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حقوق الطبع والنشر: ©WECF منظمة مشاركة النساء من أجل مستقبل مشرتك 2021
يسَمح بنسخ أجزاء من هذا المنشور إذا تّم ذكر المصدر

المؤلفون 
آن بار - WECF - منظمة مشاركة النساء من أجل مستقبل مشرتك 

آريان كولسون - WECF - منظمة مشاركة النساء من أجل مستقبل مشرتك
جينا كورتيس فالديراما  - WECF - منظمة مشاركة النساء من أجل مستقبل مشرتك

ألكسندريا غوردون - WEDO - منظمة المرأة للبيئة والتنمية
تيموثي لوفريني  - WECF - منظمة مشاركة النساء من أجل مستقبل مشرتك

أوشا ناير  - AIWC - مؤتمر جميع النساء الهنديات 
بيغ سبيتزر - معهد دراسات العولمة

المحررون 
آن بار - WECF - منظمة مشاركة النساء من أجل مستقبل مشرتك 

آريان كولسون  - WECF - منظمة مشاركة النساء من أجل مستقبل مشرتك
جينا كورتيس فالديراما  - WECF - منظمة مشاركة النساء من أجل مستقبل مشرتك

كورينا دي ال بالزا - GFC - التحالف العالمي للغابات
هوي ميان ليم  - مستشارة مستقلة

أيوسكا موثا  - FAWCO - اتحاد نوادي المرأة األمريكية في الخارج
تيموثي لوفريني  - WECF - منظمة مشاركة النساء من أجل مستقبل مشرتك

بيغ سبيتزر - معهد دراسات العولمة

المرتجمون
www.atenao.net

جينا كورتيس فالديراما  - WECF - منظمة مشاركة النساء من أجل مستقبل مشرتك
تيموثي لوفريني  - WECF - منظمة مشاركة النساء من أجل مستقبل مشرتك

التصميم
www.vgdesign.info

الّصور 
المنظمات المرشحة للجائزة والفائزة بها،

)Annabelle Avril( أعضاء الجماعة المعنية بالمرأة وشؤون النوع االجتماعي تصوي�ر: أنابيل أفري�ل

األيقونات
flaticon.com, freepic.com

الشكر والتقدير 
يحظى هذا المنشور بالدعم المالي من مركز وشبكة ت�كنولوجيا المناخ. ويحظى إسهام الجماعة 

المعنية بالمرأة وشؤون النوع االجتماعي في أعمال التنسيق والتواصل والمناصرة، التي تضطلع 
بها جائزة الجماعة المعنية بالمرأة وشؤون النوع االجتماعي، بدعم مالي من مركز وشبكة 

ت�كنولوجيا المناخ، ووزارة الخارجية الفرنسية، والوكالة الفرنسية للتنمية، والحكومة االسكتلندية، 
والتحالف العالمي للعمل األخضر والجندري )GAGGA(، ومؤسسة »ووكا« )Woka(، واالتحاد 

.»ClimAct« األوروبي في إطار برنامج
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 االسكتلندية 

و / أو االتحاد األوروبي.

 .®FSC تّم إنتاج المنشور من الورق الُمعاد تدوي�ره 100%، والمعتَمد حسب معاي�ي
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تَعد الجماعة المعنية بالمرأة وشؤون النوع االجتماعي 
)WGC( إحدى مجموعات أصحاب المصلحة التسع المعنّية 
باتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغّي المناخ. وقد 
ت�أّسست في عام 2009 ومِنحت مركزًا كامالً في عام 2011، 
وهي ت�ت�ألف من 33 منظمة نسائية وبيئية من المجتمع 

المدني تعمل مع بعضها البعض لضمان إسماع أصوات 
النساء وإعطاء األولوية لحقوقهن في مكافحة التغّي 

المناخي. وتمّثل الجماعة المعنية بالمرأة وشؤون 
النوع االجتماعي، التي ت�ت�كّون من مجموعة واسعة 

من منظمات الشبكات الوطنية واإلقليمية، مئات بل 
آالف األشخاص في جميع أنحاء العالم، مع مناصري�ن 

ومناصرات من أكرث من 90 دولة. 

من نحن
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نديفيلي موكوينا GenderCC في الجنوب األفريقي
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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.
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توفي 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 التغي 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.

جوائز الحلول المناخية العادلة بني الجنسني         

مع شكر خاص ألعضاء لجنة التحكيم لدينا:
جون باكي )John Baaki( – برنامج المرأة البيئي، آن بار )Anne Barre( – منظمة مشاركة النساء من أجل مستقبل مشرتك، ليليان كويلو )Lylian Coelho( – النساء والرجال في البيئة والذكاء 

الصناعي )Womenvai(، أريان كولسون )Ariane Colson( – منظمة مشاركة النساء من أجل مستقبل مشرتك، جينا كورتيس )Gina Cortés( – منظمة مشاركة النساء من أجل مستقبل 
 Hwei( مركز وشبكة ت�كنولوجيا المناخ، هوي ميان ليم – )Karina Larsen( كارينا الرسن - )Olfa Jelassi( منظمة المرأة للبيئة والتنمية، أولفا جيالسي – )Tara Daniel( مشرتك، تارا دانيال

Mian Lim( – مستقلة، أيوسكا موثا )Ayuska Motha( – اتحاد نوادي المرأة األمريكية في الخارج، فيونيكا موري�را )Véronique Moreira( – منظمة مشاركة النساء من أجل مستقبل 
مشرتك، أوشا ناير )Usha Nair( – مؤتمر جميع النساء الهنديات، كورينا دي ال بالزا )Coraina de la Plaza( – التحالف العالمي للغابات، كالياني راج )Kalyani Raj( – مؤتمر جميع النساء 

الهنديات، ميشي سينغانو )Mishy Singano( – شبكة النساء األفريقيات للتنمية والتواصل )FEMNET(، بيغ سبيتزر )Peg Spitzer( – معهد دراسات العولمة

معاي�ي االختيار

من أجل تنفيذ النقلة التحويلية الالزمة لالستجابة بشكل مناسب للتغّي المناخي، يجب تعزي�ز الحلول العادلة بني الجنسني 
وتوسيع نطاقها في كل من البلدان.

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 بالتغي�ي!

ومع دخول اتفاقية باريس حيز التنفيذ، تهدف الحلول 
المناخية العادلة بني الجنسني المبّينة في هذا المنشور 
إلى جعل المساواة بني الجنسني وحقوق المرأة محورّية 

في العمل المناخي العادل.

تضم جائزة الحلول المناخية العادلة بني الجنسني ثالث 
فئات:

• الحلول الفنية
• الحلول غي الفنية
• الحلول التحويلية
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لالتصال

األثر المناخي
تعزي�ز الطاقة المتجددة من خالل األلواح الشمسية 

وبطارية الطاقة للجميع

تدريب فنيات جديدات في مجال ت�كنولوجيا الطاقة 
الشمسية

األثر في النوع االجتماعي

 

وصول الالجئات إلى الوظائف المحلية من خالل الروابط مع 
شركات الطاقة الشمسية الرتكية

االستقاللية المالية للنساء المصّنعات لبطاريات الطاقة 
للجميع

رعاية األطفال لتخفيف عبء الرعاية على المرأة وتمكينها 
من حضور التدريب

قابلية التوّسع / الت�كرار
شراكات دولية مع منظمات أخرى: تّم إطالق مشروع 

لت�كرار التجربة في البوسنة مباشرة قبل أزمة جائحة 
كوفيد-19

تمكني تدريب المدربات المستفيدات من توّلي ملكية 
الربنامج

النتائج التحويلية

www.imeceinitiative.com

وصف المشروع:

منذ عام 2018، يدعم مشروع العصر الشمسي الالجئات السوريات في 
تركيا. وقد استفادت 200 الجئة من دورة هندسة الطاقة الشمسية، 

وهي تدريب نظري وعملي لمدة 10 أيام في مجال الطاقة الشمسية. 
كما تم تدريب 20 من بينهن على بناء بطاريات الطاقة الشمسية 

)الطاقة للجميع(، التي تباع في السوق المحلية لتوليد اإليرادات. 
وتّم تصميم بطاريات الطاقة للجميع خصيصًا لتلبية احتياجات الالجئات 
والالجئني. فهي تحتوي على مصباح يدوّي إلشارات نداء االستغاثة، 

وتوّفر مصدرًا مستقالً للطاقة للهواتف الجوالة من أجل تسهيل 
االتصاالت المنِقذة للحياة. باإلضافة إلى ذلك، يقّدم الربنامج دورات 

تعليمية ولغوية لألطفال الالجئني.

