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الصور والرسوم التوضيحية 
منظمات الفائزي�ن والفائزات بالجوائز 
)Anabelle Avril( تصوي�ر: أنابيل أفري�ل

)Freepik( الرسوم التوضيحية: فري�بيك

الشكر والتقدير 
يحظى هذا المنشور بالدعم المالي من وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، والوكالة الفرنسية 

للتنمية، ومركز وشبكة ت�كنولوجيا المناخ. 
كما تقّدم مؤسسة راجا - دانيال ماركوفيتشي )Foundation RAJA - Danièle Marcovici(، ووزارة أوروبا 

والشؤون الخارجية الفرنسية، والوكالة الفرنسية للتنمية، ووزارة التعاون االقتصادي األلمانية، والوكالة 
األلمانية للتعاون الدولي، ومركز وشبكة ت�كنولوجيا المناخ، واالتحاد األوروبي دعمًا ماليًا إلسهام منظمة 
مشاركة النساء من أجل مستقبل مشرتك في أعمال التنسيق والتواصل والمناصرة التي تضطلع بها جائزة 
الجماعة المعنية بالمرأة وشؤون النوع االجتماعي )Women and Gender Constituency( في إطار برنامج 

المرأة 2030. 

تقع مسؤولية محتويات هذا المنشور على عاتق منظمة مشاركة النساء من أجل مستقبل مشرتك وحدها، 
وال يمكن بأي حال من األحوال اعتبار أّنها تعكس آراء الحكومة الفرنسية و / أو األلمانية و / أو االتحاد 

األوروبي. 

المنشور محايد مناخيًا ومطبوع بألوان عضوّية على ورق ُمعاد تدوي�ُره بنسبة %100. 



َطت الصور خالل الدورة 25 لمؤتمر األطراف في مدريد المعنّي بتغّير المناخ، كانون األّول / ديسمبر 2019
ِ
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أعضاء من الجماعة المعنية بالمرأة وشؤون النوع االجتماعي في مسيرة المناخ في مدريد، في كانون األّول/ديسمبر 2019





من نحن

تَعد الجماعة المعنية بالمرأة وشــؤون النوع االجتماعي 
)WGC( إحدى مجموعات أصحاب المصلحة التســع المعنّية 

باتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشــأن تغّي المناخ. 
وقد ت�أّسســت في عام 2009 ومِنحت مركزًا كامالً في 

عام 2011، وهي ت�ت�ألف من 33 منظمة نســائية وبيئية 
مــن المجتمــع المدنــي تعمل مع بعضها البعض لضمان 

إســماع أصوات النســاء وإعطاء األولوية لحقوقهن 
فــي مكافحــة التغّي المناخــي. وتمّثل الجماعة المعنية 

بالمرأة وشــؤون النوع االجتماعي، التي ت�ت�كّون من 
مجموعة واســعة من منظمات الشــبكات الوطنية 

واإلقليمية، مئات بل آالف األشــخاص في جميع أنحاء 
العالــم، مــع مناصريــ�ن ومناصرات من أكرث من 60 دولة. 



أعضاء من الجماعة المعنية بالمرأة وشؤون النوع االجتماعي في مسيرة المناخ في مدريد، في كانون األّول/ديسمبر 2019



معلومات أساسّية عنا
منذ قمة األرض في عام 1992، بدأت األمم المتحدة 
بالعمل مع الحكومات والمجتمع المدني لمواجهة 

أحد أكرب التحديات التي يعانيها الكوكب؛ التغّي 
المناخي. وفي القمة، وافقت الدول األعضاء في 

األمم المتحدة على اتفاقية جديدة بشأن التغي 
المناخي؛ وهي معاهدة دولية غي ملزمة قانونًا. 

فوّفرت االتفاقية إطارًا جديدًا يمكن الدول من خالله 
العمل مع  بعضها البعض لالتفاق على الحد من 

انبعاثات غازات الدفيئة التي تسبب التغي المناخي، 
وعلى وجه الخصوص ثاني أكسيد الكربون. وُتَعد 

اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغّي المناخ 
هذه، التزامًا متجّددًا يتطّور من خالل المناقشات 

واالتفاقات الجارية بني الحكومات في جميع أنحاء 
العالم. وفي العالم حاليًا حوالى 1400 منظمة 

من هذا القبيل تراقب المؤتمرات السنوية، وقد 
تجّمع عدد منها ضمن جماعات أكرب. وت�تمّثل هذه 
الجماعات بنقاط بؤرّية من أجل تيسي التفاعل مع 
أمانة اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغي 

المناخ، ومقّرها في بون، ومع الحكومات الفردية. 
وصل عدد هذه الجماعات في الوقت الراهن إلى 
تسع، وهي مجّمعة عمومًا حسب نوع المنظمات 

التي تمثلها: منظمات األعمال والصناعة؛ 
والمنظمات البيئية؛ والحكومات المحلية والبلدية؛ 

واتحادات العمال؛ والمنظمات البحثية والمستقلة؛ 
والمنظمات التي تعمل من أجل حقوق السكان 

األصلي�ني؛ والشباب؛ والعامالت والعمال الزراعي�ني؛ 
والمرأة والمساواة بني الجنسني.

أهدافنا
تعّزز الجماعة المعنية بالمرأة وشؤون النوع 

االجتماعي حقوق اإلنسان والمساواة بني الجنسني، 
والمشاركة الكاملة والفعالة للمرأة على جميع 

مستويات صنع القرار، فضالً عن اتباع نهج متوافق 
مع منظور النوع االجتماعي في السياسات 

والتدابي كافة المتعلقة بالتغي المناخي. وتعطي 
هذه الجماعة صوتًا للمرأة إلضفاء الطابع الرسمي 

على وجهات نظر المرأة، ومنظمات المجتمع 
المدني العاملة على المساواة بني الجنسني 
النشطة في عمليات اتفاقية األمم المتحدة 

اإلطارية بشأن تغي المناخ، وتوحيدها. وإّننا نوّفر 
مساحة ألعضاء الجماعة للتحدث عن شواغلهم، 

واقرتاح إجراءات ذات أولوية، وصياغة مواقف 
مشرتكة ديمقراطيًا مع بعضهم البعض، وهذا 

ما نعززه ونشجعه. وتهدف الجماعة إلى توسيع 
نطاق تواصلها ومشاركتها مع مختلف المجموعات 

وتوحيد حركة عالمية تطالب بالعدالة المناخية. 
كما نريد أن نضمن أن االلتزامات العالمية تشمل 

المساواة بني الجنسني وحقوق المرأة، خاّصة لجهة 
التغّي المناخي من خالل اتفاقية األمم المتحدة 

اإلطارية بشأن تغي المناخ، وأهداف التنمية 
المستدامة لعام 2030.

مبادئنا
يعمل أعضاء الجماعة المعنية بالمرأة وشؤون 

النوع االجتماعي على تعزي�ز اإلعمال الكامل 
لحقوق اإلنسان للنساء والفتيات، من خالل غايات 

ومقاصد محّددة، وموّجهة نحو األهداف، وواضحة، 
وقابلة للقياس. وتعمل الجماعة على ترسيخ 

مبادئ الحوكمة الديمقراطية والتشاركية، وضمان 
التعاون المحرتم بني األعضاء، خاّصة ذوي المواقف 
المتباينة. ومن خالل توفي منّصة للقيادة النسائية 
مع وصول واسع النطاق وتشاركي، ت�ّتسم إجراءات 

الجماعة المعنية بالمرأة وشؤون النوع االجتماعي 
بالشفافية والمرونة وبربوزها في الوقت 

المناسب، ما يزيد من تسهيل إمكانية الحصول على 
عضوّية واسعة النطاق وشاملة. كما تؤّكد الجماعة 

المعنية بالمرأة وشؤون النوع االجتماعي على 
اتباع نهج مت�كافئ في التمثيل، واالنتماء، والعمر، 
والقدرة، من خالل تشجيع األعضاء على البناء على 

تاريخنا الجماعي والفردي. وبصفة الجماعة المعنية 
بالمرأة وشؤون النوع االجتماعي هيئة رسمية من 

بني أصحاب المصلحة في اتفاقية األمم المتحدة 
اإلطارية بشأن تغي المناخ، فإّنها تسعى أيضًا إلى 

توجيه جيل الشباب والقادمني والقادمات الجدد إلى 
الحركة والجماعة.



بولين النسون، فائزة بجائزة 2019



جوائز الحلول المناخية العادلة بني الجنسني

تعمل الجماعة المعنية بالمرأة وشؤون النوع 
االجتماعي بشكل نشط، إلى جانب مناصرات 

ومناصري�ن آخري�ن للمرأة، والمساواة بني الجنسني، 
وحقوق اإلنسان، على دفع قادة العالم إلى ضمان 

سياسات مناخية عادلة ومت�كافئة تضع احرتام 
حقوق الناس وسالمة الكوكب أّوالً، مع االستجابة 

للظلم المرت�َكب بني البلدان وداخلها في ما يتعّلق 
بالت�أثيات المناخّية والقدرة على الت�كّيف معها. إّننا 

نعلم أّن الحلول لمستقبل أكرث استدامة موجودة 
بالفعل -وقد حان الوقت لعرضها على نطاق واسع 

والمطالبة بالدعم لتطوي�رها، وت�كرارها، حتى ت�تمّكن 
من قيادة الطري�ق نحو سياسات وبرامج مناخية أكرث 
طموحًا وتحويالً على الصعيدين الوطني والدولي. 

ومع دخول اتفاق باريس حّيز التنفيذ، نحن نفتخر 
باالحتفال بالذكرى الخامسة للحلول المناخية العادلة 

بني الجنسني، ال سّيما بعرض النتائج التحويلية التي 
حققها 15 فائزًا وفائزة بالجوائز، كانوا قد نّفذوا 

ووّسعوا نطاق مبادرات نموذجية في جميع أنحاء 
العالم.
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معاي�ي االختيار

توفري المساواة في الحصول على المنافع للنساء والرجال والشباب

السعي إلى تخفيف و / أو عدم زيادة العبء على حجم العمل اّلذي تقوم به المرأة )مثل 
إدارة موارد طبيعية إضافية، أو مسؤوليات الرعاية بدون مقابل(

تمكني المرأة من خالل تحسني التنقل / قابلية الوصول، وتعزي�ز أمن سبل العيش، والدفع 
قدمًا باألمن الغذائي، وتحسني الصحة، والحصول على المياه اآلمنة، إلخ. )أكرب عدد ممكن من 

المنافع(

تعزي�ز حقوق المرأة الديمقراطية ومشاركتها، من خالل ضمان صنع القرار للنساء، والرجال، 
والجماعات النسائية، والتعاونيات، والمجتمعات على الصعيد المحلي

بقيادة و / أو تحفيز محلَي�ني )المركزّي�ني ومالئمني(

ضمان االكتفاء الذاتي وانخفاض مدخالت الموارد )آمنة، وبأسعار معقولة، ومستدامة(

اإلسهام في التخفيف من التغري المناخي، والحد من االنبعاثات و / أو الت�كيف مع المناخ 
)المشروع مستدام(

إمكان مشاركة النتائج، ونشرها، وتوسيع نطاقها )يمكن ت�كرارها في مكان آخر، وليس فقط 
لصالح فرد واحد(

تبيان الروابط مع القضايا الشاملة مثل )على سبيل المثال ال الحصر( بناء السالم، وإدارة 
الموارد الطبيعية، واألمن الغذائي و / أو الصحة، والمياه والصرف الصحي.

االحتفال بنتائج 15 فائزًا/ة في ذكرى ت�أسيسنا الخامسة



1

نديفيلي موكوينا )Ndivile Mokoena(، النقطة البؤرية المشاركة للجماعة المعنية بالمرأة وشؤون النوع االجتماعي



 
 

القدرات ورفع مستواها    لبناء   ورش عمل 

ندعو كل عام الفائزي�ن/ات بالجوائز إلى ورشة عمل لبناء القدرات على 
مدى يومني في إطار مؤتمر األطراف، يتم تنظيمها باالشرتاك مع مركز 
وشبكة ت�كنولوجيا المناخ. فيزيد المشاركون/ات من فهمهم/ن لآلليات 

المالية والت�كنولوجية التفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغي المناخ، 
ويكتسبون/َن كفايات جديدة مثل التفكي التصميمي، والتخطيط االسرتاتيجي، 

وتطوي�ر مقرتحات المشاريع، والمناصرة المحلية وعرب اإلنرتنت. كما يتبادل/
ت�تبادل الفائزون/ات بالجوائز المعارف حول جمع األموال، وتطوي�ر المشاريع، 

واالبت�كار مع بعضهم/هن البعض، ويحددون/َن أوجه الت�آزر المحتملة للتعاون 
المستقبلي والمشاريع المتعددة البلدان اّلتي يمكن أن تغّذي العمل 

المناخي الطموح. 

والتشبيك المندوبني/ات  مع   اللقاء 

يلتقي/تلتقي الفائزون/ات بالجوائز بممثلي/ات 
وفود بلدانهم، باإلضافة إلى هيئات ووكاالت اتفاقية 
األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغي المناخ. وتدعوهم/
هن منظمة مشاركة النساء من أجل مستقبل مشرتك، 
والجماعة المعنية بالمرأة وشؤون النوع االجتماعي، 

ومركز وشبكة ت�كنولوجيا المناخ، للتحدث في الفعاليات 
الجانبية، حيث يمكنهم/هن عرض مشاريعهم/ن 

وآرائهم/ن وأولوياتهم/ن واحتياجاتهم/ن. كما 
يشّبكون/َن مع منظمات المجتمع المدني األخرى ذات 

الصلة، ووسائل اإلعالم، والجهات المانحة المحتملة 
وأصحاب المصلحة المهمني اآلخري�ن. ويتم تشجيع 

المشاركني والمشاركات على التحّدث في الفعاليات 
اإلقليمية والدولية على مدار العام، من أجل إبراز 

عملهم والعالقة المهمة بني ممثلي/ات النوع 
االجتماعي، والت�كنولوجيا، والعمل في مجال التغي 

المناخي. باإلضافة إلى ذلك، يتبادل المشاركون 
والمشاركات خرباتهم بانتظام مع زمالئهم وزميالتهم 

الفائزي�ن بالجوائز، ويسعون إلى مدخالت منهم.

