انضموا إلى االتحاد التعاوني الدولي (أليانس(
كن جز ًء من حركة التعاون العالمية

Segole Farming Co-operative, Ethiopia

تمثيل حركة التعاونة العالمية والهيئات الحكومية
اتحاد التعاوني الدولي (أليانس) هو جمعية دولية غير ربحية تأسست في عام  1895لتعزيز
نموذج المؤسسة االجتماعية التعاونية .يومن االتحاد صوتا ً عالميا ً ومنتداً للمعرفة والخبرات
والعمل المنسق عن وحول التعاونيات.
ويعد االتحاد المنظمة الرئيسية للتعاونيات في جميع أنحاء العالم ويمثل  283منظمة من  93بلدا
( 240أعضاء و  43عضوا منتسبا ً وشخصيات من اجتماع أغسطس (آب) .)2015
واالتحاد (أليانس) عضو مؤسس في لجنة لتعزيز والنهوض بها (كوباك) ،التي تضم األمم المتحدة
ومنظمة األغذية والزراعة ( )FAOمنظمة المزارعين العالمية ( ،)WFOوأعضاء منظمة العمل
الدولية (.)ILO

وفد االتحاد في قمة  2015مجموعة العشرين ،مونيك لورو ،رئيس االتحاد .
يمثل الحركة التعاونية في المنظمات المتعددة األطراف بما فيها األمم المتحدة،
ومجلس معايير المحاسبة الدولية ،واالتحاد األوروبي ،وغيرها.

وافق األعضاء على قبول الوكاالت الحكومية في العضوية المنتسبة في سنة األمم المتحدة الدولية
للتعاونيات عام  .،2012هذه الفئة التي تم تعيينها تتمتع بعضوية تسمح للوكاالت الحكومية
المفوضة بالتواصل مع الزمالء في جميع أنحاء العالم وللمشاركة في المؤتمرات ذات الصلة،
والتأثير واالستفادة من الفكر المعاصر حول القضايا التعاون الرئيسية.

خدمات أليانس وهيكلها
ينشر االتحاد التعاوني (أليانس) تقرير سنوي يسمى رصد التعاون العالمي ،معتمداً على قاعدة بيانات للمعلومات اإلحصائية
الرئيسية في التعاونيات .حيث يشمل  300تقرير عالمي ،لتحتل مرتبة أكبر  300تعاونية في العالم ،من حيث حجم التداول
واإليرادات السنوية)www.monitor.coop( .
بشكل دوري ,وذلك من خالل موقع إي دايجست  e-Digestكما ويتضمن
تتواصل (أليانس) مع األعضاء والجهات المعنية
ٍ
الموقع  Global News Hubوالذي يبث األخبار الرئيسية عن النشاطات التعاونية .كما وتنشر القطاعات والمناطق وسائل
بشكل دوري على أعضائها.
االتصال
ٍ
من خالل العديد من ورش العمل والمؤتمرات تعرّ ف أليانس أعضائها وغيرهم من المشاركين على أفضل السبل المتبعة في
مجال اإلدارة والتنمية .ويُعقد مؤتمرا عالميا كل سنتين بالتزامن مع جلسة عمل جمعيتها العمومية .كما وتعقد المناطق المؤتمرات
بشكل منتظم بما في ذلك برامج التدريب وبناء القدرات األخرى وتجري جوالت دراسية دورية ألعضائها في سبيل
المعنية
ٍ
التعلم من التعاونيات األخرى داخل المناطق وعبرها على حد سواء.
وباإلضافة إلى ذلك ،يجتمع الوزراء باألعضاء في مؤتمرات يتم عقدها في مناطق معينة ،ويتفق الوزراء وكبار ممثلي الحكومة
بشكل خاص ،والمضي
بشأن استراتيجيات مشتركة للتنمية التعاونية لتحسين األوضاع االجتماعية واالقتصادية للنساء والشباب
ٍ
قدما باإلصالح في السياسة والمجاالت القانونية والمالية .توفر المؤتمرات الوزارية الفرصة للحكومة للتعبير عن دعمهم
لإلصالح رئيسي وتمكين االستراتيجيات البيئية ،والتي تتضمن تقديم التقارير القطرية أيضاً.
ويعد اتحاد التعاون الدولي (أليانس) من أولى المنظمات التي مُنحت المركز االستشاري لدى المجلس االقتصادي واالجتماعي
لألمم المتحدة ( )UN-ECOSOCعند تأسيسه في عام  .1947والمكاتب اإلقليمية تمثل حركة التعاون في هيئات إقليمية
مثل االتحاد األوروبي ومنظمة الواليات األمريكية واالتحاد األفريقي .تجتمع (أليانس) بالوزراء المعنيون بالتخطيط للمشاريع
التعاونية ضمن اجتماعات دورية.
وتنظم أليانس عملها مع المكتب العالمي ،وأربعة مكاتب إقليمية (أفريقيا ،واألمريكتين ،وآسيا والمحيط الهادئ ،وأوروبا)،
وثماني منظمات القطاعية (الزراعة ،والخدمات المصرفية ،وتجارة التجزئة ومصايد األسماك ،الصحة ،اإلسكان ،التأمين،
الصناعة والتعاونيات الخدمة) في سبيل تحقيق أهداف االتحاد .يمثل المكتب العالمي الحركة التعاونية في هذه المنظمات العالمية
مثل األمم المتحدة ووكاالتها.

