
 

 مبادئ التجارة العادلة 

 

 للمنتجين المتضررين إقتصاديا   عمل   خلق فرصالمبدأ األول: 

  ، عائالت عمل صغيرة أومؤسسات تعاونيةالحد من الفقر يعد جزء أساسي من أهداف المنظمة. تدعم المنظمة صغار المنتجين سواء كانوا  
 وتسعى لتمكينهم من اإلنتقال من إنعدام االمن في الدخل إلى اإلكتفاء الذاتي واإلقتصادي.  

 الشفافية والمسائلة المبدأ الثاني:  

.  الشفافية في إدارة العالقات التجارية. وهي مسؤولة امام جميع أصحاب المصلحة وتحترم حساسية وسرية المعلومات التجارية الموردة
وجدت المنظمة أنه من المناسب إشراك الموظفين، األعضاء والمنتجين في عمليات صنع القرار.وتضمن توفير المعلومات ذات الصلة  و

 التجاريين بقنوات إتصال جيدة ومفتوحة على جميع مستويات سلسلة التوريد. لجميع شركائها 

 الممارسات التجارية العادلة المبدأ الثالث: 

وعلى الموردين إحترام العقود    تجين الصغار بنسبة ربح عادلة. للمن واإلقتصادي والبيئي    يتوفير الرفاه اإلجتماعتحرص المنظمة على  
 المواصفات المطلوبة. ووتسليم المنتجات في وقتها المحدد بالجودة 

 دفع السعر العادل المبدأ الرابع:  

  ميع من خالل الحوار والمشاركة، والذي ينص على أجر عادل للمنتجينتم اإلتفاق عليه بشكل متبادل من قبل الجي السعر العادل هو الذي  
مقبول   أجر  توفير  يعني  العادل  واألجر  أدنى.  كحد  السعر  يستعمل  العادل،  التسعير  مبدأ  وجود  عند  حيث  السوق.  في  قبوله  وإمكانية 

 لعمل المتساوي بين المرأة والرجل. إجتماعياً )في السياق المحلي(، على أن يأخذ بعين اإلعتبار مبدأ األجر المتساوي ل

 األطفال والعمل الجبري   ة لاضمان عدم عم  المبدأ الخامس: 

المحلي لتشغيل األطفال. وتضمن أيضاُ أنه ال يوجد عمل قسري أو    –فاقية األمم المتحدة لحقوق الطفل والقانون الوطني  ت تلتزم المنظمة بإ
 .العاملين  جبري للقوة العاملة أو ألفراد البيت

 والتمكين اإلقتصادي للمرأة، وحرية تكوين الجمعيات   اإللتزام بعدم التمييز والمساواة بين الجنسين   المبدأ السادس:

، الترقيات أو نظام التقاعد على أساس العرق، الطائفة، األصل القومي، الدين، اإلعاقة،  ال تميز المنظمة عند التوظيف، التدريب، األجور
 الجنس، التوجه الجنسي، الوضع الصحي أو اإلنتماء السياسي. 

 ضمان ظروف عمل جيدة   المبدأ السابع:

واألفراد، للموظفين  اّمنة وصحية  بيئة  بناء  على  المنظمة  الوطنية  تعمل  القوانين  مع  تتوافق  أن  العمل    على  منظمة  وإتفاقيات  والمحلية 
 الدولية المتعلقة بالصحة والسالمة.  

 توفير بناء القدرات  المبدأ الثامن: 

يها أو  بتطوير مهارات وقدرات موظف  ل التجارة العادلة. وتهتمتسعى المنظمة إلى زيادة االّثار التنموية اإليجابية لصغار المنتجين من خال
مهاراتهم   تحسين  على  المنتجين  هؤالء  لمساعدة  محددة  أنشطة  تطوير  على  المنتجين  صغار  مع  مباشرة  تعمل  التي  المنظمات  أفراد 

 اإلدارية، للوصول لقدرات إنتاجية تصل األسواق المحلية اإلقليمية الدولية والتجارة العادلة. 



 

 تعزيز التجارة العادلة  المبدأ التاسع:

لتوعية بأهداف التجارة العادلة والحاجة إلى قدر أكبر من العدالة في التجارة العالمية من خالل التجارة العادلة. حيث تزود  العمل على ا
 المنظمة عمالئها بالمعلومات حول نفسها والمنتوجات التي تسوقها عن طريق الدعاية والتسويق بتقنيات صادقة. 

 إحترام البيئة  المبدأ العاشر: 

أسا للبيئةإستخدام  خام صديقة  ومواد  إنتاج  والعالمية  ليب  المحلية  البيئة  بقوانين  الملتزمة  المنتجات  تشجيع  والمستهلك  المصدر  وعلى   ،
 للتجارة العادلة. 


