
 دليل التسوق العادل
ي هالة

�ف

ي مدينة هالة
بدائل عادلة ومستدامة �ف

2. Auflage, Stand Mai 2020



مدينة هالة زالة  هي  »مدينة تجارة عادلة«  ليس منذ األمس فقط، 
ي عام 2015 حصلت المدينة عىل اللقب ألول 

وانما لعدة سنوات. ف�ف
ي عامي 2017 و 2019 تم تجديد هذا اللقب. هذا يدل عىل 

مرة ، و�ف
أن مدينة هالة تأخذ مسؤوليتها بالتجارة العالمية العادلة عىل محمل 
الجد. نقوم بذلك مع إدراك أن تعزيز حقوق العمل الدولية والمعاي�ي 

ين الماضية قد ساهم  االجتماعية عىل مدى السنوات الخمس والع�ش
ي فقر مدقع.

ي تقليل عدد األشخاص الذين يعيشون �ف
�ف

ي مدينتنا ، 
ف اآلخرين عىل المشاركة. ف�ف ي الوقت نفسه ، نريد تحف�ي

�ف
ي وإدارة المدينة 

تعمل الجهات الفاعلة من منظمات المجتمع المد�ف
ي مجموعة توجيهية لتعزيز التجارة العادلة. كجزء من حملة  

مًعا �ف
»مدينة تجارة عادلة« ، حيث يقومون بتنسيق األنشطة المتعلقة 

بقضايا عدم المساواة العالمية والتجارة العادلة. نحن جزء من مجتمع 
دائم النمو: تضم الشبكة العالمية اآلن أك�ث من 2000 مدينة للتجارة.

ي 28 دولة.
لعادلة �ف

يبدأ االستهالك العادل بسلوكك الخاص. قامت مجموعة توجيه 
اء العادل لمدينة  »مدينة تجارة عادلة«  اآلن بتحديث »دليل ال�ش

هالة سوف تجد نظرة عامة عىل المعاي�ي الموثوقة واألختام لمختلف 
ي 

ي مدينتنا ال�ت
مجموعات المنتجات باإلضافة إىل العديد من المتاجر �ف

ي نطاقها. سأكون سعيًدا إذا 
تحتوي عىل منتجات التجارة العادلة �ف

أصبح الكتيب رفيقك المعتاد عندما تذهب\ين للتسوق.

من القلب ،
ند فيجاند ، عمدة مدينة هالة د. ب�ي

Foto: Thomas Ziegler, Stadt Halle Foto: Thomas Ziegler, Stadt Halle 
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 االقتصاد: حد أد�ز ثابت لألسعار، عالقات تجارية طويلة األمد، تمويل
 مسبق

البيئة: زراعة صديقة للبيئة، تعزيز الزراعة العضوية بدون هندسة وراثية
عية ، بدون  اجتماعًيا: ظروف عمل الئقة ، بدون عمالة األطفال الغ�ي �ش

. ز تمي�ي

غالًبا ما تجعل الهياكل التجارية غ�ي العادلة الناس يعيشون ضمن الحد 
ي التجارة 

األد�ز لمتطلبات الحياة عىل الرغم من عملهم الشاق. لذلك تأ�ت
ز شمال العالم  اكة متساوية ب�ي العادلة هنا وتسىع جاهدة من أجل �ش
ن األجور العادلة والعالقات التجارية طويلة األمد 

ّ
وجنوبه. حيث تمك

ز من عيش حياة كريمة بأنفسهم. تساعد مكافأة التجارة العادلة  المنتج�ي
ز التعليم وحماية الصحة والمساواة  المدفوعة بشكل خاص عىل تحس�ي

وحقوق المرأة. يعتمد ختم  التجارة العادلة عىل معاي�ي المنظمة الجامعة 
.)FLO( لتسمية التجارة العادلة

ي اتجاه تصاعدي
التجارة العادلة �ز

ي أوائل السبعينيات 
لقد حدث الكث�ي منذ أن بدأت التجارة العادلة �ز

بشعارات »أسعار عادلة بداًل من الصدقة« و »التغي�ي من خالل 
ي السنة 

ي ذلك القهوة. ف�ز
التجارة« مع عدد قليل من المنتجات ، بما �ز

المالية 2018 ، تم توليد 1.7 مليار يورو من منتجات التجارة العادلة 
ي 

ي ألمانيا. وهذا يتوافق مع زيادة بنسبة 15٪ مقارنة بعام 2017. و�ز
�ز

السنوات الخمس الماضية ، زادت مبيعات التجارة العادلة بأك�ث من 
ي ألمانيا إمكانيات 

ي عام 2011 ، أعىط المستهلكون �ز
الضعف. اما �ز
للفرد الواحد.

INFOS
www.fairtrade.de

www.fairtrade-deutschland.de
www.forum-fairer-handel.de

www.flocert.net
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Foto: TransFair e.V. / Jakub Kaliszewski

ي 
ما متوسطه 5 يورو لألغذية العادلة ومنتجات الحرف اليدوية. و�ز

2018 كان 20.50 يورو - وهذا بالطبع مث�ي لإلعجاب! باإلضافة إىل 
ذلك ، فإن مجموعة المنتجات تنمو بشكل مستمر ، لذلك باإلضافة 

إىل المواد الغذائية ، تشمل المجموعة اآلن أيًضا الزهور والقطن 
ات التجميل والكرات الرياضية وح�ت الهواتف المحمولة  ومستح�ز

ي المتاجر 
ونية األخرى. يمكن العثور عىل المنتجات �ز واألجهزة اإللك�ت

ي التجارة العادلة وكذلك عىل رفوف 
العالمية والمتاجر المتخصصة �ز

ى. تحىطز التجارة العادلة  ة والمتاجر الك�ب سالسل السوبر ماركت الكب�ي
ي جميع أنحاء العالم ، وبالتاىلي فهي دليل عىل زيادة الوعي 

باهتمام أك�ب �ز
. ز ز المستهلك�ي ب�ي

ي التجارة العادلة ، غالًبا ما ال يكون من الممكن ح�ت 
ومع ذلك ، ح�ت �ز

. تثبت الدراسات فعالية التجارة  ز ي مناسب للمنتج�ي
اآلن دفع أجر معي�ش

ز  العادلة, )عىل سبيل المثال CEval من نوفم�ب 2016 ( وامكانية تحس�ي
ي إفريقيا وآسيا وأمريكا الالتينية من خالل 

ظروف المعيشة والعمل �ز
ي أن تكون التجارة العادلة نموذًجا يحتذى 

التجارة العادلة. لكن ال يك�ز
به. يجب أن تكون التجارة العادلة هي القاعدة وليس االستثناء. وتحقيقا 

ز لقضايا مثل التجارة العالمية  ك�ي لهذه الغاية ، يجب إيالء المزيد من ال�ت
العادلة والتنمية المستدامة واالستهالك المستدام. 



ايد بالمنتجات العادلة والبيئية ز أدى االهتمام الم�ت

 إىل مجموعة متنوعة من األختام والعالمات. هناك أيًضا منتجات عادلة 
ي العديد من متاجر البيع بالتجزئة. أي المزودين و أي األختام يمكن 

�ز
الوثوق بها ؟

المتاجر العالمية - رواد التجارة العادلة
  )Weltladen(  ي المتاجر العالمية

يتم تقديم منتجات التجارة العادلة �ز
ز ما يسم بالمنتجات التكميلية بشكل خاص مثل األورق  حيث يتم تمي�ي

الصديقة للبيئة أو الكتب. باإلضافة إىل ذلك ، تقدم المتاجر العالمية 
المعلومات و تدعم عمليات التعليم والحمالت المتعلقة بزيادة الوعي 

ي التجارة العالمية.
العام بقضية العدالة �ز

األختام والعالمات التجارية
من األفضل تحديد المنتجات العادلة من خالل أختام التجارة 

  Bundesverband« العادلة. يتيح التطبيق الخاص ب
Konsumentinitiative«  معرفة المزيد عن األختام المختلفة أثناء 

التسوق. تضع العالمات التجارية لمستوردين منتجات التجارة العادلة 
ي المتاجر العالمية:  GEPA و BanaFair و El Puente و 

ف بهم �ز المع�ت
Weltpartner معاي�ي أعىل.

عضوي وعادل من مصدر واحد
ايد للزراعة الريفية.  ز أصبح البديل )عضوي و عادل( مهًما بشكل م�ت
ز سبل عيش  والذي يهدف للوصول اىل أجور عادلة ومناسبة وتأم�ي

اكات  . حيث يتصدى لضغط األسعار من خالل �ش ز ز المحروم�ي المنتج�ي
ز الشعارات الخاصة من    طويلة األجل و وضع أسعار عادةل. تتم�ي

Naturland و Rapunzel بنقل معاي�ي التجارة العادلة إىل المنتجات 
ي ختم 

ز الزراعة العضوية والتجارة العادلة �ز المحلية حيث تجمع ب�ي
واحد.
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ي التجارة العادلة * 
E األختام / الشعارات الموىص بها �ف

INFOS
www.siegelklarheit.de

 www.weltladenhalle.de, www.weltladen.de
www.shop.weltpartner.de, www.el-puente.de

www.gepa.de, www.ci-romero.de

ي مكان آخر *
القائمة ليست شاملة ، قد تكون بعض األختام موضحة �ز

 Fair و UTZ و Rainforest Alliance مالحظة: ال تغطي عالمات الجودة الخاصة بـ
Trade IBD و Fair Trade Sustainability Alliance )FairTSA( معاي�ي التجارة 

ف ، وهو  العادلة. عىل سبيل المثال ، ال يوجد حد أد�ف لألسعار مضمون للمنتج�ي
عنرص أساسي للتجارة العادلة.



عضوي - إقليمي - عادل
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منتجات عضوية
ي مدينة هالة من Greenpeace لمحة 

يقدم دليل المستهلك �ف
ي 

ي تقدم األطعمة العضوية �ف
عامة عن المتاجر والمطاعم ال�ت

المدينة.