برنامجنــا التوجيهــي بالتعــاون            مــع مركــز وشــبكة ت�كنولوجيــا المناخ

»بفضل ورش العمل التوجيهية والدورات التدريبية 
المنتظمة عبر اإلنترنت التي توّفرها الجماعة المعنية 

بالمرأة وشؤون النوع االجتماعي ومركز وشبكة تكنولوجيا 
المناخ، اكتسبُت الثقة في قدرتي على تعبئة التعاونيات 

النسائية في شبكتنا وعدد من أصحاب المصلحة المغارِبة 
اآلخرين من أجل الترويج للطاقة الشمسية لتلبية 
احتياجاتهم اليومية واعتمادها.« - جميلة ادبوروس



 
صور للفائزات والفائزات اتِخَذت خالل مؤتمر األطراف بني عاَمي 2015 و2019 

أبعاد  دعم لمدة عام للوصول إلى 
 جديدة  

على مدار العام، تقوم كل من منظمة مشاركة 
النساء من أجل مستقبل مشرتك، والجماعة 

المعنية بالمرأة وشؤون النوع االجتماعي، ومركز 
وشبكة ت�كنولوجيا المناخ، بتوجيه الفائزي�ن/ات 
بالجوائز من خالل ندوات افرتاضية، ومكالمات، 

واجتماعات عرب اإلنرتنت مصّممة لذلك. وفي هذا 
العام، تلقى المشاركون والمشاركات تدري�بًا عرب 

اإلنرتنت للمدرب�ني/ات لدعم ريادة األعمال الخضراء 
للمرأة، مع الرتكيز بشكل خاص على الت�كنولوجيا، 
والتفكي التصميمي، والتموي�ل. وشمل التوجيه 
المساعدة الفردية في وضع مقرتحات للتموي�ل 

أو المساعدة الفنية، وخططًا لمشاريع و/أو خطط 
أعمال. كما يتم إبالغ المشاركني/ات باالجتماعات 

والمفاوضات الهامة المتعلقة بالتغي المناخي، 
وبفرص التموي�ل / التدريب. 

المناصرة  قدرات  تعزي�ز 
 في خالل األسبوع اّلذي أمضاه الفائزون/ات بالجوائز في 

مؤتمر األطراف، شاركوا/َن في تدريب على المناصرة 
على مدى يومني، وانضموا/انضّمنَي إلى التجمع اليومي 

للجماعة. فهم/هن يزيدون/يزدَن من فهمهم/ن 
للمفاوضات المناخية، ويساهمون/َن في صياغة التدخالت 

وأوراق المواقف، وينّفذون/َن المناصرة مع أصحاب 
المصلحة األساسي�ني.

برنامجنــا التوجيهــي بالتعــاون            مــع مركــز وشــبكة ت�كنولوجيــا المناخ

»لقد فتحت ورشتا عمل مركز وشبكة 
تكنولوجيا المناخ والجماعة المعنية 

بالمرأة وشؤون النوع االجتماعي 
عينّي وعيني منظمتي. حيث أعطتاني 
الثقة لتبّني استراتيجيات نمو جديدة، 
وألهمتا بشكل خاص نموذج تكلفة 

جديد مّكن عددًا من المجتمعات 
الريفية الفقيرة في الهند من الوصول 

إلى تكنولوجيا جمع المياه لدينا في 
بونغرو«

- تروبتي جاين

»تَعد ورش العمل التوجيهية 
السنوية التي تنّظمها منظمة 

مشاركة النساء من أجل مستقبل 
مشترك ومركز وشبكة تكنولوجيا 

المناخ، أبرز ما يمّيز هذا العام 
بالنسبة إلى »GenderCC« في 

الجنوب األفريقي. وفي كّل عام 
أتعّلم محتوى وأدوات جديدة 

تساعدني في القيام بعملنا 
بشكل مختلف وفي توسيع نطاق 
أنشطتنا. وقد اكتسبنا اآلن احترام 

صانعي/ات سياساتنا الوطنية، 
بحيث يتم استشارتنا دائمًا للحصول 

على مدخالت بشأن السياسات 
المناخية المتوافقة مع منظور النوع 

االجتماعي.« - بيرثا شيرورو



تساهم جميع الحلول المناخية العادلة بني الجنسني في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخاصة 
الهدف 5 والهدف 13 من أهداف التنمية المستدامة. رجاًء االطالع على الصفحات التالية للمزيد من 

أهداف التنمية المستدامة التي يعالجها الفائزون والفائزات بالجوائز.

Gender CC SA

Green Living Movement

CFLEDD

Naireeta Services

YAKKUM Emergency Unit

GDA

IslandEco

تنفيذ الحلول المناخية العادلة بني 
الجنسني في جميع أنحاء العالم 

جمهورية الو الديمقراطية الشعبية

جمهورية جزر مارشال 

الهند 

الهند 

SOL & Navdanya

إندونيسيا 

جنوب أفريقيا

زامبيا 

جمهورية الكونغو الديمقراطية



ENDA Colombia 

ENDA Graaf Sahel 

UNIVERS-SEL 

CAMGEW Better World Cameroon 

FUNDAECO 

UCFA, & FMVI. RSA 

تعّرفوا هنا إلى الفائزي�ن والفائزات 
بالجوائز الخمس عشرة من 14 بلدًا 

المغرب

الكاميونالكاميون

غينيا-بيساو

السنغال

جمهورية الكونغو الديمقراطية

كولومبيا 

غواتيماال



BETTER WORLD CAMEROON 

ثورة مطبخ أفريقيا

بداية المشروع: 2014، سنة الفوز بالجائزة: 2017

توّفر BWC بديالً بسيطًا، ومنخفض الت�كلفة، ومستدامًا، لالستخدام المكثف للوقود الصلب من خالل بناء مواقد طهي 
نظيفة بتقنيات البناء الطيني، باستخدام المواد المحلية. ويستند الربنامج إلى منهجية تدريب المدرب�ني/ات، حيث تنشر 

القيادات النسائية معارفها المكتسبة إلى المزيد من المستفيدين/ات، لضمان ت�أثي مضاَعف قوّي. ويمنع المشروع 
إزالة الغابات، كما يمّكن النساء ويحّسن سبل عيشهن. وتسهم المدّربات في الحد من النزاعات بني المجموعات اإلثنية، 

من خالل المبادرة بثقافة الحوار. وقد ت�كّرر هذا النموذج الناجح في زامبيا.

لالتصال

التموي�ل الجماعي؛
الحكومة االسكتلندية لألنشطة في زامبيا

بدعم مالي من: 

www.betterworld-cameroon.com

البلد: الكاميون
الممثلة: سونيتا مباه

الربيد االلكرتوني:
 Che Street, 272 Administrator, P.O. Box :العنوان

Bamenda, Cameroon

sonyneh5@gmail.com



تدريب 610 امرأة ورجل باستخدام نهج تدريب 
المدرب�ني/ات

شبكة واحدة تضم 20 مدّربة رئيسة

تخفيض استهالك الحطب بنسبة %70-60

تحسن صحة المرأة بسبب الحد من حري�ق 
الحطب، وتراجع تلّوث الهواء

الحد من عبء العمل على المرأة: ساعات 
أقل بكثري تقضيها في جمع الحطب 

والطهي

أنشطة جديدة مدّرة للدخل

1

م ذاتيًا  »أنا فخورة بهذا المشروع المنظَّ
والمنتِقل من األسفل إلى األعلى. لقد زاد 
نظامنا القوي لدعم األقران الثقة بالنفس 

لدى النساء المحليات، وقدرتهن على العمل 
من أجل تحسني سبل العيش والمناخ.« 

سونيتا مباه

ما الممّيز في هذا المشروع

أصبحت هذه المبادرة مكتفية ذاتيًا بمرور 
الوقت مع تزايد عدد المستفيدين/ات الذين/

اللواتي طّوروا/طّورَن أنشطة جديدة 
مدّرة للدخل، مثل الديكور الفني للمباني. 

ويضمن مفهوم تدريب المدّرب�ني/ات النقل 
األمثل للمهارات والكفاءات مع الصيانة في 

الموقع، وتحسني األداء وت�كي�يف المواقد.

تقّدمت BWC خطوة إضافية، حيث صّدرت 
نموذج ثورة مطبخ أفريقيا إلى زامبيا، 
من خالل برنامج ReSCOPE، فتّم إنشاء 

أربع تعاونيات ومؤسسة اجتماعية واحدة 
متخصصة في بناء الطني المتطّور. 

آثار الجائزة

تم استخدام منحة الجائزة لبناء سبعة مواقد 
إضافية؛ ولتنفيذ ثالث مجموعات من الدورات 
التدري�بية )مع 45 مشاركًا/ة(؛ ولوضع وطباعة 

دليل سهل االستخدام للمواقد، ولتوجيه 
شبكة المدرب�ني/ات في الكاميون.

 
زاد عدد المستفيدين بأكرث من الضعف من 

250 في األصل إلى 500 امرأة اآلن، ومن 50 
إلى 110 رجال مدّرب�ني.

النتائج التحويلية
قيمة فريدة         



النموذج الحضري المستدام لالقتصاد التضامني

ENDA COLOMBIA 

بداية المشروع: 2012، سنة الفوز بالجائزة: 2019

وضعت »ENDA Colombia« مفهومًا حضريًا شامالً في الضواحي الجنوبية لبوغوتا مع البستنة القادرة على الت�كّيف 
مع المناخ، واالستهالك المسؤول، واالعرتاف الرسمي بالنساء العامالت على إعادة التدوي�ر كعوامل بيئية للتغي�ي 

ومقدمات لخدمة عامة. وبفضل التدري�بات على إدارة الموارد الطبيعية، ومواضيع عدم المساواة بني الجنسني 
والذكورة، والسياسات العامة المحلية ومبادرات المواطنني/ات، حصل/ت المستفيدون/ات على التمكني الالزم 

لممارسة حقوقهم/ن الديمقراطية، وحماية بيئ�ته/ن وتراثه/ن الثقافي. وقد نسج هذا المشروع الجماعي روابط 
تضامنّية قوية بني الجيان واألجيال، وساهم في بناء السالم في كولومبيا.

لالتصال

بدعم مالي من: 

الوكالة الفرنسية للتنمية؛ جامعة فالنسيا؛ بلدّية باريس؛ وجمعّية 
»Quartiers du monde Association«؛ 

»Label Paris Co-Développement Sud«

البلد: كولومبيا
الممثلة: ماريا فيكتوريا بوخاكا بيناغوس

mariavictoria.bojaca@endacol.org :الربيد االلكرتوني
 Calle 12 B#6 82 oficina 503 :العنوان

Bogotá, Colombia

www.endacol.com



1

ما الممّيز في هذا المشروع

عرض نموذجا مثاليًا لالقتصاد التضامني 
اّلذي يهدف إلى إنشاء مدينة مستدامة 
ومتوافقة مع منظور النوع االجتماعي. 

ويمارس هذا النهج الحضري الفريد، القائم 
على المعارف والموارد المحلية، الفتيات 

والفتيان والمراهقون/ات والكبار ألكرث من 
30 عامًا.

مفهوم تدريب المدرب�ني/ات حيث تضطلع 
المرأة بأدوار قيادية، ما يزيد من تحّكمها 

باإلنتاج والدخل. وي�ؤدي ذلك إلى تغي�ي 
إي�جابي في أدوار الجنسني، ما يمّكن المرأة 
من قيادة ت�كرار نموذج االقتصاد التضامني.

 

آثار الجائزة

اكتسبت النساء المزيد من االعرتاف داخل 
مجتمعاتهن. وعززت المنظمة الخربات في 

مجال المناصرة، والتواصل، وريادة األعمال، 
والقدرات اإلدارية بشكل عام.

مّكنت المنحة منظمة »Enda Colombia« من 
التغّلب على الصعوبات أثناء جائحة كوفيد، 

وإطالق أنشطة التوعية، وورش عمل حول 
الصحة النفسية، ومن دعم المهاجري�ن/ات 

المحتاجني/ات.

قيمة فريدة         

»فّكروا/فّكرَن واحلموا/احلمَن وابنوا/ابننَي 
بشكل جماعي من أجل عالم مستدام وعادل 

بني الجنسني.«

ماريا فيكتوريا بوخاكا بيناغوس  

النتائج التحويلية

6,430 مستفيدًا/ة مباشرًا/ة 

حصول 26 امرأة من القائمات بإعادة التدوي�ر 
على االعرتاف بهن كعوامل للتغي�ري البيئي 

ومقّدمات لخدمة عامة

مبادرتان لالدخار واالئ�تمان أنشأتهما نساء 
من أجل النساء المحرومات من الوصول إلى 

الخدمات المصرفية النظامية 

إقامة بنك البذور تحالفات مع مجتمعات 
السكان األصلي�ني إلنقاذ األغذية التقليدية 

والبذور األصلية

توفري 21 مدرجًا حضريًا لإلنتاج الزراعي الغذاء 
الصحي وبأسعار معقولة 

مشاركة 20 متحدثة في عمليات صنع القرار 
البلدية بشأن البيئة، والنوع االجتماعي، 

ومواضيع الموازنة المحلية



Southern Africa Women 
for Climate Justice

شغف النساء بالعمل المناخي المجتمعي

بداية المشروع: 2014، سنة الفوز بالجائزة: 2015

مــن خــالل« منهجيــة التعّلــم والبنــاء«، تــّم تمكــني 2000 مــزارع ومزارعــة فــي المجتمعــات الريفية الســتخدام وصيانة 
التقنيــات الجديــدة للزراعــة، والحصــاد المائــي، وإدارة النفايــات، والطاقــة المســتدامة -بمــا فــي ذلــك مراجل الغاز 

الحيــوي. كمــا أنشــئت شــبكة مــن النســاء الرائــدات فــي مجــال الت�كنولوجيــا لنقــل معارفهــن ومهاراتهن إلــى المزيد من 
المجتمعــات المحليــة. وبــرزت مؤسســات اجتماعيــة جديــدة بمبــادرة مــن القيــادات النســائية، لبنــاء القــدرة علــى الت�كّيف 

مــع المنــاخ والســيادة الغذائية.

