التعاون الزراعي:
انضم لالتحاد التعاوني الدولي أليانس و
كن جز ًء من حركة التعاون العالمية

Organic Valley Co-operative, Oregon

أليانس الصوت العالمي لسياسة التعاون الزراعي

أليانس هي الصوت العالمي للسياسية التعاون الزراعي
يعد التعاوني الدولي (أليانس) واحدة من أولى المنظمات التي
منحت مركز االستشاري لدى األمم المتحدة ( .)UNيتبع
طاقم موظفي أليانس سياسة هذا المركز للتأكد من أن الدول
األعضاء تدرك مدى أهمية فكرة التعاونية.

اطلع على المزيد
عن قطاع أليانس
الزراعي

كما ووقعت أليانس مذكرة تفاهم مع منظمة األغذية والزراعة
لألمم المتحدة (الفاو) ومنحتنا مساحة في المقر الرئيسي
للمنظمة في روما ,الشي الذي سهل التواصل مع الدول

اتحاد التعاون الدولي
(أليانس)
مدير العضوية :غريتشن
هاكوارد
Avenue Milcamps 105

بروكسل – بلجيكا

الهاتف+32 2 743 10 30 :
فاكس+32 2 743 10 39 :
hacquard@ica.coop

األعضاء والوصول إليهم خالل المناقشات والتداوالت.
وفد التحالف مع المدير العام للمنظمة السيد خوسيه غرازيانو دا سيلفا خالل حفل
توقيع مذكرة تفاهم أليانس  2013مع منظمة األغذية والزراعة.

أليانس خصصت قطاعا ً للزراعة

www.ica.coop

خصصت أليانس قطاعا ً للتعاونيات الزراعية وغيرها من المنظمات المهتمة في قطاع الزراعة ,مثل منظمة التعاون الزراعي

منظمة التعاون الزراعي
الدولية (:)ICAO

الدولية ( .)ICAOأعضاء أليانس مؤهلين لالنضمام والمشاركة في سياستها وجدول أعمالها التعليمي وبرامجها.

السيدة نويل كومبتون
موظف االتصاالت
سيول
جمهورية كوريا
الهاتف+82 2 2080 61260 :
nacfico@nonghyup.com

_

www.icao.coop

عالقة شراكة وثيقة مع المنظمات الدولية
ليانس عضو في لجنة تعزيز التعاونيات والنهوض بها ( ،)COPACإلى جانب إدارة األمم المتحدة للشؤون االقتصادية واالجتماعية
( ،)UN DESAومنظمة األغذية والزراعة (الفاو) ،ومنظمة العمل الدولية ( ،) ILOومنظمة المزارعون العالمية (.)WFO
هذه العضويات تتيح لنا زيادة مواءمة جدول األعمال التعاونية على المستوى العالمي.

النهوض بجدول أعمال التعاونية الزراعية على مستوى عالمي
أدت جهود سياسة أليانس مؤخرا إلى إدراج التعاونيات في االتفاق على تمويل التنمية وبرنمج األمم المتحدة للتنمية المستدامة
 .2030بوصفهم فاعلين مهمين في تنفيذ األهداف اإلنمائية المستدامة.
وتجري المشاريع والمبادرات الملموسة في إطار كوباك ( )COPACومذكرة تفاهم مع منظمة األغذية والزراعة المشاريع
والمبادرات لتحقيق دور التعاون الزراعي على المستويين الوطني والمحلي .إليانس منظمة متميزة للتعاونيات التي ترغب في
المشاركة في هذه المشاريع والمبادرات.

