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الس االقتصادي واالجتماعي اجلمعية العامة 
الدورة املوضوعية لعام ٢٠٠١ الدورة السادسة واخلمسون 

جنيف، ٢-٢٧ متوز/يوليه ٢٠٠١  البند ١٢١ من القائمة األولية* 
التنمية االجتماعية، مبا يف ذلك املسائل ذات الصلة باحلالــة 
االجتماعية يف العامل وبالشباب واملسنني واملعوقني واألسرة 

البند ١٤ (ب) من جدول األعمال املؤقت**  
املسـائل االجتماعيـة ومســـائل حقــوق اإلنســان: 

التنمية االجتماعية 
 دور التعاونيات يف التنمية االجتماعية 

 تقرير األمني العام*** 
موجز 

ُأعــد هـذا التقريـر عمـال بطلـب اجلمعيـة العامـة إىل األمـني العـام أن يقـدم تقريـرا عــن 
تنفيذ قرارها ١٢٣/٥٤ بشأن دور التعاونيات يف التنمية االجتماعية وعن آراء احلكومـات يف 

مشروع املبادئ التوجيهية اليت ترمي إىل يئة بيئـة داعمة لتطوير التعاونيات. 
ـــرا عــن التقــدم احملــرز يف تنفيــذ القــرار  ويقـدم الفـرع الثـاين، الـذي يلـي املقدمـة، تقري
١٢٣/٥٤. وهو يستند إىل املعلومات الواردة من احلكومـات، واملنظمـات الدوليـة والوكـاالت 
املتخصصة، واملنظمات التعاونية الوطنية والدولية ذات الصلة، عن أنشطتها الرامية إىل استخدام 
وتطوير إمكانات وإسهامات التعاونيات من أجل بلـوغ أهـداف التنميـة االجتماعيـة؛ وتشـجيع 

وتسهيل إقامة التعاونيات وتطويرها؛ ويئة بيئة داعمة ومتكينية لتطوير التعاونيات. 
ــة  ويقـدم الفـرع الثـالث تقريـرا عـن آراء احلكومـات بشـأن مشـروع املبـادئ التوجيهي
وسبل تقدمي الدعم إىل الدول األعضاء. ويختـتم التقرير بإيراد بعض التوصيات لتعزيـز تطويـر 
التعاونيـات. وقـد نقـِّــح مشـــروع املبــادئ التوجيهيــة، مــع مراعــاة التوصيــات واالقتراحــات 

والتعليقات الواردة من احلكومات، وُأورد يف مرفق هذا التقرير. 
 

 .A/56/50 *
 .E/2001/100 **

تأخر تقدمي هذا التقرير نتيجة للجهود املبذولة لضم أكرب عدد ممكن مـن الـردود علـى اسـتبيان األمـني العـام  ***
بشأن تنفيذ القرار ١٢٣/٥٤. 
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 أوال - مقدمـــة 
ميثِّـل هذا التقرير اسـتجابة للقـرار ١٢٣/٥٤، املـؤرخ  - ١
١٧ كانون األول/ديسمرب ١٩٩٩، الذي طلبــت فيـه اجلمعيـة 
العامــة إىل األمــني العــام أن يلتمــس آراء احلكومــات بشــــأن 
مشـروع املبـادئ التوجيهيـة، الـيت ترمـي إىل يئـة بيئــة داعمـــة 
ـــد اللــزوم، صيغــة منقحــة  لتطويـر التعاونيـات، وأن يقـدم، عن
العتمادها. ويف القرار نفسه، طلبت اجلمعية العامة إىل األمني 
ــــد، بالتشــاور مــع الــدول األعضــاء، ومنظمــات  العـام أن يعـِ
األمـم املتحـدة واملنظمـــات الدوليــة ذات الصلــة، تقريــرا عــن 
تنفيذ هذا القرار، وأن يقدمـه، عـن طريـق الـس االقتصـادي 
واالجتمــــاعي، إىل اجلمعيــــة العامــــة يف دورــــــا السادســـــة 

واخلمسني. 
وقد ُأرسـل إىل مجيع الدول األعضاء اسـتبيان يلتمـس  - ٢
آراءها بشأن مشروع املبادئ التوجيهية وتقدمي معلومات عـن 
التقدم احملرز يف تنفيذ القــرار ١٢٣/٥٤. ويسـتند هـذا التقريـر 
ـــة حكوميــة يف أواســط  إىل الـردود الـيت وردت مـن ١٢ وكال
ــن  نيسـان/أبريـل ٢٠٠١(١). وُأرســلت أيضـا صيغـة مقتضبـة م
االســـتبيان إىل املنظمـــات الدوليـــة والوكـــاالت املتخصصـــــة 
ـــــة ذات الصلــــة؛ وقــــد ورد ٢١ ردا(٢).  واملنظمـــات التعاوني
وقدمــت اجلـهات الـيت ردت علـى االســـتبيان معلومــات عــن 

اإلجراءات املتخذة يف ااالت التالية: 
اســـتخدام وتطويـــر إمكانـــات ومســــامهات  (أ)
ــــة،  التعاونيـات مـن أجـــــل بلـوغ أهـداف التنميــــة االجتماعيـ
وال ســيما القضــاء علــى الفقــــر، وتوليـــد العمالــــــة الكاملـــة 

واملنتجة، وتعزيز االندماج االجتماعي؛ 
وتشـــــجيع وتســـــهيل إقامـــــة التعاونيـــــــات  (ب)
وتطويرهــا؛ مبا يف ذلك اختـاذ تدابـري ترمـي إىل متكـني الفقـراء 
ــة يف  أو مـــن ينتمـون إىل الفئـات الضعيفـة مـن املسـامهة طواعي

إقامة التعاونيات وتطويرها؛ 

ويئــــة بيئـــــة داعمــــــة ومتكينيـــــة لتطويـــــر  (ج)
التعاونيـات بوسـائل منـها إقامـة شـراكة فعالـة بـني احلكومــات 
واحلركـة التعاونيـة. ووردت أيضـــا معلومــات عــن االحتفــال 

باليوم الدويل للتعاونيات. 
 

 ثانيا - تنفيذ القرار ١٢٣/٥٤ 
على العموم، أفادت احلكومات عن اسـتمرار دعمـها  - ٣
ـــات وعــن إدراكــها، علــى وجــه اخلصــوص،  لتطويـر التعاوني
إلمكانــات وإســهامات احلركــة التعاونيــة يف بلــوغ أهــــداف 
ـــا لتلــك الغايــة اختـــذ العديــد مــن  التنميـة االجتماعيـة. وبلوغ
احلكومات تدابري هامة لتهيئة و/أو تعزيز بيئة داعمـة ومتكينيـة 
ــــن احلكومـــات مـــع  لتطويــر التعاونيــات. وتعــاون العديــد م
املنظمات الدولية والوكاالت املتخصصة واملنظمـات التعاونيـة 
أو تلقت املساعدة منـها يف جـهودها املبذولـة مـن أجـل تعزيـز 

ودعم تطوير التعاونيات. 
ففــــي بوليفيـــا، تفيــــد احلكومــــة بــــأن خصخصـــــة  - ٤
املؤسسات اليت متلكها الدولـة، الـيت متـت باعتبارهـا جـزءا مـن 
سياساا للتكييف اهليكلي، قد مشلت التعاونيـات، وهـي اآلن 
تـــدر الربــح وتتــوىل زمامــها جمموعــة صغــرية مــن القيـــادات 
التعاونيـة. وعلـــى الرغــم مــن االعتقــاد، علــى نطــاق واســع، 
بضـــرورة أن تتمتـــع التعاونيـــات باالســـتقالل الـــذايت، فــــإن 
احلكومة غالبا مـا ــب حلـل املنازعـات أو للتصـدي للسـلوك 
الفاسد. غري أنه، باستثناء بعض التعاونيات يف القطاعني املـايل 
ــــم يكــن مثـــة دعــم قــوي مباشــر مــن احلكومــة  والتعديـين، ل
للتعاونيـــات. وتفيـــد احلكومـــة بأـــا تدعـــم اليـــوم الـــــدويل 

للتعاونيات. 
وتفيد حكومة بوروندي بانتعـاش حركـة التعاونيـات  - ٥
واجلمعيات والرابطات مبساعدة برنامج األمم املتحدة اإلمنائي 
ومنظمـة العمـل الدوليـــة، وباتســاع نطــاق حركــة تعاونيــات 
االدخار واالئتمان، يف املناطــق الريفيــة واحلضريـــة بالتعـــاون 
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مــــع مصـــرف ”Credit Mutuel de France“. ويتوخـــى 
مشـروع تنميـة اتمعـات احملليـة للقضـــاء علــى الفقــر، الــذي 
طُــور بالتعـــاون مــع برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي، إنشــاء 
وتطويــر التعاونيــات وغريهــا مــن منظمــات العــــون الـــذايت. 
وبــذلت أيضـا جـهود ملواءمـة النصـوص القانونيـة، الـيت تنظـــم 
التعاونيــات والقطــاع اخلــاص، مــن أجــل منــــح التعاونيـــات 
ـــا عامــة. واحتفــاال بــاليوم  واجلمعيـات مزايـا ضريبيـة، أو مزاي
ــــون  الـــدويل للتعاونيـــات، أصـــدرت احلكومـــة، عـــرب التلفزي

واإلذاعة، إعالنا يذكِّـر السكان بأمهية تطوير التعاونيات. 
وتفيد احلكومة التشيكية بأـا علـى اتصـاالت حسـنة  - ٦
ـــى اســتخدام كــل وســيلة  باحلركـة التعاونيـة وبأـا عازمـة عل
لدعــم تطويــر التعاونيــات. وتعتقــد احلكومــة بــأن يف وســــع 
االحتــادات التعاونيــة الوطنيــة أن تطــور إمكاناــا، وأن تفيـــد 
كثريا من عضويتـها يف املنظمـات الدوليـة ومـن مشـاركتها يف 
ــــات ومـــا إىل ذلـــك.  املشــاريع الدوليــة، ويف مصــادر املعلوم
ـــــا أنشــــطة التعاونيــــات االجتماعيــــة  وتقـــدر احلكومـــة عالي
وتعاونيـــات العـــون الـــذايت، الـــيت توفـــر املســـاكن والعمـــــل 
للمواطنني من ذوي الدخل املنخفض أو مـن املعوقـني. وتقـوم 
تعاونيات إنتاجية خاصة باستخدام العديد مـن املعوقـني. وقـد 
أعدت احلكومة مشروع قانون بشـأن التعاونيـات اإلسـكانية. 
وختطـط احلكومة أيضا لتشكيل فريق من اخلرباء ليتـوىل تقـدمي 
اخلدمـــات االستشـــارية بشـــأن املســـائل التشـــريعية املتصلـــــة 
بالتعاونيــات يف البلــــدان الناميـــة ويف بلـــدان وســـط وشـــرق 
أوروبا. على أن مثة مشكلة معينـة خاصـة ببعـض البلـدان الـيت 
متـر مبرحلة انتقالية وهـي وجـود شـعور تـاٍل للحقبـة الشـيوعية 
ـــات هــي مــن بقايــا احلقبــة االشــتراكية. وتبــذل  بـأن التعاوني
االحتادات التعاونية الوطنية جـهودا شـديدة ملسـاعدة أعضائـها 
ـــز قدرــم التنافســية ويئـــة بيئـــة داعمــة وحتســني  علـى تعزي
أوضاعهم. وعلى الرغم من أنه جيري االحتفال بــاليوم الـدويل 
ــــات مبنشـــورات خاصـــة يف  للتعاونيــات بــني أعضــاء التعاوني

صحافة التعاونيات فإن هذا احلدث مل يلـق أي اهتمـام خـاص 
لـدى تلـك الصحافـة أو بـني أفـــراد اجلمــهور عمومــا. بــل إن 
املنظمـات التعاونيـة، يف واقـــع األمــر، ال حتتفــل كلــها بــاليوم 
ـــال ــذا  الـدويل للتعاونيـات. ووجــه اإلشـكال هـو أن االحتف
ـــا إبـــان نظــام احلكــم الســابق، وعليــه فــإن  اليـوم كـان إلزامي
اسـتمرار االحتفـال بـه ال ينظـر اجلمـهوري إليـه نظـــرة إجيابيــة 
بعد. غري أن احتــادات التعاونيـات التشـيكية تعـتزم هـذه السـنة 
ـــر صحفــي يف هــذا اليــوم لـلَـفـــت اهتمــام وســائل  عقـد مؤمت

اإلعالم إليـه. 
وزادت احلكومة املركزية للسـلفادور امليزانيـة العاديـة  - ٧
للمعهد السلفادوري لتعزيز التعاونيات من أجل توسيع نطــاق 
خدماتــه احلاليــة املقدمــة للتعاونيــات وحتســــني نوعيـــة هـــذه 
اخلدمـــات. فقـــد شكلــــت هيئـــة خاصـــة لتعزيـــــز التـــــوعية 
ــاء  بالتعاونيـات مـن خـالل عـدة مشـاريع للتوعيـة ترمــي إىل بن
مؤسسـات تعاونيـة جديـدة وإعــداد جيــل جديــد مــن القــادة 
التعـاونيني. ووفقـا للسياسـة الوطنيـة للتنميـــة االجتماعيــة الــيت 
أقرــــا احلكومــــة للفــــترة ١٩٩٩-٢٠٠٤، يدعــــم املعــــهد 
السلفادوري املذكور بقوة إقامة تعاونيات جديدة، وال سـيما 
بــني الفئــات الضعيفــة، مــن أجــل إشــراك الشــباب والنســـاء 
واملســنني واملعوقــني يف االقتصــاد اإلنتــــاجي. ويقـــوم املعـــهد 
السلفادوري أيضا بتنسيق جهود احلركـة التعاونيـة واحلكومـة 
لتحسـني التشـريعات الوطنيـة ذات الصلـة. فقـــد وقَّـــع املعــهد 
الســلفادوري اتفاقــات ومذكــرات تفــاهم مــع العديــــد مـــن 
ـــة بيئـــة متكينيــة مــن أجــل تطويــر  املؤسسـات احلكوميـة لتهيئ
التعاونيـات يف جمـاالت مـن مثـل البيئـة واإلســـكان والتدريــب 
املهين. وحيتفل املعـهد السـلفادوري بـاليوم الوطـين للحركـات 
التعاونية، الذي هو يوم عطلة خاصـة يحتفـل بــه بـالعديد مـن 
ـــة والتثقيفيــة واالجتماعيــة علــى مــدى شــهر  األنشـطة الثقافي
متـوز/يوليـه بكاملـه لتعزيـز التكـــامل مــا بــني شـــىت الرابطــات 