لالتصال

www.gendercc.org.za

البلد: جنوب أفريقيا 
الممثلة: بيثا شيورو

bertha@gendercc.org.za :الربيد االلكرتوني
 GenderCC SA, Wolmarans Street Joubert :العنوان

Park, Johannesburg, Southern Africa

االتحاد األوروبي، وبدعم تمويلي مشرتك من منظمة أوكسفام 
/ حكومة الفالندرز من أجل المتابعة

بدعم مالي من: 

GENDERCC SA



1

ما الممّيز في هذا المشروع

أطلق المشروع العنان للديناميكيات الريادية، 
مع وضع النساء والشباب االسرتاتيجيات حول 

األنشطة البديلة المدّرة للّدخل. فأنشأوا 
تعاونية لمعالجة المانجو وإنتاج »أشار 

المانجو« وبيعه. كما شرع مرّبو ومرّب�يات 
النحل في أعمالهم الخاصة لجهة العسل 

العضوّي. وبادر الشباب إلى جمع سماد 
الحيوانات وبيعه ألصحاب وصاحبات مراجل 

الغاز الحيوي.

 »GenderCC SA« تجدر اإلشارة إلى أّن
أسندت توصياتها حول سياسة وطنية للتغّي 

المناخي ت�كون متوافقة مع منظور النوع 
االجتماعي إلى أمثلة الممارسات الجّيدة 

هذه. 

آثار الجائزة

دعمت هذه المنحة النساء في الكاب الغرب�ّية 
إلنشاء مؤسسات اجتماعية، واإلسهام في 

اقتصاد محلي مستدام.

تحظى »GenderCC SA« باالعرتاف بصفتها 
جهة فاعلة مهمة تناضل ألجل العمل 

المناخي العادل بني الجنسني، من خالل 
إرسائها شراكات جديدة مع منظمات 

مجتمعية أخرى ومؤسسات حكومية كذلك.

قيمة فريدة         
النتائج التحويلية

»تحقق نجاحنا عندما أدرك الناس القوة في 
داخلهم وطّوروا رغباتهم الخاصة.«

بريثا شريورو  

2000 مزارع ومزارعة هم المستفيدون 
المباشرون من المشروع

تركيب الطاقة الشمسية، واستخدامها 
وصيانتها

تركيب مراجل الغاز الحيوي، واستخدامها 
وصيانتها

الحصاد المائي لري حدائق اإلنتاج الغذائي

إنشاء تعاونيتني زراعّيتني



لالتصال

الوكالة الفرنسية للتنمية؛ ومؤسستا شارل ديغول وأمي 
موناكو ألربت الثاني؛ و«Région Occitanie«؛ وجمعّيتا 
»E2S2D and Essaouira Mogador«؛ ومؤسسة فرنسا 

)FDF(

بدعم مالي من: 

تعاونيات الطاقة الشمسية النسائية من أجل اقتصاد 
محلي مستدام

بداية المشروع: 2008، سنة الفوز بالجائزة: 2016

يسهم هذا المشروع في االنتقال إلى الطاقة المتجددة، وفي االقتصاد المحلي الشامل في الريف المغربي. فقد 
بدأت تظهر سلسلة قيمة من تقنيات الطاقة الشمسية اإلنتاجية لتجهيز األغذية الزراعية، بناء على النموذج التعاوني 

الشامل. وتشارك 600 امرأة ريفية بشكل فاعل في سياسة التخفيف من حدة المناخ في منطقتهن، ما ينتج عنه 
فرص عمل تعّزز تمكني المرأة اقتصاديًا وسياسيًا. وستخدم المواقد، والمجففات، وأفران التحميص العاملة بالطاقة 

الشمسية نوعّية متنّوعة ومحّسنة لمجموعة واسعة من المنتجات الزراعية، ما يقّلل من انبعاثات غازات الدفيئة ويعّزز 
األمن الغذائي آلالف السكان في المناطق شبه القاحلة.

 UCFA & FMVI.RSA

مؤسسة محمد السادس للبحوث حول 
شجرة األركان

البلد: المغرب 
الممثلة: الربوفسروة كاتم العلوي

alaouikma@yahoo.fr :الربيد االلكرتوني
العنوان: كلية الطب والصيدلة في الرباط، 

 Rabat Instituts, Agdal, 6203 .ص.ب
Rabat, Maroc

اتحاد تعاونيات النساء إلنتاج زيت األركان

البلد: المغرب 
الممثلة: جميلة إدبوروس

ucfa.tissaliwine@gmail.com :الربيد االلكرتوني
 7rue Al Khansa Cité Dakhla :العنوان

Agadir, Maroc
www.cooperative-argane.com



1

ما الممّيز في هذا المشروع

ينجم عن اإلنتاج المحلي لتقنيات الطاقة 
الشمسية وظائف للنساء في صناعة يهيمن 
عليها الذكور. ويمّكن ذلك ظهور قطاع جديد، 

كما يؤثر ت�أثيًا كبيًا في عملية التخفيف 
في المناطق الريفية، من خالل االستخدام 
الواسع لمعدات الطاقة الشمسية بأسعار 

معقولة.

بفضل المهارات المكتسبة حديثًا، يتّم تمكني 
النساء العامالت في التعاونيات اإلنتاجية من 

خالل التحّكم بسلسلة القيمة بأكملها.

آثار الجائزة

رّسخت سمعة اتحاد تعاونيات النساء إلنتاج زيت 
األركان، باعتباره صاحب مصلحة ذي الصلة في 

سياسات الطاقة والمناخ، بحيث يتم إشراك النساء 
المحليات العامالت في التعاونيات في هيئات 

صنع القرار.

وّسعت مؤسسة محمد السادس للبحوث 
حول شجرة األركان والمحافظة عليها واالتحاد 

شبكتهما، وأقاما شراكات فنية ومالية جديدة. كما 
اكتسبا قدرات جديدة في مجال المناصرة بشأن 

المساواة بني الجنسني والعدالة االجتماعية.

قيمة فريدة         
النتائج التحويلية

»يجب أن تشارك النساء في قطاع الطاقة 
ألنهن على دراية باالحتياجات واألولويات.«

جميلة إدبوروس 

عمل 600 امرأة على تحسني مهاراتهن 
في مجال اإلدارة التعاونية، والحوكمة 

واالسرتاتيجية 

تعاونيتان نسائيتان للطاقة في طور 
التطوي�ر وإتقان 40 أخصائية فنية ت�كنولوجيا 

الطاقة الشمسية 

قرية شمسية واحدة: 15 عائلة مجّهزة 
بمواقد شمسية، وفرن شمسي 1، ومضخة 

1، وحمام 1 

االعرتاف بمعارف األجداد والجدات في 
العمل المناخي، وبحماية التنّوع البيولوجي

تراجع عبء العمل على النساء بشكل كبري، 
حيث يقضنَي ساعات أقل في جمع الحطب 

والطهي



CFLEDD 
 Coalition des Femmes

Leaders pour l’Environne-
 ment et le Développement

Durable

لالتصال

www.cfledd.org

البلد: جمهورية الكونغو الديموقراطية
الممثلة: دوروثي ماري ليسينغا

cfleddrdc@gmail.com :الربيد االلكرتوني
 4012Avenue OUA :العنوان

Kintambo/Kinshasa

 ،)RRI( الوكالة الرنوي�جية للتعاون اإلنمائي، ومؤسسة الرنوي�ج للغابات المطية، ومبادرة الحقوق والموارد
والصندوق العالمي للحياة الربية )WWF(، ومؤسسة »Full Circle Foundation - John Filo «، والخدمة 

»Synchronicity Earth« ومنظمة ،)AJWS( العالمية لليهود األمريكي�ني

بدعم مالي من: 

حصول المرأة على حقوق حيازة األراضي: خطوات 
أساسية نحو العدالة المناخية

بداية المشروع: 2016، سنة الفوز بالجائزة: 2018

بلغ ائ�تالف القادة النساء من أجل البيئة والتنمية المستدامة محّطة أساسية في منح المرأة إمكانية الوصول إلى 
األراضي، من خالل اعتماد تشريعات جديدة رائدة في مجال األراضي والغابات، في 8 مقاطعات في جمهورية الكونغو 

الديمقراطية. وبإشراك 480 مناِصرة مدّربة في رسم الخرائط التشاركي والحوار مع الزعماء التقليدي�ني، وأفراد من 
المجتمع، والسلطات المحلية، أطاح االئ�تالف أحد أكرب الحواجز أمام مشاركة المرأة في العمل المناخي. كما يدعم 

المشروع المزارِعات في تطوي�ر أنشطة الحراجة الزراعية )زراعة أشجار الفاكهة، واألكاسيا، وترب�ية الماشية الصغية(، 
وفي تحديد األنشطة الصناعية غي القانونية. ومن خالل الرتوي�ج لمعارف األجداد والجّدات، يمّكن االئ�تالف نساء الشعوب 

األصلية ويحّسن األمن الغذائي.

CFLEDD



1

ما الممّيز في هذا المشروع

يوّحد برنامج تدريب المدرب�ني/ات الناجح النساء 
من مختلف اإلثنيات في نضال مشرتك من 

أجل حقوقهن. وتشمل الحوارات البناءة 
جميع أفراد المجتمع المحلي والزعماء 

التقليدي�ني، وت�تيح للمرأة حقوقًا جديدة في 
األراضي.

أّدى المشروع إلى اعتماد تشريع جديد 
مع إعطاء سندات ملكية األراضي الرسمية 

للنساء. وقد أثبتت مالكات األراضي الجديدات 
قدرتهن على تنفيذ أنشطة التخفيف من حّدة 

آثار التغي المناخي والت�كّيف معه. وترشد 
هذه النتائج تنقيح خارطة الطري�ق الوطنية 

للمناخ.

آثار الجائزة

تّم بث االعرتاف الدولي عرب وسائل اإلعالم 
الوطنية، ما أتاح لهذه المبادرة الرمزّية توسيع 

نطاقها بسرعة وبشكل كبي، مع اعتماد 8 
مقاطعات التشريعات الجديدة حتى هذه اللحظة.

نشر ائ�تالف القادة النساء من أجل البيئة والتنمية 
المستدامة ورقة موقف أدمجت توصياتها في 

المساهمات المحددة وطنيًا المنقحة، وفي 
مشروع التشريع الجديد بشأن سياسة األراضي 
والغابات. وساهمت المنحة في إنشاء مشتل 

لألشجار.

قيمة فريدة         
النتائج التحويلية

»علينا معالجة النظام القانوني المتجّذر في 
التفكي االستعماري والذكوري«

دوروثي ماري ليسينغا

تدريب 480 محامية، من خالل نموذج تدريب 
المدّربات 

رسم خرائط لـ1600 هكتار من األراضي 
المملوكة لنساء، المعرتف بها من قبل 

السلطات المحلية

إفادة 125 امرأة بشكل مباشر من زيادة 
األمن الغذائي والدخل 

المصادقة على 7 سندات لملكية أراٍض 
لنساء  

إدماج المشروع في السياسة الوطنية 
للمناخ ومشروع التشريع الجديد بشأن 

سياسة األراضي والغابات 



البلد: غينيا-بيساو
الممثلة: بولني النسون

contact@universsel.org :الربيد االلكرتوني
 UNIVERS-SEL, Terre de Sel - Pradel, :العنوان

44350 Guérande, France

www.universsel.org

إنتاج الملح واألرز: عندما تلتقي دراية األجداد والجّدات 
باالبت�كار

بداية المشروع: 2016، سنة الفوز بالجائزة: 2019

مّكنت »UNIVERS-SEL« 1500 امرأة و500 رجل من استخدام تقنيات مبت�كرة إلنتاج الملح واألرز، تحافظ على أشجار 
المانغروف وتخّفف بشكل كبي من استهالك الحطب. كما أّدى إنتاج الملح بواسطة الطاقة الشمسية وإدارة المياه 

المستدامة إلى تحسني ظروف العمل، والصحة والمحاصيل. واكتسبت النساء مهارات فنية وقدرات إدارية جديدة. 
وأنشأت جمعية »UNIVERS-SEL« رابطتني للمنتجني والمنتجات، حيث حظي 200 عضو بسلطة التحكم وصنع القرار لجهة 

سلسلة القيمة واألسواق. وقد مّكنت أنشطة التدريب والرصد المرأة من أداء دور قيادي في تحقيق االستقرار في 
االقتصاد المحلي، وحماية النظم البيئية.

ويعرَتف بالمشروع كاسرتاتيجية مناخية مجتمعية ذات الصلة.