الجهات الفائزة بالحلول الفنية 

Solar Age: empowering refugee women 
through solar engineering

العصر الشمسي: تمكني الالجئات من خالل هندسة الطاقة الشمسية 

البلد: تركيا 
Imece Inisiyatifi :المنظمة

الممثلة: لوسي غاموند ري�وس
الربيد االلكرتوني:

imece.france@gmail.com
 Imece Village :العنوان

Izmir 35930 ,Cesme

بدعم مالي من:
جهات مانحة فردية



11

+SDG FOCUS 

 

Loan insights : de-risking business loans for 
climate micro-entrepreneurs with a gender lens

النتائج التحويلية

األثر المناخي

تعزي�ز أرصدة الكربون للنظم البيئية لألعمال التجارية 
المحلية 

 »safa tempo« إعادة تدوي�ر الحافالت الصغرية القديمة
ع خفض انبعاثات غازات  بالبطاريات الكهربائية. ويتوقَّ

الدفيئة بما يوازي 94561 طنًا من ثاني أكسيد الكربون 
سنويًا على مدى السنوات العشر المقبلة 

األثر في النوع االجتماعي

زيادة وصول المرأة إلى النظم المالية النظامية، وتخفيض 
معّدالت الفائدة 

تصميم مواد تدري�بية للنساء غري المتعلمات المستبعدات 
ماليًا

قابلية التوّسع / الت�كرار

نموذج برمجي قابل للت�كرار يمكن تطبيقه في عّدة 
قطاعات وشركات متناهية الصغر، وصغرية ومتوّسطة 

 )MSMBs( الحجم

إطالق المنظمة قري�بًا منتجًا ثانيًا، »ReGrow«، يستهدف 
أصحاب وصاحبات األعمال في مجال الزراعة المستدامة

www.aeloi.com

لالتصال

وصف المشروع: 

اعتبارًا من عام 2019، ساعدت شركة برمجيات تدرس القروض »أيلوي 
ت�كنولوجيز« )Aeloi Technologies( خمسني امرأة على الحصول على 

تموي�ل ميسور الت�كلفة من خالل نظام قروض رمزي رقمي مبت�كر. 
وبصفة برمجيات »أيلوي« مشروعًا تجري�بيًا، فإّنها ت�ت�تّبع أموال قطاعات 

الت�أثي، بهدف سد فجوة التموي�ل لـ700,000 من أصحاب وصاحبات 
المشاريع في مجال المناخ. وقد خفضت بنجاح ت�كاليف الوحدة وأزالت 

المخاطر من قروض الحافالت الكهربائية الصغية -safa tempo- صناعة 
كاتماندو، وتستهدف اآلن قطاع الزراعة. وألن الت�كنولوجيا المالية 

)fintech( تخضع لهيمنة الذكور، فإّن »أيلوي ت�كنولوجيز« تدعم 
حاليًا صاحبات المشاريع لزيادة أصولهن ودخلهن التجاري، والتخلص 
من معدالت الفائدة المسّمة، واكتساب سلطة صنع القرار والحرية 

االجتماعية.

Solar Age: empowering refugee women 
through solar engineering

البلد: النيبال  
المنظمة: أيلوي ت�كنولوجيز

الممثلة: تيفاني تونغ
الربيد االلكرتوني:
tiffany@aeloi.com

 Ganesthan, Gongabun, :العنوان
Kathmandu

دراسة القروض: إزالة مخاطر القروض التجارية ألصحاب المشاريع 
المتناهية الصغر في مجال المناخ، من منظور النوع االجتماعي

بدعم مالي من:
»One Young World Lead 2030« )قيادة 

عالم شاب واحد 2030(؛ وبطل األرض 
الشاب لربنامج األمم المتحدة للبيئة 

للعام 2019؛ وتحدي االبت�كار للمرأة في 
المشاريع المتناهية الصغر والصغية 

والمتوسطة الحجم التابع إلطار التعاون 
في األمم المتحدة / لجنة األمم المتحدة 

االقتصادية واالجتماعية آلسيا والمحيط 
الهادئ؛ ومست�كشف ناشونال جيوغرافيك 

)National Geographic( الناشئ 

الحلول الفنية 
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Solar Age: empowering refugee women 
through solar engineering

لالتصال

النتائج التحويلية وصف المشروع:

كاسا جراتا هو حل ال مركزي وبأسعار معقولة بقيادة الشباب، يجلب 
الطاقة الشمسية لألسر الريفية المشت�تة التي يصعب الوصول إليها. 

ويتضمن النظام لوحة شمسية، ومصابيح ضوئية، وبطارية، ووحدة 
تحّكم في الشحن بالطاقة الشمسية. ويسمح هذا الحل بشحن األجهزة 

اإللكرتونية وتوصيل المصابيح الضوئية، ما يقّلل من معدالت التسرب من 
المدارس، خاصة بني الفتيات، ويحّسن سبل عيش األسر. ومن خالل برنامج 

»حراس النور«، تدرَّب النساء الريفيات على أن يصبحن فنيات لرتكيب 
النظم ورصدها وإصالحها، ما يضمن االستدامة على المدى الطوي�ل في 

سياق صعب من النزاعات الداخلية.

كاسا جراتا: حل للطاقة النظيفة بقيادة الشباب ومتوافق مع منظور 
النوع االجتماعي، ألجل المجتمعات الريفية في كولومبيا

البلد: كولومبيا  
المنظمة: تي�يا غراتا

الممثلة: جنيفر كولباس
الربيد االلكرتوني:

jenifercolpas@tierragrata.org 

العنوان:
Carrera 44D No. 52-30 Apto 806 Barrio 

España, Cartagena

بدعم مالي من:
مؤسسة »أليانز«

)Allianz Foundation(، والوكالة 
الرتكية للتعاون من أجل التنمية

الحلول الفنية 

األثر المناخي

خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون عن طري�ق استبدال 
الشموع أو مصابيح الديزل بأنظمة الطاقة الشمسية 

الكهروضوئي

حل المركزي للطاقة الشمسية يعتمد على نهج مجتمعي 

األثر في النوع االجتماعي

36 امرأة ريفية عضوات في لجنة »حراس النور« 

تدريب النساء الريفيات على االدخار المالي والمهارات 
الفنية، من خالل نهج تدريب المدربات

تمكني المرأة من خالل المشاركة الفعالة في صنع القرار 

قابلية التوّسع / الت�كرار

ضمان نظام الدفع القائم على االئ�تمان بدون فوائد، 
والمعدَّل حسب دخل المستخِدم/ة، النشر على نطاق 

واسع 

تمكني المجتمعات المحلية من اتباع مسار إنمائي خاص 
بها 

عودة ضحايا النزاع الداخلي والمجتمعات النازحة إلى 
األراضي وإي�جادهم بعضًا من السالم

www.tierragrata.org/en/home
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Solar Age: empowering refugee women 
through solar engineering

النتائج التحويلية

لالتصال

وصف المشروع: 

 يدّرب المشروع النساء والشباب على إنشاء بدائل استزراع األسطح 
وإدارتها في المناطق الحضرية، مثل الزراعة المائية والنظام الغذائي 

المائي. ويتم تمكني النساء من إنتاج أغذية عضوية مغذية وآمنة 
ألسرهن، باستخدام الحد األدنى من الماء والمساحة، مع كسب دخل 
جديد. ويحظى هذا الحل المثالي للمناطق الحضرية العالية الكثافة 
بدعم من تطبيق على الهاتف الجّوال يتيح تبادل المعارف والرصد. 