التعاونية. 
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ومكَّـــنت فنلنــدا العــــاطلني عـــن العمـــل مـــن إقامـــة  - ٨
التعاونيـات واملشـاركة يف أنشـطتها مـن دون خفـض مســتوى 
استحقاقام املتعلقة بالبطالـة. ذلـك أن اإليـرادات املتأتيـة مـن 
التعاونيـات تنســق مـع االسـتحقاقات املتعلقـة بالبطالـــة بنفــس 
الطريقــة الــيت تنســق ــا اإليــــرادات األخـــرى. وخصصـــت 
احلكومة أمواال من صناديق االحتـاد األورويب اهليكليـة لتطويـر 
املشاريع االجتماعية من أجل إقامة وتطويـر أنشـطة تعاونيـات 
العمــل. وشــرعت وزارة الشــؤون االجتماعيــــة والصحـــة يف 
ـــر قــانون  فنلنـدا يف إجـراء مناقشـة مـع احلركـة التعاونيـة لتطوي

تعاونيات العمل من أجل تلبية احتياجات االقتصاد احلالية. 
ويف إســـرائيل مـــا فتئـــــت العضويــــة يف التعاونيــــات  - ٩
تتنامــى، ومـــا انفكــت التعاونيــات تكتســب قــوة ونفــوذا يف 
التنميـة االجتماعيـة يف البلـد. ويتــم، علـــى املســتوى الشــعيب، 
ومـن خـالل أنشـطة التعاونيـــات عمومــا، التعــامل مــع تعزيــز 
االندماج االجتماعي وســد الفجـوة االجتماعيـة بـني األغنيـاء 
والفقراء، اليت ما زالت موجودة بني املـهاجرين اجلــدد وسـائر 
السكان وبني املواطنني العـرب واليـهود. ومـا زالـت الشـراكة 
بني احلكومة واحلركة التعاونية تشكل حجر الزاوية يف التنمية 
االقتصادية واالجتماعية يف البلد منذ إنشائه، وهي تتنامـى من 
خــالل الــربامج املشـــتركة يف ميـــادين التعليـــم، ومؤسســـات 

حضانة الصناعة، ومؤسسات البحث والتطوير. 
ويف بنمــــا وضعــت احلكومــة اســـتراتيجيات إلقامـــة  - ١٠
تعاونيـــات يف املنـــاطق اهلامشـــية لتحســـني ظـــروف معيشــــة 
السكان يف تلك املناطق. وأمكـن مـن خـالل تنسـيق األنشـطة 
مع املنظمات الوطنية والدولية، الـيت تعمـل علـى القضـاء علـى 
الفقـر، مســـاعدة هــذه التعاونيــات يف احلصــول علــى املــوارد 
الضروريـة. وتقـوم التعاونيـات بتنفيـذ اخلطـط وبرامـــج العمــل 
اليت تنسجم مع اسـتراتيجيات احلكومـة للتنميـة االجتماعيـة – 
االقتصاديـة. وجيـري تنظيـم عـدة مناســـبات لالحتفــال بــاليوم 
الدويل للتعاونيات، مبا يف ذلك عقد مؤمتـرات بشـأن مواضيـع 

ــى  تتعلـق باحلركـة التعاونيـة، وعقـد حلقـات عمـل للتـأكيد عل
أمهيـة مشـاركة املـرأة يف التعاونيـات، وعقـد حلقـــات دراســية 
ــــات للشـــباب مـــن أجـــل إدماجـــهم يف النظـــام  عــن التعاوني
التعـاوين، وتنظيـم مســـرية يف إحــدى مقاطعــات البلــد (علــى 

أساس تناوبـي)، تختتم باحتفال خاص حيضره رئيس البلد. 
ويف الفلبـني قـامت احلكومـة، مـن خـالل هيئـة تطويــر  - ١١
التعاونيات، بدعم وتنظيـم وتدريـب الفقـراء الذيـن حيتمـل أن 
يســتفيدوا مــن إقامــة التعاونيــات. وتشجـــع املنظمــات غــــري 
احلكوميــة، الــيت تنفـــذ مشــاريع ممولــة مــن برامــج املســـاعدة 
اإلمنائية الرمسية، على تنظيم التعاونيات من أجل حتسني تنفيـذ 
املشـاريع. وتلتمـس احلكومـة أيضـــا الســبل الالزمــة لتحســني 
البيئة للقطاع التعاوين، وذلك باستعراض واليات ومهام هيئـة 
تطويـر التعاونيـات، وال سـيما يف جمـال رصـــد عمليــات وأداء 
ـــا وأدائــها.  تعاونيـات االئتمـان وجمـال اإلشـراف علـى عمليا
ـــل  وتعتـرب حكومـة الفلبـني التعاونيـات قنـوات خلدمـات التموي
الصغري من أجل توفـري رأس املـال للمشـاريع الصغـرية للفقـراء 
ـــات  فـــي البلــــد. وحتتفـل الفلبـني فـــي كـل عـام بيـوم التعاوني
(١٠ آذار/مــارس) وبشــهر التعاونيــات (١٦ تشـــرين األول/ 
أكتوبر – ١٥ تشرين الثاين/نوفمرب) بإقامة العديد مـن أنشـطة 

الدعوة والعروض. 
ويف الربتغـال، تواصـل احلكومـة إيـالء اهتمـــام خــاص  - ١٢
للقطاع التعاوين جنبا إىل جنب مع القطـاعني العـام واخلـاص. 
ففي عام ١٩٩٩، نظمت احلكومة املؤمتر التعـاوين األول، إىل 
جـانب احتـادين تعاونييــن وطنييــن. وقـد اختـذ يف هـــذا املؤمتــر 
قرار بإنشاء منتدى وطين يسعـى فيه كال االحتادين إىل العمـل 
معا إلنشاء احتاد وطين وحيد. وخالل رئاسة الربتغال لالحتـاد 
ــــة بشـــأن  األورويب، نظمــت احلكومــة حلقــة دراســية أوروبي
التنميـة احملليـة واملواطنـة واالقتصـاد االجتمـاعي، مجعـــت فيــها 
شـــخصيات مـــــن التعاونيــــات، والرابطــــات، واالحتــــادات، 
واحلكومات، واملؤسسات األوروبية. وأقرت احلكومة مؤخرا 
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قانونا جديدا للضرائب على التعاونيات، يعطي تعريفا قانونيـا 
للمبـادئ العامـة للضرائـب علـى التعاونيـــة ويعيــد للتعاونيــات 
بعـض االمتيـازات الضريبيـة الـيت فقدـا يف عـــام ١٩٨٨. ويف 
عـام ١٩٩٨، منحــــت الصفــةُ القانونيــةُ لتعاونيــات التضــامن 
ـــات الضعيفــة يف  االجتمـاعي، الـيت تدعـم تعزيـز واندمـاج الفئ
اتمع، مبا يف ذلـك األطفـال والشـباب واملسـنون واملعوقـون. 
ويف كـانون األول/ديسـمرب ٢٠٠٠، أقـرت احلكومـــة برنــامج 
تطوير التعاونيات للحــث علـى عمـل الشـباب يف جمـال إقامـة 
الرابطـات واملبـادرات التعاونيـة، ولدعـــم خلــق فــرص العمــل 
واالسـتثمار يف التعاونيـات اجلديـدة، ولتعزيـز تطويـر وحتديــث 

القطاع التعاوين. 
وتسـعى احلكومـة الربتغاليـة إىل أن جتمـع بـني خمتلـــف  - ١٣
ـــــات يف االحتــــاد  املنظمـــات احلكوميـــة الـــيت تعنــــى بالتعاوني
ـــدان الناطقــة  األورويب ويف البلـدان الناطقـة بالربتغاليـة ويف البل
باالسـبانية يف أمريكـــا الالتينيــة، مــن أجــل مناقشــة املشــاكل 
املشـتركة وتبنــي مبـادئ جديـدة للتحـــالف التعــاوين الــدويل. 
وحتقيقـا لذلــك الغــرض، شكلـــت املنظمــة التعاونيــة للبلــدان 
ـــــة  الناطقـــة بالربتغاليـــة، مـــن أعضـــاء مـــن اهليئـــات احلكومي
واالحتــــادات التحالفيــــة واالحتــــادات والنقابــــات وفــــــرادى 
التعاونيــــات. وعقــــدت اجتماعــــات منتظمــــة يف الربتغـــــال 
والــربازيل والــرأس األخضــر. ويف الربتغــال، يقــوم االحتـــادان 
الوطنيان باالحتفال بـاليوم الـدويل للتعاونيـات، الـذي تشـارك 
احلكومــة فيــه. وتشــمل هــــذه االحتفـــاالت أنشـــطة شـــعبية 
وحلقات دراسية عن التعاونيـات ـدف متتـــني الصـالت بـني 

التعاونيات واتمعات احمللية. 
ـــاوين إىل  ويف سـلوفاكيا، ضمـت احلكومـة النظـام التع - ١٤
خطـة العمالـة الوطنيـة، وبـذا تسـهم التعاونيـات مـــة يف حــل 
مشاكل البطالة. وتقدم احلكومة الدعم إىل التعاونيات القائمة 
ـــام أنــواع جديــدة مــن التعاونيــات وفقــا لتطويــر  حاليـا، وتق
التعاونيـات يف بلـدان االحتــاد األورويب. وتشــارك التعاونيــات 

بنشـاط يف تنميـــة البلــد. وتســعى احلكومــة جــاهدة إىل يئــة 
الظروف لتشجيع وتسهيل إقامة وتطوير التعاونيـات. وجيـري 
حاليا توفري اهلياكل التعاونيـة الداعمـة واالستشـارية والتثقيفيـة 
والتربويــة لتقــــدمي املســـاعدة إىل املـــهتمني بإقامـــة تعاونيـــات 
جديـدة. وجيـري االحتفـال سـنويا بــاليوم الــدويل للتعاونيــات 
باملشاركة مع منظمة املعرض التعاوين الدويل للتعـاقد – البيـع. 
ويشـــارك يف االحتفـــال ـــذا اليـــوم ممثلـــون عـــن حكومـــــة 
اجلمهوريـة السـلوفاكية واحلركـة التعاونيـــة الدوليــة وضيــوف 

آخرون من مؤسسات خمتلفة. 
ـــة بــإجراء دراســات لدعــم  ويف تركيـا، تفيـد احلكوم - ١٥
التعاونيات الزراعية تقنيا وماليا وتنظيميا. ونتيجة لسن قـانون 
دسـتوري لتطويـر التعاونيـات، منحـــت التعاونيــات الزراعيــة، 
اليت مل تكن مستقلة ذاتيا، االستقالل الذايت. وتقـدم احلكومـة 
الدعم املايل إىل التعاونيات لكنها تعترب هذا الدعم غـري كـاف 
نظـــرا للقيـــود علـــى خمصصـــات امليزانيـــة. وحتتفـــــل رابطــــة 
التعاونيات التركية باليوم الدويل للتعاونيـات بتنظيـم حمادثـات 

واجتماعات وندوات لبيان معىن وأمهية هذا اليوم. 
وتفيد حكومة الواليات املتحدة بأن قــانون الواليـات  - ١٦
ـــات، الــيت تقــوم بــأداء أغلــب أعماهلــا  املتحـدة يعفـي التعاوني
التجاريـة مـع أعضائـها، مـن ضريبـة الدخـل علـى الشـــركات. 
ويعفي قانون كابر – فولستني التعاونيات واجلمعيات املماثلـة 
ـــا باســتعراض وزيــر الزراعــة هلــا.  مـن قوانـني االحتكـار، رهن
ويقــدم التمويــل احلكومــي الدعــم لــــترويج وتنظيـــم وإقامـــة 
ـــــت  التعاونيـــات واالحتـــادات االئتمانيـــة اتمعيـــة. ومـــا فتئ
التعاونيـات تضطلـع منـذ أمـد بعيـد بـدور هـام يف ميـادين مـــن 
مثـل التوريـد التسـويق الزراعيـني، ونظـــام االئتمــان الزراعــي، 
وكهربـة الريـف واالتصــاالت الســلكية والالســلكية الريفيــة، 
ــــان االســـتهالكيني، واإلســـكان، وبـــائعي  واالدخــار واالئتم
التجزئة املستقلني، واخلدمات االستهالكية احمللية. وقد قـامت 
احلكومــة االحتاديــة وحكومــات الواليــات يف كــل األحـــوال 
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تقريبـــا بتقـــدمي الدعـــم املـــايل وخدمـــات اإلرشـــــاد وبســــن 
التشريعات املالئمة، األمر الذي أسهم يف جناح التعاونيات. 