UNIVERS-SEL

لالتصال

الوكالة الفرنسية للتنمية، مؤسسة راجا )Raja(، المجلس البلدي لمنطقة 
لوار األطلسية، كاب أتالنتيك )Cap Atlantique(، مؤسسة ملح غياند، اللجنة 

الفرنسية للتضامن الدولي )CFSI(، ومؤسسة فرنسا.

بدعم مالي من: 



رابطتان لمنتجي ومنتجات الملح أنشأتهما 
200 امرأة في 4 قرى

اعتماد 1000 منتجة للملح   و500 منتج لألرز 
 تقنيات جديدة قادرة على الت�كّيف مع 

التغي�ري المناخي

تحّسن األمن الغذائي لـ30,000 شخص 

استهالك الحطب: 3 أطنان أقل من الحطب 
لكل طن من الملح المنتج

إدارة ساحلية مجتمعية وقائمة على النظم 
البيئية 

* CTCN: مركز وشبكة ت�كنولوجيا المناخ.
إحدى هيئ�تي آلية الت�كنولوجيا التابعة التفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغّي المناخ

1

ما الممّيز في هذا المشروع

أّدى تبادل معارف األجداد والجّدات بني 
الشمال والجنوب، مصحوبًا بالتقنيات 

المبت�كرة، إلى والدة أنماط تنموّية شاملة 
وقادرة على الت�كّيف مع التغّي المناخي. كما 

يخّفف تجفيف الملح بالطاقة الشمسية من 
االنبعاثات وي�بّدل ظروف العمل. وفي حقول 
األرز، توّفر أنابيب المياه والسدود المدّعمة 

الحماية من االرتفاع المفرط لمياه البحر 
وتعّزز استقرار المحاصيل.

يثبت النهج التشاركي القائم على نقل 
المعارف من قبل 76 من »قادة الملح 

الشمسي« المدّرب�ني، إضافًة إلى مشاركة 
الرجال في بناء السدود لحقول األرز، أّنه 

عامل نجاح أساسي.

آثار الجائزة

وّسعت جمعّية »UNIVERS-SEL« شبكتها وأقامت 
 .*)CTCN( روابط مع مركز وشبكة ت�كنولوجيا المناخ

وقد مّكنها االعرتاف والتوجيه الدولّيان من 
الحصول على تموي�ل إضافي، وتوسيع نطاق 

أنشطتها ليشمل 500 مستفيد/ة إضافي/ة.
ويستهدف التدريب الجديد مهارات اإللمام 

بالقراءة والكتابة والمحاسبة.

بفضل المناصرة اّلتي قامت بها جمعّية 
»UNIVERS-SEL«، اعرتف االتحاد األوروبي بهذا 
المشروع اسرتاتيجيًة مناخية مجتمعية شاملة.

* مركز وشبكة ت�كنولوجيا المناخ

قيمة فريدة         
النتائج التحويلية

»إّن تبادل المعارف واالبت�كار الت�كنولوجي 
البسيط أساسيان لكال النساء والرجال للحصول 

على الملكية والنجاح في توسيع نطاق ما 
يفعلون.« 

بولني النسون



 Cameroon Gender 
Environment Watch &

نساء الشعوب األصلية يحافظن على غابة كيلوم إي�جيم، 
ويغرّيَن الحياة واالقتصاد المحلي

بداية المشروع: 2011، سنة الفوز بالجائزة: 2019

تشرِك المنظمة الكاميونية لرصد البيئة والنوع االجتماعي النساء اإلثنيات في إعادة التحري�ج والزراعة العضوية، 
لمنع ت�آكل الرتبة وحرائق الغابات. وتعتمد المنظمة على مجموعات ثقافية، ودينية، وتضامنية لتوفي تعليم الحراجة 

الزراعية لـ50000 امرأة، وكذلك تقديم المشورة واإلرشاد لضحايا العنف األسري من الشباب. وأدى الت�كافؤ بني الجنسني 
في المجالس التنفيذية لمؤسسات الغابات الـ7 إلى تغي�ي العالقات الذكورية في المجتمعات المحلية. وتّم تدريب 1600 

امرأة على مشاتل الشجر، وترب�ية النحل، ومهارات األعمال والتسوي�ق. كما تّم ت�أسيس 5 تعاونيات للعسل، باإلضافة 
إلى 100 شركة متناهية الّصغر، وصغية ومتوسطة الحجم تنتج شمع العسل، وعصي العسل، والصابون والشموع. 

وت�تمتع النساء بالسيطرة على سلسلة القيمة بأكملها، فيما يعّززَن أيضًا قدرة مجتمعاتهن على الت�كّيف.

CAMGEW

لالتصال

بدعم مالي من: 

منظمة النحل من أجل التنمية )Bees For Development(، والمرفق الفرنسي للبيئة العالمية )FFEM(، واالتحاد الدولي 
لحفظ الطبيعة )IUCN(، ومنظمة حياة الطيور الدولية، ومؤسسة سويسهاند )Swisshand Foundation(، واالتحاد 

العالمي للمرأة الريفية )ACWW(، وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي )UNDP(، ومؤسسة نيو إنغالند للمختربات 
.)New England Biolabs Foundation( البيولوجية

البلد: الكاميون
الممثلة: سيفيدزيم إرنستني ليكيكي

leikeki1985@yahoo.com :الربيد االلكرتوني
 17OkuNorth West Region :العنوان

Cameroon

www.camgew.com



50,000 مستفيد/ة من الت�ثقيف حول الحفاظ 
على الغابات

تدريب 400 مزارعة على ممارسات الحراجة 
الزراعية

/مرّب�ية  إنشاء 5 تعاونيات عسل لـ2000 مربٍّ
نحل

الت�كافؤ بني الجنسني في المجلس التنفيذي 
لـ7 مؤسسات محلية للغابات، حيث كانت 

النساء مستبعدات في السابق

اإلدارة الساحلية المجتمعية والقائمة على 
النظم البيئية

1

ما الممّيز في هذا المشروع

تعزز المنظمة الكاميونية لرصد البيئة 
والنوع االجتماعي مخططًا فريدًا للريادة 

االجتماعية يرّكز على مشاتل األشجار، وترب�ية 
النحل، والمنتجات الثانوية المحّولة، التي 

تعتمد على رفع معارف المرأة الفنية وثقتها 
بنفسها. ويدفع هذا النموذج قدمًا بالتمكني 

االجتماعي االقتصادي للمرأة وباالقتصاد 
المحلي.

يعّزز المشروع التعاون القوي وتبادل 
المعارف بني المجتمعات المحلية والسلطات 

العامة، ومعاهد ومؤسسات البحوث، ما 
يضمن التعّلم المستمر لحماية مستدامة 

للغابات والتنوع البيولوجي.

آثار الجائزة

تّم استخدام المنحة لبناء قدرات ريادة األعمال لـ19 
شابة بغية تعزي�ز سلسلة قيمة العسل المحلي، 

وكذلك بغية تطبيق تدابي االستجابة لجائحة 
كوفيد-19.

حّسنت المنظمة الكاميونية لرصد البيئة والنوع 
االجتماعي تواصلها مع 6000 امرأة إضافية 

انضممن إلى أنشطة حماية الغابات، والت�ثقيف 
البيئي، وتقديم المشورة واإلرشاد في مجال 

حقوق المرأة.

قيمة فريدة         
النتائج التحويلية

»إّن إشراك النساء والفتيات أمر ضروري 
لبناء مجتمع يعيش وي�زدهر في انسجام مع 

الطبيعة.«

سيفيدزيم إرنستني ليكيكي



لالتصال

نظم بيئية زراعية يملكها المجتمع وعادلة بني الجنسني: 
ركيزة للت�كيف مع التغرّي المناخي

بداية المشروع: 2014، سنة الفوز بالجائزة: 2018

تعزز حركة الحياة الخضراء القدرة النموذجية على الت�كّيف مع التغي المناخي في المناطق الريفية، من خالل تنفيذ 
نظم بيئية زراعية منطقية ت�توافق مع منظور النوع االجتماعي، تّم تصميمها مع 10 مجتمعات محلية في مقاطعات 

مومبوا )Mumbwa( ومونز )Monze( ولوانشيا )Luanshya(. وبناًء على النجاح الكبي اّلذي حّققته، ُتناصر الحركة إدماج 
االسرتاتيجيات الزراعية البيئية في السياسة الوطنية لزامبيا في مجاَلي الزراعة والت�كّيف مع التغّي المناخي. وبفضل 

الشراكات االسرتاتيجية الجديدة مع الحكومة والقطاع الخاص العتماد مواقد الطاقة الشمسية، ساعدت حركة الحياة 
الخضراء في منع إزالة الغابات والحد من عبء العمل األَسري على المرأة. ومع اضطالع النساء اآلن بأدوار قيادية، 
أصبحت المساواة بني الجنسني ركيزة قوّية لهذا المخطط الزراعي الساعي إلى المحافظة على البيئة، إلى جانب 

معارف المجتمع.  

GREEN LIVING MOVEMENT

بدعم مالي من: 

وزارة الشؤون الخارجية في فنلندا من خالل حركة الحياة الخضراء 
فنلندا، ومتطّوعون.

البلد: زامبيا
الممثل: كاليف تشيبول

 glmglobal.zambia@gmail.com :الربيد االلكرتوني
 Plot# 163 Kudu Road 38254 :العنوان

Kabulonga Lusaka, Zambia

www.glmglobal.org



إفادة 6000 امرأة ورجل بشكل مباشر من 
المشروع

اعتماد 50 أسرة الطاقة الشمسية لمواقد 
الطهي، وإضاءة منازلها وشحن األجهزة 

اإللكرتونية الصغرية

إنشاء 4 تعاونيات للتسوي�ق بغية تعزي�ز 
مبيعات المنتجات، والقدرة التنافسية وأمن 

الدخل

انتخاب 25 من القيادات النسائية كأمينات 
صندوق في لجان التنمية، وهي مناصب 

يشغلها الرجال تقليديًا

زيادة 35,000 من أفراد المجتمع معارفهم 
بشأن التخفيف من آثار التغري المناخي 

والت�كّيف معه

1

ما الممّيز في هذا المشروع

ترّوج حركة الحياة الخضراء للنظام البيئي 
الزراعي كحركة اجتماعية ناجحة، وتنّفذ 

حمالت سرد القصص والنقاش بالصور باللغات 
التقليدية، كما تعرض نجاحات »المزارعني/

ات المدافعني/ات عن الت�كّيف مع التغي 
المناخي« في اإلذاعة واألسواق المحلية. 

ويحث ذلك على تحقيق العدالة بني الجنسني 
والتمكني االقتصادي للمرأة.

يدمج نهج الملكية للمجتمع احتياجات 
المزارعات في تطوي�ر النظم الغذائية 
المستدامة. وإنهن يشاركَن في صنع 

القرار بشأن الوصول إلى الموارد الطبيعية 
وإدارتها، والسيادة الغذائية، والعمالة 

الريفية، والبيئة اآلمنة.

آثار الجائزة

تم استخدام المنحة لشراء الماشية الصغية من 
أجل تنويع مصادر دخل المزارِعات. وقد كفل ذلك 

قدرًا أكرب من االستقاللية المالية، واسرتاتيجية 
ت�كيُّف مناسبة للمجتمعات المحلية في المناطق 

الجافة.

عزز برنامج التوجيه الخاص بالحلول المناخية 
العادلة بني الجنسني قدرات حركة الحياة الخضراء 

في الرصد والتقي�يم، وسمح لها بتوسيع شبكتها، 
وإقامة شراكات جديدة وت�أمني المزيد من 

التموي�ل.

قيمة فريدة         
النتائج التحويلية

»تعّلموا/تعّلمَن من المجتمع المحلي، وابنوا/
ابننَي على معارفهم، واسمحوا/اسمحَن لهم 

بأن يكونوا أسياد وسّيدات مصيهم.« 

كاليف تشيبول



صّيادات السمك ُيعدَن ت�أهيل النظم البيئية في »َسلوم« 
ويدافعن عن حقوقهن

بداية المشروع: 2014، سنة الفوز بالجائزة: 2016

باستخدام نهج التحّول الخاص بالنوع االجتماعي، تدعم منظمة »Enda Graf Sahel« 4800 صّيادة في »دلتا سلوم« 
)Saloum Delta(، إلعادة ت�أهيل النظام البيئي لغابات المانغروف المتدهورة بسبب الصيد الصناعي المكثف والتغي 

المناخي. كما تعمل على إعادة التحري�ج، وإعادة زراعة المحار، والبستنة العضوية. وقد تمّكنت النساء بفعل تدري�بهن 
على التحّدث في العلن والمناصرة من إدماج لجان تنظيم صيد السمك المحلي، وفرض قيود على الوصول إلى 

المناطق المحمية. كما سمح لهن إطار التشاور الجديد بشأن إدارة الموارد من الحد من اإلفراط في منح تراخيص الصيد. 
باإلضافة إلى ذلك، نشرت المنظمة مواقد متَقنة لتحوي�ل المنتجات البحرية تخفض االنبعاثات من الحطب بنسبة %75.

