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 الضرورة والطموح –تعاون بغداد 

 الشاملهلفرص التنمية التعاونية 

سجججججت التعججججاون فججججى العججججراو لججججه حضججججورا ل تعاونيججججا ل وو نيججججا مجججج   جججج ل 

مججج  القجججرن الما جججى و جججو العجججام  0233معرفجججة المجججوا   العراعجججى التعجججاونى فجججى عجججام 

الجججتأ تتسفجججأ فيجججه  ول جمعيجججة تعاونيجججة اسجججته ديه فجججى محاف جججة بغجججداد وتحديجججدا فجججى 

المحاف جججال العراعيجججه  بنفوسجججها مججج  بجججي جانجججل الرصجججافه مججج   جججتل المحاف جججه ال بيجججرل 

تا محاف جججه واسجججعة او جججرا  ومتعجججددة المنجججا   الفججج نيه ومردججج  الجججو ارال  جججومثجججت  

العراعيجججه والجججدوائر التابعجججه لهجججا اا يتطلجججل مججج  التعجججاون  ن ي جججون لجججه حضجججورا دبيجججرا 

ومتميججججججج ا فجججججججى عديجججججججد نشجججججججا اته التعاونيجججججججه االسجججججججته ديه واالنتاجيجججججججه وال دميجججججججه 

ة االتحجججاد التعجججاونى فجججى محاف جججة بغجججداد الرصجججافه و جججو واالسججج انيه اا ودجججتلم فججج ن مهمججج

بالججججتدر  ن نعججججر  المهججججام الرئيفججججيه  رمججججدار تقريرنججججا التعججججاونى  ججججتا اا مجججج  الجججججدي

لجججدورل التعجججاونى ومججججا تطلجججا بجججه جمعياتججججه التعاونيجججه المنتشجججرل فججججى  عضجججية ونججججواحى 

الرصجججججافه ومفجججججتوأ ال جججججدمال التجججججى تقجججججدمها للمنتمجججججي  اليهجججججا ولعمجججججوم المجججججوا ني  

دوائر الدولجججه لشجججريحة المجججومفي  العجججاملي  فيهجججا ونجججوج  المهجججام الرئيفجججيه التحجججاد ولججج

) المعجججدلا )النافجججتا  0223لفجججنة  02بغجججداد الرصجججافه دمجججا حجججدد ا عجججانون التعجججاون رعججج  

 الحاد  وعمال القطاع التعاونى فى جمهورية العراو اا دما يلى :

ى مفجججججتوأ االتحجججججاد التعجججججاونى فجججججى محاف جججججة بغجججججداد/ تن جججججي  تعجججججاونى علججججج ا0

جميجججججا اونشجججججطه التعاونيجججججه التجججججى ين مهجججججا القجججججانون المحاف جججججه يمجججججار  

التعججججاونى ولججججه ش صججججيه معنويججججه ويهججججد  االتحججججاد  لججججى تنميججججة الحردججججه 

 التعاونيه على مفتوأ المحاف ه اعتصاديا ، واجتماعياا

تطججججججججججوير  سججججججججججاليل العمججججججججججت فججججججججججى  جهجججججججججج ة االتحججججججججججاد والجمعيججججججججججال                ا3

 التعاونيه التابعه لها

 نشر الوعى التعاونى بم تلف الوسائت المم نها ا2

جمججججججججججججا وتبويججججججججججججل المعلومججججججججججججال وا حصججججججججججججا ال عجججججججججججج  النشججججججججججججا                           ا2

 التعاونى فى المحاف ها

  عداد دراسال الجدوأ االعتصاديه واالجتماعيه للجمعيال التعاونيها ا2
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 تقدي  المشورل وال برل  لى الجمعيال التعاونيها  ا6

الدراسججال والبحججوخ ال اصجه بججالت طيط للنشججا  التعجاونى وبوجججه  ججاص  عجداد  ا7

 فيما يتعل  بتحقي  الت امت فى مجال تتمي  احتياجال الجمعيال التعاونيةا

 المفاعدل فى توفير احتياجال الجمعيال التعاونيه وتحقي  التعاون بينهاا ا8

 ا عامة الندوال والمؤتمرال التعاونية ذال الصله بالعمت التعاونى ا2

 جوا  القيام بتعمال اعتصاديه واجتماعيه لصالح الجمعيال المرتبطه بها ا01

 

 المشاريا المهمه التى عام بها االتحاد التعاونى فى بغداد / الرصافه

 عامججة مشججروع الرحججاا التعججاونى االسجج انى ال بيججر فججى جانججل بغججداد ال ججر  ويضجج   ا0

لجى المفجتحقي  ا وحدة س نيه بتسجلوا البنجا  العمجودأ لغجر  تو يعجه ع0111)

المنتمي  لجمعية اومي  التعاونيه االس انيه وسيت  بيا الوحدال الف نيه )الشق ا 

بتسعار تعاونيه تناففه وبتعفجا  مريحجه ججدا ، والهجد  مج   عامجة  جتا المشجروع 

ت فيف م    مة الفج   فجى العاصجمه بغجداد ل و مشاردة القطاع التعاونى الدوله ل

يد التعاون العراعى الجتأ تشجر  االتحجاد العجام للتعجاون بمناسبة ع هحيث ت  افتتاح

العراعجججى بمباردجججة وحضجججور الوفجججود العربيجججه التعاونيجججه التجججى دانجججأ حا جججرل مجججا 

 شجججقا    التعجججاونيون العراعيجججون باحتفاليجججة عيجججد التعجججاون العراعجججى اا ودجججان فجججى 

التعججاونى  مقججدمته  اوسججتاذ الججددتور/  حمججد عبججد ال ججا ر عثمججان رئججيس االتحججاد

تقوم الجمعيال التعاونية االس انيه بالحصول على عطا مج  اورا جى العربى، دما 

ذال المفجججاحال الشاسجججعه مججج  الدولجججه بتسجججعار تعاونيجججه تناففجججيه لغجججر  فر  جججا 

 وتو يعها على  عضا  الهيئال العامه المنتفبي  لهتل الجمعيالا

نجل الرصجافه وتج  تنفيجت مجول  نشا  الموالل التعاونية االسجته ديه ال بيجرل فجى جا ا3

جمعية حى  ور التعاونيه االسته ديه يقدم  دماته للموا ني  وتتوفر فيجه م تلجف 

 االحتياجال المن ليه بتسعار تعاونيه وتناففيها

 فتتاح الجمعيه التعاونية النموذجيجه االنتاجيجه وتضج   جتل الجمعيجه م جائ  تطجوير  ا2

 اوولى مفتوردل م  مناشئ عالميهادمبيوتريه تد ت التعاون العراعى للمرل 
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الفججعى وفجج  الصجج حيال الممنوحججه ل تحججاد القيججام بتعمججال اعتصججاديه واجتماعيججه  ا2

 لصالح الجمعيال التابعه لها

تطوير ال برال االداريه والقانونيه والماليجه للعجاملي  فجى االتحجاد بمشجاردته  فجى  ا2

 الدورال وف  اال تصاصال المطلوبه للعمت فيها

سيس العديد م  الجمعيجال التعاونيجه بم تلجف  نشجطتها االسجته ديه واالنتاجيجه تت ا6

 وال دميه واالس انيه فى المنا   الف نيه وفى الو ارال والدوائر التابعه لهاا

 صجججدار البطاعجججه التعاونيجججه التديجججه ) الهويجججة التعاونيجججةا للعجججاملي  فجججى االتحجججاد  ا7

 د يهاوالجمعيال لتتسيس عاعدة بيانال تعاونيه مر

العمت فى  ن ي جون االتحجاد التعجاونى فجى بغجداد الرصجافه لجه وججود تعجاونى عربجى  ا8

وذلججم مجج   جج ل تحقيجج  انتمججا ل ل تحججاد التعججاونى العربججى الدتفججاا المعلومججال 

 واوف ار التعاونيه العربية التى م  شتنها تطوير برامجه التعاونيه فى العراوا

 

 ــــالالمقترحـــــــــــــــــــــــــــ

 

تو يججد الع عججال العربيججه الثنائيججة بججي  الججدول اوعضججا  المن مججه تحججأ م لججة  ا0

 االتحاد التعاونى العربىا

المصججر  التعججاونى ينمججى المشججاريا صججندوو تعججاونى عربججى شججبيه بتتسججيس  ا3

التعاونيجججه التجججى  جججدفها تقجججدي  ال جججدمال وعضجججا  الهيئجججال العامجججه المنتمجججي  

 للتعاونيال العربيها

مججنح سججمة الججد ول بججي  التعججاونيي  العججرا فججى دولهجج  لغججر   تفججهيت مهمججة ا2

الحضجججور المتميججج  ل افجججة الفعاليجججال التعاونيجججه العربيجججه التجججى تقجججام فجججى الجججدول 

 اوعضا  باالتحاد التعاونى العربىا

النهو  بواعا مفتوأ التعاونيال العربيجه والحجرص علجى  يججاد بجدائت لجدور  ا2

العتصجججاديه الصجججعبه التجججى يشجججهد ا      التعاونيجججال العربيجججه ومجابهجججة التحجججديال ا

و ننجججا العربجججى و اصجججة فجججى  جججتا ال جججر  الصجججعل والمتجججوتر الجججتأ تشجججهدل               

 المنطقه العربيها
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الطلججل مجج  مجلججس الوحججدل االعتصججاديه العربيججه دعجج  عمججت االتحججاد التعججاونى  ا2

نيجال العربيجه العربى والتعاونيال العربيه م  الناحيه المعنويجه و شجراا التعاو

على  امش االجتماعال والمؤتمرال واالحتفاالل ودافة اونشطه التى يرعا ا 

 مجلس الوحدل االعتصاديه العربيه م    ل جامعة الدول العربيها

 

 ن ما تقدم م  معلومال وجدنا م  المعتبر  ن نفتعر ها عج  دور ومهجام عمجت 

مج  المن ومجه التعاونيجه العراعيجه تحجأ االتحاد التعاونى فى بغجداد الرصجافه اا و جو جج   

عيادة االتحاد العام للتعاون بجمهورية العراو  ملنا  ن يح ى ما ت  عر ه على حضرات   

 باال تمام التعاونى المعرفىا

 

وتقبلوا  حترامنا لحف  ا صغا  اا ونح  على اسجتعداد لججابجه علجى التفجا الل 

 مه و دافنا التعاونيه العربيةاالتى تقا  م  حدود ما ورد على مفامع    د

 وم  هللا التوفي  ااا

 

 دري  حميد عبد الفادل التميمى

 عضو مجلس ادارة االتحاد التعاونى العربى

 رئيس االتحاد التعاونى فى بغداد / الرصافه

 32/2/3102بغداد فى 

 

 

 


