلقوق القانونية للفرد
بغر�ض متكينها من الت�صرف ك�شخ�صية
مفردة متلك املمتلكات وتوقع العقود
وتلج أ� �إىل النظام الق�ضائي للح�صول
على حقوقها .ال�شخ�صية القانونية
ه���ي �إح������دى ال��ع��ن��ا���ص��ر ال��رئ��ي�����س��ي��ة يف
ت أ��سي�س التعاونيات كم ؤ��س�سات خا�صة
جتاه الدولة.

مثال على التمكني :قانون التعاونيات أ
الوكراين« :2003 ،23 § ،للتعاونيات احلق يف القيام ب أ�ي ن�شاط
ت�سمح به لوائح ت أ��سي�سها ما مل يكن حمظوراً يف القانون».
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ت�شجيع املعاملة
املن�صفة

امل�سئولية جت���اه ال��غ�ير  /تعوي�ض
امل�سئولني وامل��دراء .مثل �سائر موظفي
امل ؤ��س�سات ،ف�إن املدراء واملوظفني ينبغي أ�ن
يعو�ضوا من قبل التعاونية عن أ�ي خ�سائر
قد يتعر�ضون لها عند مقا�ضاتهم ب�سبب
دوره��م يف التعاونية ،م��امل تكن امل�سئولية
للهمال
راجعة لتق�صريهم عمداً أ�و نتيجة إ
يف القيام بواجبٍ يف �صميم امل� ؤ
س�ولية جتاه
التعاونية.

يجب عدم حماية أ�و �إعفاء التعاونيات
أ�و موظفيها من اخل�ضوع للقوانني
العامة النافذة .ول�ضمان م�ساءلة
موظفي التعاونيات ف���إن��ه يجب أ�ن
ت��ك��ون ل��ه ؤ���الء امل��وظ��ف�ين الواجبات
ال��وظ��ي��ف��ي��ة امل���ل���زم���ة ال���ت���ي تنطبق
ع��ل��ى م��وظ��ف��ي م ؤ������س�����س��ات أالعمال
أالخرى.

مث��ال عل��ى التمكني :قان��ون التعاونيات لدول��ة جنوب �إفريقي��ا رق��م :2005 ،)1(37 § ،75 § ،4
الر ؤ��س���اء وامل���دراء واملوظفني لي�سوا م�سئولني عن أالعمال التي يت���م القيام بها خالل تنفيذ واجباتهم �إذا كانت
ال تت�ضمن خمالفات متعمدة أ�و �إخال ًال أ
بالمانة أ�و �إهما ًال ج�سيماً أ�و تهوراً يف أالداء.
العاقة :قانون اجلمعي��ات التعاوني��ة ال�س��وداين §  (6أ�) :2003 ،أ
«لغرا����ض امل�سئولية
مث��ال عل��ى إ
اجلنائي���ة ف����إن ،ممتل���كات اجلمعي���ة تعت�ب�ر ممتل���كات عام���ة ويت���م التعامل م���ع موظفيه���ا باعتباره���م موظفني
عامني.

 -4الع�ضوية
املبادئ اجلوهرية
احرتا ْم الع�ضوية
التطوعية

آ�ليات لتحقيق املبادئ اجلوهرية

أ
ال�سباب الكامنة

ال ع�ضوية �إجبارية .ينبغي أ�ال يكون
للحكومة أ�ي �سلطة لفر�ض الع�ضوية
يف أ�ي تعاونية.

�إن الع�ضوية املفرو�ضة من قبل احلكومة
تلغي الطبيعة الدميوقراطية للتعاونية
وت ؤ�ذي �صلة امل�ساءلة واملحا�سبة بني
التعاونية و أ�ع�ضائها.

مثال على التمكني:
قان��ون التعاوني��ات دول��ة جن��وب �إفريقي��ا  ()1(3 § ،75 § ،4أ�) :2005 ،تعت�ب�ر التعاوني���ات ُملتزم��� ًة
باملب���ادئ التعاوني���ة �إذا «كانت ع�ضوية تلك التعاونية مفتوح���ة أ
لل�شخا�ص القادرين على ا�ستخدام خدمات تلك
التعاونية والراغبني والقادرين على قبول م�سئوليات الع�ضوية».
القانون البو�سني العام للتعاونيات §  :2003 ،5ين�ص على معاملة الن�ساء والرجال على قدم امل�ساواة فيما
يتعلق بع�ضوية التعاونيات.
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العاقة:
مثال على إ
م�صر :1952 ،تفر�ض احلكومة على مزارعي بع�ض القطاعات االن�ضمام �إىل التعاونيات الزراعية.
قان��ون التعاوني��ات الزامبي §  :1970 ،3ت�ستخدم �صالحيات احلكومة يف «اتخ���اذ �إجراءات ح�سب ما تراه
مفيداً لت�شجيع تطوير التعاونيات» لل�سيطرة على أ�ن�شطة الت�سويق الزراعي وفر�ض الع�ضوية يف التعاونيات.
حماية التحكم
الدميوقراطي
أ
للع�ضاء

اال�ستقاللية ال��ذات��ي��ة يف حتديد
حجم وم ؤ
���ه�لات الع�ضوية .ينبغي
على التعاونيات أ�ن حتدد عن طريق �آليات
ا إلدارة الداخلية املتطلبات املتعلقة بحجم
الع�ضوية ومعايري ا�ستحقاق الع�ضوية
على با إلت�ساق مع القوانني العامة النافذة
لعدم التمييز.

عدد أالع�ضاء ومميزاتهم املطلوبة
لتكوين تعاونية ما �سيختلف من
للدارة
حالة �إىل أ�خ��رى .وترجع إ
أ
والع�����ض��اء عملية حت��دي��د �صفات
الع�ضوية ال��ت��ي �ست�ضمن أ�ف�ضل
جناح للم�شروع.

مث��ال عل��ى التمك�ين :القانون امل��دين الربازيل��ي رق��م  ،10406الفق��رة  :2002 ،1094 § ،2ي�سمح
للتعاونيات حتديد حدٍ أ�دنى من أالع�ضاء وفقاً للحاجات ا إلدارية للتعاونيات.
العاقة:
مثال على إ
قانون اجلمعيات التعاونية ال�سوداين(12 ،ط)« :2003 ،عدد أ�ع�ضاء أ�ي جمعية أ�ولية لن يكون أ�قل من
� 20شخ�صاً .وميكن للم�سجل أ�ن يحدد حداً أ�ق�صى لعدد أالع�ضاء يف اجلمعية يف حاالت خا�صة أل�سباب جغرافية
واجتماعية».
القانون أ
الوكراين للتعاونيات §  :2003 ،11يفر�ض ر�سماً ابتدائياً يجب دفعة للح�صول على للع�ضوية.
الدارة
حماية إ
الذاتية واال�ستقالل

حظر الع�ضوية احلكومية .ينبغي
ع��ل��ى ق���ان���ون ال��ت��ع��اون��ي��ات أ�ال ي�سمح
للحكومة بع�ضوية التعاونيات

م�����ش��ارك��ة ال��دول��ة يف ع�ضوية تعاونية
ي ؤ����دي �إىل الت�ضحية ب���دور التعاونية
يف القيام أ
بالعمال التجارية كم ؤ��س�سة
م�ستقلة خا�صة.

مثال على التمكني :قانون التعاونيات الفليبيني § � :1990 ،28إن أ�ي م�سئول أ�و موظف يف هيئة تطوير
حكومي منتخب لي�س لي�س له احلق يف أ�ن ي�صبح م�سئو ًال أ�و مديراً ألي تعاونية.
التعاونيات أ�و أ�ي م�سئولٍ
ٍ
العاق��ة :قانون اجلمعيات التعاونية بومباي الهند :1925 ،يخ���ول للحكومة امل�ساهمة يف
مث��ال على إ
ر أ��سمال التعاونيات.
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� - 5سلطة أ
الع�ضاء
املبادئ اجلوهرية
حماية التحكم
الدميوقراطي أ
للع�ضاء

آ�ليات لتحقيق املبادئ اجلوهرية
قواعد ت�صويت أ
الغلبية .ينبغي على
قانون التعاونيات أ�ن ي�سمح ألي تعاونية
بتنفيذ طائفة م��ن ق��وان�ين الت�صويت
من خالل اللوائح الداخلية مبا يت�سق
مع متطلبات ا إلدارة الدميوقراطية مبا
يف ذلك �صوت واح�� ٌد لكل �شخ�ص ،وحق
الغالبية املطلقة يف اتخاذ قرا ٍر بتعديل
ه��ي��ك��ل��ي��ة ال��ت��ع��اون��ي��ة وك�����ذا الت�صويت
الرتاكمي ،ورعاية متطلبات الت�صويت.

أ
ال�سباب الكامنة
ي���ن���ب���غ���ي أ�ن ت����ف����ر�����ض ا إلدارة
الدميقراطية على التعاونيات،
م���ع �إع��ط��ائ��ه��ا امل���رون���ة لتحديد
ا إلجراءات الدميقراطية بداخل
املنظمة.

مث��ال عل��ى التمكني :قانون التعاونيات لدولة جنوب �إفريقي��ا رقم ()1(3 § ،75 § ،4ب):2005 ،
للتعاونيات أالولية« ،لكل ع�ضو �صوت واح ٌد فقط».
العاقة:
مثال على إ
هنغاريا :يفر�ض القانون اتخاذ كثري من القرارات بالت�صويت با إلجماع.
القان��ون البو�سن��ي العام للتعاوني��ات :2003 ،30 § ،ي�سمح بتقييم حق الت�صويت بن���ا ًء على قدر م�ساهمة
الفرد يف التعاونية.
الدارة
حماية إ
الدميقراطية أ
للع�ضاء

ت��ق��دمي ال�����س��ج�لات للتدقيق.
ل��ت�����س��ه��ي��ل ���س��ي��ط��رة أالع���������ض����اء على
ا إلدارة ،ف�إن ال�سجالت عموماً ينبغي
أ�ن تكون مفتوح ًة للتدقيق من قبل
أ�ي ع�ضو يف التعاونية.

أ�ع�ضاء أ�ي تعاونية هم يف النهاية
امل�سئولون عن ا إل�شراف على جمل�س
ا إلدارة وينبغي تزويدهم باملعلومات
الالزمة ألداء هذا الدور.