ENDA GRAF SAHEL

لالتصال

بدعم مالي من: 

الوكالة الفرنسية للتنمية، والمؤسسة الفرنسية الدولية لخليج 
أرغني )Fondation Internationale du Banc d’Arguin(، والمنظمة 

 ،)Le monde selon les Femmes( غي الحكومية: العالم وفقًا للنساء
)Fondation RAJA( ومؤسسة راجا

البلد: السنغال
الممثلة: فاتو ندوي

fatou.ndoye@endagrafsahel.org :الربيد االلكرتوني
 Cité millionnaire Grand Yoff BP, 13069  :العنوان

Dakar, Senegal

www.endagrafsahel.org



 

تدريب 4800 صّيادة على التحّدث في العلن، 
والقيادة والمناصرة

إنشاء 6 مجموعات مصالح اقتصادية للزراعة 
ومصائد األسماك

تحسني البستنة العضوية والتحّول الغذائي 
الغذاء، وتنويعها النظام الغذائي لألسرة

تخفيض استهالك الحطب بنسبة 75% من 
ن خالل نشر 200 موقد محسَّ

توليد 180 امرأة دخالً جديدًا وإفادة 200 امرأة 
من نظام صندوق متجدد جديد يعّزز االنتقال 

إلى الطاقة المتجّددة

ضّم 20 من القيادات النسائية إلى هيئات 
تنظيم مصائد األسماك المحلية

1

ما الممّيز في هذا المشروع

أجرت منظمة »Enda« سلسلة من األبحاث 
والتدريب على النوع االجتماعي، ساهمت 

بشكل كبي في الحد من العنف األسري 
وتعزي�ز التضامن االقتصادي:

- تحليل العالقات الخاصة بالنوع االجتماعي في      
  اقتصاد صناعة مصائد األسماك وحوكمتها

- التحليل التشاركي لتقسيم العمل في األسرة، 
  ما دفع الرجال إلى تقاسم بعض من عبء أعمال  

  الرعاية المنزلية الملقى على عاتق المرأة
- بحث بقيادة ناشطني وناشطات شباب حول 

  الذكورة في المجتمعات المحلية
- وحدات تدري�بية موّحدة بشأن أوجه عدم 

  المساواة بني الجنسني والقيادة النسائية

آثار الجائزة

تّم استخدام المنحة لشراء 45 موقدًا محّسنًا 
وإنشاء صندوق متجدد. كما تحّسنت ِخربة منظمة 

»Enda Graf« في كتابة مقرتحات المشاريع من 
خالل برنامج التوجيه.

استجلبت الجائزة اعرتافًا وطنيًا ودوليًا أّدى إلى 
تعاون جديد مع مركز وزارة البيئة والطاقة 

السنغالية لطلب المساعدة الفنية إلى مركز 
.*)CTCN( وشبكة ت�كنولوجيا المناخ

* مركز وشبكة ت�كنولوجيا المناخ

قيمة فريدة         
النتائج التحويلية

»ال تريد النساء أن يبدأن بالتصرف مثل »الفتيان 
الكبار«. بل ُيردَن الحفاظ على طرقهن وقيمهن 

الخاصة.«

فاتو ندوي



العمل المناخي المتجّذر في صحة المرأة وحقوقها 
الجنسية واإلنجابية

بداية المشروع: 2008، سنة الفوز بالجائزة: 2019

طرحت منظمة »FUNDAECO« نموذجًا إنمائيًا فريدًا يستند إلى حفظ الغابات المملوكة للشعوب األصلية، وضمان 
الصحة والحقوق الجنسية واإلنجابية للمراهقات في 100 من مجتمعات المايا والكيكشي في غواتيماال. ومع االعرتاف 
رسميًا بالقابالت كمساِهمات أساسيات في رفاه المجتمعات المحلية، تم إنشاء 28 عيادة صحية، توّفر رعاية األمومة 

والرعاية الصحية لـ50000 شخص، وتدعم ضحايا العنف القائم على النوع االجتماعي. وتؤّمن هذه العيادات حّيزًا لنساء 
الشعوب األصلية، الالئي يشّكلن المستخِدمات االساسيات لموارد الغابات، بغية تعزي�ز معارفهن ومهاراتهن في مجال 

الحراجة الزراعية ونظم اإلنتاج، مع حصولهن على المعلومات المتعلقة بتنظيم األسرة وحقوق المرأة.

FUNDAECO

لالتصال

بدعم مالي من: 

 ،)The Appleton Charitable Foundation( مؤسسة أبليتون الخيية
مؤسسة القمة )The Summit Foundation(، مؤسسة بيغسرتوم 

)Bergstrom Foundation(

البلد: غواتيماال
الممثلة: كاري�ن دوبوا

k.dubois@fundaeco.org.gt :الربيد االلكرتوني
Departments of Izabal  :العنوان

Huehuetenango and Peten Guatemala

www.fundaeco.org.gt



50,000 امرأة ورجل هم المستفيدون 
المباشرون

اعرتاف وزارة الصحة ب90 قابلة رسميًا 
كمقدمات لخدمة مجتمعية

دعم 5 مجموعات منتِجة ل300 امرأة في 
توليد دخل جديد

مشاركة 300 من القيادات النسائية في 
عمليات صنع القرار

تقديم 28 عيادة صحية )بينها عيادتان 
جّوالتان( الرعاية واالستشارة المنتظَمني 

ألكرث من 4000 شخص سنويًا

اعتماد 500 أسرة من الشعوب األصلية نظمًا 
مبت�كرة للحراجة الزراعية

1

ما الممّيز في هذا المشروع

عّزز ضمان الصحة والحقوق الجنسية 
واإلنجابية للمرأة ومشاركتها في اإلدارة 

المستدامة للموارد الطبيعية في مناطق 
الغابات المحمية. وي�رّوج نموذج اقتصاد 
الرعاية الحفاظ على التنّوع البيولوجي، 

وتمكني المرأة في خدمات السياحة البيئية 
وأنظمة الحراجة الزراعية.

بفضل برنامج المنح الدراسية والقيادة 
الشبابية، تذهب المراهقات من السكان 

األصلي�ني إلى المدرسة ويتعّلمن عن حقوق 
المرأة، كما تصل 64 شابة إلى المرحلة 

الثانوية والدراسات الجامعية حتى يصبحَن من 
القيادات المجتمعية.

آثار الجائزة

وّسعت »FUNDAECO« شبكتها، ما سمح 
للمنّظمة بت�كرار نموذج التطوي�ر الفريد هذا 

وتعزي�زه.

عّزز برنامج التوجيه الذي تقّدمه الجماعة 
المعنية بالمرأة وشؤون النوع االجتماعي 
من قدراتهن على ريادة األعمال النسائية 

والتمكني االجتماعي االقتصادي.

قيمة فريدة         
النتائج التحويلية

»إّن تمكني المجتمع من أجل العمل المناخي 
يبدأ باالعرتاف بالحقوق الجنسية للمرأة 

وحصولها على الرعاية الصحية.«

كاري�ن دوبوا



Gender Development 
Association

مراكز المعارف التقليدية للمرأة لتقي�يم النوع االجتماعي في 
العمل المناخي في جمهورية الو الديمقراطية الشعبية

بداية المشروع: 2017، سنة الفوز بالجائزة: 2017

ربطت جمعية تطوي�ر المساواة بني الجنسني ممارسات الحصاد التقليدية للمرأة بمبادرات سبل العيش المستدامة، 
لدى المجموعات اإلثنية المهمشة في المرتفعات الشمالية في الوس، وهي منطقة ت�كرث فيها مخاطر االنهيارات 

األرضية. واستنادًا إلى تقي�يم أّولي للنوع االجتماعي، تّم تحديد سياسات أساسية إلعادة ت�أهيل المعارف النسائية اّلتي 
تعود إلى األسالف، بشأن البحث عن المنتجات الحرجية غي الخشبية من أجل الحفاظ على التنوع البيولوجي وتحسني 

األمن الغذائي. وباستخدام إطار قائم على الحقوق، بَنت الجمعّية قدرات المرأة لتطّور األنشطة المدّرة للدخل، وتعّزز 
استقاللها المالي، وتصبح من بني القيادات. وقد دفع ذلك ُقُدمًا بإدماج المرأة في القرارات المجتمعية، وبت�أثيها 

في السياسة الوطنية للمناخ.

GENDER DEVELOPMENT ASSOCIATION

لالتصال

بدعم مالي من: 

 ،)The Appleton Charitable Foundation( مؤسسة أبليتون الخيية
مؤسسة القمة )The Summit Foundation(، مؤسسة بيغسرتوم 

)Bergstrom Foundation(

البلد: جمهورية الو الديمقراطية الشعبية
الممثلة: فانفيسا فونغسوثي

vanhvisa.vst@gmail.com :الربيد االلكرتوني
 Saphanthongnuea 101/5 Vientiane :العنوان

Lao PDR

www.gdalaos.org



إفادة 50 امرأة من برنامج تدريب المدرب�ني/
ات وإسهامهن في تحسني سبل العيش 

لـ4500 شخص

زيادة مساهمة المرأة في هياكل الحكم

اإلسهام في المرسوم المتعّلق بت�كافؤ 
الفرص للمجموعات اإلثنية

األمن الغذائي واألمن لجهة الدخل من خالل 
المنتجات الحرجية غري الخشبية المستدامة

التخفيف من مخاطر الكوارث الطبيعية 
والحفاظ على الموارد الطبيعية

1

ما الممّيز في هذا المشروع

من خالل دعم االقتصادات البديلة وسبل 
العيش المستدامة للغابات في النظم 

اإليكولوجية التي تدهورت بسبب اإلفراط 
في قطع األشجار، تسهم جمعية تطوي�ر 
المساواة بني الجنسني في التخفيف من 

مخاطر الكوارث الطبيعية.

إّنها تمكن النساء اإلثنيات من الحفاظ على 
الموارد الطبيعية من خالل مناصرة إصالح 

السياسات المتعلقة بممارسات الحصاد 
غي المستدامة مثل الصيد الكهربائي. وقد 

أسهمت هذه األنشطة في حل النزاعات بني 
 )Khmu( والخمو ) Hmong( جماعات الهمونغ

اإلثنية، التي تواجه النزوح الداخلي بسبب 
أنشطة الصناعات االستخراجية وقطع األشجار.

آثار الجائزة

است�ثمرت الجمعّية في دراسة ميدانية جمعت 
القيادات النسائية في القرى لتبادل معارفهن 
حول المنتجات الحرجية غي الخشبية مع الشباب، 

نة هذا النقل الشفهي باعتباره حكمة ثقافية  مثمِّ
مهمة ومصدرًا لألمن الغذائي.

نظرًا لالعرتاف الدولي في مؤتمر األطراف بدورته 
23، حصلت الجمعية على تموي�ل إضافي من خالل 

تطوي�ر شراكات جديدة مع منظمات غي حكومية 
دولية ألجل أنشطة المتابعة في المنطقة.

قيمة فريدة         
النتائج التحويلية

»لطالما كانت النساء اإلثنيات في الخطوط 
األمامية للت�كّيف مع التغّي المناخي. وإنهن 

ينتمنَي اآلن إلى الخطوط األمامية لصنع 
السياسات.«

إليزابيث ثيبهاونغ



البلد: الهند 
الممثلة: تروبتي جاين

trupti@naireetaservices.com :الربيد االلكرتوني
 B7 Aditya Flats, Opp Rusabh Society, :العنوان

 Fatehpura, Paldi, Ahmedabad 380007, Gujarat,
India

www.naireetaservices.com

بونغرو© : ت�كنولوجيا مبت�كرة للمياه ونموذج الملكية 
المشرتكة من أجل حياة أفضل

بداية المشروع: 2013، سنة الفوز بالجائزة: 2018

إّن بونغرو©، وهي تقنية إلدارة مياه األمطار طّورتها محليًا ونشرتها مؤسسة اجتماعية على نطاق واسع، تنقذ 
محاصيل المزارعني/ات من الفيضانات أثناء الرياح الموسمية وتؤّمن رّيًا كافيًا خالل مواسم الجفاف. وقد أعاَدت وجود 

 .)Gujarat( محصوَلني في السنة على األراضي الزراعية التي استنِفدت بسبب الملوحة والجفاف في والية غوجارات
كما وّفر نموذج الملكية المشرتكة، القائم على مجموعات المساعدة الذاتية للنساء وعلى الدعم الحكومي، األمن 

الغذائي ألكرث من 50000 مزارعة في سبع مقاطعات ومنع هجرة القوى العاملة من الريف إلى الحضر. وترّوج القيادات 
النسائية المدّربة في مجال المناخ للت�كنولوجيا بصفتهن خبيات مقابل أجر. وقد فازت بونغرو بعّدة جوائز واعتِمدت 

في فيتنام وبنغالديش وغانا.

NAIREETA SERVICES PRIVATE LIMITED

لالتصال

بدعم مالي من: 

ت�أمني المياه من أجل الغذاء )Securing Water for Food(، تحالف 
األلفية، اتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية، الدخل المكتَسب من 

.)earned income from sales( أجل المبيعات



األمن الغذائي وسبل العيش المستدامة 
لـ50,000 مزارع/ة مهمش/ة

االنتقال من الصعيد المحلي إلى الصعيد 
العالمي: إنشاء 32 امتيازًا في 5 بلدان، مع 

هدف الوصول إلى 5 مالي�ني مستفيد/ة

الحد من الفقر المدقع: زيادة دخل األسرة 
بنسبة تصل إلى 500 % في 5 سنوات

نموذج ت�كّيف للمناطق الساحلية وحماية 
المياه

أكرث من 8800 فدان من األراضي الزراعية 
المروّية من دون استغالل مفرط للمياه 

الجوفية

تدريب 121 من القيادات النسائية في مجال 
المناخ

1

ما الممّيز في هذا المشروع

تخّفف هذه الت�كنولوجيا الفريدة بأسعار 
معقولة من ملوحة المياه عن طري�ق نظام 

الرتشيح، ودرء التصّحر. ويمكن كل وحدة تخزي�ن 
1-4 مليون لرت من مياه الفيضانات ورّي أكرث 

من 22 فّدان خالل موسم الجفاف. وقد أتاح 
التحسني الفني المستمر ودعم السلطات 

اإلقليمية توحيد الوحدات وخفض ت�كلفة 
االست�ثمار.

