تعريف

التعاونيةُ :اهلوية والقيم واملباديء

التعاونيــة مجعيــة مســتقلة ألشــخاص جيتمعــون طوعيــا لتحقيــق حاجاهتــم وتطلعاهتــم
االقتصاديــة واالجتامعيــة والثقافيــة املشــركة وذلــك عــن طريــق مــروع يمتلكونــه ِملكيــة
مشــركة ويديرونــه إدارة ديمقراطيــة.

القيم

تســتند التعاونيــات عــى مبــاديء العــون الــذايت واملســئولية الذاتيــة والديمقراطية واملســاواة
والعدالــة والتضامــن .وانســجاما مــع تــراث مؤســي التعاونيــات فــإن القيــم األخالقيــة
التــي يؤمــن هبــا أعضاؤهــا هــي قيــم الصــدق والرصاحــة واملســئولية االجتامعيــة واالهتــام
برعايــة اآلخريــن.

املباديء

املبــاديء التعاونيــة هــي خطــوط توجيهيــة لتحقيــق قيــم التعاونيــات ووضعهــا موضــع
التنفيــذ.
 .1العضوية الطوعية واملفتوحة
التعاونيــات منظــات طوعيــة ومفتوحــة لــكل األشــخاص املؤهلــن لالســتفادة مــن
خدماهتــا واملســتعدين لقبــول مســئوليات العضويــة مــن غــر متييــز نوعــي أو اجتامعــي أو
عنــري أو ســيايس أو دينــي.
 .2اإلدارة الديمقراطية لألعضاء
التعاونيــات منظــات ديمقراطيــة يديرهــا أعضاؤهــا ويشــاركون مشــاركة فاعلــة يف وضــع
سياســاهتا واختــاذ قراراهتــا .واألعضــاء مــن الرجــال والنســاء الذيــن يعملــون كممثلــن
منتخبــن مســؤولون أمــام العضويــة .وعــى مســتوى التعاونيــات األساســية فــإن األعضــاء
يمتلكــون حقــوق تصويــت متســاوية (عضــو واحــد ،صــوت واحــد) ،وتتــم أيضــا إدارة
التعاونيــات عــى املســتويات األخــرى بطريقــة ديمقراطيــة.
 .3املشاركة االقتصادية لألعضاء
يســاهم األعضــاء مســامهة عادلــة يف رأس مــال تعاونيتهــم ويديرونــه إدارة ديمقراطيــة.
ويكــون عــادة جــزءا مــن رأس املــال هــذا عــى األقــل مملــوكا ِملكيــة مجاعيــة للتعاونيــة.
وعــادة مــا يتلقــى األعضــاء مكافــأة حمــدودة (إن تلقوهــا أصــا) عــى رأس املــال الــذي
يســامهون بــه كــرط للعضويــة .ويقــوم األعضــاء بتخصيــص فوائــض لبعــض هــذه
األغــراض أو كلهــا :تطويــر تعاونيتهــم ،ربــا بتخصيــص احتياطــي يكــون جــزء منــه عــى
األقــل غــر قابــل للتقســيم ؛ حتقيــق االســتفادة لألعضــاء بــا يتناســب مــع تعامالهتــم مــع
التعاونيــة ؛ ودعــم أي نشــاطات أخــرى توافــق عليهــا العضويــة.
 .4اإلدارة الذاتية واالستقالل
التعاونيــات منظــات عــون ذايت ذات إدارة مســتقلة ويديرهــا أعضاؤهــا .ويف حالــة دخوهلــا
يف اتفاقيــات مــع منظــات أخــرى  ،بــا يف ذلــك احلكومــات  ،أو حصوهلــا عــى متويــل مــن
مصــادر خارجيــة  ،فإهنــا تفعــل ذلــك ِوفــق رشوط تضمــن اإلدارة الديمقراطيــة ألعضائهــا
وحتافــظ عــى اإلدارة التعاونيــة الذاتيــة.
 .5التعليم والتدريب واملعلومات
تقــوم التعاونيــات بتوفــر التعليــم والتدريــب ألعضائهــا وممثليهــا املنتخبــن ومديرهيــا
ومســتخدَ ميها حتــي يســامهوا مســامهة فعالــة يف تطويــر تعاونياهتــم .وتقــوم التعاونيــات
بتوصيــل املعلومــات للجمهــور  ،خاصــة الشــباب وقــادة الــرأي  ،عــن طبيعــة التعــاون
ومنافعــه.
 .6التعاون بني التعاونيات
وتعــزز احلركــة التعاونيــة باالنخــراط يف
إن التعاونيــات ختــدم أعضاءهــا خدمــة فعالــة
ّ
العمــل املشــرك مــن خــال بنيــات حمليــة ووطنيــة وإقليميــة ودوليــة.
 .7االهتامم باملجتمع
تعمــل التعاونيــات مــن أجــل التنميــة املســتدامة ملجتمعاهتــا مــن خــال سياســات يوافــق
عليهــا أعضاؤهــا.