وهيــأت الواليــات املتحــدة بيئــة قانونيــــة وتنظيميـــة  - ١٧
للتعاونيات وقدمت هلا املساعدة املالية والتقنية بأساليب شىت. 
ونتيجة لذلك، تضطلع التعاونيـات بـدور بـارز يف العديـد مـن 
القطاعـات يف اقتصـاد الواليـات املتحـــدة وتشــمل عــددا مــن 
الشــركات الصناعيــة الـــ ”٥٠٠ األكــثر رحبــا“. ويف نفــــس 
الوقــت، تواصــل التعاونيــات ومنظمــات تطويــر التعاونيــــات 
واملنظمــات التطوعيــة اخلاصــــة االضطـــالع بـــدور نشـــط يف 
تشـجيع أعضـاء اتمـع األقـل حظـا علـى املشـــاركة ســويا يف 
احتـــادات االئتمـــان والتعاونيـــات لتلبيـــة أفضـــــل ملصاحلــــهم 

االقتصادية. 
ومتثــل التعاونيــات ورابطاــــا يف الواليـــات املتحـــدة  - ١٨
شـــريكات كـــامالت يف العمليـــة الدميقراطيـــة. وهـــي ختـــدم 
مصاحلـــها يف احلـــوار مـــع احلكومـــة االحتاديـــة وحكومــــات 
الواليات، ومع الفرعني التشريعي والتنفيذي. وتقدم احلكومة 
املوارد البشرية واملالية وغريها مـن احلوافـز لدعـم التعاونيـات. 
وتضم شعبة خدمـات األعمـال التجاريـة والتعاونيـات الريفيـة 
التابعـة لـوزارة الزراعـة طائفـة متنوعـة مـن اخلـربات الـيت تتــاح 
للتعاونيــات، مبــا يف ذلــك أخصــائيو الســــلع وخـــرباء اإلدارة 
واخلـــرباء يف القوانـــني واألنظمـــة. وتقـــوم وزارة الزراعــــة يف 
الواليـات املتحـدة، يف إطـار مهمتـها وواليتـها، بتعزيـز ودعـــم 
التعاونيات اجلديدة. وتقوم اإلدارة الوطنية الحتادات االئتمـان 
ـــد اضطلعــت إدارة  بتنظيـم تعاونيـات االقتصـاد واالئتمـان. وق
كهرباء الريف بدور حاسم يف متويل إقامة وتوسيع تعاونيـات 
كهربـة الريـــف. ويقــدم مكتــب التعاونيــات الزراعيــة طائفــة 
واسـعة مــن أشــكال الدعــم إىل املؤسســات املاليــة التعاونيــة. 
وهذه هي السبل اليت تقيم ــا احلكومـة االحتاديـة وحكومـات 
الواليـات عالقـة مـع التعاونيـات. علـى أن املبـدأ الـذي حيكـــم 
تلــك العالقــة هــو املســاواة واحــترام التعاونيــــات باعتبارهـــا 

مؤسســـات تتمتـــع باالســـتقالل الـــذايت وميلكـــها وحيكمــــها 
أعضاؤها. 

ومنذ عام ١٩٦٢ فصاعدا، ما فتئ برنـامج الواليـات  - ١٩
ــــة يقـــدم املـــال ملنظمـــات تطويـــر  املتحــدة للمســاعدة الدولي
التعاونيات، اليت تقوم، هي بدورها، مبشاطرة نظرياا يف شـىت 
ـــة يف الواليــات  أرجـاء العـامل خـربات ومـوارد احلركـة التعاوني
املتحدة. وضمت تلك األنشـطة تعاونيـات اإلمـداد والتسـويق 
ــــات  والتمويـــل الزراعـــي، والتعاونيـــات اإلســـكانية، وتعاوني
الكـهرباء واهلـاتف يف الريـف، واحتـادات االئتمـان وتعاونيــات 
ـــــة  االقتصـــاد واالئتمـــان. ويف عـــام ٢٠٠٠، قدمـــت حكوم
الواليات املتحدة حوايل ١٧٥ مليون دوالر لتمويـل األنشـطة 
الدولية لتطوير التعاونيـات. ويوسـع قـانون تطويـر التعاونيـات 
يف مـا وراء البحـار، الـذي سـنه الكونغـرس يف تشــرين األول/ 
أكتوبـر ٢٠٠٠، نطـاق واليـة احلكومـــة يف برناجمــها ملــا وراء 
البحـار يف مـا يتعلـق، علـــى وجــه التحديــد، بتعزيــز احتــادات 
االئتمـان؛ والتعاونيـات الزراعيـة العاملـة يف اإلمـداد والتســويق 
والتصنيع الزراعي؛ وتعاونيات الكهرباء واالتصاالت السلكية 
والالسلكية يف الريف، وتعاونيات التأمني، وتعاونيات اتمـع 
احمللـي الـيت تدعـم إسـكان العـون الـــذايت والتحســينات البيئيــة 

وخلق فرص العمل. 
وـدف منظمـة األغذيـة والزراعـة لألمـم املتحـــدة إىل  - ٢٠
ـــدرات املؤسســات العامــة الريفيــة ومنظمــات القطــاع  بنـاء ق
اخلـاص واتمـع املـدين، مبـا يف ذلـك التعاونيـات علـى خمتلــف 
ـــذ  املسـتويات، كيمـا تصبـح شـريكات فعالـة يف تصميـم وتنفي
ــى  السياسـات واالسـتراتيجيات، فضـال عـن برامـج القضـاء عل
الفقـر واألمـن الغذائـــي، الــيت حتســن الظــروف االجتماعيــة – 
االقتصاديــة وظــروف األمــن االقتصــــادي لصغـــار املزارعـــني 
وفقراء الريف والفئات األخرى املهمشة. وما انفكت منظمـة 
األغذية والزراعة تنفذ برنـامج إعـداد املدربـني، الرامـي إىل أن 
يقــدم إىل البلــدان الناميــة والبلــدان الــيت متــر مبرحلــة انتقاليـــة 
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املساعدة يف إحالة تعاونياا الزراعيـة إىل منظمـات عـون ذايت 
حقيقيـة، تعمـل بكفـاءة يف إطـار اقتصـاد السـوق، وتســـهم يف 
حتسني الدخول وفرص العمل لصغار املزارعني. ودعما لذلـك 
ــــا  الربنــامج، نشــرت منظمــة األغذيــة والزراعــة دليــال تدريبي
عنوانه ”تطوير التعاونيات الزراعية: دليل إلعـداد املدربـني“، 

وسيكون متاحا باالسبانية وبالفرنسية أيضا. 
ويركز برنامج منظمة األغذية والزراعة التعاوين علـى  - ٢١
تعزيـز التنافســـية التجاريــة للتعاونيــات الزراعيــة، مــن خــالل 
ــــه  حتســني تكويــن رأس املــال التعــاوين. ويقــدم تقريــر، أعدت
منظمة األغذية والزراعة، بالتعاون مـع كليـة تـريكو لالقتصـاد 
وإدارة األعمال يف فنلندا، آراء ثاقبـة بشـأن العقبـات الرئيسـية 
أمـام تعزيـــز تكويــن رأس املــال واألداء التجــاري للتعاونيــات 
ـــة،  الزراعيــة يف كينيــا يف ظــل ظــروف الســوق احملــررة احلالي
وتقدم أيضا توصيـات مفيـدة للتعاونيـات يف بلـدان أخـرى يف 
املنطقة دون اإلقليمية تلك. وأعدت منظمة األغذيـة والزراعـة 
مشـروع ورقـة مفـاهيم عـــن حوســبة التعاونيــات الزراعيــة يف 
وسعها أن حتسن الكفاءات التجارية بتوفـري معلومـات أحسـن 

توقيتا وأدق عن اخلدمات التعاونية والسوق. 
وقـد عملـــت منظمــة األغذيــة والزراعــة علــى إقامــة  - ٢٢
وتطويـر تعاونيـــات صغــار املزارعــني، وال ســيما مــن خــالل 
براجمها امليدانية ومشاريعها للمسـاعدة التقنيـة. وتشـمل بعـض 
ــــك: بنـــاء القـــدرات علـــى تطويـــر  األمثلــة احلديثــة علــى ذل
ــــات وبرامـــج  التعاونيــات الزراعيــة يف اليمــن؛ ووضــع سياس
التعاونيـات يف فييـت نـام؛ وإعـادة تشـكيل قطـاع التعاونيـــات 
ـــني علــى تطويــر  وتعزيـزه مؤسسـيا يف املغـرب؛ وإعـداد املدرب
ــــات  التعاونيــات يف إثيوبيــا؛ وحتليــل الــدور املرتقــب للتعاوني
والتمويــل الريفــي يف بيئــة متكــــن مـــن الوصـــول إىل االحتـــاد 
األورويب؛ وبناء القدرات على تعزيـز أنشـطة صغـار املزارعـني 
التعـاونيني واموعـات النسـائية التعاونيـــة يف تــايلند؛ وتقــدمي 

املساعدة يف تطوير التعاونيات الزراعية يف نيبال. 

ـــات وإســهامات  وتنمـي منظمـة العمـل الدوليـة إمكان - ٢٣
ـــن  التعاونيـات مـن أجـل بلـوغ أهـداف التنميـة االجتماعيـة، م
خالل تعاوا مع الوكــاالت واملؤسسـات واملنظمـات الوطنيـة 
والدوليــة املعنيــة لتطويــر التعاونيــات، مــن مثــل جلنــة تعزيـــز 
التعاونيات والنهوض ا؛ والتحالف التعاوين الدويل. وتشـمل 
أنشـطة فـرع منظمـة العمـل الدوليـة التعـاوين، التعـاون التقــين، 
واخلدمـــات االستشـــارية التقنيـــة، واالجتماعـــــات الدوليــــة، 
والبحـوث واملنشـورات. وكـان برنـــامج هــذه املنظمــة املعــين 
بتقدمي الدعم التنظيمي والتعاوين للمبادرات الشعبية يرمـي إىل 
القضـاء علـى الفقـر وخلـق سـبل العيـــش املســتدامة يف منطقــة 
ـــة الشــعبية. ومــع أن  السـهل، مبسـاعدة مـن املنظمـات التعاوني
ــــهى يف عـــام ٢٠٠٠، بعـــد ٢١ عامـــا مـــن  الربنــامج قــد انت
األنشطـــة امليدانيــة، فـإن شـركاءه (١٨٨ يف ٨ بلـدان خمتلفـة) 
ما زالوا يتواصلون ويسـتخدمون ـج ووسـائل التدريـب الـيت 
وضعــها الربنــامج املذكــور. وملنظمــة العمــل الدوليــــة أيضـــا 
مشـروع دون إقليمـي، هـو ”تعزيـز املسـاواة بـني اجلنســـني يف 
التعاونيـات الريفيـة“، يركـز علـى ختفيـف حـدة الفقـر وتوليــد 
ــامج  الدخـل يف سـتة بلـدان. وعـالوة علـى ذلـك، يـهدف الربن
الدويل لدعم اعتماد اتمعات احمللية والقبلية على الـذات مـن 
خـالل التعاونيـات وغريهـا مـن أشـكال االعتمـاد علـى الــذات 
إىل احلـد مـن الفقـر وتعزيـز اعتمـاد اتمعـات احملليـــة والقبليــة 

على الذات من خالل التعاونيات ومنظمات العون الذايت. 
وتقــوم منظمــة العمــل الدوليــة، مــن خــالل براجمــها  - ٢٤
ــــين وخدماـــا االستشـــارية التقنيـــة،  وأنشــطتها للتعــاون التق
بتشـجيع وتسـهيل إقامـة وتطويـر التعاونيـات، وباختـاذ التدابــري 
لتمكني من يعيشون يف فقر أو ينتمون إىل اجلماعات الضعيفة 
من املشــاركة يف إقامـة وتطويـر التعاونيـات طواعيـة. ويـهدف 
برنامج التنمية االقتصادية احمللية إىل خلق فـرص العمـل الكـرمي 
على الصعيد احمللي، من خالل احلوار االجتماعي، والتخطيـط 
وترويــج ثقافــة ريــادة املشــاريع. ويتبــوأ تطويـــر الشـــراكات 
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ـــرة يف االقتصــاد  العامـة/اخلاصـة الـيت جتمـع بـني األطـراف املؤث
احمللــي، مــن مثــل أجــهزة احلكــم احمللــي ورابطــــات العمـــال 
ـــــات، ومؤسســــات الدعــــم  وأصحـــاب املشـــاريع، والتعاوني
ـــن  االقتصـادي، واملنظمـات غـري احلكوميـة، مركـز الصـدارة م
ــــهج. وتشـــمل برامـــج الفـــرع التعـــاوين األقاليميـــة  هــــذا الن
ـــــراء والفئــــــات  األخــرى، الــيت هلــا أثـــــر مباشــر علــى الفقــ
احملرومـة، الربنـامج األقـــاليمي لإلصــالح اهليكلــي مــن خــالل 
حتسـني سياســـات وتشــريعات تطويــر التعاونيــات، والشــبكة 
التعاونيـة ”COOPENT“. ويرمـي الربنـامج األقـاليمي املذكــور 
إىل تقدمي املساعدة إىل مقرري السياسات يف يئة بيئـة مؤاتيـة 
لتطوير التعاونيات ويف تعزيز قدرة املنظمات التعاونية الوطنيـة 
علـى توفـري خدمـات الدعـم التقـين إىل أعضائـــها. ويســتجيب 
ــــة  برنـــامج الشـــبكة التعاونيـــة للتغـــريات يف البيئـــة االقتصادي
واالجتماعيـة والسياسـية للتعاونيـــات، وذلــك بــالتركيز علــى 
تنميـة املـوارد البشـرية. وتـتركز أنشـطته الرئيسـية علـى تطويــر 
املنــهج، وأســاليب ووســائل التدريــب، واملشــــورة اإلداريـــة، 
ــــز  واملراجعــة والسياســات احلديثــة لشــؤون املوظفــني، وتعزي
القدرات على حتسني ريـادة املشـاريع التعاونيـة. واملسـتفيدون 
املباشرون من الشبكة التعاونية هم مدربو ومديـرو مؤسسـات 
ــــرع  وبرامــج تنميــة املــوارد البشــرية للتعاونيــات. ويقــدم الف
ـــدي  التعـاوين أيضـا الدعـم التقـين للمشـاريع القطريـة يف بورون
وتشاد وتوغو وجزر القمر ومجهورية أفريقيا الوسـطى وغينيـا 
والكامـريون، وال سـيما مـن أجـل القضـاء علـى الفقـر وخلـــق 
فـرص العمـل مـن خـــالل التعاونيــات وغريهــا مــن منظمــات 

العون الذايت. 
ويف عـامي ٢٠٠١ و ٢٠٠٢، ســـوف ينــاقش مؤمتــر  - ٢٥
العمـل الـدويل مســألة إقــرار وثيقــة دوليــة جديــدة بــدال مــن 
توصيــة منظمــة العمــل الدوليــة رقــم ١٢٧، أال وهـــي ”دور 
التعاونيـــات يف التنميـــــة االقتصاديــــة واالجتماعيــــة للبلــــدان 
النامية“، اليت ُأقرت يف عام ١٩٦٦. ويتمثل الغرض مـن هـذا 