تخضع النساء المشاركات في الملكية 
للتدريب على بناء األنظمة وصيانتها. ومع 

تضاعف المحاصيل والدخل، ومن خالل دورهن 
كقيادات نسائية في مجال المناخ، يتم 
تمكينهن ويشاركَن في إدارة المجتمع.

آثار الجائزة

شّكل االعرتاف الدولي بمركز وشبكة 
ت�كنولوجيا المناخ والتعاون معه دعمًا إضافيًا 

حيوّيًا.

ساعد برنامج التوجيه خدمات »نايريتا« 
على تعزي�ز قدراتها المالية وقدرات إدارة 

الموظفني/ات. فقد بنت اسرتاتيجية امتياز 
جديدة ستفتح األبواب للنشر في جميع أنحاء 

العالم.

قيمة فريدة         
النتائج التحويلية

»عندما تعّبئ النساء المهمشات طاقاتهن 
حول ت�كنولوجيا مبت�كرة، يحّسن ذلك من 

قدرتهن على الت�كّيف ويعيد لهن كرامتهن 
أيضًا.«

تروبتي جاين



النساء الريفيات، المدافعات عن الحفاظ على البذور 
والتنّوع البيولوجي

بداية المشروع: 2011، سنة الفوز بالجائزة: 2017

حّولت جمعّيتا البدائل الزراعية البيئية التضامنية و«نافدانيا« قدرة 69 قرية في شمال الهند على الت�كّيف، من خالل 
ت�ثمني معارف النساء بشأن الحفاظ على التنوع البيولوجي، ودورهن كحافظات لبنوك البذور. كما رفع 1457 مزارعًا 

)80% منهم نساء( من مهاراتهم من خالل التدريب الميداني، وتحسني خصوبة الرتبة ورطوبتها )زيادة المواد العضوية 
بنسبة 25%( وكذلك تجهيز األغذية. وعّززت 274 امرأة من حافظات البذور السيادة الغذائية آلالف المزارعني/ات وتنّوع 

المحاصيل المزروعة. وت�تبادل مجموعات المساعدة الذاتية التقنيات، وتحّسن األنشطة المدّرة للدخل، وتقيم شبكة 
مبيعات تجارية عادلة. وقد أّثرت مناصرة »نافدانيا« بشكل مباشر في قرار والية أوتاراخند )Uttarakhand( بأن تصبح 

عضوّية بنسبة %100.

NAVDANYA & SOL

 RAJA Danièle( مؤسسات: راجا دانيل ماركوفيتشي
 ،)Lea Nature( »ومؤسسة فرنسا، و«ليا ناتور ،)Marcovici
و«أنسوليت باتيسور« )Insolites Bâtisseurs(، وسوليديف 

)SOLIDEV( - بلدية باريس.

بدعم مالي من: 

جمعية »نافدانيا«

البلد: الهند  
الممثلة: د. فاندانا شيفا

navdanya@gmail.com :الربيد االلكرتوني
العنوان: 

A-60, Hauz Khas New Delhi - 110 016

جمعية البدائل الزراعية البيئية التضامنية

البلد: فرنسا 
الممثلة: كلوتيلد باتو

 contact@sol-asso.fr :الربيد االلكرتوني
 20rue de Rochechouart 75009 :العنوان

Paris, France
www.sol-asso.frwww.navdanya.org

لالتصال



تدريب 1457 مزارعًا على إيكولوجيا الزراعة 
)80% من النساء(، وتحسني األمن الغذائي 

لـ55000 نسمة في 69 قرية

38 مجموعة للمساعدة الذاتية، مع 606 
نساء يتشاركن المعارف والوصول إلى 

السوق من خالل إجراءات جماعّية

17 بنك بذور مجتمعي يحافظ على 30 نوعًا 
من البذور القادرة على الت�كّيف مع التغي�ري 

المناخي

التواصل مع 8,381 طفالً من بينهم 4,434 
فتاة في مجال إيكولوجيا الزراعة، والقدرة 

على الت�كّيف مع التغي�ري المناخي

تحّول 274 امرأة من حفظة البذور إلى 
قياديات مجتمعيات. وقد انتِخب بعضهن 

في مجالس القرى.

1

ما الممّيز في هذا المشروع

 ُيعد هذا الربنامج نموذجًا للعمل المناخي 
المملوك للمجتمع، والتحويلي لجهة النوع 

االجتماعي، والقائم على النظام البيئي. 
ويعتمد على تعاون قوي بني منظمات 

المجتمع المدني في الشمال والجنوب، 
إلى جانب مجموعة واسعة من أنشطة بناء 

القدرات لتمكني النساء والرجال واألطفال، 
وتعزي�ز قدرتهم على الت�كّيف.

من خالل زيارات السلطات المحلية المنتظمة 
إلى مزرعة الحفاظ على التنوع البيولوجي 
في »نافدانيا«، أّثر المشروع بشكل مباشر 
في سياسة الوالية الزراعية. وقد أفضى 

ذلك إلى تغي�ي إي�جابي في أدوار الجنسني 
وأعراف المجتمعات المحلية.

آثار الجائزة

سّلط االعرتاف الدولي ضوءًا جديدًا على 
التعاون الموثوق بني جمعية البدائل الزراعية 

البيئية التضامنية وجمعية »نافدانيا«، 
وأعطى هالة أوسع لعملهما الجماعي. 
كما نتج عنه شراكات مالية جديدة، ما عّزز 
الت�أثي المضاعف بني المجتمعات المحلية 

والنهج الشامل )اإلدارة المستدامة للمياه، 
والتغذية، ودعم التضامن(.

قيمة فريدة         
النتائج التحويلية

»لقد كان فهم التفاعالت بني الجنسني في 
المجتمعات المحلية أساسّيًا لنجاحنا. فنحن 

بحاجة إلى نهج منهجي في اإلجراءات التي 
نتخذها كافة.«

نيها راج سينغ



البلد: إندونيسيا  
الممثلة: أناستازيا مايليندا تيتيلستاري

maylinda_yeu@yahoo.com :الربيد االلكرتوني
 Jl. Kaliurang KM 12 Dusun Candi 3 No.  :العنوان

 ,34 Desa Sardonoharjo Ngaglik, Sleman
Yogyakarta 55581

www.yeu.or.id YAKKUM  
Emergency Unit

المجموعات النسائية: استجابة منظمة لمخاطر الكوارث 
في المناطق الجبلية المعّرضة لالنهيارات األرضية

بداية المشروع: 2015، سنة الفوز بالجائزة: 2016

مّكنــت وحــدة طــوارئ ياكــوم )YEU( النســاء علــى مســتوى القاعــدة الشــعبية في جاوة الوســطى مــن الت�كّيف مع 
تهديــدات االنهيــارات األرضيــة ونــدرة الميــاه الناجمــة عــن إزالــة الغابــات. فــي البداية، تــّم تنظيم 5 مجموعــات محلية 

لتطبيــق النُهــج التشــاركية، وإعــادة ت�أهيــل المعــارف التقليديــة لضمــان توفــي الميــاه الصالحة للشــرب واســتعادة 
الزراعــة الجبليــة. كمــا أدِخلــت الزراعــة الغذائيــة المائيــة لتوفــي األمــن الغذائي بنطاق تغذوي أوســع )األســماك 

والخضــروات(. وأجــَرت النســاء تقي�يمــات ميدانيــة مــع الســلطات اإلقليميــة، وســاهمَن فــي اتخــاذ القرارات المحلية بشــأن 
تقنيــات توفــي الميــاه وترشــيحها، والصــرف الصحــي البيئــي. كمــا طــّورَن برنامجــًا للت�أهــب لحاالت الطــوارئ يتوافق مع 

منظــور النــوع االجتماعي ويســتهدف النســاء.

YAKKUM EMERGENCY UNIT

لالتصال

بدعم مالي من: 

الشبكة العالمية لمنظمات المجتمع المدني للحد من مخاطر 
الكوارث )GNDR(، وهيئة هوايرو )Huairou(، وهبة عينية من 

الحكومة المحلية



إنشاء 49 مجموعة نسائية على مستوى 
القاعدة الشعبية، لتنظيم إدارة مخاطر 

الكوارث وإمدادات المياه والغذاء

تحسني 611 امرأة لسبل عيشهن، من خالل 
بيع المنتجات الزراعية المائية وأنشطة 

إعادة تدوي�ر النفايات

زيادة الكفاءة في استخدام المياه والحد 
من المخاطر المتعلقة بالكوارث المناخية

تحسني إعادة تدوي�ر النفايات والحد من 
النفايات المنَتجة

اإلسهام في السياسات المحلية والوطنية 
المتعلقة بالكوارث المناخية والعنف القائم 

على النوع االجتماعي

1

ما الممّيز في هذا المشروع

طّبقت وحدة طوارئ ياكوم بنية ترابطية قابلة 
للت�كرار، تضمن الحوكمة الفعالة في 49 مجموعة 

من أكرث من 1000 امرأة على مستوى القاعدة 
الشعبية في جاوة الوسطى، وفي مقاطعات 

يوغياكارتا )Yogyakarta(. وتعمل 100 من القياديات 
كمدربات ومضاِعفات لممارسات القدرة على 

الت�كّيف التي خضعت لالختبار.

اعرتفت الحكومة بهذا المشروع كنموذج 
للقدرة على الت�كّيف مع التغي�ي المناخي، 

والعمل المجتمعي المتوافق مع منظور النوع 
االجتماعي. ودعت وزارة تمكني المرأة وحماية 

الطفل إحدى السيدات المحليات للمساهمة في 
برنامج عام يهدف إلى إنهاء العنف ضد المرأة 

والطفل، واالتجار بالبشر، والتمي�يز االقتصادي بني 
الجنسني.

آثار الجائزة

أتاحت هذه المنحة لوحدة طوارئ ياكوم 
الشروع في نظم زراعية مائية، باستخدام 

نهج تشاركي السرتاتيجية التصميم األّولي 
والتشغيل والصيانة، فضالً عن توزيع 

المحاصيل. وانتشر نموذج الزراعة المائية 
هذا في 20 مجتمعًا محليًا، فحّسن السيادة 

الغذائية فيها، والمناخ والقدرة على الت�كّيف 
مع جائحة كوفيد-19. كما حصلت الوحدة على 

دعم وتموي�ل عاّمني إضافّي�ني، من خالل 
انضمامها إلى اتحادات منظمات المجتمع 

المدني الكبية.

قيمة فريدة         
النتائج التحويلية

»اعرتفوا بمهارات النساء وقيادتهن، 
فيسِمعن صوتهن من أجل ثقافة القدرة على 

الت�كّيف.«

أناستازيا مايليندا تيتيلستاري



البلد: جمهورية جزر مارشال  
الممثلة: د.رياض محمد مقدم

islandeco@gmail.com :الربيد االلكرتوني
Majuro, Marshall Islands 1354   :العنوان

www.islandeco.com

تساهم الشابات في انتقال الجزر النائية إلى 
مصادر الطاقة المتجددة بصفتهن فنّيات مدّربات

بداية المشروع: 2014، سنة الفوز بالجائزة: 2015

دّربت مؤسسة »IslandEco« الشابات في جمهورية جزر مارشال على تجميع المصابيح والرّبادات والثالجات العاملة 
ثة في  بالطاقة الشمسية، وتركيبها، وتشغيلها وصيانتها. وتحّل أجهزة الطاقة الشمسية مكان موّلدات الديزل الملوِّ

الجزر المرجانية النائية، حيث يكون الوصول إلى الوقود األحفوري مكلفًا للغاية ونادرًا. وُيسهم هذا الربنامج االبت�كاري 
لجهة النوع االجتماعي في خطة المناخ الوطنية لجمهورية جزر مارشال، التي تهدف إلى إنتاج طاقة متجددة بنسبة 
100% بحلول عام 2050، وقد حّددت هدفًا يتمّثل بتشكيل النساء 20% من مجموع الكهربائي�ني المدّرب�ني بحلول عام 2030. 

كما أدرِجت نتائج وأنشطة هذا المشروع في خارطة الطري�ق الوطنية للكهرباء.

ISLANDECO

لالتصال

بدعم مالي من: 

وزارة الزراعة األمريكية للتنمية الريفية /
برنامج الكهرباء لخدمة المرافق الريفية من خالل منحة للمناطق 

ذات ت�كلفة الطاقة العالية؛ صندوق كندا للمبادرات المحلية



110 منشآت للطاقة الشمسية الكهروضوئية 
في جزر مختلفة رّكبتها نساء فنيات

التعاون مع المكتب الوطني للطاقة

إدراج مساهمة المرأة في خارطة الطري�ق 
الوطنية للكهرباء

كسر القوالب النمطية للنوع االجتماعي 
في قطاع فني / العلوم والت�كنولوجيا 

والهندسة والرياضيات 

أنشطة مدّرة للدخل من خالل إنتاج أغذية 
محلية يمكن تربيدها أو تجميدها وبيعها

1

ما الممّيز في هذا المشروع

من خالل إظهار قدرة المرأة على األداء 
الجيد في قطاع الطاقة الذي يهيمن عليه 

الذكور، يكسر هذا المشروع القوالب النمطية 
للنوع االجتماعي ويتصّدى للحواجز الهيكلية، 

ويعّبئ جميع مواطني ومواطنات جزر 
مارشال لت�كنولوجيا الطاقة الشمسية.

قّرر المكتب الوطني للطاقة إدراج هدف 
طموح لجهة النوع االجتماعي -20% من 

النساء في قطاع الكهرباء الشمسية 
والمتجددة بحلول عام 2030- في خارطة 

الطري�ق الوطنية للكهرباء. وأدِمجت األنشطة 
والنتائج في خطة العمل الوطنية بشأن 

التغي المناخي.