مثال على التمكني:
قان��ون التعاوني��ات املنغويل ،)6(27 § ،ب��دون تاريخ :جمل����س ا إلدارة هو امل�سئول ع���ن حفظ ال�سجالت
و�إبالغ جمل�س املحا�سبة عن ت�سلم التقرير ال�سنوي ،وتقدمي التقرير �إىل أالع�ضاء.
القان��ون أ
الوك��راين للتعاوني��ات :2003 ،12 § ،أ
للع�ض���اء احل���ق بطل���ب «املعلوم���ات ح���ول الع�ضوي���ة يف
التعاونية وت�سيري التعاونية وم�سئوليها».
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 -6امل�سئولون واملدراء
املبادئ اجلوهرية

آ�ليات لتحقيق املبادئ اجلوهرية

أ
ال�سباب الكامنة

الدارة الذاتية
ِ
احم إ
واال�ستقاللية

جتنب التعاريف املف�صلة حول املهام
الداري����ة .مي��ك��ن ل��ق��ان��ون التعاونيات
إ
أ�ن يعطي تعليمات ع��ام��ة ح���ول الف�صل
أال�سا�سي بني أ�دوار جمل�س ا إلدارة وا إلدارة
التنفيذية ،ب��دون ا إلغ���راق يف التفا�صيل
ال��ت��ي ت ؤ
������دي مل��ن��ع امل���رون���ة ال�����ض��روري��ة يف
تنظيم العمل.

�إن هيكل �إدارة التعاونية يجب أ�ن
يعك�س أ�ف�����ض��ل أال���س��ال��ي��ب املنا�سبة
للقطاع الذي تنتمي �إليه التعاونية
واملتنا�سب مع قدراته الت�سيريية.
مع ذل��ك ف���إن الهياكل ذات الطابع
ال���ع���م���وم���ي ق����د ال ت���ك���ون منا�سبة
لتعاونية معينة.

مث��ال عل��ى التمكني :قان��ون التعاونيات املنغ��ويل ،23 § ،بدون تاريخ :يخت���ار أالع�ض���اء أ
–بالغلبية-
فريق جمل�س ا إلدارة وجمل�س التدقيق املحا�سبي واملدير ويحددون واجباتهم.
الدارة
حماية إ
الذاتية
واال�ستقاللية

ال تعيني للمدراء من قبل احلكومة.
يجب على الدولة أ�ال حتتفظ ب أ�ي
�صالحيات لتعيني مدراء أ�ي تعاونية.

�إن التعاون يقوم على �صلة حيوية
بني مبد أ� امل�ساءلة وامل�سئولية بني
أالع�ضاء وامل�سئولني املنتخبني،
ولي�س بني م�سئويل التعاونيات
والدولة.

مث��ال عل��ى التمكني :وي�سكون�سون ،الوالي��ات املتحدة أ
المريكية ،والي��ة وي�سكون�سون § ،185.35
« :2004لكل امل�سئولني �سلطة وميار�سون واجباتٍ بالقدر الذي ت�سمح به اللوائح أ�و ح�سب ما يحددها املجل�س
فيما ال يتعار�ض مع اللوائح».
العاقة :قانون اجلمعيات التعاونية لدولة زامبي��ا :1970 ، )1(161 § ،يعطي امل�سجل
مث��ال عل��ى إ
ال�سلطة لـ»تعيني واحد أ�و أ�كرث من امل�سئولني املحددين إلدارة �شئون جمعية ما».
الدارة الذاتية
حماية إ
واال�ستقاللية

�إدارة مالي��ة ذاتي��ة .طبق���اً للمتطلبات
العام���ة للتدقيق املحا�سبي ف�إن التعاونيات
ينبغ���ي أ�ن يك���ون له���ا �صالحي���ات مطلق���ة
فيم���ا يتعل���ق بنفقاته���ا وا�ستثماراته���ا
وينبغ���ي أ�ال يفر����ض القان���ون أ�وجه �صرف
عل���ى أ�ن�شط���ة معينة أ�و أ�ن ي�ش���رط موافقة
احلكومة على القرارات أال�سا�سية أالعمال
املتعلقة بالن�شاط.

�آلي���ات ا إلدارة الذاتي���ة متث���ل
خا�صي���ة جوهري���ة للم ؤ��س�سات
اخلا�ص���ة ،و ينبغ���ي للتعاونيات
أ�ن تتعل���م كيف ت�صب���ح �شركات
أ�عم���ال ناجح���ة م���ن خ�ل�ال
ا إلدارة الذاتي���ة ولي����س م���ن
خ�ل�ال احلماي���ة املفرط���ة
للدولة.
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مثال على التمكني :قانون التعاونيات الفليبيني :1990 ،9§ ،يعطي التعاونية ال�سلطة للت أ�جري والرهن
وال�شراء و�إ�ضافة �إىل ذلك التعامل باملمتلكات العقارية و أ�ن «متار�س �سلطاتٍ أ�خرى �ضرورية لتحقيق أ�غرا�ضها
كما هو من�صو�ص عليه يف عقد ت أ��سي�سها».
العاقة :قانون اجلمعيات التعاونية الزامبي :1970 ،للم�سجل �سلطة املوافقة على طائفة
مثال على إ
وا�سع���ة م���ن أالن�شط���ة ا إلداري���ة ،مب���ا يف ذل���ك االقرتا����ض واال�ستثمار يف أال�سه���م وال�سن���دات ،با�ستخ���دام أ��صول
اجلمعية وعمليات الت أ�جري.

الدارة
-7جمل�س إ
املبادئ اجلوهرية
حماية التحكم
الدميقراطي للع�ضو

آ�ليات لتحقيق املبادئ اجلوهرية
ينبغي أ�ن يكون املجل�س منتخب ًا من
قبل أ�ع�ضاء التعاونية .ويجب على
الدولة أ�ال حتتفظ ب أ�ي �صالحيات إلختيار
أ�ع�ضاء املجل�س أ�و املوافقة عليهم.

أ
ال�سباب الكامنة
أ�ع�ضاء املجل�س ينبغي أ�ن يكونوا
م�سئولني أ�مام أالع�ضاء الذين
انتخبوهم ولي�س أ�مام احلكومة أ�و
أ�ي طرف خارجي.

مثال على التمكني :قانون التعاونيات الفليبيني :1990 ،38§ ،تنح�صر �إدارة �ش ؤ�ون التعاونية يف جمل�س
ا إلدارة «املنتخب من قبل اجلمعية العمومية لفرت ٍة حتددها اللوائح».
العاقة :قان��ون اجلمعيات التعاوني��ة التن��زاين« :2003 ،127§ ،ميك���ن للم�سجل وفقاً
مث��ال عل��ى إ
ال�شرتاط���ات ه���ذا اجل���زء من القانون ،أ�ن يقوم بتعي�ي�ن أ�ع�ضاء ذوي �صفة خا�صة يف جمل����س أ�ي جمعية م�سجلة
تت�سلم م�ساعدة مالية من احلكومة أ�و �إذا قدر امل�سجل أ�ن مثل هذا التعيني �ضروري للم�صلحة العامة أ�و مل�صلحة
اجلمعية».
الدارة
حماية إ
الذاتية
واال�ستقاللية

الدارة.
حت��دد اللوائح حجم وتكوين جمل�س إ
وعلى القوانني أ�ال حتدد ح�ص�صاً أ�و أ�ي معايري حمددة
أ�خرى الختيار جمل�س ا إلدارة فيما يتجاوز حتديد حدٍ
أ�دن��ى �ضروري التخاذ القرارات ب�صورة جماعية (على
�سبيل املثال ثالثة أ�ع�ضاء أ�و أ�كرث).

احلجم والتكوين املالئم
مل��ج��ل�����س ا إلدارة يعتمد
ع���ل���ى ح���ج���م التعاونية
وق��ط��اع ال�صناعة الذي
ت��ع��م��ل ف���ي���ه والقدرات
الت�سيريية.

مثال على التمكني :م�سودة قانون اجلمهورية الت�شيكية حول التعاونيات « :2001 ،)4(31 § ،يتم
انتخ���اب أ�ع�ض���اء جمل����س ا إلدارة بالع���دد ال���ذي مت حتديده يف اللوائح ،وعل���ى أ�ي حال ،ف�إن املجل����س �سيتكون من
ثالثة أ�ع�ضاء على أالقل».
العاقة :قان��ون اجلمعي��ات التعاوني��ة التن��زاين « :2003 ،)1(63 § ،أ�ي جمل����س �إدارة
مث��ال عل��ى إ
جلمعية م�سجلة �سيتكون مما ال يقل عن خم�سة أ�ع�ضاء وال يزيد عن ت�سعة أ�ع�ضاء».
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-8ح�سابات ر أ��س املال
املبادئ اجلوهرية

آ�ليات لتحقيق املبادئ اجلوهرية

فر�ض امل�شاركة
االقت�صادية للع�ضو

التوزيعطبق ًاللرعاية.توزيعفائ�ض
دخ���ل التعاونية ينبغي أ�ن يتم طبقاً ملا
ألدوار الرعاي���ة املتعلق���ة بالتعاوني���ة،
ولي�س ر أ��س املال امل�ستثمر.

أ
ال�سباب الكامنة
التوزيع على أ��سا�س الرعاية يعود �إىل رواد
رو�شديل الذين ر أ�وا يف املبد أ� و�سيل ًة ملكاف أ�ة
ا إلخال�ص ،و�إعادة دفع معظم أالرباح �إىل
أالع�ض���اء امل�ستهلك�ي�ن ومتيي���ز �ش���ركات
أ�عمالهم عن امل ؤ��س�سات القائمة على أ��سا�س
الر أ��سم���ال ،ولذل���ك يق���ال أ�ن التعاوني���ات
هي منظمات للنا�س ولي�س لر أ��س املال.

مث��ال على التمكني :وي�سكون�سون ،الواليات املتحدة ،والي��ة وي�سكون�سون § :2004 ،)3(185.45
بع���د خ�ص���م تكاليف م�صاري���ف الت�شغيل والتكاليف ،ف�إن ما يتبقى من ذلك لن يك���ون دخ ً
ال للتعاونية ولكن يتم
توزيعه ويدفع �إىل الرعاة وفقاً لن�سبة رعايتهم �إىل مقدار الرعاية الكاملة.
حماية التحكم
الدميقراطي
أ
للع�ضاء

ال�سماح بتكوين احتياطيات وخم�ص�صات
ر أ��سمالية .ينبغي أ�ال يفر�ض القانون توزيع
فائ�ض الدخل ب�شكل ال يتيح للتعاونية االختيار
ب�ين ب��ن��اء االح��ت��ي��اط��ي وت��وج��ي��ه املخ�ص�صات
ل�صندوق �إ���س��ت��ث��م��اري ،وال أ�ن يفر�ض مبلغاً
حمدداً للم�ساهمة يف مثل هذا ال�صندوق.