التنقيــح يف توفــري إطــار مرجعــي حديــث لسياســات الـــدول 
ــهم  األعضـاء يف منظمـة العمـل الدوليـة وللخدمـات املقدمـة إلي
ــــــات  عــــن طريــــق الربنــــامج التعــــاوين. وإضافــــة إىل اخلدم
االستشارية املقدمة من أخصائيي الفرع التعاوين يف مقر األمم 
ـــة يف امليــدان، يقــدم  املتحـدة وأخصـائيي منظمـة العمـل الدولي
ــــر  الربنـــامج األقـــاليمي املذكـــور املســـاعدة يف سياســـة تطوي
التعاونيـــــات، والتشـــــريعات التعاونيـــــة وخدمـــــات دعـــــــم 
ــة  التعاونيـات، وبـذا يلـيب الربنـامج احلاجـة إىل يئـة بيئـة قانوني
ومؤسسية وإدارية مؤاتية لتطوير تعاونيات حقَّـه قابلـة للبقـاء. 
ومنـذ عـام ١٩٩٣، أصـدر ١٦ بلـدا قوانـــني عــن التعاونيــات 
ـــامج. وعــالوة علــى  متـت صياغتـها مبسـاعدة مقدمـة مـن الربن
ــــر  ذلـــك، أقـــرت ٩ بلـــدان رمسيـــا سياســـات حديثـــة لتطوي
التعاونيات مت وضعها مبساعدة مقدمـة مـن الربنـامج املذكـور. 
ولدى الفرع التعاوين أيضا مشروعان جاريـان لربنـامج األمـم 
املتحدة اإلمنائي يف بوروندي وغينيا يتعلقـان بقـانون وسياسـة 

التعاونيات. 
وشـرع مركـز األمـم املتحـدة للمســـتوطنات البشــرية  - ٢٦
(املوئل)، كجزء من أنشطة متابعة مؤمتر األمـم املتحـدة الثـاين 
للمستوطنات البشرية، يف تعاون وثيـق مـع التحـالف التعـاوين 
الـدويل لتعزيـز مسـامهة التعاونيـات يف توفـري املـأوى يف شـــرق 
وجنوب أفريقيا. ووقعت مذكرة تفاهم بني املوئل والتحـالف 
يف عام ١٩٩٨. ومن املقرر أن تنشر نتـائج مشـروع األحبـاث 
ـــني املوئــل والتحــالف،  املشـترك باعتبارهـا منشـورا مشـتركا ب
عنوانـــه ”تعاونيـــات املـــأوى يف شـــرق وجنـــــوب أفريقيــــا: 
مســـامهات القطـــاع التعـــاوين يف تطويـــر املـــأوى“. وعقـــــد 
التحـــالف اجتماعـــــا تشــــاوريا حــــول نفــــس املوضــــوع يف 
ـــدورة املوضوعيــة الثانيــة للجنــة  شـباط/فـرباير ٢٠٠١ أثنـاء ال
ـــــة إلجــــراء  التحضرييـــة للـــدورة االســـتثنائية للجمعيـــة العام
اسـتعراض وتقييـم شـاملني لتنفيـذ نتـائج مؤمتـر األمـم املتحـــدة 
ــــاقش االجتمـــاع  للمســتوطنات البشــرية (املوئــل الثــاين). ون
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إجــراءات املتابعــــة لوضـــع إطـــار برنـــامج إقليمـــي لتحســـني 
إسـهامات التعاونيـات يف توفـري املـأوى واحلـد مـن الفقــر. ويف 
االجتماع، وقَّع رئيسا املوئـل والتحـالف وثيقـة متديـد مذكـرة 
التفاهم بني الوكالتني ملدة سنتني أخريني، تركَّـز علـى توسـيع 
نطاق التعاون الناجح يف شرق وجنـوب أفريقيـا كيمـا يشـمل 
ــة  منـاطق أخـرى. ومـن املخطـط أن تعقـد، بالتعـاون مـع اللجن
االقتصاديـة ألوروبـا والسـلطات املضيفـة يف تركيـا، نـدوة عـن 
إسـهامات النـهج التعـاوين يف بنـاء املسـاكن يف وسـط وشـــرق 
أوروبـا ومنطقـة رابطـة الـدول املسـتقلة، ومـن املقـرر أن يعقــد 

االجتماع يف استنبول يف أيلول/سبتمرب ٢٠٠١. 
وللتحـالف التعـاوين الـــدويل برنــامج إمنــائي ملســاعدة  - ٢٧
التعاونيات يف كل أرجاء العامل. وتقــوم أنشـطة الربنـامج علـى 
أسـاس عمليـة تشـاركية تـدرج مبوجبـها احتياجـات األعضــاء، 
اليت حيددها األعضاء، يف الربامج اإلمنائية. مث يبحــث التحـالف 
عن شركاء لتنفيذ الربامج. ويقوم التحالف يف الوقـت الراهـن 
ــت وزارة  بتنفيـذ الـربامج واملشـاريع املذكـورة أدنـاه. وقـد مول
اخلارجيــــــة الفنلنديــــــة، منــــــذ عــــــــام ١٩٩٤، املشـــــــروع 
ICA/FOPROPE املسمى ”تعزيز اخلدمات املالية الريفيـة“ يف 

بوليفيـا. ومتـول الـوزارة أيضـا مشـروعا جديـدا يف األرجنتــني، 
بالتعاون مع معـهد الدراسـات التعاونيـة يف جامعـة هلسـنكي. 
ويف عـام ٢٠٠٠، وافقـــت وزارة التنميــة الدوليــة يف اململكــة 
املتحـدة علـــى متويــل املشــروع املســمى ”إدارة التغــري: دعــم 
التعاونيــات الــيت متــر مبرحلــة انتقاليــة يف آســيا الوســــطى، يف 
قريغيزسـتان“. علـى أن تغـريات جذريـة طـــرأت علــى وضــع 
احلركـة التعاونيـة يف قريغيزسـتان تطلبـت إلغـاء املشــروع. ويف 
الوقـت نفسـه، يسـتمر التعـــاون يف أفريقيــا مــع وزارة التنميــة 
ـــاون وثيــق أيضــا بــني  الدوليـة يف اململكـة املتحـدة. وهنـاك تع
التحالف التعاوين الدويل واملركز التعاوين السويدي يف أفريقيا 
وأمريكا الالتينية، وذلك يف ااالت اليت يوجـد فيـها تـداؤب 

واضح بني أهداف وأنشطة املنظمتني. وقد ُوقَّع اتفـاق جديـد 
ملدة أربعة أعوام مع اجلمعية النروجيية امللكية للتنمية. 

وتتمثل مبادرة جديدة رئيسية، اضطلـع ـا التحـالف  - ٢٨
التعــاوين الــدويل، يف العمــل علــــى اســـتحداث اســـم نطـــاق 
حاسويب عام هو ”coop“. ومن احملتمل أن يصبح اسم النطاق 
احلاسـويب العـام، الـذي ُأقـر يف تشــرين الثــاين/نوفمــرب ٢٠٠٠ 
متاحــــا للتعاونيــــات يف شــــىت أرجــــــاء العـــــامل يف أواســـــط 
حزيـران/يونيـــه ٢٠٠١. ويعمــل التحــالف مــع عضــو لــه يف 
ـــة الوطنيــة،  الواليـات املتحـدة، وهـو الرابطـة التجاريـة التعاوني
ـــق احلاســويب ”coop“، علــى إقامــة كيــان إلدارة  راعيـة التطبي
عمليات الـ ”coop“. وسيتم إنشـاء صنـدوق للتقسـيم الرقمـي 
باإليــــرادات املتأتيـــــة مــــن عمليـــــات تسجيــــل فيمـا يتعلـــق 

 .“coop” بالـ
ويقوم التحالف التعاوين الدويل عادة بتنظيم مؤمترات  - ٢٩
وزارية يف آسيا وأفريقيا فيها جيتمع ممثلـو الـوزارات احلكوميـة 
املسؤولون عن التعاونيات ملناقشـة مسـائل السياسـات املتعلقـة 
بالتعاونيـات. وقـد عقـد آخـر مؤمتريـن يف الصـني وســوازيلند. 
ويدعــى املســؤولون احلكوميــون عــادة إىل املناســــبات، الـــيت 
ينظمها التحــالف لتعزيـز عمليـات التبـادل يف جمـال املعلومـات 
والشراكات. وسيتزامن عقد مؤمتـر األحبـاث األورويب، الـذي 
يرعـاه التحـالف مـع عقـــد املؤمتــر األورويب الســابع لالقتصــاد 
ــــــه ٢٠٠١).  االجتمـــــاعي (الســـــويد، ٧-٩ حزيـــــران/يوني
وسيكون موضوع كال املؤمترين هـو ”رأس املـال االجتمـاعي 
يف املسـتقبل“ وسـيتيح املوضـوع الفرصـــة للمشــاركني كيمــا 
يستكشفوا، يف اإلطار األوسع للمسائل الـيت تواجـه االقتصـاد 
االجتمـاعي يف أوروبـا، الـدور اخلـاص للتعاونيـــات واملشــاريع 
االجتماعية يف اتمع؛ واالقتصاد االجتمـاعي واملـرأة؛ وزيـادة 
املشـاريع االجتماعيـة؛ وحتـــول التعاونيــات يف شــرق أوروبــا؛ 

والتشريعات. 
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ــــــس  ويف تشــــرين األول/أكتوبــــر ٢٠٠٠، أقــــر جمل - ٣٠
التحالف التعاوين الدويل تشكيل شبكة التحالف للشباب اليت 
ترمـــي إىل تشـــجيع اشـــتراك الشـــباب يف شـــــىت مســــتويات 
املنظمات التعاونية ونشر الفلسـفة التعاونيـة مـن خـالل شـبكة 
من الشباب. وسـتقوم الشـبكة أيضـا بتشـجيع تبـادل اخلـربات 
بـني الشـباب وتشـجيع تنـاقل املعلومـــات بــني قدامــى أعضــاء 
التعاونيات واحملدثني منهم وزيـادة مسـتوى مشـاركة الشـباب 
يف أجـهزة ومناسـبات التحـالف. ويعـني منسـقون للشــباب يف 
كل من جلان التحالف اإلقليميــة لكفالـة تقـدمي إسـهام إقليمـي 
وإجــراء دراســة اســتقصائية إقليميــة لألنشــطة املضطلــع ـــا. 
وتشمل األنشطة املخططة األخرى عقد حلقة دراسية إقليميـة 
ـــادئ يف حزيــران/يونيــه ٢٠٠١ موضوعــها  آلسـيا واحمليـط اهل
”القـادة مـــن أجــل التعــاون: قيــادة القــرن اجلديــد“، وعقــد 
ــــع املؤمتـــر اإلقليمـــي يف  مناســبة شــبابية يف أوروبــا تــتزامن م
الربتغـال يف عـام ٢٠٠٢، وعقـد مؤمتـر عـاملي يف سـيئول أثنــاء 
انعقــاد اجلمعيــة العامــة للتحــالف يف تشــــرين األول/أكتوبـــر 

 .٢٠٠١
ومنـذ انعقـاد مؤمتـر القمـة العـاملي للتنميـة االجتماعيــة  - ٣١
ومؤمتر بيجني املعـين بـاملرأة، مـافتئت احلركـة التعاونيـة تسـعى 
باطراد إىل حتسني وضع املرأة يف التعاونيات ويف اتمع. ففـي 
ــــن  عــام ١٩٩٥، أصــدر التحــالف التعــاوين الــدويل قــرارا ع
املساواة بني اجلنسني يف التعاونيات، مالحظـا فيـه أن املسـاواة 
بــني اجلنســني هــي أولويــة عامليــة للحركــة التعاونيــــة. وقـــام 
التحــالف بسلســلة مــن الــربامج واملشــاريع علــى الصعيديــــن 
الدويل واإلقليمي إلذكاء الوعي باملسـائل ذات الصلـة وجلمـع 
البيانات ليتسىن قيـاس التقـدم احملـرز. وأفضـى التعـاون الـدويل 
بني التحالف وفرع منظمة العمل الدولية التعـاوين إىل سلسـلة 
مـن األنشـطة املتعلقـة مبسـائل اجلنســـانية والتعاونيــات، مبــا يف 
ذلـك إعـــداد دليــل للمدربــني عنوانــه ”مســائل اجلنســانية يف 
ــاوين  التعاونيـات: منظـور منظمـة العمـل الدوليـة/التحـالف التع

الـدويل“. ونظمـت اللجنـة النسـائية العامليــة التابعــة للتحــالف 
سلسـلة مـن احللقـــات الدراســية واالجتماعــات الــيت تنــاولت 
املـرأة والتعاونيـات. وعلـى الصعيـد اإلقليمـي، نشـط التحــالف 
يف العمل على التوعيـة باجلنسـانية وباملسـاواة واإلنصـاف بـني 
املـرأة والرجـل؛ ذلـك أن الـربامج الشـاملة للجنسـانية وخطـــط 
العمــل، واخلطــط والــربامج املتعلقــة باجلنســانية، قــــد جـــرى 
إعدادهــا وإقرارهــا يف كــل املنــــاطق تقريبـــا. وزادت منذئـــذ 
ـــى الصعيــد  مشـاركة املـرأة يف التعاونيـات، زيـادة كبـرية. وعل
العــاملي، جيــري إحــراز تقــدم، وتضــاعفت مشــاركة النســـاء 
املصوتات من أعضاء الوفود، على الرغم من أن النسبة املئويـة 

لنصيبهن ما زالت صغرية. 
ولالحتفال باليوم الدويل للتعاونيات، يقـوم التحـالف  - ٣٢
التعـاوين الـدويل بـإعداد جمموعـة صحفيـة تشـمل رســـائل مــن 
األمني العام لألمم املتحدة ومنظمة العمل الدوليـة والتحـالف، 
ومعلومــات مــن املنظمـــات املتعـــددة األطـــراف واملنظمـــات 
التعاونية على حد سواء. وتنشر هذه املواد ورقيا، وإلكترونيـا 
ـــا   علـى مواقـع التحـالف وجلنـة تعزيـز التعاونيـات والنـهوض
على شبكة الويب. وتـوزع اموعـة الصحفيـة علـى مـا يربـو 
علــى ٢٠٠٠ منظمــة وفــرد، وعلــى مراكــز األمــــم املتحـــدة 
لإلعــالم يف شــىت أرجــاء العــامل. ويف عــــام ١٩٩٩، ضمـــت 
اموعـة الصحفيـة تقريـر األمـني العـــام عــن التعاونيــات. ويف 
عــام ١٩٩٨، ركــز اليــوم الــدويل علــى التعاونيــات وعوملـــة 
ـــة  االقتصــاد؛ ويف عــام ١٩٩٩، ركــز علــى السياســات العام
ــــــز علـــــى  والتشــــريعات التعاونيــــة. ويف عــــام ٢٠٠٠، رك
التعاونيات وتوفري فرص العمل. وتقوم املنظمـات األعضـاء يف 
التحـالف بتنظيـم مناســـبات علــى الصعــد الوطــين واإلقليمــي 
واحمللـي إلذكـاء الوعـي بالتعاونيـات وفهمـــها. وتتبــوأ رســائل 
األمني العام مكانة بارزة يف الكثري من هذه االحتفـاالت. ويف 
عام ١٩٩٨، أنتج التحـالف سلسـلة بيانـات إخباريـة مسـجلة 
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علـى أشـرطة فيديـو بثتـها حمطـــات التلفزيــون يف شــىت أرجــاء 
العامل. 