ويعالج ذلك أي تحد تواجهه المستخدمات في عملية الزراعة بفعالية.

البلد: النيبال  
المنظمة: باورشيفت نيبال

الممثلة: ساغاريكا بهاتا
الربيد االلكرتوني:

sagarikab537@gmail.com
 Radhamohan Marg, 65/139 :العنوان

New Baneshwor, Kathmandu

استزراع األسطح من أجل القدرة على الت�كّيف مع التغي المناخي، 
وتمكني المرأة في المناطق الحضرية في جنوب آسيا

بدعم مالي من:
جائزة السباق إلى الصفر

الحلول الفنية 

األثر المناخي

خفض تلّوث الهواء بفعل تخضري المساحات الحضرية 

 أمن غذائي آمن وعضوي وبأسعار معقولة لألسر 
الحضرية 

استخدام األساليب الزراعية كميات أقل من المياه 
ومساحة محدودة 

األثر في النوع االجتماعي

اإلسهام في المساواة بني الجنسني من خالل تدريب 
النساء وتبادل المعارف بينهن

 التمكني االقتصادي للمرأة من خالل مبيعات اإلنتاج 
الزراعي 

قابلية التوّسع / الت�كرار

يتمتع المشروع بنطاق جيد من االنتشار في جميع 
المناطق الحضرية في النيبال 

تعترَب الطريقة بسيطة وأسعارها معقولة يسهل توسيع 
نطاقها ونشرها

تعّزز األداة الرقمية الوصول إلى الدعم والنشر على 
نطاق واسع

www.powershiftnepal.org
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Solar Age: empowering refugee women 
through solar engineering

جمعية الحماية المجتمعية للزراعة والبيئة )CAEPA( في الكاميون: دعم 
حلول العدالة المناخية للمرأة في الزراعة

الحلول الفنية الحلول الفنية 

لالتصال

النتائج التحويلية وصف المشروع:

تعمل جمعية الحماية الزراعية والبيئية المجتمعية في الكاميون 
على تحسني سبل عيش المزارعات في الشمال الغربي من خالل 

إدخال تقنيات زراعية مستدامة جديدة، وضمان حصولهن على قدم 
المساواة على ملكية األراضي. كما تم تدريب 500 أسرة على تعزي�ز 

جودة الرتبة وحماية مصادر المياه وتطوي�ر أنظمة مستدامة لزراعة 
المحاصيل. وحظيت كذلك بالدعم لبناء »خطط المزرعة المت�كاملة« 

الخاصة بها. واكتسبت 40 مجموعة نسائية مهارات تحديد أنواع األشجار 
المكّيفة إلعادة التحري�ج؛ وزرعن 85000 شجرة حتى اآلن. ومن خالل إجراء 

جمعية الحماية الزراعية والبيئية المجتمعية بحوثًا حول القوانني 
وحقوق المرأة، فإّنها تعزز أيضًا المساواة في حقوق حيازة األراضي 

والمساواة بني الجنسني في المجتمعات الريفية.

البلد: الكاميون  
المنظمة: جمعية الحماية الزراعية 

والبيئية المجتمعية
الممثلة: ميسي فينيوي

الربيد االلكرتوني:
office@caepacameroon.org 

العنوان: 
P.O. Box 5064, Adjacent Tower 

Hotel, Mile 5 Nkwen - Bamenda, 
North West Region 

بدعم مالي من:
الصندوق العالمي للمرأة

األثر المناخي

التنمية المجتمعية لخطط المزارع المت�كاملة مع مبادئ 
زراعية بيئية

إجراءات إعادة التحري�ج: زراعة أكرث من 85000 شجرة 

حماية الرتبة ومصادر المياه 

األثر في النوع االجتماعي

مناصرة حقوق المرأة في حيازة األراضي والحصول على 
الموارد الطبيعية 

بناء قدرات النساء والفتيات المهّمشات في مجاالت 
الزراعة، وريادة األعمال، واإلدارة المالية 

تحقيق تحّوالت ثقافية في ما يتعلق بحقوق النوع 
االجتماعي ومعاملة األرمالت 

قابلية التوّسع / الت�كرار

منظمة يقودها المجتمع المحلي تبدأ بتقي�يم الحاجات قبل 
أي برنامج

ضمان عنصَري »التعليم والمجتمع« و »توفري البنية 
التحتية« اتباع نهج شامل 

ضمان االستدامة من خالل التقي�يم المستمر لدورة حياة 
المشروع

www.caepacameroon.org
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البرنامج اإلرشادي لمنظمة مشاركة النساء من أجل مستقبل مشترك ومركز وشبكة تكنولوجيا المناخ في مؤتمر األطراف 25، مدريد 

الحلول غي 
الفنية 
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Solar Age: empowering refugee women 
through solar engineering

النتائج التحويلية وصف المشروع:

يعمل مركز »تودوس جونتوس« )Todos Juntos( منذ عام 2016 مع نساء 
الشعوب األصلية في غواتيماال لتحسني تغذيتهن وبيئ�تهن. وبدعم 
من باحثني/ات جامعي�ني/ات، دّربت الجمعية 100 امرأة من 4 مجتمعات 

محلية، إلنشاء مزارع سوس الدقيق التي تضمن مصدرًا ميسور الت�كلفة 
ومستدامًا للربوتني. ويتم تمكني النساء الريفيات بوصفهن »سفيات« 

لزراعة سوس الدقيق من خالل برنامج لتدريب المدربات. كما أطلقَن 
كتالوجًا بمصادر الغذاء المحلية للحفاظ على معارف السكان األصلي�ني 
وتحسني السيادة الغذائية، بما في ذلك التوصيات الغذائية. وُي�جرى 

نشر كتالوج »األصول الحرجية« )Bienes Forestales( بلغة المايا المحلية، 
وسيتم استخدامه لنقل معارف األسالف إلى األطفال وإنشاء حدائق 

للنباتات المحلية.

الجهات الفائزة بالحلول غي الفنية 

»ميلفالور« : تمكني نساء الشعوب األصلية في غواتيماال لجهة السيادة 
الغذائية القادرة على الت�كّيف مع التغّي المناخي

البلد: غواتيماال 
المنظمة: جمعية »تودو جونتوس«

الممثلة: أندريا مونزون
الربيد االلكرتوني:

andrea@mealflour.org

العنوان:  
7 calle 37 – 5, Zona 1 Quetzaltenango, 

Quetzaltenango

بدعم مالي من:
جهات مانحة ومؤسسات فردية

األثر المناخي

إنتاج الربوتني المستدام مع خفض استخدام المياه في 
منطقة معّرضة للجفاف 

الحد من انبعاثات غازات الدفيئة عن طري�ق خفض استخدام 
األراضي والمدخالت

حماية التنوع البيولوجي والمناخ باستخدام معارف 
األسالف 

األثر في النوع االجتماعي

تخفيف عبء العمل عن المرأة في إنتاج الغذاء 

نموذج تدريب المدربات مع »السفريات« المحليات لزراعة 
سوس الدقيق

توليد الدخل للنساء من خالل المبيعات المحلية 

قابلية التوّسع / الت�كرار

ت�كرار الربنامج في 3 مقاطعات في غواتيماال 

نهج المصدر المفتوح والشراكات الدولية مع الجامعات 
والمؤسسات

www.mealflour.org

لالتصال
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النتائج التحويلية وصف المشروع: 

ينّفذ مشروع التنمية االقتصادية والطاقة المستدامة في األردن 
)SEED( نهجًا شامالً ومتوافقًا مع منظور النوع االجتماعي لتحوي�ل 
الطاقة في األردن، من خالل توفي التدريب الفني للنساء وتمكني 

المجتمعات المحلية من الت�كّيف مع التغّي المناخي ومناصرة الحلول 
المناخية. وت�تعّلم سفيات الطاقة تركيب سخانات المياه بالطاقة 

الشمسية والنظم الكهروضوئية، في تحدٍّ للقوالب النمطية للنوع 
االجتماعي في قطاع كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة الذي يهيمن 

عليه الذكور. كما ي�يّسر مشروع التنمية االقتصادية والطاقة المستدامة 
في األردن مشاركة المرأة في القوى العاملة، بفضل المرافقة 

الفردية، وِمنح االبت�كار، وفرص العمل. ويضطلع فري�ق المشروع بأنشطة 
للتوعية والمناصرة على الصعيد الوطني لتوسيع نطاق آثار المشروع.