آثار الجائزة

ّمنت الجائزة والمشاركة في 3 دورات من مؤتمر 
األطراف منذ عام 2017 االعرتاف الوطني والدولي، 

ما نجم عنه تموي�ل إضافي والمزيد من النجاحات 
في المشروع.

ساعد برنامج التوجيه الذي قّدمته الجماعة 
المعنية بالمرأة وشؤون النوع االجتماعي ومركز 

وشبكة ت�كنولوجيا المناخ، باإلضافة إلى كون 
المؤسسة من ضمن شبكة الحاصلني على الجوائز، 

على فهم أفضل للتحديات التي تواجهها النساء 
للدخول في صناعة فنية يهيمن عليها الذكور.

قيمة فريدة         
النتائج التحويلية

»يمكن النساء بل يجب عليهن اإلسهام في 
انتقال انسيابي إلى مصادر الطاقة المتجددة. 

فسوف يساعدن في التغّلب على المقاومة 
اّلتي تواجه هذه المصادر.«

رياض م. مقدم



 

ما هي اآلثار الملموسة لجهة النوع االجتماعي التي ساهم فيها مشروعك؟

تضّم اآلثار المناخية للحلول المناخية للعدالة بني الجنسني عّدة فوائد، ألّنها تطّور نماذج جامعة للتنمية المستدامة 
والشاملة. وكما برز في عدد من تقاري�ر الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغّي المناخ، تعترَب المساواة بني الجنسني 

ومعالجة الحواجز التي تعرتض مشاركة المرأة على جميع المستويات بالغَتي األهمية للت�كّيف مع التغّي المناخي 
والتخفيف من حدته. وتَعد مجموعة إنجازات الفائزي�ن/ات ال15 بجوائز الحلول المناخية العادلة بني الجنسني خي دليل 

على ذلك. 

الحلول العادلة بني الجنسني تستجيب للتخفيف من حدة 
التغي�ري المناخي كما للت�كّيف معه على حد سواء

الحد من انبعاثات 
غازات الدفيئة 
وتلّوث الهواء

حماية 
المياه

حماية التنوع 
البيولوجي، بما في 

ذلك إعادة التحري�ج

10 7 6 5 4

خفض مخاطر الكوارث 
المرتبطة بالمناخ

الزراعة العضوية 
القادرة على الت�كّيف

اإلنتاج 
واالستهالك 
المستدامان

إعادة التدوي�ر والحد 
من النفايات

اإلسهام في 
السياسات 

واالسرتاتيجيات 
واللوائح المناخية

زيادة استخدام 
الطاقة المتجددة

التخفيف من 
حّدة التغرّي 

المناخي

الت�كّيف 

التخفيف 
والت�كّيف

األثر المناخي 

عدد المجيبني/ات الذين أشاروا إلى وجود هذا األثر )يمكن تعّدد اإلجابات( 

النتائج المشرتكة لمشاريع الفائزي�ن والفائزات
نتائج دراسة استطالعية شملت 15 فائزًا وفائزة بالجوائز في عام 2020



Climate Impact

 

تبنّي الحلول المناخية العادلة بني الجنسني أّنه لتمكني المرأة وتعزي�ز المساواة بني الجنسني آثار إي�جابية متعّددة على 
األمن الغذائي، واإلدارة المستدامة لألراضي، والتخفيف من حدة الفقر، والصحة والرفاه، والعمل الالئق والتنمية 

االقتصادية. كما يسِهم إدماج منظور النوع االجتماعي في اسرتاتيجيات الت�كّيف والتخفيف في معالجة اختالالت 
القوى واألعراف الذكورية، وضمان المشاركة المتساوية في صنع القرار، والمساواة في الوصول إلى الموارد 

والتحّكم بها، بما في ذلك التموي�ل. ومن شأن ذلك كّله اإلسراع في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. 

يؤدي العمل على النوع االجتماعي إلى عّدة منافع 
تحويلية للمجتمع بأسره 

تغي�ي إي�جابي في أدوار الجنسني و / أو أعراف النوع 
االجتماعي بني النساء

زيادة ثقة النساء بأنفسهن

التمكني االقتصادي للمرأة )زيادة فرص الوصول إلى 
الوظائف والموارد واألسواق، وزيادة تحّكمها باإلنتاج و 

/ أو الدخل(

زيادة احرتام الرجال / أفراد المجتمع للمرأة

زيادة عدد النساء الالئي يضطلعن بأدوار قيادية

تغي�ي إي�جابي في أدوار الجنسني و / أو أعراف النوع 
االجتماعي بني الرجال

زيادة التشارك والمساواة في صنع القرار من قبل الرجال 
والنساء داخل األسرة

زيادة مشاركة المرأة في عمليات صنع القرار المتصلة 
بالتغّي المناخي

زيادة تنقل المرأة و / أو تزايد الشبكات االجتماعية / 
شبكات الدعم النسائية

انخفاض عبء عمل المرأة، ال سيّما لناحية أعمال الرعاية 
غي المدفوعة األجر

تشريعات أو سياسات أو تدابي )محلية( جديدة أو محّسنة 
لتمكني المرأة والمساواة بني الجنسني، وزيادة عدد 

النساء في المؤسسات السياسية و / أو الحكومية و/ أو 
في المناصب العليا 
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ما هي اآلثار المناخية الملموسة اّلتي ساهم بها مشروعك؟

األثر في النوع االجتماعي

عدد المجيبني/ات الذين أشاروا إلى وجود هذا األثر )يمكن تعّدد اإلجابات( 

النتائج المشرتكة لمشاريع الفائزي�ن والفائزات
نتائج دراسة استطالعية شملت 15 فائزًا وفائزة بالجوائز في عام 2020



IMPACT of AWARD and MENTORING PROGRAMme

 

كيف تم توسيع نطاق مشروعك أو ت�كراره؟

ما كان له أكرب ت�أثري في منظمتك؟

أظهر جميع الفائزي�ن/ات بالجوائز قدرتهم على توسيع نماذجهم الناجحة و/أو ت�كرارها، مع اعتمادها بنسبة عالية 
من قبل المنظمات األخرى. وقد تحقق ذلك من خالل شراكات محّددة، فضالً عن تبادل المصادر المفتوحة والتبادل 

االستباقي.

وصلت جميع المبادرات الحائزة على جوائز إلى نطاق جديد أو تّم 
ت�كرارها

التمديد / التوسيع في منطقة المشروع نفسها 

ت�كرار المشروع في منطقة )مناطق( مشاريع أخرى

ت�كرار المشروع مع فئة/فئات مستهدفة أخرى

إعادة هيكلة المشروع، مع الرتكيز على أنشطتنا األكرث 
نجاحًا

نعم، كّررت منظمات أخرى )بعضًا من( أنشطتنا / تقنياتنا 
الناجحة، بعد أن نشرنا / شاركنا المعلومات معها بشكل 

َنشط

نعم، كّررت منظمات أخرى )بعضًا من( أنشطتنا / تقنياتنا 
الناجحة، لكن بمبادرة منها

وضعنا شراكات محّددة لمزيد من الت�كّيف / ت�كرار 
الت�كنولوجيات
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كيف تّم ت�كرار أنشطتك أو تقنياتك الناجحة من قبل منظمات أخرى؟

توسيع النطاق والت�كرار

عدد اإلجابات )يمكن اختيار عّدة إجابات(

عدد اإلجابات )يمكن اختيار عّدة إجابات(



UPSCALING AND REPLICATION

 

كيف تم تعزي�ز قدرة منظمتك؟

ما كان له أكرب ت�أثري في منظمتك؟

يتجّلى نجاح الجوائز وبرنامج التوجيه الخاَصني بالحلول المناخية العادلة بني الجنسني أّوالً وأخيًا في قدرة معظم 
الفائزي�ن/ات بالجوائز على الوصول إلى تموي�ل إضافي، بعد حصولهم على الجائزة خالل مؤتمر األطراف. وتمّكن 

خمسة فائزي�ن/ات بالجوائز من توسيع نطاق أنشطتهم بشكل كبي بفضل هذا التموي�ل الجديد.

ترجمة االعرتاف الرسمي والتواصل إلى دعم مالي

الحصول على جائزة معرتف بها دوليًا )معروفة من قبل 
السلطات الوطنية(

المشاركة في برنامج التوجيه اّلذي تقدمه منظمة 
مشاركة النساء من أجل مستقبل مشرتك ومركز وشبكة 

ت�كنولوجيا المناخ )ورش عمل، ومكالمات، إلخ.(

المشاركة في مؤتمرات األطراف المناخية كشخص/ 
منظمة حائز/ة على جائزة 

الحصول على منحة قيمتها 2000 يورو

شبكة أقوى

قدرات إدارية أقوى عمومًا )بما في ذلك المالية(

خربة أقوى في جمع األموال بما في ذلك كتابة 
المقرتحات

المزيد من الخربة في الضغط والمناصرة

المزيد من الخربات والمهارات الفنية

تعزي�ز قدرات الرصد والتقي�يم

المزيد من الخربة في التواصل، بما في ذلك استخدام 
وسائل التواصل االجتماعي
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حصول %70  
من الفائزي�ن/ات بجوائز على 

تموي�ل إضافي

أثر الجوائز وبرنامج التوجيه

عدد المجيبني/ات الذين أشاروا إلى وجود هذا األثر )يمكن تعّدد اإلجابات( 

عدد المجيبني/ات الذين أشاروا إلى وجود هذا األثر )يمكن تعّدد اإلجابات( 



كيف ت�ت�أثر أنشطتك بأزمة كوفيد -19؟

كيف استجبتم ألزمة كوفيد -19؟

بالّرغم من األثر القوي ألزمة كوفيد-19 في جميع المنظمات واألنشطة الحائزة على جوائز، إاّل أّنها تمّكنت جميعها 
من نشر استجابات سريعة وفعالة على األرض للسكان المتضرري�ن. فمن رفع مستوى الوعي وتدابي النظافة إلى 

توفي الغذاء وخدمات الطوارئ، أو الدعم المالي، يثبت الفائزون والفائزات بالجوائز أنهم جهات فاعلة في القدرة 
على الت�كّيف في كل مكان.

الحلول المناخية العادلة بني الجنسني تبنّي 
قدرة قوّية على الت�كّيف

نشر الوعي بشأن جائحة كوفيد-19 و / أو تدابري النظافة 
الصحية ذات الصلة

دعم المستفيدين/ات من المشروع الذين فقدوا الدخل 
بواسطة تدابري، مثل توزيع الغذاء أو المال

توزيع مواد الحماية / النظافة الصحية

أنشطة المناصرة للدفاع عن حقوق المستفيدين/ات من 
المشروع و / أو أصحاب المصلحة اآلخري�ن في المشروع

يتواصل تنفيذ بعض األنشطة؛ فيما بعض األنشطة األخرى 
معّلق اآلن

معظم األنشطة المخطط لها معّلقة اآلن

يتواصل تنفيذ معظم األنشطة المخطط لها، لكن مع بعض 
التعديالت

لقد أوقفنا )مؤقتًا( أنشطة المشروع كاّفة

يستمر تنفيذ معظم األنشطة المخطط لها وفقًا لما كان 
محّددًا
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جائحة كوفيد-19

عدد اإلجابات )يمكن اختيار عّدة إجابات(

عدد اإلجابات )يمكن اختيار عّدة إجابات( 



عضو في وحدة طوارئ ياكوم تساعد أحد أفراد المجتمع الكبار في السن خالل أزمة كوفيد -19 في إندونيسيا، 2020



أعضاؤنا 

Gana Unnayan Kendra (GUK)

Post Box 14 Nashratpur, Gaibandha, 5700, Bangladesh
Tel: +880-171-348-4646, marjan@gukbd.net, www.gukbd.net

شبكة إقليمية ترّكز على التمكين االقتصادي، وحقوق الجنسين 
والمساواة بينهما، والتنمية المستدامة، والقيادة النسائية، وحقوق 

المرأة 

GenderCC – Women for Climate Justice

Anklamer Str. 38, 10115 Berlin, Germany,Tel: +49-302-198-0088
secretariat@gendercc.net, www.gendercc.net

شبكة عالمية من المنظمات، والخبراء والخبيرات والناشطين 
والناشطات في مجال النوع االجتماعي العاملين من أجل المساواة 

بين الجنسين، وحقوق المرأة والعدالة المناخية 

C.C. 13241, C.P. 1749 Asunción, Paraguay  
Tel: +595-216-636-54, simone@globalforestcoalition.org  

www.globalforestcoalition.org

Global Forest Coalition

تحالف دولي قائم على األعضاء من منظمات غير حكومية، ومنظمات 
الشعوب األصلية، وجماعات حقوق المرأة المدافعة عن العدالة 

االجتماعية، وحقوق شعوب الغابات في السياسات المتعلقة 
بالغابات على مستويات الحوكمة كافة 

Huairou Commission

249 Manhattan Avenue, Brooklyn, NY, 11211-4905, USA  
Tel: +1-718-388-8915, info@huairou.org, www.huairou.org

شبكة ترّكز على القدرة على التكّيف مع التغّير المناخي، والحد من 
مخاطر الكوارث، والتغير المناخي، والتمكين االقتصادي، والحوكمة، 

والتنمية المستدامة، والعدالة التحويلية، والقيادة النسائية، وحقوق 
المرأة، والنساء من القاعدة الشعبية، والرابط بين المناطق 

الحضرية والريفية والتنمية 

International Council for Adult Education (ICAE)

Av. 18 de Julio 2095/301  
Montevideo, 11200, Uruguay

Tel: +598-240-979-82
voicerising@icae.org.uy, www.icae.global

شبكة عالمية ترّكز على التغّير المناخي، والحماية البيئية، والتمكين 
االقتصادي، والتعليم، والتنمية المستدامة، والعدالة التحويلية. 