وأفاد االحتاد الدويل لنقابات العمال احلرة عن تعاونـه  - ٣٣
الوثيق مع التحالف التعـاوين الـدويل، وال سـيما ـدف حتقيـق 
النجــاح يف تنقيــح توصيــــة منظمـــة العمـــل الدوليـــة املتعلقـــة 

بالتعاونيات ودعمها لليوم الدويل للتعاونيات.  
وتقـوم منظمـة التعاونيـات الربازيليـة، املمثـل الرئيســي  - ٣٤
ـــات  للنظـام التعـاوين الـربازيلي، بتوفـري احلوافـز والدعـم لتعاوني
العمـل، الـيت يكوـا العاطلـــون عــــن العمــــــل أو األشــخاص 
ذوو األجور املنخفضة. ومع تزايد العوملة، ازدهـر العديـد مـن 
أنواع التعاونيات يف جماالت تنظيف املنـاطق احلضريـة وإعـادة 
التدويـر، واإلنشـاء؛ ذلـــك أن هــذه التعاونيــات تقــدم عمالــة 
دائمة ومنتجة، وتزيد االندماج االجتمـاعي. وتشـجع منظمـة 
التعاونيات الربازيلية إقامة وتطوير التعاونيات، وتقدم التوجيـه 
ملـن يريـدون إقامـة تعاونيـات جديـدة وتقـدم املنظمـــة كذلــك 
ــــة  املســاعدة التقنيــة والفنيــة مــن خــالل دائــرة وطنيــة للتوعي
بالتعاونيـــات تدعـــى ”Sescoop“، كـــانت قـــد أنشــــئت يف 
نيسان/أبريل ١٩٩٩. وهي تلتمس حاليا الدعم مـن احلكومـة 
والقطـاع اخلـاص للمساعـــــدة فـــــي تطويـر النظـــام التعــاوين، 
وال سيما إلنشاء برنامج يقـدم للناشـئة يف املـدارس معلومـات 
ــــهاراا  عــن فوائــد النظــام التعــاوين ويعينــهما علــى تنميــة م
القيادية. ويف اليوم الدويل للتعاونيات، تبعــث املنظمـة برسـائل 
ـــع  إىل النظـام التعـاوين الـربازيلي بأسـره وتطلـب أن حتتفـل مجي

املنظمات ذا اليوم. 
ودف اجلمعية التعاونية يف اجلمهوريـة التشـيكية إىل  - ٣٥
دعــم تطويــر إمكانــات التعاونيــات لبلــــوغ غايـــات التنميـــة 
االجتماعية. وتتيح االحتـادات التعاونيـة يف البلـد فـرص العمـل 
أللـوف عديـدة مـن النـاس. وتقـــوم إدارة التعاونيــات بتنســيق 
وتنفيذ براجمها االجتماعية بتعاون وثيق مـع منظمـات نقابـات 

العمال. وميثل احتاد التعاونيات واجلمعيات الزراعية يف الوقت 
الراهن أكرب منظمة غري حكومية يف اجلمهورية التشيكية، ولـه 
ســجل طيــب يف إنشــاء تعاونيــات جديــدة. ويقــدم االحتــــاد 
ـــــة واملســــائل  خدمـــات استشـــارية بشـــأن األعمـــال التجاري
التشـريعية والتجاريـة واالجتماعيـة. ويضطلـع احتـاد تعاونيــات 
املنتجـــني بنشـــاط كبـــري يف توفـــري املســـــاعدة إىل املعوقــــني، 
مبساعدم على إنشـاء مـا يدعـى ”التعاونيـات االجتماعيـة“: 
ـــع احلكومــة،  وتقيـم التعاونيــــات التشـيكية شـراكات فعالـة م
وال سيما من خــالل جملـس االتفـاق االقتصـادي واالجتمـاعي 
(الذي يضم احلكومة ونقابـات العمـال وأصحـاب األعمـال)، 
ـــــات  والغرفـــة االقتصاديـــة واحتـــاد التجـــارة. والحتـــاد تعاوني
املســتهلكني ممثلــون يف اللجنــة التشــــريعية للحكومـــة املعنيـــة 
بالقــانون التجــــاري. وتقـــوم الرابطـــة الوطنيـــة للتعاونيـــات، 
بالتعاون مع احتـاد تعاونيـات اإلسـكان، باملشـاركة يف صياغـة 
قواعـد تشـريعية لتعاونيـات اإلســـكان، كيمــا تتســىن للفئــات 
السكانية احملرومة اجتماعيا فرص احلصول على مساكن. وقد 
ـــن  توجـهت جـهود مجيـع االحتـادات التعاونيـة يف الوقـت الراه
صوب سن قانون تعاوين مستقل. وتقوم رابطة التعاونيات يف 
كل عام بنشر وتوزيع ترمجة رسالة التحـالف التعـاوين الـدويل 
مبناسبة اليوم الدويل للتعاونيات. وغالبا ما يتـم االحتفـال ـذا 
اليوم على مستوى فـرادى تعاونيـات املسـتهلكني، مـن خـالل 

أنشطة ثقافية واجتماعية. 
ويف اليونــان، شــرع معــهد التعــاون، مبســــاعدة مـــن  - ٣٦
الســفارة اهلولنديــة وبدعــم مــايل موجــــه مـــن خـــالل احتـــاد 
ــــد  التعاونيــات الزراعيــة، يف مشــروع أحبــاث يرمــي إىل حتدي
إمكانيات التعاون املشترك بني التعاونيات اهلولنديـة واليونانيـة 
وإىل اجلمع بني األطراف املهتمة. وأعدت جلنة ثالثيـة، مؤلفـة 
مــن ممثلــني عــن وزارة الزراعــة واحتــاد التعاونيــات الزراعيــــة 
ومعهد التعاون، قانونـا جديـدا عـن التعاونيـات الزراعيـة لعـام 
٢٠٠٠. وترجـم املعـهد إىل اليونانيـة تقريـر األمـني العـام عـــن 
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حالــــة دور التعاونيــــات يف ضــــوء االجتاهــــات االقتصاديـــــة 
واالجتماعيــة اجلديــدة ومشــروع املبــادئ التوجيهيــــة ونـــص 
القرار (١٢٣/٥٤). ونشرت هذه يف الـة الفصليـة الوطنيـة، 
ـــبة  اســتعراض التعاونيــات ”Cooperative Review“. ومبناس
اليــوم الــدويل للتعاونيــات، يــترجم املعــهد وينشــــر الرســـائل 
الصادرة يف هذه املناسبة عن األمم املتحدة والتحالف التعاوين 

الدويل. 
ـــد مــن التعاونيــات بتشــجيع  ويف اليابـان، يقـوم العدي - ٣٧
املبادرات الرامية إىل مساعدة األمهات الشابات الالئي حيتمل 
أن يكـن معـزوالت يف األســـر النــواة، وذلــك بتنظيــم دورات 
وحلقـات خاصـة هلـــن. فقــد نظمــت أكــثر مــن ٥٠ تعاونيــة 
”جمموعات للعون الذايت“ مـن أجـل تقـدمي الدعـم للمسـنات 
واملعوقات يف تدبري شؤون املرتل مبا يف ذلك الطهو والتنظيــف 
ـــدم بعــض التعاونيــات خدمــات رعايــة أكــثر  والتسـوق. ويق
ختصصا مبوجب قـانون الرعايـة الطويلـة األجـل، الـذي أصبـح 
سـاري املفعـول يف نيسـان/أبريـل ٢٠٠٠. وكـــل عــام، تقــوم 
اللجنـة املشـتركة اليابانيـة للتعاونيـات بنشـر ملصقـات وتنظيــم 
مناسبات لالحتفال باليوم الـدويل للتعاونيـات علـى املسـتويني 

الوطين واإلقليمي. 
ويف عـام ٢٠٠٠، نظـم االحتـــاد املركــزي لتعاونيــات  - ٣٨
املستهلكني مؤمترات يف كـل أرجـاء االحتـاد الروسـي لتحديـد 
التوجــهات والوسـائل الرئيســـية للنشــاط االجتمــاعي، مبــا يف 
ذلك العمل للقضاء على الفقر وتقدمي املعونـة املاليـة للمعوقـني 
واملتقاعدين. ويف العام املاضي، كفلت تعاونيـات املسـتهلكني 
تشـغيل ٠٠٠ ١٢٠ شـخص ووفـرت ٠٠٠ ١٥ فرصـة عمــل 
جديدة. وجيري من جديـد إحيـاء شـبكة اخلدمـات واألعمـال 
املرتلية يف الريف، كيما توفر مزيدا من فرص العمـل للعـاطلني 
عن العمل وللشباب. وتقوم تعاونيــات املسـتهلكني يف االحتـاد 
الروسي برعاية األسر الكبـرية واملتقـاعدين واملعوقـني وغـريهم 
مـن أعضـاء التعاونيـات املعوزيـن: إذ جتـري فالحـة أراضيــهم، 

وإيصـال مـواد الوقـود والبنـاء إليـهم وبيـع السـلع هلــم بأســعار 
خمفضـة. وتوفـر بعـض األشـغال املرتليـة لألشـخاص الذيـن هــم 
دون خــــط الفقــــر أو الذيــــن ال يقــــوون علــــى العمــــــل يف 
املؤسسـات. وقـد حـدد قـانون تعاونيـات املســـتهلكني، الــذي 
سـن مؤخـرا، العالقـة بـني احلكومـة واحلركـة التعاونيـة. وتــربم 
ـــة تتنــاول  كـل عـام اتفاقـات أخـرى بـني التعاونيـات واحلكوم
مسـائل هامـة مـــن مثــل االلتزامــات املتبادلــة، وســبل حتســني 
اخلدمـات، ومزايـا التعاونيـات يف الضرائـــب ومــوارد الطاقـــــة 
ومـا إىل ذلـك. وقـد اختـذ حـــوايل ٣٠ قــرارا حكوميــا بشــأن 
تطويــر التعاونيــات يف عــام ٢٠٠٠. وحيتفــل بــاليوم الــــدويل 
للتعاونيات يف االحتاد الروسي منذ أمد بعيـد، بـإجراء عـروض 
عامة واحتفاالت فنية يقدمها اهلواة. وأصبح هذا اليوم مناسبة 
شـعبية كبـــرية تغطيــها وســائل اإلعــالم. وتقــدم فيــه مكافــأة 

ألحسن املنظمات التعاونية.  
ويتــألف أعضــاء ومــالكو معــهد البحــــث والتطويـــر  - ٣٩
التعاوين السويدي من تعاونيات املستهلكني. ويفيد املعـهد أن 
هناك نظاما لوكـاالت تعاونيـة حمليـة (واحـدة يف كـل منطقـة) 
تقدم باان املشورة إىل جمموعات األشـخاص الذيـن يرغبـون 
يف بدء تكوين تعاونيات. وتقدم احلكومة دعما اقتصاديا هلذه 
الوكـاالت. وتقـوم التعاونيـات يف القطاعـات اجلديـــدة بتوفــري 
فـرص العمـل للعديـد مـن العـاطلني عـن العمـل. فقـــد أنشــئت 
تعاونيات جديدة يف قطاع اخلدمـات للمتخلفـني عقليـا، علـى 
ـــتطيعوا احلصــول علــى فــرص عمــل.  سـبيل املثـال، كيمـا يس
وغالبـا مـا حتصـل هـذه التعاونيـات علـى دعـم مـــن الســلطات 
احملليـة. ويف العـام املـــاضي، شــكلت هــذه التعاونيــات رابطــة 
وطنية لتتوىل النظر يف املهام املشـتركة. ويعـد املعـهد أدلـة عـن 
أسـاليب إنشـاء التعاونيـات كمـــا أنــه يتعــاون مــع الوكــاالت 
احملليـة. ومنـذ عـامني، أنتـــج املعــهد مخســة برامــج تلفزيونيــة، 
موجهة للناشئة وتتناول موضوع ”لنبدأ شركة معا“، وبعـث 
ا إىل حمطة التلفزيون احلكومية. وجيتمع املعهد التعاوين عــادة 
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مـع أعضـاء الربملـان مـن شـىت األحـزاب ملناقشـــة مســائل ذات 
أمهية للحركة التعاونية. وهناك أيضـا اجتماعـات تعقـد مرتـني 

يف العام بني املنظمات التعاونية واحلكومة. 
 