البلد: األردن  
المنظمة: شركة 

Cowater International Inc
الممثلة:  وزن حسن 

الربيد االلكرتوني:
w.hasan@cowaterjo.com

العنوان:  37. عجلون 26710 

سفيات الطاقة يتحّديَن أعراف النوع االجتماعي في العلوم 
والت�كنولوجيا والهندسة والرياضيات ويعّززن انتقال األردن إلى 

الطاقة المتجددة

بدعم مالي من:
 Global( الشؤون العالمية كندا

Affairs Canada(، ووزارة الطاقة 
والرثوة المعدنية األردنية

الحلول غي الفنية 

األثر المناخي
تعزي�ز المهارات الفنية المحلية لقطاع الطاقة الكهربائية 

والطاقة المتجددة، وبالتالي تقريب األردن من تحقيق 
األهداف الوطنية للمناخ. 

توفري الطاقة في المنازل الخاصة والمعاهد العامة، من 
خالل تركيب 1500 نظام للطاقة الشمسية الكهروضوئية 

و1700 سخان مياه يعمل بالطاقة الشمسية

العدالة االجتماعية في الت�كّيف مع التغرّي المناخي من 
خالل استخدام حلول كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة 

في مناطق الفقر. 

األثر في النوع االجتماعي

تحدي أعراف النوع االجتماعي في قطاع يهيمن عليه 
الذكور

التمكني االقتصادي وتعزي�ز مشاركة المرأة في القوى 
العاملة

بناء قدرات قياديات المنظمات النسائية، اللواتي يضطلعن 
بأدوار ملِهمة داخل مجتمعاتهن 

قابلية التوّسع / الت�كرار
برنامج حوافز شامل يوّفر بناء القدرات، والمرافقة، 

والدعم المالي لصاحبات االبت�كار في المجتمعات 
المحرومة 

الصندوق المتجدد لضمان االستدامة المالية للمشروع

االستعداد لتوسيع نطاق نتائج الحل في خارطة الطري�ق 
المحلية لمبادرات االستدامة الوطنية وتغرّي المناخ

www.seedjo.org

لالتصال
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النتائج التحويلية وصف المشروع:

يرّكز »ركن النساء العامالت المستضعفات« )PIFEVA( على توثيق 
وتنشيط المعارف التقليدية التي تمتلكها مجتمعات السكان األصلي�ني، 

لحماية التنوع البيولوجي للغابات في إقليم موينغا في جمهورية 
الكونغو الديمقراطية. وعّزز المشروع قدرات 60 امرأة من الشعوب 
األصلية و60 شابًا وشابة في المجتمعات المحلية الحرجية، من أجل 

الدفع قدمًا بقدرة ممارساتهم الزراعية على الت�كّيف مع التغّي 
المناخي. كما يشّجع »ركن النساء العامالت المستضعفات« على تحديد 

بذور ونباتات األسالف ونشرها عن طري�ق تبادل المعارف بني نساء 
وشباب الشعوب األصلية.

النساء يحمني التنوع البيولوجي للغابات وقدرتها على الت�كّيف من خالل 
معارف الشعوب األصلية

البلد: جمهورية الكونغو الديمقراطية  
المنظمة: ركن النساء العامالت 

المستضعفات
الممثلة: فيونيك بواليا 

الربيد االلكرتوني:
pifevardc@gmail.com

العنوان:
 035, Patrice Emery Lumumba, Ibanda 

بدعم مالي من:
صندوق باوانكا )Pawanka(، ومنظمة 

»RSF« للتموي�ل االجتماعي 

األثر المناخي

إسهام الحراجة الزراعية التقليدية، باستخدام البذور 
والنباتات المحلية، في التقاط الكربون 

ت�كي�يف الممارسات الزراعية األصلية مع التغرّي المناخي، 
ومشاركتها بني المجتمعات وصغار المزارعني/ات

األثر في النوع االجتماعي

تعزي�ز معرفة المرأة بالت�كّيف مع التغرّي المناخي

إدماج المرأة في السياسة القطاعية لخطة الت�كّيف 
الوطنية

قابلية التوّسع / الت�كرار

تصميم المشروع وقيادته من قبل نساء الشعوب األصلية 

الربمجة المقصودة لنساء وشباب الشعوب األصلية 
اآلخري�ن، بهدف ترجمة المعلومات باللغات المحلية

www.pifeva.org/en/

لالتصال

الحلول غي الفنية 
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Solar Age: empowering refugee women 
through solar engineering

النتائج التحويلية وصف المشروع: 

بالنسبة إلى فقراء الحضر، يَعد المنزل مكان عمل أيضًا، خاصة بالنسبة 
إلى النساء في المدن الهندية. وي�ؤثر ارتفاع درجات الحرارة وموجات 

الحر في اإلنتاجية، والمعيشة والراحة المنزلية. ومن خالل هذا 
المشروع، قّدم صندوق ماهيال لإلسكان )Mahila Housing Trust( حلول 

تسقيف باردة، لخفض درجة الحرارة الداخلية وتعزي�ز الرفاه. كما ابُت�كَرت 
حلول لصالح الفقراء في األسقف/األسطح، والجدران، وتهوية المساكن، 

وتّم إيضاحها والتحقق من صحتها، مع الدعم الختبار النماذج األولية. 
حت التصاميم وفقًا  واستشَيت النساء من المنظمات المجتمعية، ونقِّ
لمالحظاتهن. وجرى عالج االفتقار إلى اآلليات المالية والحلول الفنية 
المتوافقة مع منظور النوع االجتماعي، من خالل نهج تقوده النساء 

على نطاق المجتمع المحلي، بحيث تقّدم التعاونيات االئ�تمانية اليوم 
الدعم المالي لضمان الوصول العادل بني الجنسني إلى أسطح/سقوف 

باردة.

البلد: الهند   
المنظمة: صندوق ماهيال لإلسكان

الممثلة: بيجال براهمبهات
الربيد االلكرتوني:

 jesskorsh@gmail.com

سطوح باردة للت�كّيف مع التغّي المناخي، والتمكني االقتصادي للمرأة، 
في المراكز الحضرية في الهند

العنوان: 
 702 ,701. Ellis Bridge. Ahmedabad 

Gujarat 380006

بدعم مالي من:
أموال المنح، والتربعات الخيية، 

وإي�رادات الفوائد

األثر المناخي

حل بسيط وفعال من حيث الت�كلفة لتحديات الحرارة الحضرية 
في الوحدات السكنية.

انخفاض درجة الحرارة في الداخل وتحقيق وفورات في 
فاتورة الكهرباء بسبب انخفاض استهالك الطاقة. 

األثر في النوع االجتماعي

تعزي�ز األسطح/السقوف الباردة القدرة على كسب الدخل 
للعمال المنزلي�ني في المناطق الحضرية في الهند، 

وتشكيل النساء 40% منهم. 