�إن ب��ن��اء االح��ت��ي��اط��ي أ�و �إن�شاء
���ص��ن��دوق �إ���س��ت��ث��م��اري �ضروري
ال�����س����ت����م����رار من�����و ال���ك���ث�ي�ر من
���ش��رك��ات أالع���م���ال .امل��ب��ال��غ التي
ي���ك���ون م����ن امل��ل�ائ����م تكري�سها
ل�لاح��ت��ي��اط��ي ���س��ت��خ��ت��ل��ف تبعاً
لطبيعة العمل.

مثال على التمكني :وي�سكون�سون ،الواليات املتحدة ،والية وي�سكون�سون §  ()4(185.45أ�):2004 ،
خم�ص�ص أ�و الحتياطي التعاونية».
خم�ص�ص أ�و غري
«�إن أ�ياً من الدخول ال�صافية ميكن توجيهها لفائ�ض
ٍ
ٍ
العاقة :قانون اجلمعيات التعاونية ال�سوداين § �« :2003 ،33ستق���وم اجلمعية ب�إن�شاء احتياطي
مث��ال عل��ى إ
مايل و�ستقوم يف كل �سنة بتحويل  %25على أالقل من أ�رباحها ال�صافية �إليه».
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 -9مدقق احل�سابات
املبادئ اجلوهرية
حماية ال�سيطرة
الدميقراطية
أ
للع�ضاء
الدارة
حماية إ
الذاتية
واال�ستقاللية

آ�ليات لتحقيق املبادئ اجلوهرية
اختيار أ
الع�ضاء .ينبغي أ�ن يكون ألع�ضاء
التعاونية �صالحية اختيار مدقق احل�سابات
الذي يرت�ضونه.

أ
ال�سباب الكامنة
�إن ال����غ����ر�����ض م�����ن التدقيق
املحا�سبي ه��و ت�سهيل �سيطرة
أالع�����ض��اء ع��ل��ى ال��ت��ع��اون��ي��ة عن
طريق �ضمان أ�ن كافة ال�ش ؤ�ون
يتم تنفيذها ب أ�مانة واحرتاف.

مث��ال عل��ى التمك�ين :قانون التعاوني��ات أ
الوك��راين §  :2003 ،18يعترب مدق���ق احل�ساب���ات «م� ؤ
س�وال
أ�م���ام االجتم���اع العام للتعاوني���ة ويتم �إنتخابه خالل االجتم���اع العام من �ضمن أ�ع�ضاء املنظم���ة التعاونية طبقاً
إلجراءات الت�صويت التي تنظمها لوائح التعاونية».
العاقة :قان��ون اجلمعيات التعاوني��ة لدول��ة زامبي��ا § � :1970 ،140-41إن للم�سجل
مث��ال عل��ى إ
ال�صالحية للقيام بالتدقيق املحا�سبي أ�و اختيار طرف ثالث للقيام بذلك.

-10حل النزاعات
املبادئ اجلوهرية
جتنّب ت�ضارب
امل�صالح
توفري �إطار تنظيمي
متما�سك وكف ؤ�
وحماية آ
الليات
النافذة.

آ�ليات لتحقيق املبادئ اجلوهرية
توفر حماكم م�ستقلة وهيئات حتكيم
�شخ�ص ي ؤ�متن للحكم يف
تقليدية� .إن أ�ي
ٍ
النزاعات التي تكون التعاونيات طرفا فيها
ي��ج��ب أ�ن ي��ك��ون م�ستق ً
ال ع��ن أ�ي ت��روي��ج أ�و
�إ�شراف أ�و وظائف رقابة على التعاونيات ،كما
ينبغي �ضمان حق التعاونيات يف الو�صول �إىل
املحاكم و أ����ش��ك��ال التحكيم القائمة أالخرى
با إل�ضافة �إىل ترتيبات التحكيم الطوعية.

أ
ال�سباب الكامنة
ي��ن��ب��غ��ي أ�ن ت�����ض��م��ن �آل����ي����ات حل
ال��ن��زاع��ات احل��ي��ادي��ة ع��ن طريق
ع���دم �إ����ش���راك امل�����س��ئ��ول�ين الذين
ل��ه��م م�����س��ئ��ول��ي��ات أ�خ�����رى تتعلق
برتويج أ�و تنظيم التعاونيات� .إن
�آليات الق�ضاء والتحكيم القائمة
حلل الق�ضايا التجارية أالخرى
ميكن اال�ستفادة منها لتخفيف
ازدواجية املوارد.

العاق��ة :قانون اجلمعيات التعاوني��ة املاليزي §  :1992 ،82جمي���ع النزاعات التي تكون
مث��ال على إ
التعاونيات طرفا فيها «ينبغي أ�ن حتال �إىل امل�سجل العام التخاذ قرا ٍر فيها».
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 -11احلل/وال�ضم/والدمج
املبادئ اجلوهرية
احرتام الع�ضوية
الطوعية وحماية
آ
الليات القائمة�س

آ�ليات لتحقيق املبادئ اجلوهرية
الج��راءات الالزمة ملوافقة أ
الع�ضاء.
إ
أ
أ
آ
ينبغي �ن يحدد القانون �ليات لتغيري �و حل
ال��ت��ع��اون��ي��ات مب��ا يف ذل���ك متطلبات الن�صاب
والت�صويت وك���ذا ا إلج�����راءات املتعلقة ب�إبالغ
أالع�ضاء وال�سماح باالن�سحاب وتوزيع أال�صول
املتبقية بعد احلل.

أ
ال�سباب الكامنة
ال���ت���ع���اون���ي���ات مت���ث���ل منظمات
طوعية وه��و ما يعني �صالحية
ال��ت��غ��ي�ير أ�و احل�����ل ،مت���ام���ا كما
����ص�ل�اح���ي���ة ال���ت أ��������س���ي�������س طبقاً
الختيار أالع�ضاء.

مثال على التمكني :قانون اجلمعيات التعاونية لدولة بوت�سوانا :1989 ،90 § ،البالغ اخلا�ص بحقوق
أالع�ض���اء املتعلق���ة بقرار احل���ل أ�و الدمج «ير�سل �إىل جميع أالع�ضاء والدائنني» و أ�ي ع�ض ٍو «ميكن له عن طريق
ا إلبالغ كتابياً أ�ن يو�ضح رغبته يف أ�ال يكون ع�ضواً يف اجلمعية الناجتة عن عملية الدمج».
العاقة :قانون التعاونيات اللثواين ،رقم  :1993 ،164-Iال يت�ضمن أ�ي بنود تتعلق بال�ضم
مثال على إ
أ�و الدمج أ�و التق�سيم .

 -12املنظمات القيادية
املبادئ اجلوهرية
الدارة
حماية إ
الذاتية
واال�ستقاللية

آ�ليات لتحقيق املبادئ اجلوهرية

أ
ال�سباب الكامنة

الدارة الذاتية املرنة .ينبغي على
إ
أ
القانون �ن ي�سمح بتكوين تنظميات
قيادية مثل االحتادات والفيدراليات
والكونفيدراليات بدون أ�ن يمُ لي
هيكليتها أ�و أ�ن يفر�ض على التعاونيات
ت�شكيل أ�و دعم مثل هذه املنظمات.

�إن اخل����دم����ات ال���ت���ي ت���ق���دم م���ن خالل
امل���ن���ظ���م���ات ال���ق���ي���ادي���ة ُت����ق����وي ال�سمات
ال��دمي��ق��راط��ي��ة وتجُ�����ذر خ��ب�رات حركة
التعاونيات� .إن َف ْر�ض الهيكل التنظيمي
ل��ل��ح��رك��ة ال��ت��ع��اون��ي��ة ي�����ض��ح��ي با إلدارة
ال��ذات��ي��ة ال��دمي��وق��راط��ي��ة ل��ك��ل تعاونية
وي�شجع على ممار�سات غري كف ؤ�ة تكبح
املناف�سة.

مث��ال عل��ى التمكني :قانون التعاونيات الفلبين��ي« :1990 ،1 §،تعرتف الدولة بحق���وق التعاونيات يف
أ�ن ُتن�ش���ئ وتط���ور �ضم���ن أ�ع�ضائه���ا خدمات للرتوي���ج والتنظيم والتدري���ب وجمع املعلومات وتدقي���ق احل�سابات
وامل�ساندة.
العاقة :قانون التعاونيات التنزاين :2003 ،17 §،ي�سمح مل�سجل التعاونيات أ�ن «يطلب من
مثال على إ
أ�ي جمعيتني ت�شكيل احتاد تعاوين والتقدم بطلب ت�سجيله».
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 -1امل�شاركة يف قطاع من القطاعات
املبادئ اجلوهرية
ت�شجيع حرية
الو�صول �إىل
أ
ال�سواق

آ�ليات لتحقيق املبادئ اجلوهرية

أ
ال�سباب الكامنة

�إلغاء املتطلبات املتعلقة ب أ��شكال
امل ؤ��س�سات .النظم ال��ت��ي تخ�ص أ�ي
قطا ٍع من القطاعات ينبغي أ�ال تفرِ�ض
عليه �شكل م��ن أ����ش��ك��ال امل ؤ������س�����س��ات أ�و
ال�شركات ب أ��سلوب ي�ستثني التعاونيات
من امل�شاركة.

مي��ك��ن ل�����ش��رك��ات أالع����م����ال التعاونية
وينبغي أ�ن ُي�سمح لها بالعمل يف أ�ي قطاع
من قطاعات االقت�صاد.