ـــــــادئ  ــــــات يف مشــــــروع املب ثالثا -آراء احلكوم
التوجيهيـة وســـبل تقــدمي الدعــم إىل الــدول 

األعضاء   
أعربت مجيع احلكومات، اليت ردت علـى االسـتبيان،  - ٤٠
عــن رأي إجيــايب عمومــا بشــأن مشــروع املبــادئ التوجيهيـــة 
املرفــــق بــــالتقرير الســــابق لألمــــني العــــام (A/54/57) عـــــن 
التعاونيات. ودعمت أغلبية احلكومـات، الـيت قدمـت تقـارير، 
نــص املشــروع. وأبــدى بعضــــها تعليقـــات حمـــددة واقـــترح 
ـــى تلــك االقتراحــات والتعليقــات، ُأعــد  تنقيحـات. وبنـاء عل

مشروع املبادئ التوجيهية املنقح (انظر املرفق). 
ووردت التعليقات واملقترحات التالية:  - ٤١

ينبغي أن يتضمن مشروع املبـادئ التوجيهيـة  (أ)
مقترحات بإشراك األشخاص من اجلماعات الضعيفة يف نظام 

التعاونيات؛ 
ميكــن أن يكــون هنــاك تــأكيد أكــــرب علـــى  (ب)
التعـاون الـدويل، وال ســـيما التعــاون بــني تعاونيــات الشــمال 

واجلنوب؛ 
يذكــر مشــروع املبــادئ التوجيهيــة شـــراكة  (ج)
احلكومـــة مـــع التعاونيـــات يف مواضـــع شـــىت، لكـــــن هــــذه 
ــــة، إذ أن  الشـــراكات هـــي، تارخييـــا شـــراكات غـــري متكافئ
احلكومـة تضطلـع بـدور الشـريك الرئيسـي، وغالبـا مـا يكـــون 
ـــي أن  ذلـك علـى حسـاب االسـتقالل الـذايت للتعاونيـات، ورئ
األهداف العامة ميكن بلوغها على أحسن وجه إما من خـالل 
الوكاالت العامة وإما من خالل احلوافـز و/أو العقوبـات وأنـه 

ال ينبغي أن تكون مثة إشـارات إىل ”الشـراكات“ يف املبـادئ 
التوجيهية؛ 

ينبغي إقرار الرأي القائل بأن أفضل ج على  (د)
صعيد السياسات العامة هو النهج الذي تتلقى فيه التعاونيـات 
نفس املعاملة اليت يتلقاهـا أي شـكل مـن أشـكال املؤسسـات، 
وينبغي بذل كل جهد لكفالة أن حتترم املبادئ التوجيهية هـذا 

املعيار؛ 
يتســــم الفــــرع املتعلــــــق بالقـــــانون العـــــام  (هـ)
للتعاونيـات بأنـه أكـثر طـوال واسـتفاضة ممــا هــو مســتصوب. 
ذلك أنه ينبغي حتديد املبادئ العامة اليت ينبغي إثباا يف قانون 
التعاونيات، وينبغي أيضا اجتنـاب الوصـف التفصيلـي، وفيمـا 
ــــور السياســـة العامـــة  ميكــن وينبغــي أن يضــم القــانون املذك
الوطنيـــة، فإنـــه ال ينبغـــي أن تـــورد، كجـــزء مـــــن املبــــادئ 
التوجيهيـة، إشـارات حمـددة وإجيابيـة إىل التعاونيـات واحلركـــة 
التعاونيــة الدوليــة واإلســهامات الفريــــدة يف احليـــاة القدميـــة، 

وما مياثل ذلك من إشارات؛ 
ينبغي للقانون أن ميكِّن مـن تكويـن وتشـغيل  (و)
التعاونيـات وأن يتيـح هلـا العمـل مبسـاواة نسـبية مـع األشــكال 
األخـــرى للمؤسسات، وأن يتيـح هلـا يف الوقـت نفسـه متتعـها 
مبـا تنفـرد بـه مــن ملكيــة، وإدارة، ومصــدر وتوزيــع رأمساهلــا 

وفائضها؛ 
ينبغي أن تعامل بصورة فردية وأال تـدرج يف  (ز)
املبـادئ التوجيهيـة العامـة مسـألة مـا إذا كـان ينبغـــي أن تســن 
احلكومـــات أحكام تعفي التعاونيــــات مـن قوانـني االحتكـار 
ـــح احلكومــات التعاونيــات  أو املمارسـات التقييديـة، أو أن متن

معاملة ضريبية خاصة استنادا إىل طبيعة ملكيتها؛ 
يعتمد جناح التعاونيات، شأا يف ذلك شـأن  (ح)
املؤسســـات األخـــرى، علـــى االنضبـــاط واحلكمـــــة يف إدارة 
شــؤوا. ومتطلبــات التنظيــم والفحــص واالمتثــال هــي مــن 
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مســـؤولية احلكومـــة وتســـتحق إدراجـــها يف نـــــص املبــــادئ 
التوجيهية. وعدم االلتفات هلـذه األمـور يعـرض للخطـر جنـاح 

التعاونيات والعمل التعاوين؛ 
ميكـن أن يضــم مشــروع املبــادئ التوجيهيــة  (ط)
بعض العناصر املتعلقـة بالكيفيـة الـيت تسـتطيع احلكومـة ـا أن 
تشرف على عمل التعاونيات، وال سيما تعاونيـات االئتمـان، 

أو أن ترصد عمل التعاونيات، مبا حيمي أعضاءها. 
وحــول ســبل تقــدمي الدعــم إىل الــدول األعضـــاء يف  - ٤٢
اجلـهود الـــيت تبذهلــا لتهيئــة بيئــة داعمــة لتطويــر التعاونيــات، 

وردت اآلراء التالية: 
حتتــاج احلكومــات يف الغــالب إىل مســــاعدة  (أ)
تقنية لتحسني قوانينها وأنظمتـها القضائيـة واإلداريـة. وينبغـي 
أن تســعى اإلصالحــات الدســــتورية إىل أن تتضمـــن ســـالمة 
التعاونيـات، واىل أن حتـدد أهدافـــها االقتصاديــة واالجتماعيــة 
ــا.  وأن حتـترم وحتمـي حقـوق اإلنسـان ألعضائـها ذكـورا وإناث
وينبغــي أن تغطــي القوانــني املختصــة أيضــا التعاونيــات الـــيت 
ينظمــها أشــخاص مــن الفئــات الضعيفــة والنســاء واملســــنني 
والشباب. وينبغي أن توجه حكومات البلـدان الناميـة احلركـة 
التعاونية صوب االستقالل الذايت بتهيئة هياكل إطارية مناسبة 

وداعمة؛ 
ينبغــي أن يســمح القــــانون اخلـــاص، الـــذي  (ب)
ـــا  ينفـذه القطـاع التعـاوين، للرابطـات التعاونيـة بتعزيـز تطويره
تطويــرا كــامال، لكــن مــع إيــــالء اهتمـــام خـــاص للمســـائل 
االقتصادية والقانونية واإلدارية واالجتماعية والثقافية. وينبغي 
هلذا القانون، الذي يقوم على أساس املبادئ والقيــم التعاونيـة، 
ـــن الســجل الوطــين  أن حيـدد إطـارا مؤسسـيا يوفـر نوعـا مـا م
للتعاونيات، الذي يــأخذ يف االعتبـار احلاجـة إىل آليـة واضحـة 
لتوفـري أمــن قــانوين ألعضائــها. وعــالوة علــى ذلــك، ينبغــي 
للدول األعضاء أن تتخـذ تدابـري ملراقبـة التعاونيـات علـى قـدم 

املسـاواة مـع املؤسسـات األخـرى، وأن تكفـل تـواؤم القـــانون 
املتعلق بالتعاونيات مع القوانني العامة النافذة؛ 

تقـوم احلاجـــة إىل التعــاون الــدويل يف تقــدمي  (ج)
املســـاعدة التقنيـــة يف جمـــاالت اخلدمـــات العامـــة واالدخــــار 
ــــات. ويف  واالئتمــان والزراعــة والتعديــن واالســتهاك واخلدم
إمكـان هـذا التعـاون أن يزيـد كفـــاءة التعاونيــات وأن حيســن 
اإلدارة والفعالية واإلنتاجية، وأن حيـد مـن الفسـاد. ويف وسـع 
الـدول األعضـاء أن تنشـئ وكـاالت تعاونيـة حمليـة أو إقليميـــة 
لتقــدم باــان املشــورة إىل اجلماعــات املهتمــة ببــدء تكويـــن 

تعاونية ما؛ 
يرتبط جناح التعاونيات ارتباطـا وثيقـا بـالقيم  (د)
التعاونيـــة املتمثلـــة يف التبادليـــة والعـــون الـــــذايت، وباملبــــادئ 
األساسـية للتعاونيـات والـيت تقصـر العضويـة علـى املســـتعملني 
احلقيقيني؛ واليت حتكم من خـالل اإلدارة الدميقراطيـة؛ وجتمـع 
ـــى أســاس التعــامل؛ وتوعــي األعضــاء  رأس املـال وتوزعـه عل
وتدرـم؛ وتشـجع التعـاون مــع التعاونيــات األخــرى، ســواء 
االقتصاديــة منــها أو الراميــة إىل بلــوغ األهــداف املشــــتركة. 
ومتثـل التعاونيـات الناجحـة مؤسســـات جتاريــة ناجحــة تعــود 
بالفائدة على مالكيها. وتكون هذه الفائدة يف شكل مال ويف 
شكل سلع وخدمات متاحة على حد سواء. والقانون، الـذي 
ـــأن التعاونيــات  حيـترم القيـم واملبـادئ التعاونيـة، والـذي يقـر ب
مشاريع جتارية، ال أدوات للسياسـات االجتماعيـة للحكومـة، 
سيهيئ بيئة تستطيع فيـها التعاونيـات أن حتقـق النجـاح. علـى 
أنـه ال بـد مـن إدراك أن التعاونيـــة، شــأا يف ذلــك شــأن أي 
شـك آخـر مـــن أشــكال املشــاريع التجاريــة؛ ميكــن أن تمــىن 
بالفشـل. ويف وسـع احلكومـات أن ختتـار، بـل أـا ختتـار حقــا 
توفــري حوافــز ومزايــا منتقــاة للمؤسســــات التعاونيـــة وعلـــى 
العمــوم، فــإن السياســة العامــة املثلــى هــي كفالــة أال يكـــون 

للتعاونيات غنم أو غرم كبري؛ 
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ــــــى  ينبغــــي إطــــالع اجلمــــهور عمومــــا عل (هـ)
السياسات والقوانني اجلديدة املتعلقة بالتعاونيـات، مـن خـالل 

محالت التوعية الشعبية؛ 
حتتــاج التعاونيــات إىل قواعــد بيانــات/نظـــم  (و)
معلومات مستكملة. وحتتاج كذلـك إىل أن تتشـاطر وتتبـادل 
األفكار واخلربات والدروس املستفادة. وسيكون تيسري إتاحـة 
الفرص هلذا التبادل عـامال هامـا يف حتسـني إسـهامات القطـاع 
التعـاوين. ويف هـذا الصـــدد، ميكــن تنظيــم املؤمتــرات لتشــاطر 
ـــز احلركــة  وتبـادل األفكـار واخلـربات بـني البلـدان بشـأن تعزي
التعاونيـة. وميكـن تشـاطر أفضـل املمارسـات بشـأن املصــارف 
التعاونيـة وتعاونيـات االئتمـان والتسـويق، وتعاونيـات العمـــال 
ـــات املتعــددة األغــراض.  النظـاميني وغـري النظـاميني، والتعاوني
وميكن تعزيز دور احلكومة والقطاع اخلاص واتمع املدين يف 

يئة بيئة داعمة لتطوير التعاونيات؛ 
ومـع تزايـد رفـع الضوابـط التنظيميـــة وعوملــة  (ز)
األسواق، تتزايد احلاجة االجتماعيـة واالقتصاديـة إىل أن توفـر 
التعاونيـــات الفعاليـــة والوصـــول إىل األســـواق، فضـــال عــــن 
التضامن والقيادة يف اتمعات. علـى أن مثـة حاجـة ماسـة إىل 
إنشــاء جتمــع ملديــري التعاونيــــات علـــى درجـــة عاليـــة مـــن 
التخصــص واألداء املــهين، ويتــوىل خدمــة األعضــــاء وتوفـــري 
ـــادة الفنيــني. وهــذا أمــر بــالغ األمهيــة ملســتقبل  التوجيـه والقي
التعاونيـات. وميكـن إرجـاع مسـائل سـوء املشـــاركة وضعــف 
ــــن  اإلدارة إىل التعاونيــات الــيت يمــن عليــها جمــالس إدارة م
املتطوعـني غـري املتخصصـني الـيت يفتقـر أعضاؤهـا إىل االقتــدار 
املـهين الـالزم الختـاذ قـرارات موضوعيـة. إـــا ليســت مســألة 
تقويض للدميقراطية، ولكنها تسهيل هلـا وكفالـة أن يكـون يف 
ـــرون مقتــدرون مــهنيا يقودوــا  جمـالس إدارة التعاونيـات مدي
ويتشـاطرون املسـاءلة مـع املديريـن غـري املتخصصـني. وتيســـري 
ـــب اســتثمارا كبــريا يف تطويــر مــواد تنميــة  هـذا التطـور يتطل
اإلدارة القائمــة علــى أســاس القيــم التعاونيــة، وبــذل جـــهود 

حقيقية لتهيئة سوق ملثل هؤالء املديريـن يف القطـاع التعـاوين؛ 
ورغبة يف إمداد هذه السوق بأشخاص مـن اجليـل اجلديـد مـن 
الشـباب والشـابات الذيـن يعنـون بـإثراء اخلدمـــات أكــثر مــن 
اهتمامــهم بإثرائــهم الشــخصي. ومــن دون أن تكــون هنـــاك 
إدارة مقتـدرة مـهنيا تقـوم علـى أسـاس القيـم، لـن يكـون أمــام 

التعاونيات أمل يذكر يف حتقيق بلوغ إمكاناا؛ 
رحبـت الـدول األعضـــاء باملســاعدة املقدمــة  (ح)
ـــة األخــرى ذات الصلــة  مـن األمـم املتحـدة واملنظمـات الدولي

لتهيئة و/أو إدامة بيئة داعمة ومتكينية لتطوير التعاونيات. 
 