Landesa

1424 4th Ave, Suite 300, Seattle, WA, 98101, USA
Tel: +1-206-528-5880

katiaa@landesa.org, www.landesa.org

منظمة غير حكومية دولية عالمية تعمل في مجال حقوق الجنسين 
والتكافؤ بينهما، والعدالة المناخية، والتمكين االقتصادي، والعدالة 

التحويلية 

LIFE – Education | Environment | Equality 

Rheinstr. 45, 12161 Berlin, Germany  
Tel: +49-303-087-9845

climatejustice@life-online.de  
www.en.life-online.de

منظمة غير حكومية ألمانية تعمل محليًا، ووطنيًا، ودوليًا، في مجال 
المساواة بين الجنسين والعدالة المناخية، وحماية البيئة، والتعليم 

من أجل التنمية المستدامة، والقيادة النسائية، ومشاركة المرأة 
وحقوقها 

Rural Women Energy Security (RUWES) Initiative

Plot 1129, Zone C, Apo, Abuja, Nigeria
Tel: +234-903-127-5592

nabubakar@ruwes.org, www.ruwes.org.ng

منظمة غير حكومية وطنية نيجيرية ترّكز على الحماية البيئية، 
والتمكين االقتصادي والتنمية المستدامة 

Laya

Laya Resource Centre Plot No 110, D-No: 5-175/1, YBehind Bay 
Crown Apartment, Near Sun Senora Beach Campus,  

Yendada, Visakhapatnam - 530045 Andhra Pradesh, India 
Tel: +91-0891-2526663, layarc@gmail.com, www.laya.org.in 

تمكين المجتمعات المهّمشة من التأكيد على حقوقها، وتعزيز 
البدائل المستدامة ذات الصلة على مستوى القاعدة الشعبية 

Practical Action 

The Robbins Building 25 Albert Street, Rugby Warwickshire 
CV21 2SD, United Kingdom, Tel: 01-926-634-400

enquiries@practicalaction.org.uk, www.practicalaction.org

منظمة غير حكومية تهدف إلى تنفيذ األفكار المبدعة عمليًا على 
األرض، حتى يتمكن الفقراء من تغيير عالمهم

Solar Cookers International 

2400 22nd Street #210, Sacramento, 95818, USA, 
Tel: +1-916-455-4499, info@solarcookers.org, 

www.solarcookers.org

المنظمة الدولية لمواقد الطاقة الشمسية هي منظمة غير ربحية 
تكمن مهمتها في تحسين صحة اإلنسان والبيئة، من خالل دعم 

التوسع في الطهي بالطاقة الشمسية الفّعال الخالي من الكربون 
في مناطق العالم األكثر احتياجًا 

Margaret Pyke Trust, with the Population & Sustainability Network

Archway Centre, 681-689 Holloway Road, London, N19 5SE, UK
Tel: +44-203-317-5498; email: david@margaretpyke.org,  

www.margaretpyke.org

شبكة عالمية في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، تُعنى بالتنمية 
المستدامة، والصحة والحقوق الجنسية واإلنجابية 

International Institute for Sustainable Development (IISD)  

111 Lombard Avenue,  
Suite 325, Winnipeg, Manitoba, R3B 0T4, Canada  

Tel: +1-(204)-958-7700, info@iisd.org, www.iisd.org

منظمة غير حكومية بحثية حول التنمية المستدامة، والتغير 
المناخي، والقدرة على التكّيف، والطاقة والمساواة بين الجنسين. 

Italian Climate Network

Via Mameli 17, 20129, Milan, Italy 
Tel: +44-790-099-1400

donneediritti@italiaclima.org, www.italiaclima.org

شبكة إيطالية غير ربحية تعمل على العلوم المناخية، والسياسة 
المناخية، والمناصرة الدولية، والتعليم، والوعي بحقوق اإلنسان، 

وحقوق المرأة، والصحة والشباب 



All India Women’s Conference (AIWC)

Sarojini House, 6 Bhagwan Dass Road, New Delhi, 110001, India 
Tel: +91-112-338-1165, Tel: +91-112-338-9680 

info@aiwc.org.in, www.aiwc.org.in

منظمة غير حكومية هندية تعمل على تمكين المرأة، والعدالة 
االجتماعية، والمساواة في الحقوق والفرص، ومحو األمية، والتدريب 

على المهارات، والطاقة، والتغّير المناخي البيئي، والتنمية المستدامة، 
والقيادة النسائية

All India Women’s Education Fund Association (AIWEFA)

Hannah Sen Cottage, Lady Irwin College, 4 Sikandra Road  
New Delhi, India, Tel: +91-112-331-8376 

Tel: +91-112-373-6922, aiwefa29@gmail.com  
www.aiwefa.org

منظمة غير حكومية مغربية نسوية ومستقلة، ترّكز على تعزيز 
حقوق المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين، واإلسهام في تعزيز 

الديمقراطية، والتنمية المستدامة والعدالة المناخية

Association Démocratique des Femmes du Maroc (ADFM)

Jaber Bnou Hayen Street and Bd. d’Anfa, Résidence Casa-Anfa  
Appt. 22-23, Casablanca, Morocco, Tel: +212-522-205-152 
adfm.ong@gmail.com, www.facebook.com/adfmRabat/

منظمة غير حكومية مغربية نسوية ومستقلة، ترّكز على تعزيز 
حقوق المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين، واإلسهام في تعزيز 

الديمقراطية، والتنمية المستدامة والعدالة المناخية 

Association Jeunesse Verte du Cameroun (AJVC)

PO BOX 12636, Yaoundé, Cameroon  
Tel: +237-699-846-113, tamoifo@gmail.com

منظمة وطنية شعبية ترّكز على التنمية المستدامة، والقيادة 
النسائية، وحقوق المرأة، والمشاركة السياسية، والشباب، والوحدة 
األفريقية من خالل مكافحة كراهية األجانب وجميع أشكال اإلقصاء 

األخرى. 

Asia Pacific Forum on Women Law and Development (APWLD)

189/3 Changklan Road, Amphoe Muang, Chiang Mai, 50100  
Thailand, Tel: +66-532-845-27,  

apwld@apwld.org, www.apwld.org

شبكة إقليمية في آسيا والمحيط الهادئ، تضم منظمات نسوية 
ومدافعين/ات أفراد، تمّكن النساء في المنطقة من استخدام 

القانون كأداة للتغيير من أجل المساواة، والعدالة، والسالم، والعدالة 
اإلنمائية 

Asian-Pacific Resource and Research Centre for Women (ARROW)

1 & 2 Jalan Scott, Brickfields, 50470 Kuala Lumpur, Malaysia 
Tel: +60-322-739-913/14, arrow@arrow.org.my 

www.arrow.org.my

يدافع عن الصحة والحقوق الجنسية واإلنجابية للنساء والشباب، 
ويناصر تعزيز المساءلة، والتنمية المستدامة، والبناء على 

التقاطعات والتالقي 

Centre for 21st Century Issues 

323 Odusami Street, Ogba Lagos, Nigeria, Tel: +234-802-304-7678, 
Tel: +234-818-072-9516, c21stnigeria@gmail.com 

http://c21stnigeria.wordpress.com/, www.c21st.org

 منظمة غير حكومية وطنية نيجيرية لمناصرة حقوق الجنسين 
وقضايا التغّير المناخي، والديمقراطية، والحوكمة، والتنمية 

المستدامة، والمرأة والسالم واألمن، والقيادة النسائية، والشباب 

CliMates

75003 Paris, France, olivia.saxerdhima@gmail.com,  
www.weareclimates.org, www.facebook.com/CliMates.Intl/

تعمل منظمة »CliMates« على تعبئة الشباب ورفع مستوى الوعي، 
وعلى إعالء صوت الشباب بشأن القضايا المتعلقة بالمناخ. 

Danish Family Planning Association (DFPA)

Lergravsvej 59, Copenhagen, 2300 Denmark, Tel:+45-2539-3001 
ik@sexogsamfund.dk, www.sexogsamfund.dk

 منظمة غير حكومية دنماركية تناضل من أجل الحقوق الجنسية 
واإلنجابية؛ وتعزيز فرص كل شخص في اتخاذ خيارات حرة ومستنيرة 

ENERGIA, part of the ETC Foundation

Raamweg 16, 2595 HL The Hague, The Netherlands
Tel: +31 (0)70-376-5500, energia@hivos.org,www.energia.org

تسعى »إنيرجيا«، التي تستضيفها منظمة »هيفوس« )Hivos(، إلى 
إيجاد حلول جديدة للقضايا العالمية المستمرة. تنشط في أفريقيا 

وآسيا. وترّكز على الحماية البيئية، والتمكين االقتصادي، والطاقة، 
وحقوق الجنسين والمساواة بين الجنسين، والصحة، والتنمية 

المستدامة، والعدالة التحويلية.

FAWCO

Reid Hall, 4 Rue Chevreuse, 75006, Paris, Tel:+33-01-42-73-36-74
unliaison@fawco.org, awginparis@gmail.com, www.fawco.org

شبكة عالمية ترّكز على حقوق الجنسين والتكافؤ بينهما، والبيئة، 
والصحة، والتعليم 

Youth Action for Development (AJED-CONGO)

29, Rue Tsaba Moungali – BP, Moukondo, Brazzaville 
10030, Republic of Congo, Tel: +242-066-786-598

ong.ajedc@gmail.com, www.ong-ajedcongo.blogspot.com

 منظمة غير حكومية كونغولية للمناصرة الوطنية )جمهورية 
الكونغو-برازافيل( تعمل على مسائل التغّير المناخي، والحماية 

البيئية، والتمكين االقتصادي، والتنمية المستدامة، وحقوق المرأة، 
والشباب 

NGO CSW/NY 

915 Castle Point Terrace, Hoboken, NJ, 07030 USA
Tel: 201-2860-107, YoonCSW@aol.com, www.ngocsw.org

شبكة عالمية ترّكز على حقوق الجنسين والتكافؤ بينهما، والتنمية 
المستدامة، والقيادة النسائية، وحقوق المرأة 



Support for Women in Agriculture and Environment (SWAGEN) Women’s Environment & Development Organization (WEDO)

Women Environmental Programme (WEP)

Women Organizing for Change in Agriculture & Natural 
Resource Management (WOCAN)

Women Engage for a Common Future (WECF)

Watershed Organisation Trust (WOTR)

أعضاؤنا 

147 Prince Street, Brooklyn, NY 11201, USA
Tel: +1-212-973-0325  

wedo@wedo.org, www.wedo.org

منظمة غير حكومية دولية للمناصرة ترّكز على حقوق المرأة، والتغير 
المناخي، والتمكين االقتصادي، والحوكمة، والتنمية المستدامة، 

والعدالة التحويلية 

Block E Flat 2 Anambra Court, Gaduwa Housing Estate  
Apo after Legislative Quarters, Abuja, 900001, Nigeria

Tel: +234-092-910-878, info@wepnigeria.net  
www.wepnigeria.net

منظمة غير حكومية نيجيرية إقليمية تعمل في مجال القيادة 
النسائية، وحقوق المرأة، والتغّير المناخي، والحماية البيئية، والتمكين 

االقتصادي، والحوكمة، والصحة، والتنمية المستدامة، والشباب 

United Center, Level 41, 323 Silom Road, Bangkok, 10500,  
Thailand, Tel : +66-081-871-2508, info@wocan.org,  

www.wocan.org, www.populationandsustainability.org

شبكة دولية من المنظمات غير الحكومية ترّكز على التغّير المناخي، 
والتمكين االقتصادي، والتنمية المستدامة، والقيادة النسائية، 

وقياس األثر على صعيد المساواة بين الجنسين والمصادقة عليه 

Korte Elisabethstraat 6, NL – 3511 JG Utrecht, The Netherlands
Tel: +31-302-310-300. wecf@wecf.org, www.wecf.org

شبكة دولية غير حكومية ترّكز على تمكين المرأة، والقيادة النسائية، 
وحقوق المرأة، والمواَطنة والحوكمة التشاركّيتين، والتغّير المناخي، 
وحلول المياه والصرف الصحي والطاقة المستدامة، والممارسات 

الزراعية العضوية المحلية والحماية البيئية، والصحة البيئية، والتنمية 
المستدامة 

“The Forum” 2nd Floor, Padmavati corner, Pune Satara Road 
Pune, 411009, India. Tel: +91-202-422-6211

info@wotr.org, www.wotr.org 

منظمة غير حكومية وطنية هندية ترّكز على الحماية البيئية، والتمكين 
االقتصادي، والصحة والتنمية المستدامة 

Plot 903/4, Block 170, Kijabijjo LC1, Kira Town Council Wakiso 
District, East Africa, Uganda. Tel: +256-750-685-332

ruralwomenug@gmail.com, www.swagen.org

منظمة شعبية وطنية تعمل على تحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية 
ومستدامة بيئيًا، تتسم بالتكافؤ بين الجنسين وبالتوافق مع منظور 

النوع االجتماعي 



APWLD

أصدرت هذا المنشور منظمة مشاركة النساء من أجل مستقبل مشرتك، بالشراكة مع الجماعة المعنية بالمرأة 
وشؤون النوع االجتماعي، وبدعم مالي من وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، والوكالة الفرنسية للتنمية، 

ومركز وشبكة ت�كنولوجيا المناخ. 

مع شكر خاص ألعضاء لجنة التحكيم لدينا:

تحظى مساهمة منظمة مشاركة النساء من أجل مستقبل مشرتك في أعمال التنسيق، والمناصرة والتوجيه 
لجائزة الجماعة المعنية بالمرأة وشؤون النوع االجتماعي، بدعم الجهات التالية:


