الألسئلة المتاداولة
ما هي البدائل؟:
البدائل هً منظمة تضامن و تواصل عالمٌة مركزها فً كٌبٌك .و قد تأسست فً مونتلاير عام  .4<<7هً عضو كندي فً اتحاد عالمً
مكون من ثمانٌة أعضاء (شركاء) هم :بارٌس ,المغرب ,القدس ,النٌجر ,اسٌا (مقرها فً نٌو دلهً) ,جوهانسبرغ ,فلسطٌن (مركز ابداع
المعلم) ,و البرازٌل.
ما هي مهمتكم؟:
مهمتنا بناء و تعزٌز عالم ٌحترم فٌه التضامن الدولً ,الحقوق البٌئٌة ,الحقوق الدٌمقراطٌة و الكرامة االنسانٌة .لمعرفة المزٌد عن تارٌخنا
و مهمتنا و نجاحتهاٌ ,رجى مراجعة صفحة:
كيف تحققون أهدافكم؟:
نحقق أهدافنا بواسطة المشاريع :ننفذ مشارٌع تنمٌة مستمرة بالتعاون مع شركاء محلٌٌن فً أكثر من  63بلد بما فً ذلك كندا .تهدف هذه
المشارٌع الى منح التأٌٌد و االستقاللٌة و االكتفاء الذاتً للمجتمعات المحلٌة و المنظمات التً تسعى للحفاظ على مناخ صحً ,للنضال من
أجل الدٌمقراطٌة و الدفاع على كرامة االنسان .معظم أموالنا و جهودنا تصب مباشرة فً هذه المشارٌع(.للمزٌد من المعلومات ,الرجاء
زٌارة صفحة المشارٌع):
المتدربين:
نقوم بتدرٌب المتدربٌن فً مونتلاير للعمل على التضامن الدولً و مشارٌع تنمٌة متصلة بالدٌمقراطٌة و البٌئة و تعزٌز كرامة االنسان و
نرسل هؤالء المتدربٌن الى الخارج للعمل مع شركائنا المحلٌٌن .نحن ندرب  63متدربا سنوٌا ,و أرسلنا أكثر من  4333متدربا الى
الخارج منذ عام ( .4<<7للمزٌد من المعلوماتٌ ,رجى االطالع على صفحة التدرٌب).

االعالم و التثقيف:
نبلػ سكان كٌبٌك ز كندا اجماال كٌفٌة التضامن مع المواطنٌن و الحركات االجتماعٌةالتً تهدف الى الحفاظ على مناخ سلٌم ,انشاء
دٌمقراطٌة قائمة على مشاركة من جمٌع أفراد المجتمع ,والدفاع عن كرامة االنسان سواء هنا أو فً أماكن اخرى من العالم( .للحصول
على معلومات اضافٌة الرجاء مراجعة صفحة احداثنا و حمالتنا).
كيف يمكنني المساعدة؟:
هناك طرق عدٌدة للعمل فً تضامن معنا و مساندتنا ,منها:
 )4أن تصبح عضوا فً منظمتنا.
 )5أن تقدم مساهمة مالٌة
 )6أن تشارك فً مناسبتنا المدرجة فً صفحة أحداثنا:
 )7أن تنضم الى حمالتنا
 )8أن تقرأ و تتصفح جرٌدتنا (بالفرنسٌة و االنجلٌزٌة)
 )9أن تتدرب معنا فً مونتلاير أو فً الخارج (األعمار بٌن ; 4و )68
 ):أن تتطوع فً مكاتبنا فً مونتلاير و فً مناسباتنا
كيف تنفقون أموالكم؟:
نكرس معظم أموالنا لمشارٌع التنمٌة فً الخارجز بعضها ٌصرف فً حمالت التوعٌة العامة فً كٌبٌك و كندا و للرواتب و تكالٌف
التشغٌل .حكومة كٌبٌك تمول معظم نفقات التدرٌب فً الخارج .أما المتدربٌن فً مونتلاير فال ٌدفع لهم أجر و أعضاء مجلس ادارتنا هم
جمٌعا من المتطوعٌن .للحصول على تفاصٌل تكالٌفناٌ ,رجى مراجعة صفحة التقارٌر.
مال حظة :لقراءة أسئلة و أجوبة حول التدرٌب فً الخارجٌ ,رجى زٌارة صفحة

