
انضم إلى االتحاد التعاوني الدولي
كن جزًء من حركة التعاون العالمي

توحيد الخدمة وتمثيل التعاونيات في كل أنحاء العالم
االتحاد التعاوني الدولي )أليانس( منظمة أهلية )غير حكومية( مستقلة, تأسست عام 1985 لتوحيد وخدمة وتمثيل التعاونيات في 

كل أنحاء العالم. تؤّمن المنظمة صوتاً ومنتدًى عالمياً للمعرفة, والخبرات, ونشاط منسق عن التعاونيات وحولها.

أعضاء االتحاد هم جمهعيات تعاونية محلية ودولية, من جميع القطاعات االقتصادية، بما في ذلك الزراعة، والخدمات المصرفية، 
والمستهلك، وصيادو األسماك، والصحة، واإلسكان، والتأمين، والصناعة والخدمات. كما وينتمي األعضاء إلى أكثر من مئة دولة 

تمثل مليار فرد من جميع أنحاء العالم. كما وتَؤّمن معيشة 250 مليون شخص من خالل التعاون.

األليانس هي الوصي على هوية التعاونيات وقيمه ومبادئه.

)أفريقيا,  من  كل  في  إقليمية  مكاتب  وأربع  دولي  مكتب  مع  أليانس عملها  تنظم  غايتها,  ولتحقيق 
)الزراعة،  قطاعية  دولية  منظمات  ثمانية  إلى  باإلضافة  أوروبا(,  الهادي,  والمحيط  آسيا  أمريكا, 
 ، التأمين  اإلسكان،  الصحة،  األسماك،  ومصايد  االستهالكية  التعاونيات  المصرفية،  والخدمات 

الصناعية والحرفية وإنتاج الخدمات(.

وفد أليانس في قمة مجموعة العشرين 2015 برئاسة مونيك لورا رئيس االتحاد 
)أليانس(. مثلت أليانس الحركة التعاونية في منظمات متعددة األطراف بما فيها 

األمم المتحدة, ومجلس معايير المحاسبة الدولية، واالتحاد األوروبي وغيرها.
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مخطط االتفاقية التعاونية
للتعاونيات عالمة فارقة في بداية الحملة الدولية التي عملت على نقل سبيل التعاون في مجال  كانت سنة األمم المتحدة الدولية 
األعمال إلى مستوى جديد. وفي نهاية السنة الدولية صادق أعضاء أليانس على مخطط االتفاقية التعاونية. والخطة الطموحة في 

هذا المخطط تضع رؤية لعام 2020 ونموذج تعاوني لألعمال ليصبح:

• رئيساً معترفاً به في تحقيق االستدامة االقتصادية واالجتماعية والبيئية.
• نموذجاً يفضله الناس.

• النموذج األسرع نماًء في الشراكة

تسعى رؤيا 2020 لالستفادة من انجازات السنة الدولية للتعاونيات ومن القدرة التكيفية التي أبدتها الحركة التعاونية منذ األزمة 
المالية لعامي 2008-2007. وذلك من خالل انتهاجها استراتيجية مبنية على هذا المخطط, ونحن بدورنا نهدف لجعل الفترة 

الممتدة بين 2020-2012 عقداً تعاونيا ذو تقدم ملموس.

التعاونيات تفخر بإرثها الطويل من االنجازات المستمرة والكبيرة, إال أنها بحاجة أن يتم النظر إليه ضمن سياق التوجهات السائدة 
والناشئة والتي من المرجح أن تشكل مع بعضها سياسات اقتصادات واجتماعيات المستقبل المنظور, لقد قامت التعاونيات بالمساهمة 
ستتمكن  واالعتراف  األعمق  والفهم  الكافي  الدعم  بوجود  لكن  الملحة.  العالمية  المشاكل  هذه  حدة  من  التخفيف  سبيل  في  فعلياً 

التعاونيات من المساهمة بشكٍل أكبر.

تلتزم أليانس بتعهداتها في خدمة المجتمع التعاوني العالمي من خالل مبادرات المخطط المثيرة. وفي مقدمتها تبادل المعلومات 
والموارد واالحصاءات واألدوات التنفيذية ألعضاء أليانس. ترتكز مبادرات المخطط وتستند على انجازات األعضاء, وتعتزم على 
سد احتياجات أعضاء أليانس للتأكيد أن التعاونيات في مقدمة أذهان الناس وصناع القرار في المجتمعات والدول الساعية لمواجهة 

التحديات العالمية في يومنا هذا.

امتيازات العضوية 
يكسب العضو من قيادة االتحاد التعاوني الدولي على عدٍد من المكتسبات في بعض المجاالت, تمنحه إياها قيادة االتحاد.

أليانس هي منتدى للتعاون المشترك:
• تطوير العالقات التجارية والشراكات مع أعضاء

• إمكانية الولوج إلى شبكة التحالف
• االتصال بشبكة التنمية العالمية

عقد أليانس في المعرفة التعاونية والمعلومات:
• إمكانية الولوج إلى شبكة أليانس على اعتبارها مورداً للخبرة التعاونية في إحصاءات تعاونية معينة ومعلومات 

واستخبارات
• المشاركة في برامج بناء القدرات والتدريب

• تبادل المعلومات والموارد التقنية
• تلقي المعلومات التعاونية وسهولة الوصول إليها بما فيها النشرات المنشورات الدورية

• تتضمن معلومات العضو جهات االتصال والنشرات التي تضمن معلومات والتي ينشرها العضو فقط, بما في ذلك 
اخصاءات التعاون العالمي بحسب الطلب

تعتبر أليانس بمثابة صوت عالمي للحركة:
• وتعد تعاونية مارك الدولية وكوب )تعاونية أليانس العالمية( من األسماء الرئيسية في مجال التعاونيات وهي ذات رمز 
يعبر عن حسن نية الحركة التعاونية العالمية والهوية الجمعية. بإمكانك اآلن استخدام اسمي كوب ومارك على الموقع: 

www.identity.coop وساعد على ترويج الفرق في تعاونيتنا.
• التعريف والترويج للفرق الذي تتميز به التعاونية في وسائل اإلعالم ومواقع صنع القرار السياسي.

• تمثيل الحركة التعاونية في المنظمات المتعددة األطراف بما في ذلك منظومة األمم المتحدة، ومجلس معايير المحاسبة 
الدولية، واالتحاد األوروبي، وغيرها.

• الدفاع عن الحركة التعاونية في وجه الحكومات الوطنية المحلية بناء على طلب اأعضاء. 
• مشاركة األعضاء في إدارة أليانس.

مخطط عقد التعاونيات كان سبباً في انطالق 
العديد من مشاريع وتقارير عن االقتصاد 

التعاوني واألعمال. لالطالع على المزيد على 
http://ica.coop/en/blueprint- :الرابط

co-op-decade

Apply to use  
the Marque and a 

.coop domain name at 
www.identity.coop  
and help promote  
our co-operative  

difference! 



َمْن هو المؤهل؟
نحن نقدم نوعين من العضوية: فالجمعيات والتعاونيات التي تضم أو متحدة مع مجموعات تعاونيات من الممكن أن تصبح عضواً, 
بينما الجمعيات األخرى التي تدعم التعاونيات من الممكن أن تصبح عضواً داعماً. وتحسب اشتراكات العضوية بناًء على صيغة معينة 

لألعضاء وبحسب الرسوم الثابتة لألعضاء الداعمين.

مؤهالت الحصول على عضوية كاملة:
• االتحاد الوطني أو اتحاديات المنظمات التعاونية

• اتحاد وطني كونفيدرالي لالتحاديات التعاونية )منظمات عليا(
• منظمة أعمال تعاونية وطنية مع مراعاة أن تكون أغلبية المالكين أفراداً )جمعية تعاونية تعمل على المستوى الوطني المحلي 

ذات عضوية مختلطة, أي أعضاءها أشخاص وشركات(
• منظمات التعاون الفردية )بصرف النظر إن كانت منظمات جديدة أو تعاونية شعبية(

• االتحاديات الدولية واإلقليمية )التي تتجاوز الحدود اإلقليمية( واتحاديات المنظمات التعاونية )المنظمات ذات العضوية في 
عدٍد من البلدان(

• المنظمات المشتركة والتي تطابق بيان أليانس عن الهوية التعاونية.

مؤهالت الحصول على عضوية داعمة:
• المنظمات غير المؤهلة لنيل العضوية الكاملة باإلضافة إلى:

• المنظمات الداعمة للتعاونيات
• اإلدارات والهيئات الحكومية

• المنظمات التي تملكها أو تديرها التعاونيات )الهيئات التي ال تندرج ضمن إطار التعاون لكن مليكتها بالكامل تعود 
لمنظمة تعاونية “ليس أفراداً”(

• معاهد األبحاث والتربية وغيرها من المعاهد التي تروج أو تمول الحركة التعاونية )معاهد التدريب والمؤسسات الشبه 
مستقلة التي ليس لديها أعضاء تعاونيين(

• المنظمات المؤهلة لنيل العضوية الكاملة ولكن ليست جاهزة لتقديم طلب الحصول على العضوية الكاملة.

كيفية تقديم الطلب
يمكنكم االنضمام عن طريق التحدث إلى المكتب الدولي أو أي من المنظمات اإلقليمية أو القطاعية. وستتم مراجعة طلبكم على المستوى الوطني والدولي 

واإلقليمي, قبل تقديم الطلب للنظر فيه من قبل لجنة العضوية في المجلس العالمي, من ثم سيتم ابالغ المنظمات التي تم ترشيحها بالقرار بعد فترٍة وجيزة من 
صدروه.

يجب على المنظمات المرّشحة ملئ استمارة طلب العضوية وإرسالها مرفقًة بالوثائق المطلوبة على البريد االلكتروني لمديرة العضوية:

 مديرة العضوية: غرتشن هاكوارد
hacquard@ica.coop :البريد االلكتروني 

أو يمكنك إرساله إلى المكتب الدولي على العناوين الواردة أدناه.



المكتب الدولي

 الشارع ورقم المبنى:
  Avenue Milcamps 105 

 بروكسل, بلجيكا
 هاتف: 30 10 743 2 32 +  
 فاكس: 39 10 743 2 32 +  

hacquard@ica.coop  :بريد الكتروني 
www.ica.coop

المكتب االقليمي:

تعاونيات أوروبا
 بروكسل، بلجيكا

 هاتف: 33 10 743 2 32+ 
info@coopseurope.coop :البريد اإللكتروني 

www.coopseurope.coop

اإلقليم اإلفريقي
 نيروبي، كينيا

هاتف: 7628 600 265+ , 3489 232 20 254+  البريد 
ica@icaafrica.coop :اإللكتروني 

www.icaafrica.coop

تعاونيات األمريكيتين
 سان خوسيه، كوستاريكا

 هاتف: 0981 2296 506+ 
member@aciamericas.coop :البريد اإللكتروني 

www.aciamericas.coop

آسيا والمحيط الهادئ
 نيودلهي، الهند

 هاتف: 8250 2688 11 91+ 
info@icaroap.coop :البريد اإللكتروني 

www.icaroap.coop

المنظمات القطاعية

)CCW( التعاونيات االستهالكية العالمية
 بروكسل، بلجيكا

 هاتف:  0070 285 2 32+ 
 tivanov@eurocoop.coop :البريد اإللكتروني 

www.ccw.coop 
للتواصل مع األمين العام السيد تودور ايفانوف 

اإلسكان التعاوني الدولي
 أوتاوا، أونتاريو، كندا

 هاتف: 2201 230 613 1+  
NGazzard@chfcanada.coop :البريد اإللكتروني 

www.housinginternational.coop 
أوتاوا، أونتاريو، كندا

)ICAO( المنظمة التعاونية الزراعية الدولية
 سيول، جمهورية كوريا

 هاتف: 61260 2080 2 82+ 
nacfico@nonghyup.com :البريد اإللكتروني 

 www.icao.coop 
للتواصل: رئيس المنظمة وون بيونغ تشوي 

)ICBA( المؤسسة التعاونية البنكية الدولية
 باريس، فرنسا

 هاتف: 88 90 24 47 1 33+ 
 البريد اإللكتروني: 

sandrine.rodrigues@credit-cooperatif.coop 
www.icba.coop 

لالتصال: المساعدة ساندرين رودريغز

)ICFO( منظمة مصائد السمك التعاونية الدولية
 سيول، جمهورية كوريا

 هاتف: 2240-0409 (2) 82 + 
iktus@korea.com :البريد اإللكتروني 

www.ifco.coop 
للتواصل: رئيس المنظمة جونغ-كو لي

)ICMIF( االتحاد الدولي للتأمين التعاوني والمشترك
 شيشاير، المملكة المتحدة

 هاتف: 5090 929 161 44+ 
icmif@icmif.org :البريد اإللكتروني 

www.icmif.org 
للتواصل: الرئيس التنفيذي السيد شارون تاربوك

)IHCO( منظمة الصحة العالمية التعاونية
 مدريد اسبانيا

 هاتف: 549 957 915 34+ 
jperez@fundacionespriu.coop :البريد اإللكتروني 

 www.ihco.coop 
للتواصل: األمانة العامة السيد خوسيه بيريز

المنظمة الدولية لمنتجي الخدمة الصناعية والحرفية 
)CICOPA(

 بروكسل، بلجيكا
 هاتف: 1033 543 2 32+ 

cicopa@cicopa.coop :البريد اإللكتروني 
www.cicopa.coop 

للتواصل: موظف اإلدارة والعضوية فرانشيسكا زاغانيلي 