عضوية الهيئة الحكومية
بوصفها عضوا منتسبا ،تستفيد الوكاالت الحكومية من:

المشاركة في اتحاد التعاون الدولي (أليانس) على اعتباره منتداً للتعاون المشترك

Apply to join
the Alliance
ينبغي للمنظمات مرشح إكمال
نموذج طلب العضوية وإرسال
الوثائق المطلوبة إلى:
مدير العضوية :غريتشن هاكوارد
شارع Milcamps 105
 1030بروكسل ،بلجيكا
الهاتف+ 32 2 743 10 30 :
فاكس+ 32 2 743 10 39 :
hacquard@ica.coop

• االاستفادة من شبكة عالقات أليانس
• التفاعل مع ممثلين من جهات حكومية أخرى في جميع أنحاء العالم والتي لها مصلحة في القضايا التعاونية

الحصول على المعرفة التعاونية
• ستنادا على التقارير والبيانات ،بما في ذلك رصد التعاون العالمي
• التواصل
• المشاركة في برامج بناء القدرات والتدريب

القدرة على التأثير على صوت التعاون العالمي
• توفير المداخل إلى القضايا الرئيسية التي تعد مهمة بالنسبة للتنمية التعاونية والممارسة
كما ومن المقرر إقامة اشتراك األعضاء المنتسبين سنويا ً للجهات الحكومية أو اإلدارات ,وذلك بحسب دخل كل بلد في البنك
الدولي كما في الجدول أدناه:

مستوى مؤشر الدخل القطري للبنك الدولي

االشتراك السنوي (بالفرنك السويسري)

الحد األدنى

 3000فرنك سويسري

الحد األوسط

 5000فرنك سويسري

الحد األوسط األعلى

 7000فرنك سويسري

الحد األعلى

 10000رنك سويسري

كيفية تقديم بطلب
على الوزارات الحكومية والوكاالت اإلدارية والهيئات األخرى الراغبين في تقديم طلب للحصول على منصب عضو
داعم استكمال استمارة الطلب ،والتي يمكن تحميلها من موقع في  www.ica.coopأو عن طريق االتصال بنا على
 .hacquard@ica.coopيرجى تقديم طلبك إلى:
مديرة العضوية :غريتشن هاكوارد
شارع Milcamps 105
 1030بروكسل ،بلجيكا
الهاتف+ 32 2 743 10 30 :
فاكس+ 32 2 743 10 39 :
hacquard@ica.coop