 رابعا - توصيات 
تقدم التوصيات التالية إىل اجلمعية العامة للنظر فيها:  - ٤٣
ــــر مشـــروع  حتــث احلكومــات علــى: أن تق (أ)
املبادئ التوجيهية املنقحة الراميـة إىل يئـة بيئـة داعمـة لتطويـر 
التعاونيــات وأن تبقــي قيــد االســتعراض األحكــــام القانونيـــة 
والقضائية واإلدارية اليت حتكم أنشطة التعاونيات، لكفالة بيئـة 
داعمة يتسىن فيها للتعاونيات املشاركة على قدم املسـاواة مـع 
األشــكال األخــرى للمؤسســات، ومحايــة وتعزيــز إمكانـــات 
التعاونيـات مـن أجـــل مســاعدة األعضــاء يف حتقيــق أهدافــهم 
الفردية ويف اإلسهام يف بلوغ الطموحات األوسع للجمعية؛ 

تدعو احلكومات إىل أن تعمد، بالتعـاون مـع  (ب)
ــز اإلدارة  احلركـة التعاونيـة، إىل وضـع الـربامج الراميـة إىل تعزي
املقتـــدرة مهنيا القائمة على أسـاس القيـم التعاونيـة واىل إقامـة 
أو حتسـني قواعـد البيانـات اإلحصائيـة عـن تطويـر التعاونيــات 

عن إسهام املؤسسات التعاونية يف االقتصادات الوطنية؛ 
تدعـــو الوكـــاالت املتخصصـــة واملنظمــــات  (ج)
التعاونية الوطنية والدولية ذات الصلـة إىل أن تعمـد، بالتعـاون 
مع احلكومات، حسب االقتضـاء، إىل تقـدمي املسـاعدة التقنيـة 
وتشجيع تبادل اخلربات، من خالل تنظيم املؤمترات وحلقات 
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العمل واحللقات الدراسية على الصعد الوطين ودون اإلقليمــي 
واإلقليمي؛ 

تدعـو وكـاالت األمـــم املتحــدة األعضــاء يف  (د)
جلنة تعزيز التعاونيـات والنـهوض ـا إىل زيـادة دعمـها للجنـة 
بغيـة توسـيع نطـاق أنشـــطتها، واىل تشــجيع وكــاالت األمــم 
املتحـدة األخـرى علـى االنضمـام إىل جلنـــة تعزيــز التعاونيــات 
والنــهوض ــا لزيــادة تعزيــز قدرــــا علـــى معاجلـــة مســـائل 

التعاونيات. 
 

احلواشي 
وردت ردود من الدول األعضـاء التاليـة: إسـرائيل، والربتغـال،  (١)
وبنما، وبوروندي، وبوليفيـا، وتركيـا، واجلمهوريـة التشـيكية، 
والسلفادور، وسلوفاكيا، والفلبني، وفنلندا، والواليات املتحدة 

األمريكية. 
ووردت ردود مـن املنظمـات الدوليـة والوكـــاالت املتخصصــة  (٢)
التالية: منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة، ومكتب العمـل 
الـدويل، واملنظمـة البحريـة الدوليـة، وصنـــدوق النقــد الــدويل، 
ومؤمتر األمم املتحـدة للمسـتوطنات البشـرية (املوئـل)، ومؤمتـر 
األمم املتحدة للتجارة والتنمية، ومنظمــة األمـم املتحـدة للتربيـة 
والعلم والثقافة، وبرنامج األمـم املتحـدة للبيئـة، ومنظمـة األمـم 
املتحـدة للتنميـة الصناعيـة، ومنظمـة الصحـــة العامليــة، ومنظمــة 
التجارة العاملية، واللجنـة االقتصاديـة ألمريكـا الالتينيـة ومنطقـة 
البحـر الكـــارييب، والتحــالف التعــاوين الــدويل. ووردت ردود 
ـــة مــن البلــدان التاليــة:  أيضـا مـن منظمـات ومؤسسـات تعاوني
االحتاد الروسي، والـربازيل، واجلمهوريـة التشـيكية، والسـويد، 
واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، واليابـان، 

واليونان. 
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 املرفق 
    مشروع املبادئ التوجيهية الرامية إىل يئة بيئة داعمة لتطوير التعاونيات 

األهداف 
اعــترفت احلكومــــات، يف اجلمعيـــة العامـــة والـــس  - ١
االقتصــادي واالجتمــاعي، ويف املؤمتــــرات الدوليـــة الرئيســـية 
األخـرية، بأمهيـة التعاونيــات بوصفــها رابطــات ومؤسســات، 
ـــون مــن خالهلــا حتســني حيــام فعــال، فيمــا  يسـتطيع املواطن
يسامهون يف النهوض مبجتمعـهم وأمتـهم اقتصاديـا واجتماعيـا 
وثقافيا وسياسيا. وسـلمت احلكومـات بـأن احلركـة التعاونيـة 
هي واحدة من األطراف املؤثرة املتميزة والرئيسية يف الشؤون 

الوطنية والدولية. 
وتسلم احلكومات بأن احلركـة التعاونيـة تتسـم بقـدر  - ٢
ـــها متكاملــة  كبـري مـن الدميقراطيـة، وبأـا مسـتقلة حمليـا ولكن
دوليا، وبأا شكل من أشكال تنظيـم الرابطـات واملؤسسـات 
يعتمـد املواطنـون أنفســـهم، مــن خاللــه، علــى العــون الــذايت 
وعلـى مسـؤوليتهم الذاتيـة يف حتقيـق غايـات ال تشـمل أهدافــا 
ــــة  اقتصاديــة فحســب ولكنــها تشــمل أيضــا أهدافــا اجتماعي
وبيئية، من قبيـل القضـاء علـى الفقـر، وكفالـة العمالـة املنتجـة 

وتشجيع االندماج االجتماعي. 
ـــها  وعليـه، تسـعى احلكومـات إىل يئـة بيئـة يتسـىن في - ٣
للتعاونيــات أن تشــارك علــى قــــدم املســـاواة مـــع األشـــكال 
األخـرى مـــن املؤسســات، وأن تقيــم شــراكة فعالــة لتحقيــق 
الغايــات اخلاصــة ــا. وينبغــي للسياســات أن حتمــي وتعـــزز 
إمكانات التعاونيات ملساعدة أعضائـها علـى بلـوغ أهدافـهم، 
واإلسـهام، مـن خـالل ذلـك، يف بلـــوغ الطموحــات األوســع 

للمجتمع. 
بيد أن هذه السياسات ال تكون فعالة إال إذا أخـذت  - ٤
يف االعتبار ما للتعاونيات واحلركة التعاونية من طـابع خـاص، 

خيتلف اختالفــا كبريا عــن طـابع الرابطـات واملؤسسـات الـيت 
ال تنظم وفقا للقيم واملبادئ التعاونية. 

واهلــدف مــن هــذه املبــادئ التوجيهيــــة هـــو إســـداء  - ٥
ـــوم  املشـورة إىل احلكومـات وبيـان املبـادئ العامـة، الـيت قـد تق
علـى أساسـها السياســة التعاونيــة الوطنيــة، مــع التســليم بــأن 
ـــثر حتديــدا وتفصيــال تنــدرج ضمــن  السياسـات الوطنيـة األك
نطاق مسؤولية كل حكومة مـن احلكومـات. وبـالنظر إىل مـا 
تعلقه احلكومات من آمال علـى احلركـة التعاونيـة وإىل سـرعة 
التغـري يف األوضـاع العامليـة وإىل التغـريات الـيت تعـتري احلركــة 
التعاونيـة ذاـا، فإنــه قــد يســتفيد العديــد مــن السياســات يف 
معظم الدول األعضاء يف األمم املتحدة مـن االسـتعراض، ويف 

بعض احلاالت من التنقيح الواسع النطاق. 
 

ـــــا يتعلـــــــق بالتعاونيــــات  السياســــــة العامـــــــة فيم
واحلركة التعاونية   

يتمثـــل هـــدف السياســـة العامـــة يف أن متكـــن مـــــن  - ٦
ـــأن التعاونيــات كيانــات قانونيــة، ويف أن تكفــل  االعـتراف ب
للتعاونيات ومجيع املنظمات واملؤسسات، اليت تقيمها احلركـة 
التعاونيـة، املسـاواة احلقـة بينـها وبـــني الرابطــات واملؤسســات 
األخرى. ومن أجل كفالة هذه املساواة، ال بد أن تلقى القيـم 
واملبادئ اخلاصة للتعاونيات اعترافا كامال بأا مرغوبة ونافعة 
للمجتمع، وأن تتخذ التدابري املناسبة لكفالـة أال تكـون مسـات 

التعاونيات وممارساا مدعاة التمييز أو غرم من أي نوع. 
ـــة بيئــة  ولتحقيـق هـذا اهلـدف، تعـىن احلكومـات بتهيئ - ٧
متكينيـة لتطويــــر التعاونيــــات وباحلفـاظ علـى هـذه البيئـة مـــع 
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تغري األوضاع. وكجزء من هذه البيئة، ميكن السعي إىل إقامة 
شراكة فعالة بني احلكومات واحلركة التعاونية. 

 
االعتراف العلين 

مــن املالئــــم واملفيـــد أن تعـــترف احلكومـــات علنـــا  - ٨
باإلسهام اخلاص الذي تقدمه احلركـة التعاونيـة، كمـا ونوعـا، 
لالقتصـاد الوطـين وللمجتمـع. وقـــد يتيــح االحتفــال املشــترك 
باليوم الدويل للتعاونيات واليوم التعاوين الدويل، الذي ينظمـه 
التحــالف التعــاوين الــدويل، عمــال بقــرارات اجلمعيــة العامـــة 
٩٠/٤٧ و ١٥٥/٤٩ و ٥٨/٥١، مناســبة تنشــر فيــها علنــــا 

املعلومات عن التعاونيات.  
 

األحكام القانونية والقضائية اإلدارية 
يلزم وضع أحكام مناسبة يف إطـار املمارسـة القانونيـة  - ٩
والقضائيـة واإلداريـة إذا أريـد للتعاونيـات أن تسـهم إجيابيــا يف 
حتسني حياة أعضائها واتمعات اليت تعمل فيـها. وقـد تتخـذ 
األحكـام القانونيـة أشـكاال عـدة تتـالءم مـــع فــرادى األنظمــة 
القانونيـة الوطنيـــة. وينبغــي أن تتنــاول هــذه األحكــام مركــز 
وحقوق ومسؤوليات التعاونيات، واحلركـة التعاونيـة عمومـا، 
وإذا اقتضى األمر، الفئات اخلاصة من التعاونيات، أو جوانب 

بارزة من التعاون. 
الدســــاتري الوطنيــــة – ميكــــن االعــــتراف يف هـــــذه  - ١٠
ـــة  الصكـوك، إذا اقتضـى األمـر، مبشـروعية التعاونيـات واحلرك
التعاونيـة. وينبغـي أن تعـدل، علـى النحـو الواجـب، األحكـــام 

اليت حتد من إقامة التعاونيات وعملها. 
القانون العام للتعاونيـات أو البنـد العـام مـن قـانون  - ١١
وحيد للتعاونيات – ينبغي أن يكفل القانون العام للتعاونيات 
ـــــا  أو القوانـــني اخلاصـــة للتعاونيـــات أو الـــيت تقـــع يف إطاره
التعاونيـات أن تتمتـع التعاونيـات باملسـاواة احلقـة مـع أي مـــن 
أنـواع الرابطـات واملؤسسـات وأن ال تتعـرض للتميـيز بســـبب 
طابعــها اخلــاص ــا. وينبغــي أن تتضمــن القوانــني اموعـــة 

األساســية التاليــة مــــن االعترافـــات والتعـــاريف واألحكـــام: 
اعتراف مبشروعية تنظيـم الرابطـات واملؤسسـات علـى أسـاس 
ـــادئ التعاونيــة؛ واعــتراف بفــائدة النــهج التعــاوين  القيـم واملب
للرابطات واملؤسسات، وبإسـهامه يف احليـاة القوميـة، ومبركـز 
ـــة بوصفــها أحــد األطــراف املؤثــرة اهلامــة يف  احلركـة التعاوني
اتمـع؛ وتعريـف للتعاونيـــات، باســتخدام الــــ ”بيــان بشــأن 
هوية التعاونيات“، الذي اعتمده التحالف التعاوين الـدويل يف 
عـام ١٩٩٥؛ وتسـليم بالطـابع الفريـد لقيـم ومبـادئ التعـاون، 
ومـن مث بضـرورة أن تكــون هلــا معاملــة منفصلــة وخاصــة يف 
القانـــون واملمارسة؛ والتزام بأال يكون يكـون طابعـها الفريـد 
أو معاملتـها املنفصلـة واخلاصـة يف القـانون واملمارسـة ســببا يف 
التمييز ضدها عن قصـد أو عـن غـري قصـد؛ وتعـهد بـأال يقيـد 
أي قانون أو أي ممارسة حقوق املواطنني يف املشاركة الكاملة 
يف احلركـة التعاونيـة بـأي صفـة تنسـجم مـــع قيمــها ومبادئــها 
وبأال يقيد عمل تلك احلركـة؛ وحكـم ينـص علـى أن يسـري 
ــــى أن  القـــانون العـــام علـــى مجيـــع فئـــات التعاونيـــات، وعل
االستجابة حلالة فئات معينة من التعاونيات قد تدعـو إىل سـن 
قوانني خاصة مبا ينسجم مع القانون العام؛ وحكم ينص علـى 
وجــوب أن تســتند مجيــــع األنظمـــة واملمارســـات القضائيـــة 
واإلداريـة إىل القـانون العـــام أو القوانــني اخلاصــة للتعاونيــات 
فحسـب، وعلـــى وجــوب أن حتــدد مجيــع األنظمــة بوضــوح 
ـــذي تنشــأ مــن  احلكـم القـانوين الـذي تسـتند إليـه والغـرض ال
أجله؛ واعتراف باالستقالل التـام للحركـة التعاونيـة وبقدرـا 
ــــأن تدخـــل احلكومـــات يف  علــى التنظيــم الــذايت؛ وتســليم ب
ــــى  الشــؤون الداخليــة للحركــة ينبغــي أن يقتصــر حصــرا عل
التدابــري املطبقــة عمومــــا بالتســـاوي علـــى مجيـــع الرابطـــات 
واملؤسسات من أجل كفالة امتثاهلا للقانون: وال جيـوز إجـراء 
ــــة؛ وحتديـــد  تعديــالت إال لكفالــة: املســاواة احلقــة يف املعامل
مسؤوليات احلركة التعاونية عن التنظيم الـذايت جلميـع األمـور 
اخلاصــة ــا؛ وحكــم ينــص علــى وجــوب إتاحــــة نصـــوص 
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القوانــني واألنظمــة جلميــع أعضـــاء التعاونيـــات وموظفيـــها؛ 
وحكم ينص علـى مشـاركة ممثلـي احلركـة التعاونيـة مشـاركة 
ــــادئ  كاملـــة يف صياغـــة القوانـــني اخلاصـــة أو األنظمـــة واملب
ـــة أو اإلداريــة املتعلقــة باملمارســة؛ وحكــم  التوجيهيـة القضائي
ينص على االحتفاظ بسجل عام للتعاونيات يكون مبثابة جزء 
مـن إجـراءات تتخـذ لتسـجيل مجيـع الرابطـــات واملؤسســات؛ 
وحكم ينص على اإلجراءات الالزمة للرصد املستمر للقـانون 
واملمارســة واالســتعراض املنتظــم هلمــا مبــا يشــمل املشـــاركة 
الكاملة واملتساوية من قبل ممثلني عن احلركة التعاونية، وعلـى 
ـــة  تشـجيع األحبـاث املتعلقـة بـأثر القـانون واملمارسـة علـى البيئ
الالزمة للتعاونيات؛ وحتديـد مسـؤولية احلكومـات عـن وضـع 
وتنفيـذ سياسـة عامـــة إزاء التعاونيــات، تســعى إىل يئــة بيئــة 
داعمة ومتكينية مــــع تفــــادي أي انتـهاك، السـتقالل احلركـة 
أو أي انتقاص لقدرا على التنظيــم الـذايت املسـؤول، وتسـعى 
أيضـا إىل الدخـول يف شـراكة فعالـة ومتكافئـة مـــع احلركــة يف 
كل املسائل اليت تسـتطيع فيـها اإلسـهام علـى حنـو ملمـوس يف 
صياغة السياسة العامة وتنفيذها؛ واعترافـا أيضـا بقيمـة الدعـم 
احلكومي للحركة التعاونية الدولية، مبا يف ذلـك الدعـم املقـدم 
ـــة؛ وحتديــد ملســؤوليات  عـن طريـق األنشـطة احلكوميـة الدولي
احلركـة التعاونيـة بوصفـها أحـد األطـراف املؤثـرة يف اتمـــع، 
بقـدر مـا تنسـجم هـــذه املســؤوليات مــع االســتقالل الكــامل 

للحركة. 
القوانــني اخلاصــة لفئــات معينــة مــن التعاونيـــات –  - ١٢
انسـجاما مـع األحكـام األساسـية للقـانون العـــام للتعاونيــات، 
وإدراكا للطابع اخلاص لعمل بعض التعاونيات، قد يكون مـن 
ــــة ألنـــواع حمـــددة مـــن فئـــات  املناســب ســن أحكــام قانوني
التعاونيـات حلمايـة قدرـا علـــى التمتــع باملســاواة احلقــة مــع 
األنواع األخرى للرابطات واملؤسسات وعـدم التميـيز ضدهـا 

بسبب طابعها اخلاص. 

املمارســـات القضائيـــة واإلداريـــة املعنيـــة صراحــــة  - ١٣
بالتعاونيات – جيب أن تكون هـذه املمارسـات منسـجمة مـع 
القانون العام للتعاونيات، ومنسجمة، على وجه التحديد، مع 

أحكامه املتعلقة بتلك املمارسات. 
القوانـني واملمارسـات األخـرى الـيت قــد يكــون هلــا  - ١٤
تأثــري علــى التعاونيــات – ينبغــي أن تســعى احلكومـــات إىل 
اسـتبعاد أو إلغـاء مـا قـد يكـون يف أي قـانون مـن أحكـام متــيز 
ضد التعاونيات أو تضر ا على وجـه اخلصـوص. وينبغـي أن 
يئ احلكومات بيئة متكن التعاونيات من حتديد احلاالت الـيت 

حتتاج إىل إعادة نظر واإلبالغ عنها. 
رصــد واســتعراض وتنقيــح القوانــني واملمارســــات  - ١٥
القضائيـة واإلداريـة – يكـون هـذا ضروريـا لكفالـة أن يكــون 
تأثـري القوانـني واملمارسـات القضائيـة واإلداريـة علـــى احلركــة 
التعاونية إجيابيا متاما. وينبغي وقـف تنفيـذ األحكـام التمييزيـة، 
عند تبينها، بالسرعـــة املمكنـــة ريثما يتـم سـن قوانـني منقحـة 
أو ريثما يتم إصدار قواعد تنظيميـة ومبـادئ توجيهيـة منقحـة 
ـــو  تتعلـق باملمارسـة. وينبغـي أن يكـون هـدف هـذه العمليـة ه
توقــف احلكومــات املبكــر والتــام عــن التدخــل يف الشــــؤون 
الداخلية للتعاونيات واحلركة التعاونية يف احلاالت اليت يسـتمر 
فيها ذلك التدخل، والتطبيــق العملـي الكـامل للمبـادئ القائلـة 
ـــات، علــى اختالفــها، تتســاوى مــع غريهــا مــن  بـأن التعاوني

املؤسسات التجارية والرابطات املدنية. 
وهلــذه األغــراض، ينبغــي وضــــع إجـــراءات رمسيـــة،  - ١٦
ــــمل املشـــاركة املنتظمـــة  للتشــاور والتعــاون، وينبغــي أن تش
والكاملـة مـن جـانب احلركـة التعاونيـة. وميكـن اإلفـادة أيضـــا 
عن الربامج اخلاصة واملبادئ التوجيهية الـيت توفرهـا املنظمـات 

التعاونية الدولية واملنظمات احلكومية الدولية املتخصصة. 
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البحوث واإلحصاءات واملعلومات 
البحوث – نظرا ألمهية احلركـة التعاونيـة، قـد يكـون  - ١٧
من املناسب توخي التعاون يف جمال البحوث، بني احلكومـات 
واحلركــة التعاونيــة، بشــــأن املســـائل ذات الصلـــة بالسياســـة 
العامـــة؛ ونشر نتائج البحـوث وتعميمـها علـى نطـاق واسـع، 
مبا يف ذلك النتائج اليت تتوصل إليـها احلركـة التعاونيـة الدوليـة 
واملنظمات احلكومية الدولية واألمم املتحـدة. وينبغـي التـأكيد 
على البحوث التطبيقية ذات الفائدة املباشرة يف حتسني كفـاءة 
التعاونيات وإتاحة الفوائد للمجتمـع وحتسـني الشـراكات بـني 

احلركة التعاونية واحلكومات. 
اإلحصـاءات – نظـرا إلدخـــال اإلحصــاءات املتعلقــة  - ١٨
بالتعاونيـات يف الـربامج العاديـة لدائـرة اإلحصـــاءات الوطنيــة، 
ميكن اختاذ عدة تدابري لتحسني اإلحصاءات املعدة للتعاونيات 
واملتعلقة ا وللمشـاركة يف اجلـهود الدوليـة املبذولـة لتحسـني 
اإلحصاءات املتعلقة بالتعاونيـات، مبـا يف ذلـك إنشـاء جمموعـة 
موحـدة مـن التعـاريف كيمـا تســـتخدمها الدوائــر اإلحصائيــة 

الوطنية. 
املعلومــات – نظــرا إىل أن احلكومــات تنظــم عمليــة  - ١٩
نشر املعلومات وتؤثر عليها عموما قــد يكـون اختـاذ عـدد مـن 
التدابري مفيدا يف توسيع نطاق التعريف باحلركـة التعاونيـة ويف 
القضـــاء علـــى التغرضـــات واملفـــاهيم اخلاطئـــــة، ويف تقــــدمي 
املسـاعدة التقنيـة واملاليـة مبسـتوى يضـاهي مـا يتـاح لألطــراف 
املؤثـــرة األخـــرى، يف كفالـــة عـــدم وجـــود أي متيـــيز ضـــــد 
التعاونيات بسبب طابعها اخلاص؛ ويف إتاحة إمكانيـة وصـول 
احلركـة التعاونيـــة، بطريقــة متكافئــة وغــري متييزيــة، إىل مجيــع 
وسائط اإلعالم مبا يتناسب وإسـهامها يف احليـاة القوميـة؛ ويف 
اسـتخدام العمـل اإلجيـايب للقضـاء علـى التغرضـــات واملفــاهيم 
اخلاطئــة حيــث ترتبــط عبــارة التعاونيــة بعــرف ســــابق غـــري 
مناسب؛ ويف القيام، عن طريـق وسـائط اإلعـالم، بنشـر مـواد 

عـن األنشـطة احلكوميـة الدوليـة املضطلـع ـا يف إطـار شــراكة 
مـع التعاونيـات أو بدعـم منـها؛ ويف نشـر املعلومـات املطبوعــة 
ـــة  واملعـدة حاسـوبيا مـن جـانب اهليئـات احلكوميـة أو احلكومي
الدولية، بنفس الدرجة من األولوية وبنفس القـدر مـن املـوارد 

املمنوحة للمعلومات املتعلقة باألطراف املؤثرة األخرى. 
 

التعليم 
نظرا إىل أمهية إسهامات احلركة التعاونيـة يف التعليـم،  - ٢٠
قد يكون من املفيـد اختـاذ عـدد مـن التدابـري التمكينيـة، مبـا يف 
ذلك توفري األموال العامة إذا جـرى توفريهـا ألشـكال أخـرى 
من املؤسسات للربامج التعليمية. وقد تنظـر احلكومـات أيضـا 
يف أن تضمن املناهج الوطنية يف مجيع مسـتويات الدراسـة قيـم 
ــــة  احلركـــة التعاونيـــة ومبادئـــها وتارخيـــها وإســـهاماا الراهن
واملسـتقبلية يف اتمـع القومـــي؛ وتشــجيع ودعــم الدراســات 

املتخصصة للتعاونيات يف املستوى التعليمي الثالث. 
 

توفري األموال العامة 
يعـد االعتمـاد املـايل علـى الـذات واملسـؤولية الكاملـــة  - ٢١
واالسـتقالل التـام أمـورا حيويـة ألي مؤسسـة تعاونيـة فاعلـــة. 
وأفضل ج للسياسـة العامـة هـو الـذي تتلقـى فيـه التعاونيـات 
نفــس املعاملــة الــيت يتلقاهــــا أي شـــكل آخـــر مـــن أشـــكال 
املؤسســـات. ويعتـــرب عـــدد مـــن التدابـــري األخـــرى مفيــــدا: 
االعـتراف بالطـابع اخلـاص للتعاونيـات ومحايتـــه، وتفــادي أي 
متييز، يف القانون أو املمارسة، ينشـأ عـن املركـز املـايل اخلـاص 
للتعاونيات وتنظيمها وإدارـا؛ وتفـادي أي تدخـل مباشـر أو 
غري مباشر يف الشؤون املالية الداخليـة للتعاونيـات أو للحركـة 
التعاونية، واالعتراف باملسؤولية الكاملة للحركة عـن شـؤوا 
املاليـة؛ وإقامـة شـــراكات مــع املؤسســات املاليــة التعاونيــة يف 
مسائل من قبل التنميـة اتمعيـة واإلقليميـة، وباالعتمـاد علـى 
خرباـا يف تعبئـة رأس املـال وإدارتـه بطريقـة وألغـــراض ختــدم 

الصاحل العام. 
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الترتيبات املؤسسية للتعاون والشراكة 
ينبغي أن تكون مجيع دوائر وهيئات احلكومـات الـيت  - ٢٢
هلا اتصاالت مع احلركة التعاونية على علـم بالسياسـة الوطنيـة 
إزاء التعاونيـات وأن تتصـرف مبـا يتســـق مــع هــذه السياســة. 
ولكفالة االتساق، سيكون من املفيد االضطالع ببعـض املـهام 

التنسيقية يف احلكومة واالتصال مع احلركة التعاونية أيضا. 
ومن املستصوب أن تضطلـع إدارة وحيـدة أو مكتـب  - ٢٣
وحيـد مبـهام التنسـيق والوصـــل واالتصــال املركزيــة الــيت قــد 
يكون من أمهها املهام التالية: بلورة سياسة شاملة وطنيـة فيمـا 
يتعلق بالتعاونيات، ووضع مبادئ توجيهيـة للتنفيـذ املتسـق يف 
ـــا يف ذلــك رصــد واســتعراض ذلــك  كـل فـروع احلكومـة، مب
ـــة يف صياغــة القــانون  التنفيـذ؛ والتعـاون مـع اإلدارات القانوني
العـام والقوانـني اخلاصـة؛ واالتصـــال والتشــاور والتعــاون مــع 

احلركة التعاونية. 
ويكـــون املوقـــع التنظيمـــي األكـــثر فاعليـــة للكيــــان  - ٢٤
املسؤول داخل إدارة مكلفة مبـهام اسـتراتيجية وتنسـيقية، مـن 
مثـل مكتـب رئيـس الـوزراء، أو املكتـب املسـؤول عــن اإلدارة 

االقتصادية للتخطيط اإلمنائي. 
وسيكون من املفيد وضع ترتيب مؤسسـي ميكـن مـن  - ٢٥
التشـاور املنتظـم والتعـاون الفعـــال بــني احلكومــات واحلركــة 

التعاونية. 
وينبغي دعم االتصـال بـني الـربامج احلكوميـة الدوليـة  - ٢٦

واحلركة التعاونية الدولية. 
 