إسهام المنازل الباردة في الصحة الجيدة، وتخفيفها عبء 
العمل المنزلي عن المرأة.

قابلية التوّسع / الت�كرار

تنفيذه بنجاح في عدة مدن في جنوب آسيا؛ وباإلمكان 
ت�كراره بسهولة في مدن أخرى.

الت�كنولوجيا بسيطة وفعالة من حيث الت�كلفة وسهلة 
التنفيذ.

www.mahilahousingtrust.org/

لالتصال

الحلول غي الفنية 
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النتائج التحويلية وصف المشروع:

يقّدم هذا المشروع استجابات مفيدة آلثار محّددة لجائحة كوفيد-19 في 
النوع االجتماعي، ما ترك عددًا من النساء في األحياء الفقية الحضرية 

بدون عمل مع زيادة مسؤولياتهن األسرّية. ودّربت جمعية النساء 
في الزراعة )AWAK( 700 امرأة حضرية في األحياء الفقية على تحوي�ل 
مواقع تفريغ النفايات المحلية السابقة إلى حدائق نباتية، باستخدام 

السماد العضوي إلثراء الرتبة ونفايات الكتلة الحيوية إلنتاج الفحم 
الحيوي. كما يزّود المشروع النساء بمصادر مستدامة لسبل العيش، بما 

في ذلك من مبيعات الخضروات، ويعّزز تسديد القروض بواسطة جهة 
ثالثة وكذلك الوصول إلى الخدمات المصرفية النظامية. باإلضافة إلى 

ذلك، يبني المشروع برنامجًا شامالً للتعافي، حيث تدّرب المستفيدات 
المزيد من النساء، ويحد التمكني االقتصادي من العنف األسري، وي�ؤّمن 

وصول األطفال إلى التعليم. 

القانون المعني بالنساء في األحياء الفقية الحضرية من أجل 
القدرة على الت�كّيف مع التغّي المناخي، والتعافي من جائحة 

كوفيد-19 في كينيا

البلد: كينيا  
المنظمة: جمعية النساء في الزراعة

الممثلة: جودي ماتو
الربيد االلكرتوني:

judymatu@gmail.com
العنوان:

Mama Ngina Drive, 80100 – 90221 

بدعم مالي من:
 Compassion( منظمة التعاطف الدولية 

International(، المبادرة السويدية لشبكة 
 ،)Siani( الزراعة الدولية

HiveOnline، وصندوق العمالة الطارئة 
)UAF – Africa( ألفريقيا

لالتصال

األثر المناخي

خفض انبعاثات الميثان عن طري�ق تحوي�ل أراضي تفريغ 
النفايات إلى مساحات خضراء 

تعزي�ز الزراعة العضوية، بما في ذلك السماد العضوي

إعادة تخضري المناطق الحضرية 

األثر في النوع االجتماعي

التمكني االقتصادي للنساء اللواتي يبعن الخضروات، 
وقوالب الفحم الحجري والصابون

اكتساب النساء المهارات الفنية والتجارية ونقلهن 
المعارف إلى نساء أخريات 

تعزي�ز القيادة النسائية في المجتمع

قابلية التوّسع / الت�كرار

نهج منهجي لحل أزمة المناخ وكوفيد-19 

المرأة كمثال يحتذى به وكقيادية للمجتمع

هدف الوصول إلى 10000 أسرة في جميع أنحاء البالد

@AssociationAwak twitter

الحلول غي الفنية 
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عضو في الجماعة
شهادة تقدير

الحلول غي الفنية 

النتائج التحويلية وصف المشروع: 

تدّمر األعاصي المت�كّررة في والية البنغال الغرب�ية في الهند أشجار 
المانغروف، واألراضي الزراعية، وتضّر بخصوبة الرتبة. وفي هذا السياق، 

يَعد من الحيوي التشجي في المناطق الداخلية وإعادة زراعة أشجار 
المانغروف، فضالً عن بذل الجهود لزيادة قدرة المجتمعات المحلية 

على الت�كّيف. ويهدف هذا المشروع، الذي تنّفذه نساء الشعوب األصلية، 
إلى تدريب المستفيدات على إعداد الشتالت وزراعة أشجار المانغروف. 
ومن شأن ذلك حماية المنطقة من ت�آكل الرتبة، والحد من شدة الكوارث 

المناخية. كما يتم تمكني المرأة اقتصاديًا من خالل برنامج الزراعة 
العضوية والتسميد الدودي، الذي يوّفر مصدرًا مستدامًا للدخل ويضمن 

األمن الغذائي للمجتمعات المحلية.

البلد: الهند   
المنظمة: مؤتمر جميع النساء 

الهنديات في كلكتا 
الممثلة: شيخا ميرتا

الربيد االلكرتوني:
aiwceccgucci@gmail.com 

إعادة زراعة غابات المانغروف بقيادة نسائية في 
ساندربانز، في الهند

العنوان: 
 ,700089 - Lake Town, Kolkata ,248-B

 West Bengal

بدعم مالي من:
 نساء Gender CC من أجل العدالة 

المناخية، المدعومة من الوزارة 
االتحادية األلمانية للبيئة، وحماية 

الطبيعة، والسالمة النووية

لالتصال

األثر المناخي

القدرة على الت�كّيف مع الكوارث المناخية: حد أشجار 
المانغروف من أثر األعاصري المت�كررة.

تحسني المانغروف من جهود التخفيف من حدة المناخ من 
خالل امتصاص ثاني أكسيد الكربون 

إسهام إدارة النفايات العضوية باستخدام التسميد 
الدودي في التخفيف من حدة المناخ والزراعة المحلية 

المستدامة 

األثر في النوع االجتماعي

التمكني االقتصادي للمرأة من خالل بناء القدرات وتوليد 
الدخل

اضطالع نساء الشعوب األصلية من المجتمعات الضعيفة 
بأدوار قيادية محلية

قابلية التوّسع / الت�كرار

مفهوم سهل الت�كرار باستخدام المعارف المحلية بت�كلفة 
مالية بسيطة 

ضمان نموذج تدريب المدربات استدامة المشروع 

تحسني األمن الغذائي والتغذية

www.aiwcecckolkata.org/
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الحلول 
التحويلية

أعضاء الجماعة المعنية بالمرأة وشؤون النوع االجتماعي في مؤتمر األطراف 22، مراكش
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Solar Age: empowering refugee women 
through solar engineering

النتائج التحويلية وصف المشروع:

تعمل منظمة المدافعات عن البيئة )Defensoras Ambientales( على 
تمكني المدافعات عن الحقوق البيئية من الشعوب األصلية، والجماعات 

المحلية في األرجنتني وبوليفيا وباراغواي، من منظور العدالة بني 
الجنسني. وتم بناء شبكة تضم أكرث من 1200 امرأة، وإطالق تطبيق مبت�كر 

للهاتف الجّوال )PLAC( لإلعالم، والربط، والحماية والتواصل بكفاءة. 
ويسهم ذلك في حماية األراضي التي تدهورت بسبب االستخراج، 

والتلّوث الكيميائي الزراعي، وتقي�يد الحّيز المدني للجهات المحلية 
الفاعلة. كما أنِشئت مدرسة نسوية في عام 2021 لتعزي�ز المعارف 

المحلية، والمهارات الفنية، والمناصرة، للت�كّيف مع المناخ والتخفيف من 
حّدته، بهدف تحسني قدرة الت�كّيف لدى المجموعات وتضخيم مطالبها.

