
التعاونية: اهُلوية والقيم واملباديء

ــم  ــم وتطلعاهت ــق حاجاهت ــا لتحقي ــون طوعي ــخاص جيتمع ــتقلة ألش ــة مس ــة مجعي التعاوني
االقتصاديــة واالجتامعيــة والثقافيــة املشــركة وذلــك عــن طريــق مــروع يمتلكونــه ِملكيــة 

ــة. ــه إدارة ديمقراطي ــركة ويديرون مش

تســتند التعاونيــات عــى مبــاديء العــون الــذايت واملســئولية الذاتيــة والديمقراطية واملســاواة 
ــة  ــة والتضامــن. وانســجاما مــع تــراث مؤســي التعاونيــات فــإن القيــم األخالقي والعدال
التــي يؤمــن هبــا أعضاؤهــا هــي قيــم الصــدق والرصاحــة واملســئولية االجتامعيــة واالهتــامم 

برعايــة اآلخريــن.

ــع  ــا موض ــات ووضعه ــم التعاوني ــق قي ــة لتحقي ــوط توجيهي ــي خط ــة ه ــاديء التعاوني املب
ــذ. التنفي

1. العضوية الطوعية واملفتوحة
ــن  ــتفادة م ــن لالس ــخاص املؤهل ــكل األش ــة ل ــة ومفتوح ــامت طوعي ــات منظ التعاوني
خدماهتــا واملســتعدين لقبــول مســئوليات العضويــة مــن غــر متييــز نوعــي أو اجتامعــي أو 

ــي.  ــيايس أو دين ــرصي أو س عن

2. اإلدارة الديمقراطية لألعضاء
التعاونيــات منظــامت ديمقراطيــة يديرهــا أعضاؤهــا ويشــاركون مشــاركة فاعلــة يف وضــع 
ــن  ــون كممثل ــن يعمل ــاء الذي ــال والنس ــن الرج ــاء م ــا. واألعض ــاذ قراراهت ــاهتا واخت سياس
منتخبــن مســؤولون أمــام العضويــة. وعــى مســتوى التعاونيــات األساســية فــإن األعضــاء 
ــم أيضــا إدارة  يمتلكــون حقــوق تصويــت متســاوية )عضــو واحــد، صــوت واحــد(، وتت

التعاونيــات عــى املســتويات األخــرى بطريقــة ديمقراطيــة.   

3. املشاركة االقتصادية لألعضاء
ــة.  ــه إدارة ديمقراطي ــم ويديرون ــال تعاونيته ــة يف رأس  م ــامهة عادل ــاء مس ــاهم األعض يس
ــة.  ــة للتعاوني ــة مجاعي ويكــون عــادة جــزءا مــن رأس املــال هــذا عــى األقــل مملــوكا ِملكي
ــذي  ــال ال ــى رأس امل ــا أصــال( ع ــدودة )إن تلقوه ــأة حم ــاء مكاف ــى األعض ــا يتلق ــادة م وع
ــذه  ــض ه ــض لبع ــص فوائ ــاء بتخصي ــوم األعض ــة. ويق ــرط للعضوي ــه ك ــامهون ب يس
األغــراض أو كلهــا: تطويــر تعاونيتهــم، ربــام بتخصيــص احتياطــي يكــون جــزء منــه عــى 
األقــل غــر قابــل للتقســيم ؛ حتقيــق االســتفادة لألعضــاء بــام يتناســب مــع تعامالهتــم مــع 

ــة.  ــا العضوي ــق عليه ــرى تواف ــاطات أخ ــم أي نش ــة ؛ ودع التعاوني

4. اإلدارة الذاتية واالستقالل
التعاونيــات منظــامت عــون ذايت ذات إدارة مســتقلة ويديرهــا أعضاؤهــا. ويف حالــة دخوهلــا 
يف اتفاقيــات مــع منظــامت أخــرى ، بــام يف ذلــك احلكومــات ، أو حصوهلــا عــى متويــل مــن 
مصــادر خارجيــة ، فإهنــا تفعــل ذلــك ِوفــق رشوط تضمــن اإلدارة الديمقراطيــة ألعضائهــا 

وحتافــظ عــى اإلدارة التعاونيــة الذاتيــة.  

5. التعليم والتدريب واملعلومات
ــا  ــن ومديرهي ــا املنتخب ــا وممثليه ــب ألعضائه ــم والتدري ــر التعلي ــات بتوف ــوم التعاوني تق
ــات  ــوم التعاوني ــم. وتق ــر تعاونياهت ــة يف تطوي ــامهة فعال ــامهوا مس ــي يس ــتخَدميها حت ومس
ــاون  ــة التع ــن طبيع ــرأي ، ع ــادة ال ــباب وق ــة الش ــور ، خاص ــات للجمه ــل املعلوم بتوصي

ــه. ومنافع

6. التعاون بني التعاونيات
ــراط يف  ــة باالنخ ــة التعاوني ــّزز احلرك ــة وتع ــة فعال ــا خدم ــدم أعضاءه ــات خت إن التعاوني

ــة. ــة ودولي ــة وإقليمي ــة ووطني ــات حملي ــالل بني ــن خ ــرك م ــل املش العم

7. االهتامم باملجتمع
تعمــل التعاونيــات مــن أجــل التنميــة املســتدامة ملجتمعاهتــا مــن خــالل سياســات يوافــق 

عليهــا أعضاؤهــا.
 

تعريف

القيم

املباديء