مث��ال عل��ى التمك�ين :تو�صية منظمة العم��ل الدولية رق��م « :،2002 ،)2(7 § ،193ينبغ���ي معاملة
�سا�س ال مينح أ�ي أ�ف�ضلية أ
لل�شكال أالخرى من
التعاوني���ات مب���ا يتفق مع القوان�ي�ن واملمار�سات الوطنية وعلى أ� ٍ
امل ؤ��س�سات التجارية أ�و املنظمات االجتماعية».
العاقة :دولة هندور�س :تفر�ض اللوائح التنظيمية على �شركات الت أ�مني ب أ�ن تكون م ؤ��س�سات
مث��ال عل��ى إ
م�ساهمة ،أالمر الذي مينع دخول التعاونيات يف هذا القطاع.
ت�شجيع الو�صول �إىل
أ
ال�سواق (فعلي ًا)
ت�شجيع املعاملة
املن�صفة

ال���ت�������س���ه���ي�ل�ات يف املتطلبات
التنظيمية .ينبغي أ�ن يتجنب ا إلطار
التنظيمي املتطلبات ال�����ش��اق��ة ،مب��ا يف
ذلك متطلبات وجود احتياط عالٍ من
ر أ��س املال يف جماالت البنوك والت أ�مني
��ص�لا لل�شركات أ
وامل�صممة أ�� ً
والعمال
الكربى.

تقوم التعاونيات يف العادة على خدمة
اجلمهور الذي ال يتلقى خدمة كافية
م��ن �شركات أالع��م��ال التقليدية مبا
يف ذل��ك ال�سكان ال��ف��ق��راء وامل�شتتون
الذين ال ي�ستطيعون توفريمتطلبات
ر أ��س املال الكبري أ�و حتقيق املتطلبات
التنظيمية أالخ���رى املفرو�ضة على
�شركات أالعمال الكربى.

القرا���ض ،م�شروع قان��ون منوذج��ي الحتادات
مث��ال عل��ى التمك�ين :املجل�س ال��دويل الحت��ادات إ
القرا�ض« :2005 ،ينبغي �إبقاء ر أ��سمال احتاد ا إلقرا�ض عند حدٍ أ�دنى ي�ساوي  %10من أ��صول احتاد ا إلقرا�ض
إ
املعر�ضة للمخاطرة».
العاقة :البريو :تفر����ض القوانني املنظمة ألعمال الت أ�مني حداً أ�دن���ى مرتفعا جدا لر أ��س املا ًل،
مث��ال على إ
أالمر الذي يعيق ت أ��سي�س تعاونيات ت أ�مينية �صغرية مثل تلك املوجودة يف بلدان عديدة.
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 -2االرتباطات املتداخلة
املبادئ اجلوهرية
ت�شجيع الو�صول �إىل
أ
ال�سواق وحماية
الجراءات آ
الليات
إ
املعتمدة لذلك

آ�ليات لتحقيق املبادئ اجلوهرية

أ
ال�سباب الكامنة

احلق يف التداخل ب أ��سعار غري متييزية .يف
ال�شركات العاملة يف �صناعات البنى التحتية مثل
االت�����ص��االت والكهرباء ف���إن الداخلني اجل��دد �إىل
ال�سوق ينبغي أ�ن يكون لهم حق االرتباط بال�شبكات
اخلا�صة باملزودين الرئي�سيني وفقاً أل�سعا ٍر منظمة
غري متييزية بغر�ض خدمة امل�ستهلكني.

يف العادة يوجد لدى املحتكرين
ألن�شطة البنى التحتية حاف ٌز
ق������وي ل���رف�������ض ال����ت����ع����اون مع
املناف�سني أ�و لتقدمي اخلدمات
لهم ب أ��سعار مرتفعة.

مث��ال على التمكني :بولندا :1990 ،يف �إطار قوان�ي�ن اخل�صخ�صة التي ت�سمح لل�شركات اجلديدة باملناف�سة
م���ع احت���كارات الدول���ة ال�سابق���ة امل�سيطرة ،فق���د قامت تعاونيت���ان (وي�ست ،تيكزي���ن) ب�إج���راء مفاو�ضات للربط
والتداخل وعمل ترتيبات لت�شارك العوائد مع املزودين املحتكرين.

الطار التنظيمي
 -3إ
املبادئ اجلوهرية

آ�ليات لتحقيق املبادئ اجلوهرية

أ
ال�سباب الكامنة

الطار
توفري إ
التنظيمي املتما�سك
ً
والكف ؤ�

ا�ستمارات تقارير موحدة .ا�ستمارات
التقارير املوحدة القيا�سية ميكن توفريها
من قبل احلكومة بغر�ض حت�سني كفاءة
التقارير.

�إجراءات قيا�سية ل�ضبط اجلودة
توفر للحكومة واملقر�ضني و�سيلة
للرقابة ووالتقييم املرحلي.

مثال على التمكني :الواليات املتحدة :تلزم �إدارة كهربة الريف من التعاونيات الكهربائية تقدمي ا�ستمارة
للب�ل�اغ عن بيانات الت�شغيل والبيانات املالية .وق���د مت �إتباع منوذ ٍج م�شاب ٍه يف بنجالد�ش
موح���دة« ،ا�ستم���ارة  ،»7إ
والفلبني.
ت�شجيع املعاملة
املن�صفة

ً
تعرفة قائمة
عل��ى ال�سلطة أ�ن ت�ض��ع
عل��ى التكلف��ة .ينبغي أ�ن ت�سم���ح أالنظمة
للتعاوني���ات بو�ض���ع تعرف���ة كافي���ة لتغطي���ة
م�صاري���ف تق���دمي خدماته���ا ،وينبغ���ي أ�ال
ي ؤ�دي تنظيم أال�سعار �إىل فر�ض �سعرٍ حدود
ع�شوائي���ة أ
لل�سع���ار مبني���ة عل���ى التكلف���ة
لدى مقدم���ي اخلدمة املدعومني ،أ�و أالقل
تكلفة.

أ�ن�شطة التعاونيات غالباً ما تخدم
مناطق تكلفة خدمتها أ�على ولذلك
ف����إن ���س��ق��وف ال��ت��ع��رف��ة الع�شوائية
املبنية على تكلفة يحددها املزودون
امل���ح���ت���ك���رون ت�����ص��ب��ح غ��ي�ر قابلة
للتطبيق عند التعامل مع تعاونية.

مث��ال على التمكن :الوالي��ات املتحدة :يتم ا�ستثن���اء التعاونيات دورياً من أ�نظمة حتدي���د تعرفة الكهرباء
اعرتافاً بالطبيعة الدميقراطية للتعاونية.
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 -4احل�صول على التمويل
املبادئ اجلوهرية
ت�شجيع املعاملة
املن�صفة

آ�ليات لتحقيق املبادئ اجلوهرية

أ
ال�سباب الكامنة

حوافز خلدمة املناطق التي تفتقر
�إىل اخلدمات .ميكن للحكومة أ�ن
ت�شجع �إن�شاء التعاونيات عن طريق
تقدمي �ضمانات قرو�ض أ�و قرو�ض
مالية حكومية مبا�شرة بغر�ض تخفي�ض
تكلفة احل�صول على القرو�ض.

بدون �ضمانات احلكومة أ�و أ�ي بدائل أ�خرى ،ميكن
أ�ن تواجه التعاونيات تكلفة أ�على لر أ��س املال يف
أال�سواق اخلا�صة أ�كرث مما توجهه �شركات القطاع
اخلا�ص الكربى .با إل�ضافة �إىل أ�ن احل�صول على
ر أ��سمال منخف�ض التكلفة ميكن ا�ستخدامه لدعم
هيكل التكلفة اخلا�ص بالتعاونية التي تخدم
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�صول
قرو�ض منخف�ضة التكلفة مدعومة من احلكومة وكذلك تعطى لها أ�ف�ضلية الو�صول �إىل م�صادر الطاقة
على
ٍ
احلكومية املنخف�ضة التكلفة.

 -5فر�ض ال�ضرائب
املبادئ اجلوهرية
ت�شجيع املعاملة
املن�صفة

آ�ليات لتحقيق املبادئ اجلوهرية

أ
ال�سباب الكامنة

التفريق بني تعامالت أ
الع�ضاء وغري
أ
الع�ضاء.الفائ�ضاملوزعبالتنا�سبمعمقدار
الدعم الذي قدمه الع�ضو للجمعية ينبغي
أ�ن يعفى من ال�ضريبة .أ�ما الدخول التي يتم
احل�صول عليها من تعامالت غري أالع�ضاء
ف�إنها ميكن أ�ن تخ�ضع ل�ضريبة الدخل
اخلا�ضعةلها�شركات أالعمال أالخرى.

الفائ�ض الذي يوزع بالتنا�سب مع مقدار الرعاية
للجمعيات لي�س ربحاً بل هو �إعادة للمال الناجت
عن حت�صيلٍ زائد .أ�ما عندما تتعامل اجلمعية
مع غري الع�ضو وحت�صل منه تعرفة أ�كرب من
تكاليفها ف�إن الدخل الفائ�ض ميكن أ�ن يعترب
ربحاً ومن ثم ميكن فر�ض ال�ضريبة عليه بنا ًء
علىذلك.

مث��ال عل��ى التمك�ين :الواليات املتح��دة :الهوام����ش ال�صافي���ة لي�س���ت خا�ضعة ل�ضريب���ة الدخل ل���كلٍ من
التعاونية والراعي �إذا مت توزيعها على الرعاة بنا ًء على أالعمال التي أ�جروها مع التعاونية.
العاقة :رو�سيا :1990 ،تخ�ضع التعاونيات لل�ضرائ���ب على أ��سا�س عائد دخلها ولي�س بنا ًء على قيا�س
مث��ال عل��ى إ
الربح ولذلك ف�إنها مثقلة بقيم �ضرائب عالية جداً.
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 -6املناف�سة
املبادئ اجلوهرية
ت�شجيع املعاملة
املن�صفة

آ�ليات لتحقيق املبادئ اجلوهرية

أ
ال�سباب الكامنة

�إ�ستثناء التعاونيات� .إن حمظورات
ق��ان��ون امل��ن��اف�����س��ة امل��ت��ع��ل��ق��ة أ
بالعمال
امل�شرتكة بني م ؤ��س�سات أالعمال ينبغي
أ�ن يت�ضمن ا�ستثناء للتعاونيات.