الحلول التحويلية للجهة الفائزة 

تمكني المدافعات عن البيئة من خالل شبكة رقمية للمناصرة

البلد: األرجنتني، بوليفيا، باراغواي 
Fundación Plurales :المنظمة

الممثلة: ليليان غريغوري�و
الربيد االلكرتوني:

liliangregorio@plurales.org
 Barrio Cofico. ,1476 Gral Paz :العنوان

Ciudad de Córdoba

بدعم مالي من:
االتحاد األوروبي، والتحالف العالمي 

 ،)GAGGA( للعمل األخضر والجندري
واالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة - 

هولندا، والتحالف الدولي لألراضي، 
»Both Ends« ومنظمة

لالتصال

األثر المناخي

الحفاظ الفعال على الموارد الطبيعية، وتعزي�ز الحق في 
األرض، والحصول على المياه النظيفة، وإنتاج األغذية 

العضوية باستخدام المنح الصغرية 

تعزي�ز العمل المناخي المهم من خالل عمليات المشاركة 
الهادفة بواسطة المناصرة والتحّول المنهجي 

إعادة ت�أهيل المعارف الثقافية ومعارف األسالف من أجل 
حماية البيئة 

األثر في النوع االجتماعي

تطبيقات الهاتف الجّوال إلبالغ المدافعات عن حقوق 
اإلنسان، وحمايتهن، وربطهن ببعضهن البعض 

إنشاء المدرسة النسوية للعمل المناخي كمساحة 
تعليمية للمناصرة السياسية 

تعزي�ز المشاركة السياسية للقيادات البيئية النسائية في 
األطر الدولية لحقوق اإلنسان وأهداف التنمية المستدامة

قابلية التوّسع / الت�كرار

تحالفات المناصرة لبناء الشبكات في منطقة أمريكا 
الالتينية

توسيع نطاق تطبيقات الهاتف الجّوال )PLAC( لتغّطي 
بلدانًا أخرى

www.plurales.org
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Solar Age: empowering refugee women 
through solar engineering

النتائج التحويلية وصف المشروع: 

إسبيانزا هومورا )Esperanza Humura( تنّفذ برنامجًا لدعم السجينات 
في رواندا باتباع نهج شامل. ويشمل ذلك زيادة الوعي بحقوقهن 

اإلنسانية والمساعدة القانونية، وبناء القدرات من أجل االكتفاء 
االقتصادي الذاتي في المستقبل، وتعزي�ز صحتهن التغذوية، وصحة 

أطفالهن الصغار المحتجزي�ن معهن، فضالً عن إدارة النفايات العضوية 
إلنتاج الغاز الحيوي، والتسميد والزراعة المستدامة في قطع األراضي 

النباتية في السجون. صحيح أّنه تم إطالق المشروع تجري�بيًا في 
مؤسسة نياماغابي )Nyamagabe( السجنية، إاّل أّنه يهدف إلى أن يت�كّرر 

في 12 سجنًا إضافيًا في البالد، لتستفيد منه أكرث من 6450 امرأة.

البلد: رواندا  
المنظمة: إسبيانزا هومورا

الممثلة: جان بيشمانز روفوغو
الربيد االلكرتوني:

esperanzahumura@gmail.com
 Secteur REMERA, District :العنوان

KIGALI 1125 .GASABO, B.P
Kathmandu

برنامج دعم السجينات في سجون رواندا

بدعم مالي من:
رسوم العضوية والتربعات الفردّية

الحلول التحويلية 

األثر المناخي

تعزي�ز إدارة النفايات العضوية والزراعة المستدامة في 
السجون

إنتاج الغاز الحيوي الستخدامه في مطابخ السجون، 
وبالتالي خفض استخدام الحطب

األثر في النوع االجتماعي

تمكني المرأة اقتصاديًا، وتدري�بها على تطوي�ر مشاريع 
متناهية الصغر مدّرة للدخل

توعية السجينات بحقوقهن اإلنسانية، والنظافة الصحية، 
والصحة اإلنجابية والتغذوية، وحماية البيئة 

دعم النساء المهمشات اللواتي يتم تجاهلهن في 
السياسات االجتماعية والنقاش العام

قابلية التوّسع / الت�كرار

بعد المشروع التجري�بي في سجن نياماغابي، طموح 
إسبريانزا هومورا هو توسيع نطاق المشروع ليشمل 12 

سجنًا آخر في رواندا 

التعاون مع السلطات الوطنية الرواندية والمؤسسات 
السجنية: الخدمات اإلصالحية الرواندية

www.esperanzahumura.org

لالتصال
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Solar Age: empowering refugee women 
through solar engineering

النتائج التحويلية وصف المشروع:

يستجيب هذا المشروع، الذي أطلقته اللجنة المسيحية للتنمية في 
بنغالديش في عام 2015، ألزمة مياه الشرب المحلية من خالل إنشاء 
ذ نهج »إشراك المرأة في  نظام إلدارة المياه بقيادة مجتمعية. ونفِّ

العمل« في ثالث مقاطعات فرعية ساحلية، حيث واجهت المرأة مشاكل 
جّمة في جلب مياه الشرب بسبب زيادة ملوحة الرتبة. فاجتمعت النساء 

في مجموعات تهدف إلى تحديد التحديات وإدخال أنظمة إدارة المياه 
المستدامة والتشاركية. واكتسنَب سلطة صنع القرار على المستوى 

المحلي، ما زاد من تعزي�ز سبل عيش أكرث من 4500 نسمة، بفضل العمل 
المناخي الشامل. 

إدارة المياه المجتمعية بقيادة نسائية تحمي مياه الشرب في 
بنغالديش

البلد: بنغالديش  
المنظمة: اللجنة المسيحية للتنمية 

في بنغالديش
الممثلة: موسومي هالدر

الربيد االلكرتوني:
mouhaldar02@gmail.com

العنوان:
CCDB, 88, Senpara Parbatta, Mirpur 

10-, Dhaka 1216 

بدعم مالي من:
 )Bread for the World( الخبز للعالم

- ألمانيا

لالتصال

األثر المناخي

الت�كّيف مع المناخ من خالل جمع مياه األمطار خالل فصل 
األمطار: ينتج عنه مصادر جديدة لمياه الشرب

توفري مياه األمطار المخّزنة بشكل صحيح، عن طري�ق 
المرشحات الرملّية في الربك )PSF(، المزيد من مياه الشرب 

اآلمنة، وتقليلها من األمراض المنقولة بالمياه

األثر في النوع االجتماعي

تعزي�ز المهارات الفنية واإلدارية لدى المرأة

القيادة النسائية في مؤسسات صنع القرار المحلية 

قابلية التوّسع / الت�كرار

ت�كنولوجيا سهلة الت�كرار، ومنخفضة الت�كلفة، و »نظام 
إدارة المياه المجتمعية بقيادة نسائية«

ضمان النهج التشاركي القبول االجتماعي للحل 

إسهام الحوكمة الرشيدة في حل النزاعات حول المياه 
بني المجتمعات

www.ccdbbd.org

الحلول التحويلية 
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Solar Age: empowering refugee women 
through solar engineering

النتائج التحويلية وصف المشروع: 

إّن التينيات من أجل المناخ هي شبكة دولية من النسويات الشابات في 
أمريكا الالتينية، ترفع الوعي حول حالة الطوارئ المناخية من منظور 

النوع االجتماعي، وحقوق اإلنسان والمنظور الثقافي. ويثّقف هذا 
المشروع الفتيات والشابات في المنطقة حول فهم قضايا المناخ من 
خالل دعمهن في إنشاء محتوى افرتاضي، وتمكني أنفسهن من خالل 
العمل، ورفع أصواتهن. كما تنشئ »التينيات من أجل المناخ« مساحات 

حوارية، حيث يمكن الشابات التحاور حول نضالهن، وتحقيق المزيد 
من التمثيل، وإلهام المزيد من الناس. ويدافعَن عن حقوق اإلنسان 
المتعددة التي تساعد في الحد من أوجه الالمساواة بني الجنسني.