INFOS & QUELLEN
www.halle.greenpeace.de/nachhaltiger-konsum-halle

www.biohoefegemeinschaft.de/projekte/bio-einkaufsfuehrer
www.biohoefegemeinschaft.de/projekte/bio-abendmaerkte

www.bio-liebt-fair.de, www.bio-siegel.de 
www.ruebchen.de, www.sterngartenodyssee.de

radieschenhalle.wordpress.com, www.oekologisch-essen.de
www.fairhandeln-bayern.de/seiten/bio_regional_fair.pdf

: ي
اإلقليمية تع�ف

ة حماية الموارد والمناخ من خالل طرق النقل القص�ي

النهوض باالقتصاد اإلقليمي
التقدير والقيمة المضافة للمنطقة

ف الثقة من خالل االتصال المبا�ش مع المنتج�ي
ي بفضل األصناف واألنواع اإلقليمية الحفاظ عىل التنوع البيولو�ج

ايد  ف ة. المنتجات اإلقليمية تغزو بشكل م�ت اإلقليمية تحطف بشعبية كب�ي
ي 

محالت السوبر ماركت لدينا. ومع ذلك ، فإن التسمية »إقليمية« ال تع�ف
اوح  ة. التعريف ي�ت ي من المنطقة المجاورة مبا�ش

ورة أن المنتج يأ�ت بالرصف
ات إىل كل ألمانيا. كما أنه من الصعب جًدا تتبع منشأ  من بضعة كيلوم�ت

المنتجات المصنعة نظًرا لتعدد المكونات. تكاد ال توجد أي عالمات قانونية 
ها الخاصة. النهج الجيد  للمنشأ. جميع الرموز اإلقليمية طوعية ولها معاي�ي

ي المكون 
ي هذه الحالة يجب أن يأ�ت

هو النافذة اإلقليمية. ومع ذلك ، �ف
الرئيسي فقط من المنطقة المحددة.

اء المنتجات العضوية من المنطقة المحلية ، باإلضافة  من خالل �ش
إلستكمالها بمنتجات التجارة العادلة من جميع أنحاء العالم ، يمكن لكل فرد 

ي حياته اليومية.
تنفيذ فكرة االستدامة �ف

ي المدينة.
ي تقدم األطعمة العضوية �ف

عن المتاجر والمطاعم ال�ت
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منتجات من المنطقة
ي المتاجر و األسواق 

من حيث المبدأ ، ُينصح بالسؤال �ف
األسبوعية عن األصل الدقيق للطعام  وتفضيل العروض 

الموسمية.
ة، تعد المنتجات العضوية اإلقليمية  بسبب طرق النقل القص�ي

ي نفس الوقت.
صديقة للمناخ �ف

 BioHöfeGemeinschaft Sachsen-Anhalt e.V
هي جمعية قامت و بالتعاون الوثيق مع جمعيات الزراعة 
ي 

العضوية, بدعم تعزيز الزراعة العضوية وإدارة األغذية �ف
ي اول 

اير إىل نوفم�ج يقام �ف والية ساكسونيا أنهالت. من ف�ج
ي 

ف الساعة 4 و 9 مساًء السوق المسا�ئ خميس من كل شهر ب�ي
ي ساحة Hallmarkt. يمكن أيًضا الحصول عىل 

العضوي�ف
اك العضوية وكذلك  الطعام العضوي من صناديق االش�ت
ف  من مشاريــــع الزراعة التضامنية ومن تجمعات المنتج�ي

ف مثل Rübchen e.V. و Radieschen e.V. و  والمستهلك�ي
.Sterngartenodyssee

الختم العضوي:



ي حفلة قهوة عادلة؟
هل ترغب �ز
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ال تزال القهوة أهم منتج للتجارة العادلة وتمثل 32٪ من إجماىلي المبيعات. فان 
ا ،  ي ألمانيا خالل السنة الواحدة يقدر ب 162 ل�ت

استهالك الفرد من القهوة �ز
وبات الغازية األخرى. ومع ذلك ، فقط واحد من  متقدما بذلك عىل الماء والم�ش

ي من التجارة العادلة.
ي ألمانيا يأ�ت

بــها �ز ين فنجان قهوة يتم �ش كل ع�ش

ي جميع أنحاء العالم إىل أي مدى ال 
ز �ز ُيظهر الوضع غ�ي المستقر لمزارعي ال�ب

يزال الطريق إىل هياكل التجارة العادلة بعيدا. يجعل حواىلي 25 مليون مزارع\ة 
ي 90 دولة نامية تمتعنا بالقهوة ممكًنا من خالل جهدهم\ن. يعمل 

قهوة �ز
ة ويقومون بتوريد بنمط  ي هياكل أصحاب المزارع الصغ�ي

الغالبية منهم\ن �ز
ا من سعر التجزئة. نظًرا ألن  ً ي تدفع لهم فقط جزًءا يس�ي التجارة التقليدية ، وال�ت

\ات ال يعتمدون\ ز القهوة هي المصدر الوحيد للدخل لديهم\ن ، فإن المزارع�ي
يعتمدن فقط عىل سعر السوق العالمي ، والذي يخضع لتقلبات قوية بسبب 

ي المحصول والمضاربة عىل الغذاء وتغ�ي المناخ. حيث أنهم 
االختالفات �ز

كات والوسطاء ذوي النفوذ. من أجل ضمان  يعتمدون\يعتمدن ايضا عىل ال�ش
ية  استقرار كميات اإلنتاج، يستخدم المزارعون\ المزارعات أيًضا المبيدات الح�ش

ي ال ت�ز فقط بالبيئة المحيطة ، ولكن أيًضا بصحتهم. ، ال�ت

ساعدنا\ساعدينا وتأكد\ي من حصول قهوتك عىل ختم عادل! تضمن 
ة فوق مستوى  التجارة العادلة أسعاًرا دنيا ثابتة ألصحاب المزارع الصغ�ي

. السوق العالمي

\ ف ف المنتج�ي من خالل عالوات منتجات التجارة العادلة ، يمكنك تمك�ي

Foto: Eine Welt e.V. / Weltladen Halle 
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INFOS
www.studentenwerk-halle.de

www.fairtrade-halle.de
www.cafe-chavalo.de

www.fairtrade-halle.de/informieren/fairer-staedtekaffee.html

ي التعليم والبنية التحتية.
المنتجات من االستثمار �ف

ف عىل ظروف أفضل  \مزارعات ال�ج لضمان حصول أك�ج عدد ممكن من مزارعي
ي 

ي نشًطا\نشيطة �ف
، هناك حاجة أيًضا إىل لوائح قانونية شاملة. كن\كو�ف

الحمالت المتعلقة بهذا الموضوع! قانون سلسلة التوريد، عىل سبيل المثال 
، الذي ينص عىل الشفافية عىل طول سلسلة التوريد ، من شأنه أن يضمن 

ة تجاه مواقع اإلنتاج الخاصة بهم.  كات الكب�ي امات ال�ش ف ال�ت

ي هالة
أكواب قابلة إلعادة االستخدام �ف

اء  ي مقاصف Studentenwerk Halle من الممكن �ش
�ف

ي أكواب قابلة إلعادة االستخدام يمكنك 
القهوة أو الشاي �ف

احضارها معك.
نت www.fairtrade-halle.de توجد  عىل موقع االن�ت
ي هالة حيث يمكنك أيًضا 

أيًضا قائمة باألماكن األخرى �ف
ي أكواب قابلة إلعادة االستخدام 

الحصول عىل القهوة �ف
ينها معك. ها\تحرصف تحرصف



Hallorke
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قهوة مدينة هالة العادلة

ي عام 2014 كجزء 
تم تقديم Hallorke )قهوة المدينة العادلة( �ف

ي القهوة من 
من عملية ادراج مدينة هالة كمدينة للتجارة العادلة. تأ�ت

ي مرتفعات نيكاراغوا. يتم تحميص القهوة 
ة �ف اندماج تعاونيات صغ�ي

يــــغ ووالية شمال الراين.  ف ي مدينة الي�ج
ة �ف ي مصانع صغ�ي

ة طويلة �ف لف�ت
هذه القهوة مزروعة عضويا ومنتجة بشكل عادل. ال يوجد ختم 

اف بها من قبل  التجارة العادلة عىل كيس القهوة ، ولكن تم االع�ت
اتحاد المتاجر العالمية ))Weltladen-Dachverband. هذه فرصة 
ف الصغار لتسويق منتجات التجارة العادلة بدون تكلفة ختم  للمنتج�ي
التجارة العادلة. باإلضافة إىل ذلك، فان مقىه Chavalo1 هو عضو 

ة  ي Fair Band ، وهي جمعية مستوردي التجارة العادلة الصغ�ي
�ف

والمتوسطة الحجم.

ي هالة:
كة Hallorke �ف نقاط البيع ل�ش

Bioladen Naturell )Große Steinstraße 7980/(
Weltladen Halle )Rannische Straße 18(
Bioladen Himmel und Erde )Große Brunnenstraße 63(
Biomarkt am Reileck )Stephanusstraße 12(
Edeka-Filialen )Große Ulrichstraße 6-8, Oleariusstraße 
4a(
E-Center )Merseburger Straße 40,  Hermesstraße 15, 
Weißenfelser Straße 52(

ي االستفادة 
ي الجنوب يرغبون �ف

ف �ف لم يعد العديد من صغار المنتج�ي
من مزايا التجارة العادلة فحسب ، بل يريدون تحديد المسار 

ف احتياجاتك بشكل أفضل  بأنفسهم. أنت نفسك من يعرف\تعرف�ي
وتريد\ين مواءمتها مع التنمية المستدامة. من هذا الدافع جائت

 “Símbolo de Pequeños Productores” وهي مملوكة بنسبة 
ي جنوب الكرة األرضية. „المزارع من 

ف �ف 100٪ لصغار المنتج�ي
ي 

ف والمساهمات �ف المحرمات“, يضمن الختم أسعاًرا عادلة لـلمنتج�ي
ك والمرتبط أيًضا بالمعاي�ي  الصناديق االجتماعية المدارة بشكل مش�ت



الشاي
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شاي التجارة العادلة
ي مزارع الشاي فحسب ، بل ُيزرع أيًضا من قبل العائالت 

ال ُيزرع الشاي �ف
ي من أجل مواكبة 

ة. والذين يحتاجون غالبا إىل دعم إضا�ف المزارعة الصغ�ي
ف جودة منتجات مزارع الشاي. يعتمد العديد من  ضغط األسعار وتحس�ي

ا عىل أرباب عملهم من الناحية  ً ي المزارع اعتماًدا كب�ي
ي �ف

جامعي الشاي �ف
ي 

 ما يعيشون �ف
ً
المالية من اجل تلبية احتياجاتهم األساسية ، ألنهم عادة

ي يملكها أصحاب مزارع الشاي. ظروف العمل غ�ي المستقرة 
األرض ال�ت

ي زراعة الشاي التقليدية ليست 
ي تقل عن الحد األد�ف لألجور �ف

واألجور ال�ت
نادرة الحصول.

ا محسنة أل� صغار مزارعي الشاي 
ً
وهكذا فإن التجارة العادلة تخلق ظروف

ي المزارع.
ولقطاف الشاي �ف

ستطالع رأي من منظمة أوكسفام لجامعي الشاي
ف 137  ي الهند2: يكسب العمال ما ب�ي

ي آسام �ف
ي حدائق الشاي �ف

�ف
ي اليوم ، أي ما يعادل 1.73 إىل 2.14 

و 170 روبية هندية �ف
ا لمنظمة أوكسفام ، حيث يشكل هذا الدخل أقل من 

ً
يورو. وفق

ي المائة من العمال 
ي نفس الوالية. 56 �ف

ي �ف
نصف األجر المعيسش

ي من الطعام ، وأك�ث من ربعهم يحصلون عىل 
ليس لديهم ما يك�ف

ي اليوم ، ونصف الذين شملهم 
أقل من 1800 سعرة حرارية �ف

منح فقط لأل� 
ُ
االستطالع يتلقون بطاقات وجبات حكومية ت

ي
ي المزارع ، �ف

ي تعيش تحت خط الفقر. �ف
ال�ت

ي المزارع  او يتم 
كقاعدة عامة ، ال يتم توزيــــع المالبس الواقية �ف

ية  توزيعها بشكل غ�ي كاف ، ويتعامل العمال مع المبيدات الح�ش
ف وأمراض  - ويشكو أك�ث من نصفهم من تهيج الع�ي بشكل مبا�ش

الجهاز التنفسي والحساسية.

INFOS & QUELLEN
1www.cafe-chavalo.de, www.fairtrade-halle.de

2www.oxfam.de/ueber-uns/publikationen/schwarzer-tee-
weisse-weste/ 



 الكاكاو والشوكوالتة
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ي إنتاج الكاكاو
المشاكل االجتماعية �ف

ي بلدان الجنوب ، يتم 
بينما يتم الحصول عىل الكاكاو كمادة خام رئيسية ، حرصًيا �ف

ي الوقت نفسه ، يعيش مزارعو 
ي البلدان الصناعية. �ف

استهالك 90٪ من الشوكوالتة �ف
ي فقر مدقع. تتصدر التقارير المتعلقة بعمالة 

ي جنوب الكرة األرضية �ف
الكاكاو �ف

األطفال االستغاللية عناوين الصحف بانتظام. تش�ي التقديرات إىل أن أك�ث من 
ون عىل العمل من قبل تجار الب�ش ع�ج  ي غرب إفريقيا يج�ج

ي مزارع �ف
200000 طفل �ف

الحدود الدولية ويتم بيعهم من قبل أصحاب المزارع.

برنامج تجارة الكاكاو العادلة
اء كاكاو  كات من �ش نامج ال�ش ن هذا ال�ج

ّ
يمك

 Make Chocolate»حملة  اجعل الشوكوالتة عادلة K
 »!Fair

ي جزًءا من 
ال يزال الجوع والفقر وعمل األطفال التعس�ف

ي عام 2015 
ي مناطق زراعة الكاكاو. ف�ف

الحياة اليومية �ف
، دعا أك�ث من 122000 مستهلك من 17 دولة ، جنًبا 

ف  إىل جنب مع INKOTA ، صناعة الشوكوالتة إىل تحس�ي
ي تزرع الكاكاو. عندما تم تسليم 

الظروف المعيشية لأل� ال�ت
عريضة الحملة، قدمت الرابطة الشاملة لمصنعي الحلويات 

ف CAOBISCO وعوًدا مهمة. والهدف من ذلك  األوروبي�ي
ي مناطق زراعة الكاكاو 

هو ت�يــــع مكافحة عمالة األطفال �ف
ي تزرع الكاكاو.

ف دخل األ� ال�ت وتحس�ي

INFOS
www.makechocolatefair.org, www.fairafric.com

www.fairtrade-deutschland.de/produzenten/kakao
www.kakaoforum.de, www.cafe-chavalo.de/25-kakao
www.wp.ethiquable.de/kleinproduzentensymbol-spp
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التجارة العادلة كمادة خام دون الحاجة إىل التصديق 
عىل المنتج بأكمله. يمكن التعرف عىل المنتجات من 

نامج الجديد عىل العبوة. خالل ختم ال�ج
باإلضافة إىل مصنع الشوكوالتة Halloren ، تشارك 
ي برنامج 

ة �ف العديد من سالسل البيع بالتجزئة الكب�ي
تجارة الكاكاو العادلة. 

ة الشوكوالتة من العالقات التجارية المبا�ش
ي البلدان النامية نفسها تعت�ج أك�ث 

ي يتم إنتاجها �ف
ان الشوكوالتة ال�ت

ي االكوادور و 
ي بوليفيا و Bouga Cacao �ف

عدال مثل El Ceibo �ف
 .Chavalo  ي مقىه

 أيًضا �ف
ً
ي غانا، ومؤخرا

Divine Chocolate �ف
ي 

ي الموقع ، يب�ت جزء أك�ج من القيمة المضافة �ف
بسبب المعالجة �ف

البلدان النامية نفسها مما يعزز استقاللهم االقتصادي.
 Fairafric كة من حبوب الكاكاو إىل القوالب المغلفة: تتوىل �ش

ي بلد المنشأ غانا. و بهذا النهج 
الناشئة جميع منتجات الشوكوالتة �ف

ي العالم، 
كة األلمانية الغانية إنتاج أر�ت أنواع الشوكوالتة �ف ، تريد ال�ش

ي المتاجر العالمية 
ي هالة �ف

اء شوكوالتة ال Fairafric  �ف يمكنم �ش
August-Bebel- ي

ي متجر المواد الغ�ي مغلفة �ف
Weltladen , و �ف

.Platz

Foto: Eine Welt e.V./ Weltladen Halle



الفواكه االستوائية
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Foto: TransFair e.V. / James Rodriguez

ة تستورد الكث�ي من الفاكهة كات الكب�ي قلة من ال�ش
ي 

، فإنه من البديىهي ان يأ�ت ف باإلضافة إىل التفاح و اإلجاص المحلي�ي
. يتم  ف ازيل والمانجو من الفلب�ي تقال من ال�ج و ، وال�ج الموز من ب�ي

ي العالم من قبل عدد 
ي أك�ث من 80٪ من تجارة الفاكهة �ف

التحكم �ف
 Del و Dole و Chiquita كات متعددة الجنسيات مثل قليل من ال�ش
ف إىل التخىلي عن إنتاجهم مما  Monte.  غالًبا ما يضطر صغار المزارع�ي

يجعلهم خارج اللعبة.

طرق الزراعة المكثفة ترصف بالب�ش والبيئة
ي انتهاك لحقوق العمال و عدم 

ي مزارع ضخمة، �ف
تتم عملية اإلنتاج �ف

ة ، وأيام عمل طويلة للغاية  ي العمال من أجور فق�ي
مراعاة البيئة: يعا�ف

ف ، والمشاكل  ف الجنس�ي ف ب�ي ، التمي�ي ي ، باإلضافة لالضطهاد النقا�ج
الصحية. ينفق العديد من أصحاب المزارع أموااًل عىل الكيماويات 

الزراعية السامة أك�ث مما ينفقونه عىل األجور وحماية العمال.

INFOS
www.banafair.de

www.makefruitfair.de
www.predafairtrade.net
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INFOS & QUELLEN
1www.foodsharinghalle.wordpress.com, www.crummeseck.de

www.thuenen.de/de/infothek/lebensmittelabfaelle- 
baseline-2015-veroeffentlicht

تفضيل الفاكهة اإلقليمية الموسمية
اد،  بسبب مشاكل اإلنتاج واالستهالك المرتفع للطاقة الالزمة لالست�ي

يجب تقليل استهالك الفاكهة االستوائية إىل أقىص حد ممكن مع 
اء  االهتمام بالمنتجات الموسمية واإلقليمية عند التسوق. عند �ش

الفاكهة من الجنوب ، يجب استخدام المنتجات العضوية الخاضعة 
للرقابة واإلنتاج العادل.

:تقدير الطعام
ي 

ا لدراسة أجراها معهد Thünen حول مخلفات الطعام �ف
ً
وفق

ي عام 2015 ، فإن كل فرد منا يرمي حواىلي 75 كيلوجراًما من 
ألمانيا �ف

الطعام سنوًيا1. جزء كب�ي من الطعام الذي يتم التخلص منه هو 
ي 

اد طويل. هناك عدد من الطرق �ف ي مرت بطريق است�ي
الفاكهة ال�ت

ف بطريقة هادفة ، عىل سبيل المثال  هالة الستخدام الطعام الثم�ي
ي مواقع مركزية مختلفة ، ما يسم بالمشاركة العادلة ، حيث 

�ف
يتم تبادل الطعام وتقديمه عىل مدار الساعة. باإلضافة إىل ذلك 
ي Lessingstrasse الفرصة الستخدام 

، يوفر Crumme Eck �ف
ع. هناك  ي القمامة مقابل الت�ج

الطعام الذي تم إنقاذه من الرمي �ف
نت حيث يمكن للناس استعمالها لتبادل  أيًضا مجموعات ع�ج اإلن�ت

الطعام.
  

Foto: Crummes Eck



زيت النخيل 
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ي محطات الوقود و عىل األطباق
زيت النخيل �ف

زيت النخيل هو أك�ث أنواع الزيوت النباتية إنتاًجا بمعدل 66 مليون 
ي انخفاض سعر السوق العالمي وخصائص المعالجة 

طن سنوًيا. يع�ف
ي نصف 

ي تقدرها الصناعة أنه يمكن العثور عىل زيت النخيل اآلن �ف
ال�ت

ي المتاجر،
ي تباع �ف

المنتجات ال�ت

ا الجاهزة, البسكويت, الزبدة النباتية,  ف ي البي�ت
عىل سبيل المثال �ف

كريمات الجسم, الصابون, المكياج, الشموع, والمنظفات.

ين والديزل ،  ف ي بإضافة الوقود الزراعي إىل الب�ف
ام القانو�ف ف  يعد االل�ت

ي عام 2009 ، سبًبا مهًما إلزالة الغابات المطرة. 
والذي تم إقراره �ف

ي ، يستخدم 61٪ من زيت النخيل اآلن لتوليد  ي االتحاد األورو�ج
�ف

الطاقة: 51٪ )4.3 مليون طن( إلنتاج وقود الديزل الحيوي و ٪10 
)0.8 مليون طن( لمحطات توليد الكهرباء وتوليد الحرارة. تمتد مزارع 
ي جميع أنحاء العالم اآلن إىل أك�ث من 27 مليون هكتار. 

زيت النخيل �ف
ي منطقة بحجم نيوزيلندا ، كان عىل الب�ش والحيوانات بالفعل أن 

�ف
ق آسيا  ي جنوب �ش

اء«. �ف يفسحوا الطريق أمام »الصحارى الخرصف
وأمريكا الالتينية وإفريقيا ، يتم إزالة وحرق مساحات شاسعة من 
الغابات المطرة يوًما بعد يوم إلفساح المجال للمزارع. يتم إطالق 
ي الغالف الجوي. كانت 

ة من الغازات الضارة بالمناخ �ف كميات كب�ي
ي بعض األحيان 

إندونيسيا، المنتج الرئيسي لزيت النخيل، مسؤولة �ف
ي تسبب االحتباس الحراري أك�ث من الواليات 

عن انبعاثات الغازات ال�ت
ي 

ي عام 2015. لكن ليس المناخ هو من يعا�ف
المتحدة األمريكية كما �ف

ي ايضا أنواع الحيوانات النادرة مثل إنسان 
وحده: فمع األشجار تخت�ف

الغاب وفيل بورنيو القزم ونمر سومطرة. غالًبا ما يتم طرد السكان 
ف الذين سكنوا الغابة وحموها ألجيال بوحشية من أرضهم.  األصلي�ي

ي ما يسم بالمزارع 
تحدث انتهاكات حقوق اإلنسان أيًضا مراًرا وتكراًرا �ف

»المدارة بشكل مستدام« أو »العضوية« . يتمتع زيت النخيل أيًضا 
بسمعة سيئة ألسباب صحية من الناحية الغذائية، فهو ليس األمثل 

بسبب محتواه العاىلي من األحماض الدهنية المشبعة. ان أصح زيوت 
الطعام هي بذور اللفت وزيت الزيتون .1
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INFOS & QUELLEN 
www.regenwald.org

1www.test.de/Palmoel-Ist-das-Pflanzenfett-wirklich- 
krebserregend-5135271-0

2www.regenwald-statt-palmoel.de/de/produkte-ohne-palmoel

ي التعرف عىل زيت النخيل وتجنبه 
ستساعد هذه النصائح البسيطة �ف

اطبخ بنفسك ، وقرر بنفسك: بسكويت باللوز, الجوز الهند او
ا البطاطس وإكليل الجبل؟ المكونات الطازجة ،  ف  اإلجاص؟ بي�ت

ي )يحتوي عىل زيت 
الممزوجة بقليل من الخيال، ضع أي منتج نها�ئ

النخيل( جانبا. الزيوت األوروبية المصنوعة من عباد الشمس أو 
. ف الزيتون أو بذور اللفت أو بذر الكتان مناسبة للطىهي والخ�ج

اقرأ المكونات: اعتباًرا من ديسم�ج 2014 ، يجب أن يدون عىل عبوات 
ئ آكل الغابات  الطعام ان المنتج يحتوي عىل زيت النخيل. يخت�ج

ات التجميل ومواد التنظيف ايضا ي مستحرصف
المطرة �ف

و بشكل آخر، وراء عدد كب�ي من المصطلحات الكيميائية. باستعمال 
نت يمكننا بسهولة العثور عىل بدائل خالية  وسائل البحث عىل اإلن�ت

من زيت النخيل. 2

ي المبيعات وارسال 
االستفسار داخل المتاجر من خالل موظ�ف

الرسائل إىل مصنعي المنتجات: ما هي المنتجات الخالية من زيت 
ي تقدمونها؟ لماذا ال تستخدمون الزيوت المحلية؟ أدى 

النخيل ال�ت
ف  الضغط العام وزيادة الوعي بالمشكلة بالفعل إىل دفع بعض المنتج�ي

إىل التوقف عن استخدام زيت النخيل.

Foto: Oroverde/Anna Hömberg



من أجل الذوق الرفيع
ي أي من التوابل 

ح�ت أبسط األطباق تعيش من فن التوابل. نادرا ما تأ�ت
الشعبية من المناطق المحلية. من الفلفل إىل الهيل أو الفانيليا إىل 

اد. ومع ذلك ، فإن  خلطات التوابل الغريبة ، نعتمد كلها عىل االست�ي
ة تتحكم  بغالبية سوق التوابل وبالتاىلي  كات الكب�ي عدًدا قلياًل من ال�ش

الجودة والسعر. كما ان هناك مجموعة متنوعة من التوابل واألعشاب 
ي يتم إنتاجها 

من جميع أنحاء العالم ال يسلط عليها الضوء، وال�ت
ي ظل ظروف عادلة. ان بلدان المنشأ لهذه التوابل 

وتداولها عضويا و�ف
هي بشكل أساسي �يالنكا, لبنان, مرص, جنوب إفريقيا, الهند, 

و. أوغندا, فيتنام, نيبال وب�ي

ي تعاونيات و جمعيات كما كما تندمج 
ف �ف تتحد أ� صغار المزارع�ي

ي منظمات التسويق والتصدير اإلقليمية ، و تقوم بزراعة مساحات 
�ف

ة من األرض عضويا. كقاعدة عامة ، تتم عملية الزراعة  صغ�ي
المختلطة باإلضافة للحصاد برعاية يدوية .

من خالل العقود طويلة األجل واتفاقيات األسعار العادلة مع 
ي التدريب 

ف �ف منظمات التجارة العادلة ، يمكن دعم صغار المزارع�ي
ي اماكن تواجدهم وضمان دخل منتظم لهم.

ي �ف
والتعليم اإلضا�ف

ي المتاجر العالمية 
ي هالة ، تتوفر توابل التجارة العادلة �ف

�ف
ي 

ي المتاجر العضوية واألسواق العضوية وكذلك �ف
Weltladen و�ف

 .Food Coop Rübchen e.V

البهارات العادلة
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Foto: Emanullah Kapič
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األغذية فائقة الجودة

ي بداية القرن 
ظهر مصطلح األغذية فائقة الجودة  »سوبرفوود« �ف

ا للمصطلح. قدم مركز 
ً
ين. ال يوجد تعريف رسمي وملزم قانون الع�ش

: »الغذاء ، وخاصة  ي التعريف التاىلي المعلومات الغذائية األورو�ج
ي بسبب محتواها من العنارص الغذائية 

وات ، وال�ت الفاكهة والخرصف
لها فائدة صحية أعىل من األطعمة األخرى«. لذلك يجب أن تكون 

األطعمة الفائقة الجودة غنية بالعنارص الغذائية ، وصحية ، وأفضل 
بكث�ي بشكل عام من األطعمة »العادية« ، وتزيد من األداء وتحقق 

توازن الطاقة.

ي وكامو كامو أو بذور  قد تكون بعض انواع التوت مثل توت أكاي, غو�ج
ي ، ولكن يجب 

الشيا أو حبوب الكينوا المعجزة منعشة لتوازننا الغذا�ئ
ي االعتبار. 

اد و الوصيل لهذه األطعمة �ف أيًضا أخذ سلسلة االست�ي
وري استخدام األطعمة الفائقة  باإلضافة إىل ذلك ، ليس من الرصف

المستوردة من الخارج، نظًرا لوجود بدائل محلية كافية. صحيح انه 
ف عىل اللفت والسبانخ والشمندر أو بذور الكتان السفر برحلة  ال يتع�ي

طويلة حول العالم، لكنها ال تزال توفر العنارص الغذائية المهمة 
ويمكن أيًضا تقديمها كأطعمة فائقة الجودة.

ي وأعِط األفضلية 
ي نظامك الغذا�ئ

انتبه\ي للتوازن ومصادر المواد �ف
للسلع المحلية الموسمية عىل حساب البضائع المستوردة. يجب 

ي القائمة. إذا كنت 
اعم مفقودة �ف أيًضا أال تكون المك�ات والبذور وال�ج

ي أغذية فائقة الجودة من الخارج ، فيجب عليك االنتباه إىل  تش�ت
أختام التجارة العادلة والزراعة العضوية.

Foto: Pezibear auf Pixabay 



INFOS
www.ci-romero.de/kritischer-konsum/produkte/spielzeug
www.nachhaltiger-warenkorb.de/themen/faires-spielzeug

الرياضة واأللعاب

ي ظل ظروف عمل 
ف - غالًبا �ف ي الص�ي

يتم إنتاج األلعاب بشكل أساسي �ف
 China Labour Watch ا لبحث أجرته منظمة حقوق العمال

ً
سيئة: وفق

ي المصانع الصينية ما 
و Christian Initiative Romero ، يعمل العمال �ف

يصل إىل 175 ساعة إضافية شهرًيا مقابل أجر منخفض. باإلضافة إىل ذلك 
ي 

ا غ�ي صحية �ف
ً
، هناك سالمة مهنية غ�ي كافية، وظروف ضيقة ، وأحيان

ي ترصف أيًضا 
المصانع ، باإلضافة للتعامل مع المواد الكيميائية الخطرة ال�ت

. ف ف النهائي�ي بالمستخدم�ي

األلعاب البالستيكية اللينة الملوثة بالمواد الضارة
عىل وجه الخصوص  بوىلي فينيل كلوريد PVC  - يمكن التعرف عليه من 
ي تنبعث منها رائحة كريــهة مثل 

رائحته. قم باختبار الرائحة: البضائع ال�ت
المواد الكيميائية تنبعث منها أيًضا مواد كيميائية. ترتبط المنتجات الرخيصة 

بمواد خام رديئة وضوابط الجودة الغ�ي الكافية. أولئك الذين يتبادلون 
المنتجات مع اآلخرين أو يستخدمون العنارص المستخدمة يوفرون المال 

ويحافظون عىل البيئة.

ي هالة
البدائل �ف

ي هاله:
ألعاب التجارة العادلة �ف

)Weltladen )Rannische Strasse 18 المتجر العالمي
)Lolalü  )Geiststraße 32 متجر

الكرات العادلة
ي ذلك كرات من انتاج 

ي ألمانيا ، بما �ف
هناك كرات رياضية عادلة �ف

Derbystar , Puma, Bad Boyz Ballfabrik e.K  و GEPA و  ع�ج 

ي المتجر 
اء الكرات العادلة �ف نت من Weltpartne. كما يمكنك �ش االن�ت

.Weltladen  العالمي
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 المالبس
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 Rana Plaza سوف نتذكر انهيار
ي Rana Plaza عام 2013 و وفاة 1243 

عىل األقل منذ انهيار المصنع �ف
ء منذ  ي

شخًصا ، عرف الجميع مشاكل المالبس الرخيصة. بالكاد تغ�ي أي سش
وط  ام ب�ش ف ي االل�ت

ة المصنعة للنسيج �ف كات الكب�ي . ال ترغب ال�ش ف ذلك الح�ي
إنتاج عادلة.

