صو رة  :إ يد ا أ رفر برو

كنيسة من اجل التجارة النزيهة,املجلس املسيحي بالسويد
08-453 68 00
info@skr.org
kyrkaforfairtrade.org
facebook.com/kyrkaforfairtrade
twitter.com/KyrkaFairtrade

الغالف :هارالد موهر ،منظمة التجارة النزيهة بالمانيا

هنالك حوايل  150رعية حاصلة عىل الدبلوم يف السويد .اتبع نهج رعية تومبا و اجعل
رعيتك تساعد االفراد يف البالد التي ينترش فيها الفقر عىل تحسني ظروف عملهم و معيشتهم
من خالل التجارة املنصفة و منظمة التجارة النزيهة.

دبلوم كنيسة من
اجل تجارة نزيهة يشمل
ت
ال� تحمل عالمة التجارة ن ز
ال�يهة FAIRTRADE
المنتجات ي
▪تستخدم الكنيسة أو الرعية منتجات الشاي و القهوة التي تحمل
عالمة التجارة النزيهة يف مختلف نشاطاتها مثل:
اسرتاحات القهوة ،االجتامعات ،اللقاءات ،املخيامت و اسرتاحات
املوظفني.
▪تستخدم الكنيسة أوالرعية املنتجات التي تحمل عالمة التجارة
النزيهة أو املنتجة بإنصاف.
المعرفة
▪تعمل الكنيسة أو الرعية عىل نرش التوعية بقضايا اإلنصاف
و بأهمية استخدام القوة الرشائية خالل مختلف نشاطاتها مثل:
اجتامعات الهيئة االدرارية و دروس رس املريون ومطبوعات الرعية
و العظات.

صورة  :شون هويك ،منظمة التجارة النزيهة بالسويد

الرأي
▪تقوم الكنيسة أو الرعية بعمل نشاطات أو حمالت موجهة لعامة
الناس بهدف التأثري عىل الرأي العام بخصوص التجارة املنصفة و
ذلك بالتزامن مع حمالت أخرى مثل اليوم العاملي للتجارة املنصفة
(الثاين من ايار ) أو اسبوع الرتكيز عىل التجارة النزيهة أو االسبوع
العاملي للكنائس.
▪تشرتك الكنيسة أو الرعية يف حملة الرتكيز عىل التجارة النزيهة و
يوم تحدي القهوة املنصفة حيث يتم تسجيل جميع اسرتاحات
القهوة يف الكنيسة أو الرعية مع فريق «.»Kyrka för fairtrade
التعاون
▪تتعاون الكنيسة أو الرعية بخصوص التجارة املنصفة و االستهالك
االخالقي مع القوى الخرية محليا مثل الرعايا و الكنائس و
الجامعات الدينية االخرى و املنظامت غري الربحية و املحالت
العاملية و محالت التجارة املنصفة و البلديات و االتحادات
الرياضية والتجارية.

▪تعمل الكنيسة أو الرعية جنباً اىل جنب مع اللجنة التوجيهية
ملنظمة فريتريد سيتي ،إن كانت قامئة محلياً.

المعلومات والمنظمة
▪تشارك الكنيسة أو الرعية افكارها و تتحدث عن انشطتها و تقدم
تقريرا ً مرة واحدة سنويا عىل االقل عن عملها ككنيسة من اجل
التجارة املنصفة للمنسق يف املجلس املسيحي يف السويد .
▪تتخذ الكنيسة أو الرعية املتقدمة بطلب الحصول عىل الدبلوم
قرارها لتصبح كنيسة من أجل التجارة النزيهة من خالل هيئة
صنع القرار.
▪كل سنة و خالل عملية الحصول عىل الدبلوم تسلط الرعية الضوء
عىل « »Kyrka för fairtradeيف اجتامع مجلس االدارة و مجلس
الكنيسة و الجمعية الكنسية أو اجتامع الرعية.
▪ينظم عمل التجارة املنصفة و االستهالك االخالقي يف الكنيسة
أو الرعية من خالل مجموعة توجيهية تتكون من ما ال يقل عن
اربعة افراد .و قد تنشأ املجموعة التوجيهية بأشكال مختلفة :
كأن تتكون بشكل كامل أو بشكل جزيئ من املجموعة الدولية ,أو
مجلس البعثات ,أو مجلس الرعية أو مجموعة توجيهية خاصة ل
«.»Kyrka för fairtrade

يمنح دبلوم
« »Kyrka för fairtradeللرعايا ت
ال� :
ي

▪تستخدم منتجات القهوة و الشاي و غريها من املنتجات التي
تحمل عالمة التجارة النزيهة  Fairtradeيف نشاطاتها.
▪تنرش التوعية بقضايا اإلنصاف و امكانيات التأثري كمستهلك.
▪تخلق راي عام بخصوص التجارة املنصفة و تشارك يف حمالت و
نشاطات موجهة لعامة الناس بهذا الخصوص.

تبلغ رسوم الدبلوم السنوية  1000كرونة .إذا واجهتك صعوبة ف ي� دفع الرسوم السنوية ،يف�جى إبالغنا قبل تقديم طلب االلتحاق.
يمكنك زيارة موقعنا إ ت ن
و� أو االتصال بنا لتقديم طلب االلتحاق أو للحصول عىل المزيد من المعلومات عن الدبلوم.
اللك� ي

لقد كانت الكنائس دامئا قوة رئيسة يف العمل من اجل االستهالك
األخالقي و التجارة املنصفة( Kyrka för Fairtrade .كنيسة
من اجل تجارة نزيهة) متاح كأداة عمل من خالل نشاطات
رعيتك .شريكا فور فريتريد (كنيسة من اجل تجارة نزيهة) تدار من
قبل الكنائس السويدية من خالل املجلس املسيحي يف السويد
و بالتعاون مع منظمة التجارة النزيهة بالسويد و منظمة تجارة
التجزئة النزيهة السويدية.
إن منظمة التجارة ن ز
ال�يهة  Fairtradeهي جهة
المعاي� للتنمية االقتصادية
اعتماد مستقلة ،تضع
ي
ف
ت
ال�
و االجتماعية و البيئية المستدامة ي� البلدان ي
ينت� فيها الفقر .تساعد عالمة التجارة ن ز
ش
ال�يهة
ين
تحس� ظروف العمل و المعيشة
 Fairtradeعىل
ين
للمز ي ن
الموظف�.
ارع� و

يعت� وضع عالمة التجارة ن ز
ال�يهة العالمية ()WFTO
ب
عىل المنتجات ضماناً بأن الظروف المعيشية
للمنتج� و المز ن ف
ت
ين
ال� ش
ينت� فيها
ي
ارع� ي� البلدان ي
ت
الفقر سوف تتحسن .اخ� عالمة منظمة التجارة
نز
ال�يهة العالمية ( )WFTOو ساهم ف ي� انناج
ئ
بي� و اقتصادي مستدام.
اجتماعي ي

الكنيسة و التجارة املنصفة

اددنخ هورغاسو تزرع نبتة نجوم
عيد امليالد التي تحمل عالمة التجارة
النزيهة  Fairtradeيف إثيوبيا.

كنيسة من اجل تجارة نزيهة

اجعل رعيتك تشارك يف خلق عامل عادل.