البلد: شيلي   
المنظمة: التينيات من أجل المناخ 

الممثلة: كاتالينا سانتيليتشيس
الربيد االلكرتوني:

catalinasantelicesb@gmail.com

التينيات من أجل المناخ: تعظيم أصوات الفتيات والشابات 
في أمريكا الالتينية

العنوان: 
 Isla de Marchant, Curicó, región del 

Maule 

بدعم مالي من:
التربعات الفردية

لالتصال

األثر المناخي

الت�ثقيف والتدريب البيئيان إلى جانب نهج العدالة المناخية

 تعزي�ز الحوارات المتقاطعة للتعّرف إلى حالة الطوارئ 
المناخية 

األثر في النوع االجتماعي

منصة افرتاضية بقيادة الفتيات والشباب لتحقيق أهداف 
التنمية المستدامة

إبراز عمل المدافعات عن البيئة في أمريكا الالتينية، ال 
سّيما نساء الشعوب األصلية ونساء »BIPOC« )أي النساء 

السوداوات، ومن الشعوب األصلية والملّونات( 

تبادل المعلومات والموارد االفرتاضية للت�ثقيف ولسد 
الفجوات بني الجنسني

قابلية التوّسع / الت�كرار

منصة تستخَدم في أكرث من 13 دولة في أمريكا الالتينية

إنشاء مساحات افرتاضية آمنة لمشاركة المعلومات 
بطريقة شفافة

www.instagram.com/ 
latinasforclimate/

الحلول التحويلية 
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Solar Age: empowering refugee women 
through solar engineering

النتائج التحويلية وصف المشروع:

 منذ عام 2007، دعمت هيئة الخدمات الكنسية العالمية المجتمعات 
المعزولة في كينيا، بواسطة برنامج يسّمى »إطار تنمية المجتمع 

القائم على األصول« )ABCD( لمعالجة أوجه الالمساواة بني الجنسني 
والت�كّيف مع المناخ على حد سواء. ويشمل ذلك ورش عمل بشأن 
موازي�ن القوى بني الجنسني، وت�ثقيف الوالدين لجهة تعزي�ز تعليم 

الفتيات، وإنشاء لجان إلدارة المياه بقيادة محلية. كما يعمل الربنامج 
على التمكني االقتصادي للمرأة من خالل تنويع اإليرادات: يتّم تدريب 

المراهقات والشابات على ترب�ية النحل، وريادة األعمال والقيادة. ويتم 
إنشاء الحلول التي يقودها المجتمع المحلي والحفاظ عليها، لتحسني 
األمن الغذائي والقدرة على الت�كّيف مع التغّي المناخي ألكرث من 7000 

مستفيد ومستفيدة، ولتحوي�ل عالقات القوة بني الجنسني.

الت�كيف المجتمعي مع المناخ والعدالة بني الجنسني في كينيا

البلد: كينيا  
المنظمة: هيئة الخدمات الكنسية 

العالمية
الممثلة: آمرب تينك

الربيد االلكرتوني:
info@cwsafrica.org

Nairobi 00800-14176 P.O. Box :العنوان

بدعم مالي من:
 Buhler( مؤسسة عائلة بوهلر

)Family Foundation

لالتصال

األثر المناخي

 بناء 53 سدًا رمليًا، مع االستفادة من مرافق المياه 

زراعة 75% من المزارعني اآلن محاصيل ت�تحّمل الجفاف

األثر في النوع االجتماعي

دعم تعليم الفتيات من خالل مّدخرات القرى الُمدارة ذاتيًا، 
ما يقّلل من الزواج القسري والعنف القائم على النوع 

االجتماعي

سماح المجتمع بتحّول في السلطة يخّفف من عبء العمل 
على المرأة 

ورش عمل حول موازي�ن القوى بني الجنسني لجميع أفراد 
المجتمع 

قابلية التوّسع / الت�كرار

التشاور مع المجتمع المحلي إلثراء أنشطة المشروع 
والنتائج المرجوة

تشكيل لجان إدارة المياه نموذجًا قابالً للت�كرار من أجل 
الت�كّيف مع التغرّي المناخي

www.cwsglobal.org

الحلول التحويلية 
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Solar Age: empowering refugee women 
through solar engineering

النتائج التحويلية وصف المشروع: 

يخضع مشروع العمل المناخي الفعال لقيادة الشابات، ويقّدم برنامجًا 
شامالً للت�ثقيف والمناصرة في مجال المناخ، يستند إلى المحاكاة 

المحوَسبة. وباستخدام نموذج حاسوبي من مدرسة »سلون« 
)Sloan( لإلدارة التابعة لمعهد ماساتشوستس للت�كنولوجيا، ي�يّسر 

فري�ق مشروع العمل المناخي الفعال ورش عمل للمحاكاة التفاعلية، 
وي�وّجه المشارِكات/ين حول كيفية معالجة التغّي المناخي من منظور 

علمي ومنهجي يخترب فعالية الحلول عرب نموذج حاسوبي. كما يشّجع 
المشروع الشباب على مناصرة العمل المناخي الطموح من خالل 

مشاركة األخبار العلمية وقصص صانعي/ات التغي�ي الملهمني/ات. 
وأخيًا، يعمل مشروع العمل المناخي الفعال مع المدارس وممثلي/ات 
الدولة للنهوض بالسياسات البيئية المحلية والتشريعات الوطنية بشأن 

القضايا الشاملة المتعلقة بالمناخ.

البلد: الواليات المتحدة األمريكية   
المنظمة: مشروع العمل المناخي 

الفعال
الممثلة: لونا أباديا

الربيد االلكرتوني:
lunasabadia@gmail.com

 NW Skyline Crest Rd., 708  :العنوان
 97229 Portland, OR

تمكني الشباب من المشاركة في العمل المناخي من خالل المحاكاة 
والمناصرة المحلية

بدعم مالي من:
 Plan( بالن إنرتناشونال

International(، وقسم العلوم 
والت�كنولوجيا والهندسة والرياضيات 

في جرنال موتورز الخاص بتحدي 
التغي�ي، وتحدي التغي�ي ألشوكا 

)T-Mobile( وتي موبايل )Ashoka(

لالتصال

األثر المناخي

تيسري 16 ورشة عمل للمحاكاة المناخية ل150 مشاركًا 
ومشاركة من 7 بلدان

ربط التفكري النظري للمشاركني/ات بالمعارف العملية من 
خالل التجارب بواسطة نماذج الحاسوب

تضخيم أصوات الشباب للدفاع عن السياسة البيئية المحلية 
بالشراكة مع المسؤولني/ات المنتخبني/ات

األثر في النوع االجتماعي

 مشروع تقوده وتنفذه نساء يرّكز على تعليم الشابات 
وتمكينهن

إتاحة الفرص للشابات والشبان للمشاركة في أنشطة 
المناصرة المحلية والوطنية

قابلية التوّسع / الت�كرار

نهج ينطلق من القاعدة إلى القمة للوصول إلى 
المشرعني/ات اإلقليمي�ني/ات ألجل تنفيذ السياسات 

واإلجراءات المناخية المحلية 

نموذج تعليمي سهل الت�كرار يربط بني المعارف النظرية 
والتغي�ري السياساتي

وضع برنامج تدري�بي يجّهز القادة الشباب لتيسري ورش 
العمل محليًا، بواسطة نُهج مّتصلة بالثقافة

www.effectiveclimateaction.org

الحلول التحويلية 
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Solar Age: empowering refugee women 
through solar engineering

النتائج التحويلية وصف المشروع:

منــذ عــام 2016، دفــع اتحــاد الجمعيــات اإلثيوبيــة المعنّيــة بالمرأة 
والطفــل قُدمــًا بالقــدرة علــى الت�كّيــف مــع التغّي المناخي وســبل 

العيــش ألكــرث مــن 49000 امــرأة فــي المجتمعــات الريفية فــي إثيوبيا، 
بواســطة نهــج مت�كامــل. فتعــّززت قدراتهــن في مجــال تقنيــات التخفيف 

مــن آثــار التغــّي المناخــي والت�كّيــف معه، واســرتاتيجيات حمايــة البيئة، 
وتنويــع الدخــل. ومــن خــالل تنفيــذ الزراعــة البيئيــة المت�كاملــة للمحاصيل 

والــرثوة الحيوانيــة، وإدارة المواقــد ومســتجمعات الميــاه الفعالــة، 
طــّورت النســاء نمــاذج إنمائيــة مســتدامة طويلة األمــد وقادرة على 

الت�كّيــف مــع المنــاخ. كمــا تّمــت زيــادة المعرفة بسياســات التغــّي المناخي 
القائمــة، مــا أفضــى إلــى بناء القــدرات المؤسســية للحكومــات المحلية 

و12 منظمــة مــن منظمــات المجتمــع المدني.