ي تصاعد
الموضة العادلة �ف

ي أك�ج قدر ممكن وبأقل تكلفة  ي أن من يش�ت
ف ، هذا يع�ف بالنسبة للمستهلك�ي

ممكنة )بطريقة �يعة( يمول ظروف العمل االستغاللية ، والهياكل التجارية 
غ�ي العادلة ، باإلضافة الستخدام المواد الكيميائية ، ونقص النظافة ، 
ي نفس الوقت. الحجة القائلة بأن 

ار البيئية �ف وعمالة األطفال ، واألرصف
الموضة العادلة ليست عرصية بما فيه الكفاية لم تعد صحيحة. ينتج العديد 

ف اآلن بشكل عادل مما يؤدي اىل نمو هذه الصناعة. من المصمم�ي

INFOS
www.ci-romero.de

www.gruenemode.de
www.ishopfair.net

www.saubere-kleidung.de

Foto: Eine Welt e.V./Weltladen Halle
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الملصقات الموىص بها للمالبس المسؤولة اجتماعًيا  )المزيد من المعلومات 
ي فقرة وضوح الختم(

�ف

البدائل في  هالة
المتاجر في هاله التي تقدم أزياء منتجة بشكل عادل:

Weltladen Halle )Rannische Straße 18(
Lolalü-Laden )Geiststraße 32(
Ankleidezimmer )Große Ulrichstraße 29(
Libelle )Schmeerstraße 20(
Skrabak )Oleariusstraße 1(
Naturata )Trothaer Straße 14(
Ateliergemeinschaft Frauenzimmer  )Große Klausstraße 20(
Shoes and the City Vintage )Kleine Ulrichstraße 20(
Wiesenfein )Schmeerstraße 4(

تحمل المحالت التجارية الخاصة بألبسة الرياضة و التخييم في هالة عالمات تجارية 

مختلفة من أعضاء مؤسسة Fair Wear Foundation. كن ناشًطا سياسًيا بنفسك
يمكن للمرء على سبيل المثال المشاركة في حملة المالبس النظيفة، وهي شبكة 

تناضل من أجل حقوق العمال في سالسل التوريد في صناعة األزياء العالمية.

INFOS
www.siegelklarheit.de

www.fairwaer.org/brands
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الزر األخرصف
كات استخدامه والذي  هو ختم نسيج حكومي يمكن لل�ش

ي إنتاجها. تدعم العديد 
م بالمعاي�ي االجتماعية والبيئية �ف ف يل�ت

من المنظمات غ�ي الحكومية أهداف الزر األخرصف ، لكنها 
تحت النقد حقيقة بسبب عدم تواجد ضوابط حكومية 

كات النسيج. ملزمة وعدم اعتماد جميع �ش

INFOS
www.lieferkettengesetz.de

www.gruener-knopf.de

»مبادرة قانون سلسلة التوريد“:
ي ملزم 

تطالب العديد من المنظمات غ�ي الحكومية بإطار قانو�ف
ي سلسلة إنتاجها. يجب أن تتحمل 

كات بالتحكم �ف لجميع ال�ش
ي تنتهك قانون العمل أو المعاي�ي البيئية المسؤولية.

كات ال�ت ال�ش
رون أيًضا قادرين عىل رفع دعوى  يجب أن يكون األشخاص المترصف

ي المحاكم األلمانية.
من أجل تحصيل حقوقهم �ف
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ماذا نفعل بالمالبس القديمة؟

INFOS
www.emk-halle.de/repair-cafe

 www.fairwertung.de, www.klamottentausch.net
www.utopia.de/ratgeber/nachhaltige-outdoor-bekleidung

قص�ي جًدا, غ�ي عرصي - تخلص منه. هل المالبس القديمة جاهزة لحملة 
كات تجارية تكسب  الجمع التالية؟ إنتباه ، الجامعون غالبا ما يكونون �ش

المال من المالبس القديمة. األفضل: أعطااء مالبسك للمتاجر االجتماعية أو 
مراكز المالبس أو المتاجر المجانية. يضمن رمز »التقييم العادل« التخلص 

المسؤول من هذه المالبس. تعد حمالت التبادل أو دوائر المالبس أيًضا 
ة ، والتخلص منها  ف ة وج�ي اء مالبس رخيصة ، وارتداء لف�ت بدياًل جيًدا. �ش
ب�عة – هذه هي الموضة ال�يعة. لقد أصبح الحجم الهائل الستهالك 

المالبس لدينا مشكلة.
كات  الكث�ي من الناس يفضلون إصالح األشياء. دائما هنالك المزيد من �ش

ي تبيع أطقم اإلصالح وتقدم التعليمات 
المالبس و  Outdoor-Markenال�ت

ة ممزقة   جًدا أو كانت بطانة الس�ت
ً

نت. فإذا كان البنطال طويل ع�ج اإلن�ت
ي بعض 

ي كل مكان, �ف
ة �ف ي محالت الخياطة المنت�ش

، يمكنك ايجاد الحل �ف
اء قطعة جديدة. لكن هذا ال  األحيان قد تكون اإلصالحات أك�ث تكلفة من �ش

ي لحاوية ، ألن إصالح المالبس بسعر رخيص ممكن 
يعد سبًبا لرمي المالبس �ف

ة ، كما  ي مقاهي اإلصالح, حيث يتم تقديم األدوات والمواد والخ�ج
أيًضا كما �ف

اف عىل عملية الخياطة. يتم أيضا اإل�ش

: ي
ي هالة �ف

يمكنك تسليم المالبس المستعملة �ف
)Böllberger Weg 5( ي

المتجر المجا�ف
أسواق السلع المستعملة

حمالت تبادل المالبس

 )Theodor-Weber-Straße 10( ي
المتجر اإلجتماعي  St. Antonius Haus �ف
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ي سلسلة القيمة 
عىل غرار صناعة المالبس ، فإن خطوات العمل �ف

ي 
ايد منذ سبعينيات القرن الماىصف ف المضافة أصبحت معولمة بشكل م�ت

ي إنتاج األحذية وغالًبا ما يتم 
حيث تتطلب عمالة كثيفة للغاية �ف

ل. ف ي الم�ف
صنعها يدوًيا فقط و �ف

بمعدل سبعة أزواج لكل شخص سنوًيا ، يتم استهالك معظم 
ي الواليات المتحدة ، تليها ألمانيا واليابان والمملكة المتحدة 

األحذية �ف
بحواىلي خمسة أزواج.

ي 
ي آسيا )خاصة �ف

ي العالم �ف
يتم إنتاج حواىلي 87 ٪ من األحذية �ف

ازيل. كما  , الهند, فيتنام, إندونيسيا وبنغالديش( باإلضافة لل�ج ف الص�ي
أن 85٪ من األحذية الجلدية كلها مدبوغة بالكروم.

غالًبا ما يؤدي استخدام الكروم والمواد الكيميائية األخرى إىل مشاكل 
ي إنتاج األحذية أيًضا، ال يتم مراعاة حقوق العمل 

ي المدابغ. �ف
صحية �ف

ي كث�ي من األحيان ال يدفع 
األساسية ويتم انتهاك حقوق اإلنسان. �ف

ا 
ً
ي البلدان المنتجة الحد األد�ف لألجور المنصوص عليه قانون

للعمال �ف
ف أساسيات الحياة. ي ال تعت�ج كافية لتأم�ي

، وال�ت

INFOS
www.melawear.de/schuhe 

ww.inkota.de
www.cleanclothes.at/schuhe

األحذية
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البدائل في هالة
Fusszone Halle )Bernburger Straße 20, Merseburger  Straße 
81(

هنا يتم تقديم أحذية مصنوعة في أوروبا تحمل اسم Think, والتي يتم 
حياكتها من جلود نباتية مدبوغة في الغالب, كما يتم تقديم خدمة اإلصالح.

Aleithe Naturschuhe )Richard-Wagner-Straße 4(

يمكنك عبر اإلنترنت الحصول على األحذية الرياضية األكثر استدامة في 
العالم من ماركة MELAWEAR ، والتي تم إنتاجها بشكل عادل ومعتمدة 

من قبل GOTS و Fairtrade Cotton. على عكس األحذية الرياضية 
ا في السوق، فإن جميع المواد الـ 25 المكونة 

ً
المستدامة التي ظهرت سابق

ألحذية MELA الرياضية حاصلة على شهادة GOTS. حيث يتم إنتاج 
الحذاء دون استخدام المواد الخام الحيوانية.

حملة »غي�ي حذائك«حملة »غي�ي حذائك«
ي عملية 

ي عملية . االنتباه إىل الظلم �ف
تلفت منظمة تلفت منظمة von Inkota e.Vvon Inkota e.V. االنتباه إىل الظلم �ف

ف عىل  ف عىل صناعة األحذية والجلود العالمية. حيث تطلع المستهلك�ي صناعة األحذية والجلود العالمية. حيث تطلع المستهلك�ي
ي البلدان المنتجة ، وتتعاون مع 

ي �ف
ي البلدان المنتجة ، وتتعاون مع حالة العمل والوضع البي�ئ

ي �ف
حالة العمل والوضع البي�ئ

ف كما تمارس الضغط  ف كما تمارس الضغط النقابات العمالية ووسائل اإلعالم والناشط�ي النقابات العمالية ووسائل اإلعالم والناشط�ي
كات وصناع القرار السياسي إلجراء تحسينات أساسية  كات وصناع القرار السياسي إلجراء تحسينات أساسية عىل ال�ش عىل ال�ش

وطويلة األجل عىل طول سلسلة التوريد للجلود واألحذية.وطويلة األجل عىل طول سلسلة التوريد للجلود واألحذية.

INFOS
www.inkota.de/themen/soziale-verpflichtung-fuer- 

unternehmen/change-your-shoes/kampagne
www.thinkshoes.com

 www.aleithe-naturschuhe.de
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لية المستدامة ف األدوات الم�ف

INFOS & QUELLEN
www.goodewave.de, www.label-step.org 

www.faire-edelsteine.de 
www.fairtrademinerals.de 

www.fsc-watch.com
1www.regenwald.org

لية أو فخار أو منسوجات أو مجوهرات، فإن  ف سواء أكانت إكسسوارات م�ف
ي من إفريقيا أو أمريكا الجنوبية أو آسيا. يرتبط 

العديد من الحرف اليدوية تأ�ت
لية والحىلي الرخيصة بآثار اجتماعية  ف اإلنتاج الضخم للمفروشات الم�ف

وبيئية سلبية. يمكن أن تتبخر المذيبات من األثاث المصنوع من األلواح 
ي تحتوي عىل مواد 

الخشبية. يمكن أن ينبعث من أغطية األ�ة والمراتب ال�ت
بالستيكية أبخرة ضارة ومواد ملدنة ومعادن ثقيلة.

ي تلحق بصحة العمال مدمرة ، كما أن 
ار ال�ت عىل المدى الطويل تكون األرصف

ف يعرضون صحتهم أيضا للخطر. ف النهائي�ي المستخدم�ي

البدائل
ي الصلب من الخشب المحىلي بواسطة النجار.  يمكن صنع األثاث الخش�ج

اميك والفخار من التجارة العادلة أو من ورش  حيث يوىص باستخدام الس�ي
العمل المحلية  أباإلضافة للحىلي المصنوعة من مواد خام مستدامة.

يمكن التعرف عىل السجاد المتداول بشكل عادل من خالل أختام 
GoodWeave من RugMark و STEP من ملصق STEP. بالنسبة 

وري االنتباه إىل  لية - كما هو الحال مع المالبس - من الرصف ف للمنسوجات الم�ف
ختم GOTS أو أختام المنسوجات األخرى الموىص بها )انظر الصفحة 24(.

نظًرا لوجود الكث�ي من األثاث المصنوع من الخشب المحىلي ، فمن األفضل 
 FSC ي تماًما. ال يمكن التوصية بختم

االستغناء عن الخشب االستوا�ئ
ي حماية الغابات 

للخشب إال عىل نطاق محدود ، حيث ال يساهم الختم �ف
)االستوائية( 1.
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العالمات الموىص بها:

البدائل في هالة:
المتاجر التي تقدم اإلكسسوارات المنزلية و الحلي العادلة في هالة

)Weltladen )Rannische Strasse 18 المتجر العالمي

Foto: Eine Welt e.V./Weltladen Halle
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الزهور

INFOS
www.utopia.de 

Silke Peters: »Blühende Geschäfte « oekom verlag
www.fairtrade-deutschland.de/produkte-de/blumen

فقط واحدة من كل خمس زهرات يتم تداولها تأتي من ألمانيا
يتم إنفاق أكثر من 3 مليارات يورو على زهور الزينة في ألمانيا كل 
عام. هذا يضع ألمانيا في المرتبة الثالثة على مستوى العالم. أهم 

الدول المنتجة للزهور هي كولومبيا, اإلكوادور, كينيا, تنزانيا, إثيوبيا 
وزيمبابوي.

... إنتاج الزهور ضار بالصحة
ثلثا العاملين في صناعة الزهور من النساء. في كثير من األحيان 
ال تكون األجور كافية لتزويد أسرهم\ن باالحتياجات األساسية. 

كما انهم\ن يعملون\يعملن بدون عقود أو ضمان اجتماعي أو 
حتى مالبس واقية. كما أن استخدام المبيدات الحشرية ومبيدات 

الفطريات يعرضهم لمخاطر صحية جسيمة.

... ويعرض األمن الغذائي للخطر
يؤدي االستخدام المرتفع للمواد الكيميائية إلى تسمم التربة والمياه ، 
ويؤدي االستهالك الهائل للمياه إلى شح إقليمي. غالًبا ما تأتي األزهار 

التي تحمل ختم التجارة العادلة من البلدان التي ال يتمتع فيها السكان 
بإمكانية كافية للحصول على مياه الشرب النظيفة. باإلضافة إلى ذلك 
، تتنافس شركات الزهور مع الزراعات الصغيرة في استخدام األراضي 
واستهالك المياه. غالًبا ما يتم تهجير أصحاب المزارع الصغيرة ويتم 

تقليل اإلنتاج الغذائي المحلي ، مما يؤثر بشكل كبير على األمن 
الغذائي للبلدان.
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Foto: TransFair e.V. / Joerg Boethling

زهور من المنطقة
إن الزهور محلية المصدر هي أفضل بديل. ينصح بإعطاء األفضلية 

للمنتجات المحلية الموسمية. الزهور التي تحمل ختم التجارة 
العادلة أفضل على األقل من السلع المستوردة غير المعتمدة.

البدائل في هالة

الزهور المزروعة محلًيا متوفرة:
في أشهر الصيف عدة مرات في األسبوع في السوق األسبوعي 

)Marktplatz(
بعض محالت الزهور في هالة لديها زهور من مشاتلها الخاصة و / أو 

المشاتل اإلقليمية المعروضة - طلبها في محل الزهور أمر يستحق 
العناء!

يحتوي متجر الزهور هذا في هالة بانتظام على أزهار التجارة العادلة 
في نطاقه:

 Blume 2000 )Leipziger Strasse 9(
تتوفر زهور التجارة العادلة في العديد من محالت  البيع بالتجزئة 

و افرع السوبر ماركت في هالة. تأتي ورود التجارة العادلة 
 / floraprima.de( عبر اإلنترنت FloraPrima في متاجر

 AQ Roses 123( من مزرعة التجارة العادلةblumenversand.de
في إثيوبيا.
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الكمبيوتر ، الهاتف المحمول واألجهزة اإللكترونية

المواد الخام
يلزم ما يصل إلى 700 مادة ومعدن مختلف لتصنيع الجهاز اإللكتروني. إن 

استخراج هذه المواد ال سيما في جنوب الكرة األرضية ، له عواقب وخيمة 
على السكان المحليين, حيث تطرد الناس من أراضيهم. باإلضافة إلى تسمم 
التربة والمياه الجوفية والهواء. نظًرا ألن المواد الخام ذات قيمة، يؤدي هذا 

غالًبا إلى صراعات عنيفة - كما هو الحال في تعدين الكولتان في الكونغو. 
كالعمل القسري واالتجار باألسلحة ، وفي الحاالت القصوى ، تجنيد 

األطفال وهي تجاوزات تحدث اثناء القيام في هذا العمل.

االنتاج
يتم ربط األجهزة في الغالب مًعا في جنوب شرق آسيا والصين - في ظل 
ظروف غير إنسانية, حيث ال توجد عقود عمل ثابتة ، وال أجور مناسبة, 

كما أن اجراءات األمان غير كافية ،باإلضافة لساعات عمل إضافية إلزامية. 
 Fujitsu/Augsburg,( عدد قليل من المزودين أيًضا يصنعون في أوروبا
Sennheiser/Irland, TechniStar/  Schöneck(  وبالتالي فهم أكثر 

عداًل من منافسيهم، على األقل عندما يتعلق األمر بظروف العمل.

ا جديدة
ً
فأرة الكومبيوتر العادلة تفتح آفاق

 Nager موردي المواد الخام والمنتجين لفأرة الكومبيوتر العادلة العادل من
IT من Bichl في بافاريا العليا يكشفون تقريبا كل التفاصيل المتعلقة 

بأعمالهم الداخلية بشكل شفاف. 

INFOS & QUELLEN
www.makeitfair.org, www.clean-it.at

www.nager-it.de, www.label-online.de
www.stiftung-ear.de, www.weltladenhalle.de

www.germanwatch.org
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التخلص من النفايات
بمجرد أن تنتهي الطابعة المكسورة في سلة المهمالت ، يصبح من الصعب 

إصالحها وإعادة استخدامها، يزيد قانون المعدات الكهربائية واإللكترونية 
األلماني )ElektroG( في شكله الحالي من صعوبة إعادة استخدام األجهزة 

اإللكترونية القديمة وإصالحها بشكل بيئي واجتماعي بشكل مفيد.
التسلسل الهرمي للنفايات المعتمد من قبل االتحاد األوروبي:

التجنب
إعادة استخدام

التصليح
إعادة التدوير

الرمي في النفايات

النفايات اإللكترونية هي نوع القمامة األسرع نمًوا في العالم, والتي يجب 
دمجها في قانون الكهرباء األلماني ، وهو ما لم يحدث بعد. يتطور سوق 

اإللكترونيات بسرعة ، حيث تتمتع األجهزة بوقت استخدام أقصر من أي 
وقت مضى. غالًبا ما يتم تصدير النفايات اإللكترونية بشكل غير قانوني إلى 

الهند أو الصين أو إفريقيا. كما يتم حرق األجهزة في مكبات النفايات ، حيث 
تسمم المعادن الثقيلة الهواء والماء، و قبل كل شيء الناس.

 من استخراج المواد 
ً
تجديد هاتف خلوي واحد يوفر 14 كيلوغراما

 من انبعاثات الغازات المسببة 
ً
الخام وأك�ث من 50 كيلوغراما

لالحتباس الحراري. إذا تم تمديد دورة حياة الهاتف الخلوي لمدة 
عام آخر ، فإن التأث�ي عىل البيئة، المعروف أيًضا باسم البصمة 

البيئية، سينخفض   بنسبة 31 بالمائة تقريًبا. لذلك ُينصح بشدة 
اء الهواتف المحمولة / الهواتف الذكية المستعملة بداًل  ب�ش

من الهواتف الجديدة. يتم أيًضا تقديم ضمان متعدد السنوات 
للهواتف المحمولة المستعملة. 
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معطلة ؟ وماذا اآلن؟
ي هالة 

ي ورش عمل مختلفة �ف
العديد من األجهزة سهلة اإلصالح نسبًيا. �ف

 .Repair Cafe ي
مثل Refonio كما يمكنك الحصول عىل مساعدة �ف

البدائل
تلتزم شركة TCO Development بالتنمية المستدامة في قطاع تكنولوجيا 
المعلومات وتقدم ختمها الخاص بشهادة »TCO        Certified« قبل كل 
شيء، من المهم االنتباه إلى متانة األجهزة عند الشراء. يجب دائًما التخلص 
من األجهزة اإللكترونية في المتاجر المتخصصة أو تسليمها الى نقاط إعادة 

التدوير.

يوجد اآلن العديد من المنصات عبر اإلنترنت التي تقدم الهواتف المحمولة 
وأجهزة الكمبيوتر المحمولة المستعملة والمجددة ، على سبيل المثال 

.www.rebuy.de - www.refurbed.de - www.greenpanda.de
كما يجب على موزعي األجهزة الكهربائية استعادتها. باإلضافة إلى ذلك 
، يمكن تسليم األجهزة الكهربائية المستعملة في مركز إعادة التدوير في 

Halle Stadtwerke )Äußere Hordorfer Straße 12( أو في الحاويات 
.Halle Stadtwirtschaft المعدة لهذا الغرض من قبل

 Weltladen يمكنك أيًضا تسليم الهواتف المحمولة المستعملة في
Rannische Straße 18((. سيتم بعد ذلك إعادة تدويرها بشكل صحيح.

 

INFOS
www.siegelklarheit.de/#computer

www.tcocertified.de
www.emk-halle.de/repair-cafe
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المال

INFOS
www.kritischeaktionaere.de

www.cric-online.org
www.mitteldeutschland.oikocredit.de

ي اقتصاد الغد
االستثمارات: حجر الزاوية �ف

ي اإلدارة المسؤولة للبنوك. حيث 
ت الثقة �ف ف عىل األقل منذ األزمة المالية، اه�ت

يبحث المستثمرون عن فرص استثمارية أخالقية وقد أصبح من الواضح لصغار 
ء  ي

المدخرين أنهم يصنعون السياسة عند اختيار بنكهم. هذا ينطبق عىل كل سش
من الحسابات الجارية إىل االستثمارات. هناك المزيد والمزيد من االحتماالت 

 GLS - Bank -      للتعامل مع األموال بطريقة أخالقية وبيئية واجتماعية )مثل
 Umweltbank - Bank für Sozialwirtschaft - LIGA Bank - Pax-Bank

Oikocredit - ، إلخ...

Oikocredit جمعية
 Oikocredit Förderkreis تقوم جمعية

Mitteldeutschland  بدعم التعليم السياسي التنموي 
ي المنطقة. كما تقدم ألعضائها الفرصة 

وأعمال العالقات العامة �ف
. ي

ي Oikocredit باستثمار أخال�ت
للمشاركة �ف
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 جيًدا صديق للبيئة. 
ً

ين ، تمثل وسائل النقل الكهربائية مستقبل بالنسبة للكث�ي
ف صناعة السيارات.  يجب أن تحمي المناخ وتحافظ عىل الحرية الفردية وتأم�ي
ون لألسف أن تس�ي وسائل النقل الكهربائية مرتبط مع الطلب  ما ينساه الكث�ي

ف والنيكل والليثيوم  الهائل عىل المواد الخام المعدنية مثل الكوبالت والمنغن�ي
والجرافيت.

غالًبا ما يتم استخراج هذه المواد الخام بموجب اوضاع حقوق إنسان وظروف 
ي جزًءا من حل مستقبىلي 

و�ف بيئية كارثية. ال يمكن أن يصبح التنقل اإللك�ت
كات والسياسيون من ضمان موثوقية أن عمال  مستدام إال إذا تمكنت ال�ش

ي ظروف إنسانية.
ي الكونغو، عىل سبيل المثال، يعملون ويعيشون �ف

المناجم, �ف
ي تعمل بالكهرباء صديقة للبيئة فقط عندما يكون مزيــــج 

تعت�ج المركبات ال�ت
الكهرباء الذي يتم تشغيلها به ايضا صديق للبيئة. طالما يتم توليد الكهرباء من 
ونية ليست أفضل  الوقود األحفوري، فإن البصمة الكربونية للسيارات اإللك�ت

اق. تكون السيارة أك�ث حياًدا مناخًيا عندما ال  بكث�ي من انبعاثات محركات االح�ت
تس�ي عىل اإلطالق.

يمكن أن تكون وسائل النقل الكهربائية لبنة بناء مهمة للتنقل المستدام، 
ي حالة مراعاة حقوق اإلنسان والمعاي�ي البيئية عىل طول سلسلة 

ولكن فقط �ف
القيمة.

عند استخراج طن من األتربة النادرة
 من مياه الرصف الحمضية

ً
.يتم إنتاج 75 طنا

ي بطارية ليثيوم أيون. 
1.5 كيلوغرام من األتربة النادرة مدمجة �ف

ة من المياه ويشكل تحدًيا للناس  يستهلك التعدين كميات كب�ي
ي صحراء أتاكاما التشيلية، حيث يقع 

. �ف ي المحىلي
والنظام البي�ئ

ي العالم ، Chuquicamata ، يعد التعدين 
أك�ج منجم للنحاس �ف

مسؤواًل عن 70 بالمائة من استهالك المياه. متطلبات النحاس 
للسيارة الكهربائية هي أربعة أضعاف متطلبات السيارة التقليدية. 1

INFOS & QUELLEN
1www.inkota.de, www.lieferkettengesetz.de

www.teilauto.net, www.jetzt-mobil.de



البدائل
ي حياتنا اليومية. نحن نقرر بأنفسنا ما إذا كنا نأخذ 

نقوم جميعا بالتنقل �ف
ي الستخدام عروض النقل العام ومشاركة السيارات عىل سبيل 

الوقت الكا�ف
المثال )teilAuto( أو ما إذا كنا نريد امتالك سيارتنا الخاصة. يعتمد األمر 

ي المستقبل. لذلك 
ي تحديد نموذج التنقل الذي سيسود �ف

علينا جميًعا �ف
ا 

ً
يرتبط حجم إنتاج السيارات الجديدة واستخراج المواد الخام ارتباًطا وثيق

بنمط حياتنا.

يمكن للجميع دعم الحمالت , و العرائض من أجل دعم سياسة مواد خام 
ي 

كات كيف تضمن حماية حقوق اإلنسان والبيئة �ف عادلة و سؤال ال�ش
سلسلة التوريد العالمية. )انظر قانون سلسلة التوريد للمبادرة(

ي من 
الوضع الراهن عىل طول سلسلة التوريد لسيارة كهربائية – رسم بيا�ف

 .Inkota e.V من  ”!Umsteigen Bitte“« معرض
www.inkota.de/publikationen-material/ausstellungen/roll-
up-ausstellung-elektromobilitaet
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ألمانيا ، المركز األول عندما يتعلق األمر بإهدار الورق

ي هذا البلد كل عام بقدر ما 
مع أك�ث من 250 كغ  للفرد ، نستخدم الورق �ف

ي إفريقيا وأمريكا الجنوبية مًعا. زاد استهالك الورق 
يستخدمه األشخاص �ف

ي التجارة 
ة ، ويرجع ذلك أساًسا إىل الزيادة �ف ي السنوات األخ�ي

بشكل كب�ي �ف
نت. ع�ج اإلن�ت

ورق المرحاض ، لفافات المطبخ ، لوح كتابة - كل األشجار

ة من الغابات البدائية ، ويتم تدم�ي أنظمة بيئية  يتم تطه�ي مساحات كب�ي
ف يتم قطعها  يد الناس. يتم تحويل شجرة تقريًبا من كل اثنت�ي بأكملها وت�ش

ي إنتاج اللب. هذا يلوث 
ة من الكلور �ف صناعًيا إىل ورق. تستخدم كميات كب�ي

ي إنتاج اللب من أمراض الجلد والسعال 
ي األشخاص المشاركون �ف

األنهار. يعا�ف
وصعوبات التنفس.

اإلعالنات الصناعية المشكوك فيها

ف من خالل شعارات ك:«خالية من الغابات  يضلل الصناع المستهلك�ي
اح  االستوائية« أو »خالية من الكلور« أو »خالية من األخشاب«  و اق�ت
االستدامة. كما ال يمكن التوصية باستخدام ملصق FSC للورق أيًضا.1

“Blaue Engel„
يمكن التعرف عىل الورق الصديق للبيئة من خالل »Blue Angel« من 

خالل مالحظة: »مصنوع من ورق معاد تدويره بنسبة ٪100.2



40

بعض النصائح حول حفظ الورق 3:
عدم استعمال اإلعالنات الالصقة

عدم رمي اإلعالنات
ي تستخدم لمرة واحدة

تجنب األكواب واألطباق الورقية ال�ت
استعمال أكياس القماش وأكياس التسوق والسالل بداًل من اكياس الورق و 

األكياس بالستيكية
استعمال مناشف المطبخ أو اإلسفنج القابلة للغسل بداًل من لفافات المطبخ 

الورقية
استعمال مناديل من القماش بداًل من المناديل الورقية

استخدام العلب الحافظة بداًل من األكياس و ورق الزبدة
صنع الشاي والقهوة: استخدام مرشحات معدنية دائمة بداًل من المرشحات 

ي تستخدم لمرة واحدة
الورقية ال�ت

ف طباعة الورق عىل كال الجانب�ي

INFOS
1 www.fsc-watch.org

2 www.wald.org/papier/schule/bezug.php
3 www.papierwende.de/tipps-zum-papier-sparen

www.papier.wald.org
www.memo.de

www.pro-regenwald.de
www.robinwood.de

ي هالة
البدائل �ف

ي المواقع التالية:
الورق المعاد تدويره باستخدام Blauen Engel متاح �ف

Weltladen Halle )Rannische Straße ة  18(  كما تتوافر مجموعة كب�ي
ي المتجر

من اللوازم المدرسية والمكتبية �ف
 هناك أيًضا لوازم مدرسية ومكتبية مصنوعة من الورق المعاد تدويره

كة Memo العديد من المواد المكتبية والمدرسية المصنوعة من  تقدم �ش
الورق المعاد تدويره ومواد مكتبية أخرى صديقة  للبيئة. يمكن طلب كل 

ي العديد من 
ي صندوق بالستيكي قابل لإلرجاع وصديق للبيئة.. �ف

ء تقريًبا �ف ي
سش

ي هالة يمكنك البحث عنها.
المتاجر األخرى �ف
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INFOS

www.unfairtobacco.org

ي ظل ظروف فاضحة
يتم إنتاج التبغ �ف

ي بعض البلدان )مثل مالوي 
تتطلب زراعة التبغ الصناعي عمالة كثيفة للغاية. �ف

ي بعض البلدان النامية 
ايد محل زراعة األغذية. �ف ف وزيمبابوي( فإنها تحل بشكل م�ت

ي الحقول بصفتهم عمال 
ازيل والهند ومالوي( يعمل األطفال �ف المهمة )ال�ج

حصاد، فهم معرضون لخطر اإلصابة بمرض التبغ األخرصف ألنهم يمتصون ما 
ف )حواىلي 50 سيجارة( من خالل جلدهم كل  يصل إىل 54 ملليغرام من النيكوت�ي

. ف يوم, لذلك تظهر عليهم ب�عة أعراض التسمم بالنيكوت�ي

ال توجد بدائل

 من وجهة نظر اجتماعية أو 
ً
ال يمكن وصف التبغ بأنه منتج مقبول أخالقيا

ي األساس غ�ي وارد بالنسبة للتجارة العادلة.
صحية أو بيئية ، وبالتاىلي فهو �ف

Foto: pixabay / Comfreak
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INFOS & HÄNDLERLISTEN
www.fairstone.org, www.xertifix.de

www.roll.de/download/IGEP_Zertifizierung.pdf

ي من الهند
50٪ من شواهد القبور األلمانية تأ�ت

تستخدم األحجار الطبيعية مثل الجرانيت والحجر الرمىلي والرخام ، عىل 
ي أسطح المطابخ والواجهات الخارجية وشواهد القبور, قد 

سبيل المثال ، �ف
ي 

تبدو رخيصة بالنسبة لنا، لكنها باهظة الثمن بالنسبة لعمال المحاجر �ف
ستث�ف من ذلك ظروف االستغالل الشبيهة 

ُ
ي بعض الحاالت، ال ت

الهند. و�ف
ي تلحق بالبيئة.

ار الجسيمة ال�ت بالرق، وعمالة األطفال الشديدة ، واألرصف

ام باللوائح القانونية للسالمة المهنية اثناء ممارسة العمل.  ف نادرا ما يتم االل�ت
تنت�ش الحوادث المميتة واإلعاقة المهنية بسبب مرض الرئة السوداء 

والتجاهل الواسع للمعاي�ي الدولية الدنيا. حيث يبلغ متوسط   العمر المتوقع 
للعمال 40 سنة.

ي تم إنتاجها 
تضمن أختام XertifiX و WiN = WiN FairStone األحجار ال�ت

ي صناعة 
بشكل عادل. الهدف من ختم IGEP هو منع وإنهاء عمالة األطفال �ف

ي الهند. 
الحجر الطبيعي �ف
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الذهب واألحجار الكريمة

INFOS
www.kampagne-bergwerk-peru.de

www.infostelle-peru.de
www.regenwald.org/themen/gold

www.fairtrademinerals.de
www.scheideanstalt.de/edelmetall-recycling/

دائًما ما يمثل استخراج المواد الخام مشكلة
، فال  ي ف بالذهب العادل موضع تساؤل جوهر�ي يعد الملصق والختم الخاص�ي

ء اسمه ذهب عادل وال أحجار كريمة عادلة ، حيث يصعب ضمان  ي
يوجد سش

ة  ار بيئية كب�ي ي الواقع، يرتبط تعدين الذهب دائًما بأرصف
التحكم المستقل. �ف

وانتهاكات لحقوق اإلنسان.
ي العديد من المناطق )االستوائية( يتم تدم�ي الغابات لصالح استخراج 

�ف
الذهب.

يمكن استعادة المعدن من المجوهرات القديمة وأطقم األسنان بطريقة 
ي 

ي الذهب الخاصة تستعيد الذهب بشكله الن�ت
غ�ي معقدة نسبًيا. مصا�ف

و يستطيع صاغة الذهب أن يصهروا سبائك الذهب المختلفة ويذوبونها 
كات المهملة  بأنفسهم. يمكن إعادة تشكيل المجوهرات من المخلفات و ال�ت

ي لم تعد مناسبة اليوم, و بهذه الطريقة يمكن ان يتحول بها الذهب 
أو ال�ت

القديم إىل مجوهرات جديدة.

ف  د الذهب من المجوهرات فقط. حيث يتم إخفاء المعدن الثم�ي لكن ال يس�ت
ونية الحديثة. عىل سبيل المثال ،  ي العديد من المنتجات اإللك�ت

أيًضا �ف
ا خلوًيا عىل كمية من الذهب تعادل ما يحتويه طن من خام 

ً
يحتوي 40 هاتف

الذهب.

البدائل
ان البديل المعقول الوحيد هو استخدام الذهب المعاد تدويره وإعادة 

تشكيل قطع المجوهرات القديمة.
ي المتجر عما إذا كان يمكنك صنع مجوهراتك من الذهب القديم.

اسأل �ف



Sie finden den Einkaufsführer  
hilfreich?

SPENDEN SIE BITTE!
damit wir ihn aktuell 

halten können.

Spendenkonto des Friedenskreis Halle e.V.   
IBAN: DE17 8005 3762 0382 3008 88 
BIC: NOLADE21HAL
Saalesparkasse
Stichwort: hallefair

INFOS
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INFOS
www.fairtrade-halle.de

1 www.skew.engagement-global.de/kommunaler-kompass-
nachhaltigkeit.html

www.halle.de/de/Verwaltung/Faire-Stadt

 أصبحت هالة مدينة للتجارة العادلة منذ نوفم�ج 2015. و كانت مجموعة
اير 2014 عبارة عن تحالف وع )مدينة هالة – مدينةعادلة( منذ ف�ج  م�ش

, مجلس المدينة, تجار التجزئة وإدارة ي
ف من المجتمع المد�ف  واسع لممثل�ي

 المدينة ، الذين يعملون مًعا لتعزيز التجارة العادلة وظروف اإلنتاج العادلة
.والعالقات التجارية

األفراد المتفانون والمجموعات األخرى مرحب بهم جًدا, نتطلع إىل 
انضمام رفاق جدد ! 

Foto: Stadt Halle (Saale) / Thomas Ziegler



ي هالة
التسوق العادل �ف
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ي للبلديات دور نموذ�ج
ي بلدان تكون فيها المعاي�ي البيئية 

كات المصنعة سلعها �ف تنتج العديد من ال�ش
ة  ف واالجتماعية منخفضة أو ال تخضع للرقابة الكافية, وبالتاىلي تتمتع بم�ي

يات العامة هي التعامل مع أموال  ي مجال المش�ت
تنافسية. إن مهمة البلديات �ف

ائب بمسؤولية والتحقق بعناية من عدم وجود انتهاكات لقانون  دافعي الرصف
العمل الدوىلي والمعاي�ي االجتماعية.

ي 
ي هالة ال�ت

اء المنتجات �ف ي عام 2007 ، قرر مجلس المدينة أنه يجب �ش
�ف

ي عام 2010، كان هناك قرار 
تم تصنيعها دون عمالة األطفال االستغاللية. و�ف

ورة أن تضمن مدينة هالة االمتثال لمعاي�ي  ي برصف
آخر لمجلس المدينة يقىصف

اء المنتجات. ومنذ عام  العمل األساسية لمنظمة العمل الدولية عند �ش
وع لتنسيق سياسة التنمية المحلية ، بتمويل  2017, تم تأسيس مركز م�ش

 Projektstelle zur Koordination و Engagement Global من
kommunaler Entwicklungspolitik والوزارة الفيدرالية للتعاون 
اء المستدامة  االقتصادي والتنمية. حيث ترافق المنسقة عملية ال�ش
والعادلة لمالبس العمل الخاصة بعمال اإلطفاء ومكتب النظام العام 

ومجموعات المنتجات األخرى.

معلومات االتصال
Nora Böhme ، منسقة سياسة التنمية المحلية

nora.boehme@halle.de, 0345/2214009 

بوصلة االستدامة 1
يات العامة العادلة والمستدامة  تجمع الكث�ي من المعلومات حول المش�ت
وتسهل التنفيذ الملموس. تقدم منصة الويب المساعدة واألمثلة العملية 

يات األخرى.  للبلديات ومكاتب المش�ت
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ي هالة
منتجات التجارة العادلة �ف

ي هالة
ي قطاع المطاعم و المقاهي �ف

المنتجات الغذائية العادلة �ف

تقدم هذه األماكن منتجات التجارة العادلة :
Cafe The Art )Sternstraße 4(
Fräulein August )August-Bebel-Platz(
Eisdealer )Ludwig-Wucherer-Straße 62(
Vegs )Ludwig-Wucherer-Straße 29(
Kumara )August-Bebel-Straße 18(
LuchsKino am Zoo )Seebener Straße 172(
Puschkino )Kardinal-Albrecht-Straße 6(
Café Rosenburg )Adolf-Straße 10(
Sonnendeck )Pfälzer Ufer(
Spielehaus in den Franckeschen Stiftungen  )Franckeplatz 1(
Weltladen Halle )Rannische Straße 18(
Bistro BioRio )Große Ulrichstraße 16(

ي Cinemaxx ، و جميع مخابز 
ي هالة, تتواجد أيًضا منتجات عادلة �ف

�ف
ي 

ي فروع Domino-Pizza و Uno-Pizza ، وكذلك �ف
Steinecke ، �ف

.Tchibo و Subway
ي جميع 

وبات العادلة والعضوية كالشاي والقهوة �ف يتم أيًضا تقديم الم�ش
ي Studentenwerk Halle ، حيث يمكنك أيًضا 

يات �ف المقاصف والكافي�ت
إحضار فنجانك القابل إلعادة االستخدام وإعادة تعبئته.

ة  ي برنامج Transfair للكاكاو منذ ف�ت
يشارك مصنع Halloren للشوكوالتة �ف

 Hallorenkugeln ة )انظر الصفحة 14(. العديد من المنتجات مثل ف وج�ي
مصنوعة من الكاكاو العادل.
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ي هالة
المتجر العالمي )Weltladen(  ومتاجر و أسواق المنتجات العضوية �ف

: المتجر العالمي
Weltladen Halle )Rannische Strasse 18(

متاجر المنتجات العضوية و التجارة العادلة:
Himmel und Erde )Große Brunnenstraße 63(
Biomarkt am Reileck )Stephanusstraße 12(
Biotopia )Kleine Ulrichstraße 18a(
Naturell )Große Steinstraße 79-80(
Ökohalle )Geiststraße 21(
Food-Coop Rübchen e. V. )Karl-Liebknecht-Straße 23a(

أسواق المنتجات العضوية و التجارة العادلة:
Biomärkte mit fair gehandelten Produkten:
Biorio )Große Ulrichstraße 16(
Naturata )Trothaer Straße 14(
Denn`s )Leipziger Straße 100(

ي فروع:
كما تتوفر منتجات التجارة العادلة �ف

 dm - Edeka - GALERIA Kaufhof - Kaufland - Metro - Penny 
 - Real - Rewe - Rossmann - Toom - Netto - Lidl Müller -

ها, باإلضافة لمحالت مصنع الشوكوالتة  Globus -  Aldi - Nahkauf وغ�ي
.Halloren



النا�ش
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Friedenskreis Halle e. V.
Große Klausstraße 11, 06108 Halle 
 www.friedenskreis-halle.de  
info@friedenskreis-halle.de

EINE WELT Netzwerk Sachsen-Anhalt e. V.  
Johannisstraße 18, 06844 Dessau-Ro lau
  www.ewnsa.de
geschaeftsstelle@einewelt-lsa.de

Eine Welt e. V. Weltladen Halle 
 Rannische Straße 18, 06108 Halle 
 www.weltladenhalle.de 
 info@weltladenhalle.de

 بالتعاون مع
 Projektgruppe Fairtrade-Town Halle

معلومات التواصل
Ulrike Eichstädt,
 Friedenskreis Halle e. V.
Mail: eichstaedt@friedenskreis-halle.de, Tel.: 0345 - 27980759

هيئة التحرير
Ulrike Eichstädt unter Mitarbeit von Julia Seidler, Franziska  
Schinner, Nora Böhme, Oliver Paulsen, Melanie Letzel, Melanie  
Engelke, Andreas Thulin

ي أيار\مايو 2020 -
اإلصدار الثا�ف

 الطباعة: تمت الطباعة بشكل صديق للبيئة, من ألوان عضوية المنشأ و اوراق  -
معادة التدوير ٪100

ي أيار\مايو 2020 -
اإلصدار:  اإلصدار الثا�ف
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 Nord-Süd-Forum   اح وبالتعاون مع تم إعداد هذا الكتيب بناًء عىل اق�ت

 Raphael و الذين نقدم لهم جزيل الشكر عىل دعمهم، وال سيما.München e.V

.Oroverde e.V و .Inkota e.V كما نتوجه بالشكر أيًضا إىل  !Thalhammer
ي إعداد هذا الكتيب

.أيضا نود أن نشكر كل من ساهم �ف

هذا الكتيب ممول من قبل:

 Engagement  ورة  موقف المواقف المعروضة هنا ال تعكس بالرصف
Global gGmbH  والوزارة االتحادية للتعاون االقتصادي والتنمية.

ون المسؤولون عن محتوى هذا المنشور النا�ش
Friedenskreis Halle e.V. , EINE WELT Netzwerk Sachsen-
Anhalt e.V. und  der Eine Welt e.V. / Weltladen Halle



Foto: Emanullah Kapič

Sie finden den 
Einkaufsführer  

hilfreich?

SPENDEN SIE 
BITTE!

damit wir ihn aktuell 
halten können.

Spendenkonto des Friedenskreis Halle e.V.  
IBAN: DE17 8005 3762 0382 3008 88 
BIC: NOLADE21HAL
Saalesparkasse
Stichwort: hallefair

INFOS
www.friedenskreis-halle.de/spenden.html