�ير م��ن ق��وان�ين املناف�سة متنع تن�سيق
ك��ث ٌ
أ
أالداء من قبل رج��ال الع��م��ال امل�ستقلني
م��ث��ل االت���ف���اق ع��ل��ى أال����س���ع���ار أ�و �شروط
البيع أ�و حتديد من يبيعون له .مثل هذا
ال�سلوك غالباً ما ي�سلكه املزارعون و�آخرون
م��ن ال��ذي��ن ي���دي���رون ج��م��ع��ي��ات الت�سويق
التعاونية ولذلك فمن ال�ضروري و�ضع
ت�����ش��ري ٍ��ع أ�و �إع���ف���ا ٍء تف�سريي م��ن قوانني
املناف�سة.

مث��ال عل��ى التمكني :قان��ون كابر-فول�ست��اد الواليات املتح��دة :1922 ،يوف���ر �إعفاءاتٍ حم���دودة من
القانون املانع لالحتكار جلمعيات الت�سويق التعاونية التي تنطبق عليها مبادئ التعاون.
مث��ال عل��ى التمكني :قان��ون التعاونيات الفلبين��ي« :1990 ،8 § ،لن يعت�ب�ر أ�ي عم���لٍ أ�و أ��سلوب تعاوين
ينطبق عليه هذا القانون منخرطاً يف م ؤ�امرة أ�و اتفاقٍ معيقٍ للتجارة أ�و على أ�نه 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 استقالل جميع
التعاونيات عن السيطرة الحكومية
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امللحــق أ�
نبذة تاريخية قصيرة عن قانون التعاونيات
واإلصالح التشريعي في البلدان النامية

عل���ى العك����س م���ن تطور التعاوني���ات املت�صاع���د يف أ�وروبا و أ�مري���كا ال�شمالية ،حي���ث مت �إتباع قوان�ي�ن التعاونيات
ري من الدول النامية
عموم���اً و�إدراك التطوي���ر أالويل لقطاع التعاونيات ،وقد �سعت ا إلدارات اال�ستعمارية يف كث ٍ
�إىل الرتوي���ج للتعاوني���ات م���ن القمة �إىل أال�سف���ل� .إن قوانني التعاونيات يف كثري من البل���دان ،ابتدا ًء من الهند
يف مطل���ع الق���رن  20وامت���داداً �إىل دولٍ ذات م�ستعمري���ن خمتلفني وخلفي���ات أ�يديولوجية متباين���ة ،قد أ�وجدت
اعرتاف قانوين لقط���اع تعاوين فح�سب.
بريوقراطي���ة حكومي���ة لتوجي���ه وتطوير قطا ٍع تعاوين بد ًال م���ن منح
ٍ
وكان الرتويج للتعاونيات بدوره مرتبطاً غالباً مب�شروعات تطوير ا�ستعمارية ،وكانت القوانني التي مت و�ضعها
عب���ارة ع���ن “و�سيلة لزيادة ا إلنت���اج وحت�سني نوعية املحا�صيل املق�صود ت�صديره���ا بغر�ض جر ال�سكان أال�صليني
�إىل االقت�ص���اد النق���دي ال���ذي ي ؤ����دي �إىل حت�صي���لٍ أ��سهل لل�ضرائ���ب و�إىل �إيجاد نظ���ا ٍم من الن�ش���اط االقت�صادي
ً 
امل ُ َ
�سيطر عليه �سيا�سيا”.

فتطور التعاونيات يف الهند

ميكن تتبع ن�شوء منوذج التعاونيات التي ت�سيطر عليها الدولة و�إرجاعه �إىل قانون جمعيات ا إلقرا�ض التعاوين
الهندي للعام  .1904وقد كان هذا القانون على نحو غري حمكم على أ��سا�س قانون اجلمعيات ال�صناعية واخلريية
الربيط���اين ال���ذي يرج���ع �إىل الق���رن التا�سع ع�شر ،وال���ذي حدد املتطلب���ات القانونية لتكوي���ن التعاونيات ووفر
�سجل التعاونيات
ُ�سجل اجلمعيات ال�صديق���ة .كان ُم ّ
ت�سجيله���ا م���ن خالل هيئ���ة حكومية متخ�ص�صة عُرف���ت مب ّ
�سجل ال�شركات – فيقوم بت�سجيل ت أ��سي�س اجلمعيات ويت�سلم
الربيطاين ي ؤ�دي واجباته ب�صورة ت�شبه ما يفعله ُم ّ
احل�ساب���ات ال�سنوي���ة والتقاري���ر ،كما يقوم بالتحقيق يف التج���اوزات .ولكن دور امل�سجل الهن���دي كان يذهب �إىل

ومنظم وم�ست�شا ٍر للتعاونيات.
أ�بعد من ذلك حيث يعمل كمرو ٍج
ٍ
وقد كان هدف ما أ��صبح ُيعرف با�سم النموذج «الهندي الربيطاين الكال�سيكي» لقانون التعاونيات هو
�إ�شراك الدولة مبا�شرة يف قيادة احلركة التعاونية باعتبارها «م�ست�شاراً �صديقاً» .وكان على امل�سجل أ�ن يعر�ض
الن�صيح���ة و أ�ن ي�ساع���د يف ابت���كار اللوائ���ح و أ�ن ُيع ّلم اجلمعي���ات النا�شئة املبادئ التعاوني���ة ،ولكنه ال ميلك �سلطة
و�ضاع أ�ف�ضل لتطوير التعاونيات يف أ�فريقيا ،ورقة عمل رقم )1993( 7؛ أ�نظر أ�ي�ضاً هانز�-إت�ش.
 هانز�-إت�ش .مونكرن و �إيه� .شاه ،مكتب العمل الدويل ،خلق ٍ
مناخ مف�ضل و أ� ٍ
مونكرن ،التقرير العام ،حول درا�سة مقارنة عن القوانني ذات ال�صلة باجلمعيات التعاونية ومنظمات امل�ساعدة الذاتية أالخرى يف أ�فريقيا ( )1986( 26تقدمي و�صفي
للتعاونيات «ملكافحة امل�شاكل االجتماعية مثل اعتماد املزارعني على التجار ومقر�ضي النقود ،ولن�شر أ�نظمة القيم و أ�مناط ال�سلوك اخلا�صة بال�سادة اال�ستعماريني بني املواطنني
أال�صليني (انتقال ثقايف).)».
 ريتا رودز ،تعاونيات ا�ستعمارية بعني م�سجلهم التعاوين ،يف  100عام قانون جمعيات ا إلقرا�ض التعاوين ،الهند ( 228 ،1904هانز�-إت�ش .مونكرن ،طبعة .)2005
 امل�صدر ال�سابق يف .30-229
 مدهاف يف .مداين ،قرن من الت�شريع التعاوين :من �سيطرة الدولة �إىل اال�ستقاللية �إىل م�شاركة الدولة ،مئة عام على قانون جمعيات ا إلقرا�ض التعاوين ،الهند
( 57-55 ،1904هانز�-إت�ش .مونكرن ،طبعة .)2005
 هانز�-إت�ش .مونكرن ،منط الهند الربيطاين التعاوين الكال�سيكي :من رعاية الدولة �إىل �سيطرة الدولة ،مئة عام على قانون جمعيات ا إلقرا�ض التعاوين ،الهند ،1904
.)2005( 106-14
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ا إلك���راه والعق���اب .ومب�ض���ي الزم���ن ،يت�ض���اءل دور امل�سجل بع���د أ�ن تتمكن���ت التعاونيات من حتقي���ق اال�ستدامة
االقت�صادية والقدرة على ا إلدارة الذاتية.
وقد و�صف دانيال هاملتون ،الذي كان ع�ضواً يف اللجنة الت�شريعية ا إلمرباطورية التي قامت ب�صياغة
قان���ون الع���ام  ،1904الدور الفعال للدولة اال�ستعمارية يف تطوير التعاوني���ات وربطها بالطموحات اال�ستعمارية
أالو�سع للحكومة الربيطانية قائ ً
ال« :ال تن�س »،و أ��ضاف �شارحاً «كان الغر�ض َ�صه ْر الهند يف كيان واحد ومن ثم
متكينه���ا م���ن أ�خذ مكانها املُ�ستح���ق يف العامل� .إن احلكومة الربيطانية موجودة هن���ا ومطرقة القران (الزواج)

التي يف يد احلكومة هي احلركة التعاونية».
وبعك����س املق�صد أال�صلي اله���ادف �إىل تقليل دورٍ احلكومة يف تطوي���ر التعاونيات ،ف�إن
الت�رشيعات الالحقة أ�تت ا�ستجابة �إىل ال�ضعف امللحوظ أ�و النمو البطيء لقطاع التعاونيات
وذلك عن طريق زيادة �سلطات املُ �سجل

وبعك�س املق�صد أال�صلي الهادف �إىل تقليل دو ٍر احلكومة يف تطوير التعاونيات ،ف�إن الت�شريعات الالحقة
أ�تت ا�ستجابة �إىل ال�ضعف امللحوظ أ�و النمو البطيء لقطاع التعاونيات وذلك عن طريق زيادة �سلطات املُ�سجل.
وعل���ى �سبي���ل املثال ،ف�إن قانون بومب آ�ي للجمعيات التعاونية � ،1925سم���ح للحكومة بامل�شاركة يف التعاونيات و أ�ن
���ب يف ر أ��سمالها مم���ا أ�دخل الدولة مبا�ش���رة يف العمل التع���اوين .أ�ما قانون مادرا����س للجمعيات
يك���ون له���ا ن�صي ٌ
�سج���ل ال�سلطة ليحل حم���ل اللجنة ا إلداري���ة للتعاونية عندم���ا يريد هو
التعاوني���ة ل�سن���ة 1932م فق���د أ�عط���ى امل ُ ّ

ذلك.
وكان االجت���اه نح���و زي���ادة �سيطرة الدول���ة على التعاونيات ق���د ا�ستمر بعد نيل الهن���د ا�ستقاللها .ففي
الع���ام 1955م الحظ���ت درا�س���ة ممول���ة من قبل الدولة ب أ����ن تعاونيات ا إلقرا�ض الريفية مل تك���ن توفر احتياجات
املزارعني واقرتحت منوذجاً جديداً مل�شاركة الدولة يف التعاونيات على م�ستويات خمتلفة 10».وقد وفرت القوانني
الالحق���ة للم�سج���ل �سلطة ح ّل التعاوني���ات و�إ�صدار أالوامر �إليها لتعديل لوائحها وك���ذا املوافقة على القرو�ض
وو�ضع حدٍ أ�على لع�ضوية اللجان ا إلدارية وتعيني أ�و �إزاحة ا إلدارة والعمل كهيئة حتكيمية لكل املنازعات مبا يف
11
ذلك املنازعات التي يكون موظفو امل�سجل طرفاً فيها.
 امل�صدر ال�سابق .14-113
 ورد يف  ،AKE EDENأ�فكار اقت�صادية �شرقية والتطوير التعاوين ب�ش أ�ن �شبه القارة الهندية ما قبل اال�ستعمار ،مئة عام على قانون جمعيات ا إلقرا�ض التعاوين،
الهند ( 22 ،1904هانز�-إت�ش .مونكرن طبعة.)2005 ،
 مدهاف يف .مداين ،قرن من الت�شريع التعاوين :من �سيطرة الدولة �إىل اال�ستقاللية �إىل م�شاركة الدولة ،مئة عام على قانون جمعيات ا إلقرا�ض التعاوين ،الهند
( 62 ،1904هانز�-إت�ش .مونكرن ،طبعة .)2005
 امل�صدر ال�سابق .62
 10امل�صدر ال�سابق .65
 11امل�صدر ال�سابق .69-66
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الطار القانوين الذي ت�سيطر عليه الدولة
منو وت أ�زم إ
ويف دولٍ أ�خ���رى �س���وا ًء تل���ك الواقع���ة حتت النف���وذ اال�ستعماري الربيط���اين أ�و خارجه ،جرى �إتب���اع منط م�شابه
لزي���ادة دور الدول���ة يف ال�سيط���رة على التعاوني���ات و�إدارتها يف امل�ستعم���رات الربيطاني���ة ،وكان النموذج «الهندي
الربيط���اين الكال�سيك���ي» لت�شري���ع التعاوني���ات يت���م ا�ستن�ساخه ب�ش���كل وا�س���ع 12.ويف امل�ستعم���رات الفرن�سية ،كان
يت���م ت�شكي���ل التعاوني���ات كمنظم���ات حكومية رديفة ب���د ًال من كونه���ا م ؤ��س�سات أ�عم���الٍ م�ستقلة 13.أ�م���ا يف الدول
اال�شرتاكي���ة أ�و دول االحت���اد ال�سوفيتي ال�سابق ،فقد ُجعلت التعاونيات أ�ذرع للحزب وللدولة امل�سئولة عن تنفيذ
14
قرارات التخطيط املركزي.
وب�صورة ت�شبه التاريخ يف الهند ف�إن الكثري من احلكومات الوطنية يف مرحلة ما بعد اال�ستقالل عدلت
قوانينه���ا و أ�نظمته���ا جت���اه زيادة دور احلكوم���ات يف التعاونيات 15.وفيما بني ال�ستيني���ات وال�سبعينيات من القرن
املا�ضي ت�ضمنت أُالطر القانونية وامل ؤ��س�سية عنا�صر مت�شابهة يف كل من الكتلة ال�شرقية والبلدان التي ا�ستقلت
وتت�ضمن هذه العنا�صر ما يلي:
· �إن�ش���اء �إدارات للتعاوني���ات له���ا �سلط���ة تعي�ي�ن و�إزاح���ة امل�سئول�ي�ن ا إلداري�ي�ن يف التعاوني���ات و�سلط���ة
الت�صديق على قرارات أالعمال أال�سا�سية.
·

مت معاملة موظفي التعاونيات كموظفني حكوميني.

· كان هن���اك حظ��� ٌر قان���وين عل���ى و�صول التعاونيات �إىل املحاكم ،أ�و عقد االتفاقيات أ�و عقد القرو�ض
دون احل�صول على موافقة من احلكومة.
· كان هن���اك حظ���ر عل���ى مزاولة التعاونيات لبع�ض أالعمال أالمر ال���ذي ا�ستبعدها غالباً من الولوج
يف القطاعات املربحة مثل ت�صدير املنتجات الزراعية.
· كان هن���اك حظ���ر عل���ى ت�شكي���ل احت���ادات (فيدرالي���ات) لتق���دمي اخلدم���ات ال�ضروري���ة مب���ا يف ذلك
الت أ�مني والتعليم وامل�ساعدة يف جمال التدقيق املحا�سبي.
· �إخ�ضاع التعاونيات لتبعية أالطر احلزبية ال�سيا�سية الر�سمية ،و
· الع�ضوي���ة ا إلجباري���ة يف التعاوني���ات للمزارع�ي�ن والعامل�ي�ن آالخرين يف قطاعات معين���ة أ�و ال�سكان
القاطنني يف مناطق حمددة.
و�ضاع أ�ف�ضل لتطوير التعاونيات يف أ�فريقيا)1993(13-9 ،؛ من كري�شان ومتني ،مكتب العمل
 12هانز�-إت�ش .مونكرن و �إيه� .شاه ،مكتب العمل الدويل ،خلق ٍ
مناخ �إيجابي و أ� ٍ
و�شروط أ�ف�ضل لتطوير التعاونيات يف �آ�سيا (( )1994مناق�شة تنفيذ منوذج الهند الربيطاين الكال�سيكي يف الدول ا آل�سيوية) .
مناخ �إيجابي
ٍ
الدويل ،خلق ٍ
 13امل�صدر ال�سابق .11-10
 14مكتب العمل الدويل ،فرع التعاون خلق مناخ و أ�و�ضاع مالئمة لتطوير التعاوين يف و�سط و�شرق أ�وروبا.)1996( 18-17 ،
 15جون جوزيف أ�وجوال ،التغيريات الهيكلية يف احلركة التعاونية و أ�ثر ذلك على الت�شريع التعاوين يف خمتلف دول أ�فريقيا ،ورقة عن اخللفيات برقم  ،1مكتب العمل
الدويل  -حلقة درا�سية عن التغيريات الهيكلية يف احلركة التعاونية و�آثارها على الت�شريع التعاوين يف خمتلف دول العامل (ع�شي�ش �شاهد«( )1993 ،كل احلكومات أالفريقية
تقريب ًا جل أ�ت بعد اال�ستقالل �إىل عددٍ من الت�شريعات وا إلجراءات ا إلدارية التي و�ضعت تعاونيات �إفريقيا بفعالية حتت �سيطرة احلكومة ،وقامت بالتقليل من � أش�نها �إىل درجة
أ��صبح فيها �إداريوها ومدرا ؤ�ها ميتلكون من ال�سلطة مما ميتلكه مدراء امل ؤ��س�سات التابعة للحكومة)».
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وبا إل�ضاف���ة �إىل �إعاق���ة التعاوني���ات اقت�صادي���اً ف�إن املحظ���ورات الثقيلة التي فر�ضتها الدول���ة على ممار�سات
أالعم���ال ق���ادت التعاونيات يف عديدٍ من البل���دان الكت�ساب و�صمة �سيئة كونها م ؤ��س�س���ات ت�سيطر عليها الدولة.
كم���ا ت�ض���اءل ت�سجي���ل أالع�ض���اء وامل�شاركة يف كثري م���ن التعاوني���ات .و أ��صبح الدع���م احلكومي �ضروري���اً ب�صورة
متزايدة ال�ستدامة تلك امل ؤ��س�سات أالمر الذي أ�ثقل كاهل ميزانية الدولة.
ويف ثمانين���ات الق���رن املا�ض���ي ،أ�دت برام���ج التعدي���ل الهيكل���ي التي ُفر�ضت م���ن قبل �صن���دوق النقد الدويل
والبن���ك ال���دويل �إىل ا�سته���داف ا إلنفاق احلكوم���ي ب�صفة عامة وا إلنفاق على التعاوني���ات على وجه اخل�صو�ص.
وعندما كان الدعم ُيقطع أ�و ُيخف�ض يف كثري من البلدان ف�إن أ�عمال التعاونيات كانت تتعر�ض للف�شل.

التطوير ملبادئ التعاونيات
كان الف�ضل يف االنت�شار ال�سريع للتعاونيات يف أ�وروبا و أ�مريكا ال�شمالية يف منت�صف ونهاية القرن التا�سع ع�شر
ق���د ُن�س���ب جزيئ���اً �إىل �صياغة وانت�ش���ار مبادئ التعاون م���ن قبل جمعي���ة رو�شديل الربيطانية لل���رواد املن�صفني
وتعاونية رافي�سن أالملانية للقرو�ض واالدخار .وقد كانت املبادئ التي ن�شرتها جمعية رو�شديل من العقد الرابع
ري كبري على وجه اخل�صو�ص.
�إىل العقد ال�ساد�س من القرن التا�سع ع�شر ذات ت أ�ث ٍ
ن�ساجي أالن�سجة الناعمة يف الع���ام 1844م كجمعية للم�ستهلكني .وقد
أ�ُ�س�س���ت جمعي���ة رو�شدي���ل من قبل  28من ّ
أ��سهم ٌ
كل من أالع�ضاء أال�صليني جلمعية رو�شديل بجنيه واحد ل�شراء ب�ضائع باجلملة يتم بيعها �إىل أالع�ضاء
دون رب���ح .وم���ع تطور اجلمعي���ة زادت هوام�شها الربحية و أ�خذت تبيع ب�سعر التجزئ���ة العادي بحيث يتم تق�سيم
أالرب���اح عل���ى أالع�ض���اء على أ��سا�س من ن�سبٍ ثابتة طبقاً للمبالغ الت���ي أ�نفقت على امل�شرتيات خالل ال�سنة .وقد
أ��صبح���ت القوان�ي�ن التي حتكم ممار�سات جمعية رو�شديل ُتعرف فيما بعد مبب���ادئ رو�شديل و أ��صبحت ت�ستعمل
16
لت أ��سي�س تعاونيات أ�خرى للم�ستهلكني يف أ�نحاء اجنلرتا و أ�ماكن أ�خرى.

 166ديفيد ثامب�سون ،املبادئ التعاونية يف املا�ضي واحلا�ضر 53 ،كوب .كرو�سر (يوليو -أ�غ�سط�س  ،)1994متوفر يف www.cooperativegrocer.coop/articles/ind
.dex.php?id=158
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مبادئ رو�شديل للم ؤ��س�سات التعاونية
( )1الع�ضوية املفتوحة
ت�سمح اجلمعية لكل �شخ�ص باالن�ضمام �إليها ويدفع أ�حدث أالع�ضاء نف�س ر�سوم الع�ضوية التي يدفعها
أ�قدمهم.
(�شخ�ص واحد �صوت واحد)
( )2ال�سيطرة الدميقراطية
ٌ
�شخ�ص واحد �صوت واحد ،ب�صرف النظر عن عدد احل�ص�ص التي
يقوم الت�صويت على املبد أ� (الت�شارتيزي)
ٌ
ي�سيطر عليها كل �شخ�ص.
( )3توزيع الفوائ�ض مبا يتنا�سب مع التعامل التجاري
تتم �إعادة معظم أالرباح �إىل أالع�ضاء امل�ستهلكني بغر�ض مكاف أ�ة ا إلخال�ص/الوالء .ويتم توزيع احل�ص�ص وفقاً
للتعامل مع التعاونية بد ًال من م�صالح امللكية.
( )4دفع فوائد حمدودة على ر أ��س املال
يف�ضل دفع مبل ٍغ حمدد كفائدة بدل اً من الفوائد اخلا�ضعة للتوقعات ،أالمر الذي يمُ ّكن اجلمعية من
ا�ستخدام الفائ�ض ا إل�ضايف لتوفري رواتب أ�ف�ضل وظروف عمل أ�ف�ضل كنوع من املكاف أ�ة للم�ستخدمني .وعليه
تبقى احل�ص�ص يف التعاونية عند قيمتها اال�سمية بد ًال من ترك حتديد قيمتها لل�سوق.
( )5احلياد الديني وال�سيا�سي
أ��ضافت جمعية رو�شديل هذا املبد أ� كا�ستجابة لتجربة بع�ض التعاونيات ذات أالهداف ال�سيا�سية والتي كان يتم
مقاطعتها من قبل جمموعات امل�ستهلكني الذين كانوا يحتجون على مواقفها املثرية للجدل.
( )6التجارة النقدية.
لقد كان أ�حد أ�كرب �إخفاقات التعاونيات ال�سابقة هو منحها قرو�ض أ
للع�ضاء أالمر الذي تطلب رفع أال�سعار
لتغطية اخل�سائر.
( )7ت�شجيع التعليم.
بعد �سماح امل�سجل للتعاونيات بتوفري مبالغ ُتخ�ص�ص للتعليم فقد جرى �إ�ضافة هذا املبد أ� حيث كانت التعاونيات
من قبل توفر مبالغ خم�ص�صة للتعليم ولكن ب�صفة غري قانونية.

وق���د أ��صبحت القوانني التي حتكم ممار�سات جمعية رو�شدي���ل ُتعرف فيما بعد مببادئ
رو�شدي���ل أو��صبحت ت�ستعمل أ
لت��سي�س تعاونيات أ�خ���رى للم�ستهلكني يف أ�نحاء اجنلرتا
أو�ماكن أ�خرى
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وق���د أ�ُدخل���ت حتوي���رات على مبادئ رو�شديل من قبل ح���ركات تعاونية وطنية وعاملية ح���ول العامل ،مبا يف ذلك
م���ن قب���ل القائمني على رعاة مزارع تربية احليوانات (اجلراجن) يف الواليات املتحدة يف العام  187617والتحالف
العاملي للتعاونيات يف العام  18.1937وكان اجلهد املبدئي لتطوير التعاونيات من قبل احلكومات اال�ستعمارية يف
الغال���ب م�ستن���داً أ��سا�ساً على مبادئ رو�شديل من حيث ال�شكل .لك���ن جهودها ،الهادفة إلدخال الدولة باعتبارها
القائ���د الر�سم���ي للحركة ،حتدّت هذه املبادئ التي ترى أ�ن التعاونيات يجب أ�ن تتبع مبد أ� التحكم الدميقراطي
من قبل أ�ع�ضائها.
يف العام  1995تبنى التحالف العاملي للتعاونيات ت�رصيحاً جديداً حول هوية التعاونية
ينطبق على حدٍ �سواء على جمي���ع التعاونيات وي�سلط ال�ضوء على احلاجة �إىل االعرتاف
بكل التعاونيات واعتبارها م ؤ��س�سات أ�عمال م�ستقلة عن احلكومات.

ويف العام  ،1966م ّيز التحالف العاملي للتعاونيات بني املبادئ القابلة للتطبيق على التعاونيات املتطورة «ب�صورة
كامل���ة» والتعاوني���ات التي ال تزال «يف بداية تطورها 19».وفيم���ا يتعلق بالتعاونيات املتطورة ب�صورة كاملة أ�و�ضح
التحال���ف العامل���ي للتعاونيات ب أ����ن «الدميوقراطية يف �إدارة التعاونية يت�ضمن بال�ض���رورة ا إلدارة الذاتية مبعنى
اال�ستقاللي���ة ع���ن أ�ي �سيط���رة خارجي���ة ».ولك���ن فيم���ا يتعلق «بال���دول النامية حديث���اً» ُخل�ص التحال���ف العاملي
للتعاونيات �إىل أ�ن «النا�س الذين بد ؤ�وا بتعلم التعاون لي�سوا دائماً م ؤ�هلني ذاتياً ب�صورة كاملة إلدارة جمعياتهم
بنج���اح 20».ولذل���ك ا�ستخل����ص التقري���ر أ�ن احلكومات يف الدول النامي���ة ميكنها أ�ن «ت�صر» عل���ى « أ�ن ي ؤ�خذ بعني
االعتب���ار اال�ست�ش���ارات التقني���ة املالئم���ة» ومب���ا يف ذلك «املطالبة ب أ����ن يكون ممثلوه���ا أ�ع�ضاء يف جمل����س ا إلدارة
21
لفرتة من الزمن».
ويف ذات الع���ام تبن���ت منظمة العمل الدولية التو�صية رق���م  127املتعلقة بدور التعاونيات يف التنمية االقت�صادية
لل�صالح
واالجتماعي���ة لل���دول النامي���ة 22.وعل���ى الرغم م���ن أ�ن التو�صية توفر جمموع���ة �إيجابية من املب���ادئ إ
القان���وين� ،إال أ�ن الق�س���م اخلا�ص بـ»امل�ساعدة ا إلدارية» أ�قر خلط ال�سلط���ات ا إل�شرافية التعاونية «لفرتة البداية
فق���ط »،بالن���وع ذات���ه م���ن ال�سلط���ات لتعيني املوظف�ي�ن التعاونيني «و�إعط���اء الن�صائ���ح والتوجيه���ات» التي كانت
ت�ستخدم حينها لل�سيطرة على التعاونيات يف كثري من الدول النامية.

 17جيم�س �آر .با أ�ردا ،املبادئ التعاونية وقوانينهاٌ :
و�صف قانوين مل ؤ��س�سات فريدة ،الواليات املتحدة ق�سم الزراعة ،الزراعة التعاونية خدمة أالبحاث رقم .)1986( 54
 18أ�نظر التعاونيات الدولية مركز املعلومات ،املبادئ ،متوفر على ./www.wisc.edu/uwcc/icic/def-hist/gen-info
 19انظر التعاونيات الدولية مركز املعلومات ،تقرير حول مهمة التحالف العاملي للتعاونيات حول املبادئ التعاونية ( ،)1966متوفر يف www.wisc.edu/uwcc/icic/
.def-hist/gen-info/Report-of-the-ICA-Commission-on-Co-opera1/index.html
( 20ي�شرح أ�نه من ال�ضروري االعرتاف ب أ�ن التعاونيات التي هي يف حد ذاتها لديها يف بداية تطويرها أ�جهزتها الدميقراطية هي أ�ي�ض ًا وبقدر كبري من االحتمال متخلفة
وباملثل قدرات أ�ع�ضائها على القيام با إلجراءات الدميقراطية بفعالية ومن أ�جل الو�صول م�ستعدين �إىل التنظيم الدميقراطي.)».
 21امل�صدر ال�سابق.
تو�صيات مكتب العمل الدويل  :127دور التعاونيات يف التطوير االقت�صادي واالجتماعي يف الدول النامية (.)1996
22
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تو�صية منظمة العمل الدولية رقم ،)1966( 127
الق�سم الثالث .أ� .الت�شريع
 .10ينبغي اتخاذ كل ا إلجراءات املالئمة مبا يف ذلك ا�ست�شارة التعاونيات القائمة:
ري على حظر غري
أ� .لتتبع و�إلغاء املواد التي حتتويها القوانني والتنظيمات والتي ميكن أ�ن يكون لها ت أ�ث ٌ
منا�سب لتطوير التعاونيات من خالل التمييز ،مثل ما هو احلال فيما يتعلق بفر�ض ال�ضرائب أ�و
تخ�صي�ص تراخي�ص وح�ص�ص ،أ�و من خالل الف�شل يف معرفة ال�شخ�صية املميزة للتعاونيات أ�و معرفة
قوانني معينة تتعلق بت�سيري التعاونيات.
ب .لتجنب �إدراج مثل هذه املواد يف القوانني والنظم امل�ستقبلية.
ج .ملالئمة القوانني والنظم القائمة مع أالو�ضاع اخلا�صة بالتعاونيات.
 .11ينبغي أ�ن تكون هناك قوانني ونظم متعلقة ح�صرياً بتكوين وت�سيري التعاونيات ،وبحماية حقوقها
يف العمل مب�ساواة ال تقل عن ال�شروط التي تعمل بها أال�شكال أالخرى من امل ؤ��س�سات وهذه القوانني
والنظم يف�ضل أ�ن تكون قابلة للتطبيق على كل أ��صناف التعاونيات.
 .1-12كل هذه القوانني والنظم ينبغي أ�ن حتتوي يف كل حالة على مواد تتعلق بامل�سائل التالية:
�شخا�ص قرروا طوعاً
أ� .تعريف أ�و و�صف للتعاونية يو�ضح مالحمها أال�سا�سية ،و أ�نها تجُ ّمع أل
ٍ
االن�ضمام معاً لتحقيق غاية م�شرتكة من خالل ت أ��سي�س م ؤ��س�سة ُتدار ب�شكل دميقراطي وتقدم
م�ساهماتٍ من�صفة �إىل الر أ��سمال املطلوب وتتقبل ن�صاب عادل من املخاطر واملنافع الناجمة عن
أالن�شطة التي ي�ساهم فيها أالع�ضاء.
بٌ .
و�صف ألهداف التعاونية ،و�إجراءات ت أ��سي�سها وت�سجيلها ،وتعديل و�ضعها القانوين وحلها.
ج� .شروط الع�ضوية ،مثل :احلد أالق�صى من كل ح�صة ،وحيثما يكون مالئماً ،ن�سبة احل�صة امل�ستحقة
حلظة اال�شرتاك ،والوقت امل�سموح به لدفع املبلغ امل�ستحق كام ً
ال وكذلك حقوق وواجبات الع�ضو
والتي ينبغي كتابتها بتف�صيل كبري يف لوائح التعاونيات.
د .أ��ساليب ا إلدارة والت�سيري والتدقيق احل�سابي الداخلي و�إجراءات الت أ��سي�س وت�سيري ا إلجراءات
بكفاءة.
هـ .حماية ا�سم (التعاونية).
و� .آلية التدقيق احل�سابي اخلارجي و�إر�شادات التعاونيات الحرتام وتنفيذ القوانني والنظم.
 .2ا إلجراءات املن�صو�ص عليها يف مثل هذه القوانني والنظم وعلى وجه اخل�صو�ص �إجراءات الت�سجيل
التي ينبغي أ�ن تكون ب�سيط ًة وعملي ًة بقدر ا إلمكان حتى ال تعيق عملية �إن�شاء وتطوير التعاونية.
 . 13ينبغي أ�ن ت�سمح القوانني والنظم املتعلقة بالتعاونيات بتكوين احتادات (فيدراليات) للتعاونيات.
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�إن امل�ش���اكل الت���ي واجهته���ا اجلمعي���ات الت���ي ت�سيطر عليه���ا الدولة خ�ل�ال ال�سبعينيات والثمانيني���ات من القرن
املا�ضي قد عجلت يف عملية �إعادة فح�ص دور الدولة يف التطور التعاوين 23.ويف العام  1995تبنى التحالف العاملي
للتعاوني���ات ت�صريح���اً جديداً حول هوية التعاونية ينطبق على حدٍ �سواء على جميع التعاونيات وي�سلط ال�ضوء
عل���ى احلاج���ة �إىل االع�ت�راف بكل التعاوني���ات واعتبارها م ؤ��س�س���ات أ�عمال م�ستقلة عن احلكوم���ات 24.وبعد ذلك
�شرعت منظمة العمل الدولية ب�إجراء متعدد ال�سنوات إلعادة النظر يف التو�صية  ،127أالمر الذي أ�دى �إىل تبني
التو�صي���ة  193يف الع���ام  .2002وتزيل التو�صية  193الت�صديق ال�سابق على التدخل ا إلداري يف �ش ؤ�ون التعاونيات
25
وتتبنى ت�صريح التحالف العاملي للتعاونيات حول هوية التعاونية باعتبار أ�نه ينطبق على كافة التعاونيات.

 23أ�نظر أ�لفرد هانيل ،التعاونيات املدعومة من قبل الدولة واالعتماد على الذات :بع�ض جوانب �إعادة تنظيم الهياكل التعاونية التي ُمنحت ال�صفة الر�سمي ًة فيما يتعلق
ب أ�فريقيا ( ،)1989هانز�-إت�ش .مونكرن ،تعاونيات أ�فريقيا والدولة يف الت�سعينيات ،الكتاب ال�سنوي ملركز التعاونيات ( ،)1992مكتب العمل الدويل ،العالقة بني الدولة
والتعاونيات يف الت�شريع التعاوين :تقرير عن حلقة النقا�ش التي عقدت يف جنيف  15-14دي�سمرب � ،)1994( 1993ساجنيف �شوبرا ،مركز التعاونيات والتطوير الريفي
والتعاونيات :من ال�سيطرات �إىل ا إلطار التنظيمي� :سيا�سات إلقليم �سارك (منظمة جنوب �آ�سيا للتعاون ا إلقليمي ( )SAARC -عامل الكتب )1999
 24التحالف العاملي للتعاونيات ،ت�صريح حول هوية التعاونية (.)1996
 25تو�صيات مكتب العمل الدويل  :193تو�صيات تخ�ص ت�شجيع التعاونيات (.)2002
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ت�صريح التحالف العاملي للتعاونيات حول الهوية التعاونية ()1996
تعريف :التعاونية رابطة م�ستقلة أ
لل�شخا�ص املتحدين طوعاً لتحقيق احتياجاتهم وطموحاتهم االقت�صادية
واالجتماعية والثقافية امل�شرتكة من خالل م ؤ��س�سة مملوكة جماعياً ومدارة دميقراطياً.
القي��م :تق���ام التعاوني���ات على قي���م امل�ساعدة الذاتي���ة ،وامل�سئولية الذاتي���ة والدميقراطية وامل�س���اواة والعدالة
والت�ضام���ن .ويف تقالي���د م ؤ��س�سيه���ا ي ؤ�من أ�ع�ضاء التعاوني���ة بالقيم أالخالقية أ
للمان���ة والو�ضوح وامل�سئولية
االجتماعية واالهتمام آ
بالخرين.
املبادئ� :إن مبادئ التعاونية هي خطوط �إر�شادية تتيح للتعاونيات و�ضع قيمها أ�ثناء املمار�سة.
 .1الع�ضوي���ة الطوعي���ة املفتوح���ة� :إن التعاونيات منظمات طوعي���ة ومفتوحة لكل أال�شخا����ص القادرين على
ا�ستخ���دام خدماته���ا والعازم�ي�ن عل���ى تقب���ل م�سئوليات الع�ضوي���ة بدون أ�ي متيي���ز جن�س���ي أ�و اجتماعي أ�و
عرقي أ�و �سيا�سي أ�و ديني.
 .2التحك���م الدميقراطي أ
للع�ض���اء :التعاونيات منظمات دميقراطية يتحكم بها أ�ع�ضا ؤ�ها الذين ي�ساهمون
بن�ش���اط يف و�ض���ع �سيا�ساته���ا واتخ���اذ قراراتها .والرج���ال والن�ساء الذين يخدم���ون كممثلني منتخبني هم
م�سئولون حما�سبون أ�مام أالع�ضاء .أ
وللع�ضاء يف التعاونيات أالولية حقوق ت�صويت مت�ساوية (ع�ضو واحد
�صوت واحد) ،والتعاونيات على أ�ية م�ستويات أ�خرى تعترب هي أ�ي�ضاً ُت�ش ّكل و ُت ّ
نظم ب�شكل دميقراطي.
 .3امل�شارك���ة االقت�صادي���ة للع�ض���و :ي�ساه���م أالع�ض���اء ب�ش���كل من�ص���ف وي�سيط���رون دميقراطي���اً عل���ى ر أ��سمال
تعاونيته���م .ويف الع���ادة ف����إن ج���زءاً على أالقل م���ن ذلك الر أ��سمال ه���و ملك للتعاوني���ات .ويتلقى أالع�ضاء
يف الع���ادة تعوي�ض���ات حم���دودة� ،إن وجدت ،على الر أ��سمال ال���ذي أ��سهموا به ك�ش���رط للع�ضوية .ويخ�ص�ص
أالع�ض���اء الفوائ����ض لبع����ض أ�و كل أالغرا����ض التالي���ة :تطوي���ر تعاونيته���م ،رمب���ا ع���ن طري���ق تخ�صي����ص
احتياطي���ات ،يك���ون بع�ضه���ا عل���ى أالق���ل غري قاب���ل للتوزيع� ،إف���ادة أالع�ضاء تك���ون مبقدار ن�سب���ة تعاملهم
التجاري مع التعاونية ،ودعم أالن�شطة أالخرى التي يوافق عليها أالع�ضاء.
 .4ا إلدارة الذاتي���ة واال�ستقاللي���ة :التعاوني���ات منظمات للم�ساع���دة الذاتية مدارة ذاتي���اً و ُم�سيطر عليها من
قب���ل اع�ضائه���ا .ف����إذا قام���وا بالدخ���ول يف ترتيبات مع منظم���ات أ�خرى ،مب���ا يف ذلك احلكوم���ات ،أ�و قاموا
�شروط ت�ضمن التحكم الدميقراطي أ
للع�ضاء
بزي���ادة ر أ��سماله���م من م�صادر خارجية ،ف�إن ذلك يتم وفق
ٍ
وت�ضمن ا�ستقاللية تعاونيتهم.
 .5التعلي���م والتدري���ب واملعلوم���ات :توف���ر التعاوني���ات التعلي���م والتدري���ب ألع�ضائه���ا ،وممثليه���ا املنتخب�ي�ن،
ومدرائه���ا وموظفيه���ا حتى يتمكنوا من امل�ساهمة بفعالي���ة يف تطوير تعاونياتهم .ويقومون بتزويد الر أ�ي
العام وخ�صو�صاً ال�شباب وقادة الر أ�ي باملعلومات حول طبيعة وفوائد التعاون.
 .6التع���اون �ضم���ن التعاوني���ات :تخ���دم التعاوني���ات أ�ع�ضاءها بفعالية ق�ص���وى وتقوي احلرك���ة التعاونية عن
طريق العمل اجلماعي من خالل الهياكل املحلية والوطنية وا إلقليمية والعاملية.
 .7االهتم���ام باملجتم���ع :تعم���ل التعاونيات من أ�جل التنمي���ة امل�ستدامة ملجتمعاتها من خ�ل�ال ال�سيا�سات التي
ي�صادق عليها أالع�ضاء.
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والي���وم ،هن���اك �إجماع جديد لدى احلركة التعاونية وممار�س���ي التنمية يرف�ض وجود معايري قانونية منف�صلة
للتعاوني���ات يف ال���دول النامي���ة ويدعم بقوة ا�ستقالل جميع التعاونيات عن ال�سيط���رة احلكومية 26.وقد انبثقت
(كالريتي) من خالل هذا ا إلجماع اجلديد �ساعي ًة �إىل دفع مثالياتها نحو التنفيذ.

 26أ�نظر التحالف العاملي للتعاونيات ،القيم التعاونية يف عامل متغري (( )1992االعرتاف أ�نه يف كثري من البلدان النامية “كان هناك م�شكالت يف ت أ��سي�س العالقة ال�صحيحة
مع الدولة بغر�ض الت�سيري بفعالية كتعاونية ،)”.أالمم املتحدة :الت�شريعات ودور التعاونيات على �ضوء التطورات االجتماعية واالقت�صادية اجلديدة ،تقرير ال�سكرتري العام،
أ� 23( 57/54/دي�سمرب .)1998

42