تمكني المرأة الريفية من خالل التنمية المت�كاملة القادرة على الت�كّيف 
مع التغي المناخي

البلد: إثيوبيا  
المنظمة: اتحاد الجمعيات اإلثيوبية 

المعنّية بالمرأة والطفل
الممثلة: غرماويت هايلي جربيهوت

الربيد االلكرتوني:
h.ghrma@gmail.com

Yeka Sub-city Addis Ababa :العنوان

بدعم مالي من:
منظمة أكشن إيد )ActionAid(، وبالن 

 ،)Plan International( إنرتناشونال
وحكومات أسرتاليا وكندا وهولندا، 

والوكالة السويدية للتنمية الدولية 
)سيدا(

لالتصال

األثر المناخي

حمالت توعية للمجتمعات المحلية بشأن اإلدارة 
المستدامة للموارد 

استخدام البذور المقاومة للجفاف والري على نطاق 
صغري لزيادة اإلنتاج الزراعي

دمج التنمية االقتصادية القادرة على الت�كّيف مع التغري 
المناخي

األثر في النوع االجتماعي

اكتساب المرأة الريفية مهارات فنية جديدة بشأن 
الممارسات الزراعية البيئية المت�كاملة

التمكني االقتصادي لـ49,000 امرأة وفئات هّشة من 
المجتمع 

قابلية التوّسع / الت�كرار

وضع نظام إلدارة المعارف واسرتشاد واضعي/ات 
السياسات بأفضل الممارسات

ممارسات زراعية قابلة للت�كرار في المناطق المعّرضة 
للجفاف

www.uewca.org

الحلول التحويلية 
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Solar Age: empowering refugee women 
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النتائج التحويلية وصف المشروع: 

ذ المشروع في المجتمع اإلكوادوري األصلي في »إبيارا دي سانتا  ينفَّ
روزا« )Eperara de Santa Rosa(. وقد نّظمت المجموعات النسائية 
نفسها الستعادة الثقافة الطبية لألسالف، مع تعزي�ز قدرتها على 

الت�كّيف مع المناخ. وبناًء على قرار جماعي لصالح الصحة المجتمعية، 
قّررت هذه المجموعات اتخاذ إجراءاتها الخاصة، استجابًة لجائحة 

كوفيد-19. كما نّفذت عملية رسم الخرائط لتحديد النباتات الطبية، 
الستخدامها كمورد لحماية صحة النساء وصحة أسرهن. فأدرك المجتمع 

بذلك أّن إنتاج الغذاء وإدارة الموائل يعتمدان على عّدة عوامل مثل 
ثقافة األسالف، واالقتصاد المتوافق مع منظور النوع االجتماعي، 

والحفاظ على التنوع البيولوجي، والتعليم واإلسكان.

البلد: اإلكوادور   
Aprendizaje en movimiento :المنظمة

الممثلة: آنا كريستينا بينالكاسار
الربيد االلكرتوني:

aprendiz.en.movimiento @gmail.com

نساء إبيارا في اإلكوادور يطالنب بالصحة الجماعية في زمن 
جائحة كوفيد -19

العنوان:
 Polit Lasso 213 y Selva Alegre

بدعم مالي من:
CEDU, Aprendizaje en Movimiento, 

MINKA SUR

لالتصال

األثر المناخي

إنشاء بنك للنباتات الطبية من أجل حفظ النباتات 
المستوطنة وإدارتها 

الحفاظ على 70 هكتارًا من الغابات

رسم خرائط مكامن الحيوانات والنباتات ذات الصلة بالمناخ 
واألسالف وتحديدها

األثر في النوع االجتماعي

تغي�ري أدوار الجنسني في قطاع الطب الذي يهيمن عليه 
الذكور تقليديًا 

تعزي�ز القيادة الجديدة بني الفتيات، والمراهقات، والنساء 
داخل التجّمعات المجتمعية 

مشاركة المهام المجتمعية التي تخفف من أعباء عمل 
المرأة

قابلية التوّسع / الت�كرار

ت�كرار بناء القدرات وتوسيع نطاقه بني النساء في القرى 
اإلكوادورية األخرى

تبادل المعلومات بشأن مراحل العملية مع مجتمعات 
الشعوب األصلية األخرى في اإلكوادور

إنشاء المركز االحتفالي للصحة الجماعية لتمكني قيادة 
النساء والفتيات

الحلول التحويلية 
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النتائج التحويلية وصف المشروع:

لقد بنى هذا المشروع الذي استمّر طوال عامني قدرات المجموعات 
النسائية المحلية في نيجييا على مناصرة تموي�ل مناخي متوافق مع 

منظور النوع االجتماعي، والمشاركة بشكل نشط في عمليات تقي�يم 
الصندوق األخضر للمناخ. ومن خالل تدريب النساء على أسس التموي�ل 

المناخي وآلية الصندوق األخضر للمناخ، يسّهل المشروع تعاون 
المجموعات النسائية مع السلطة الوطنية المعينة في نيجييا، ومع 

هيئات الوصول المباشر، وبرامج الصندوق لدعم الجهوزية. كما ساهم 
المشروع في وضع إجراءات »عدم االعرتاض« إلقرار المشاريع المقّدمة 
نيابة عن نيجييا من قبل الهيئات المعتمدة الدولية، وفتح الفرص أمام 

النساء المحليات لإلفادة من التموي�ل المناخي.

مجموعات نسائية محلية تشارك في عمل 
الصندوق األخضر للمناخ في نيجييا

البلد: نيجييا  
المنظمة: مركز قضايا القرن ال21 
الممثلة: تيتيلوب نغوزي أكوسا

الربيد االلكرتوني:
c21stnigeria@gmail.com 

العنوان:
17, Akingbola street off Olayiwola, 

Oregun ikeja, Lagos

بدعم مالي من:
Both ENDS

لالتصال

www.c21st.org

األثر المناخي

تقديم مدخالت في وثيقة التواصل الوطنية من أجل 
الت�كّيف في نيجرييا، التي اعتمدت مؤخرًا، وبرامج الصندوق 

األخضر للمناخ في نيجرييا لدعم الجهوزية. 

أخذ حلول الت�كّيف مع المناخ التي تقودها النساء، 
وتقي�يمات االحتياجات الت�كنولوجية المتوافقة مع منظور 
النوع االجتماعي، بعني االعتبار في برامج دعم الجهوزية 

في نيجرييا 

األثر في النوع االجتماعي

تدريب 165 امرأة و81 رجالً على فهم الصندوق األخضر 
للمناخ وعملياته الخاصة بالجهوزية

إمكان إفادة منظمات المجتمع المدني النسائية المعرتف 
بها كجهات مراقبة في آلية تموي�ل الصندوق األخضر 

للمناخ، وحلولها المناخية، من تدفقات التموي�ل المناخي 

قابلية التوّسع / الت�كرار

جماعة صاحبات الممارسة المعنية بالتموي�ل المناخي، 
والصندوق األخضر للمناخ مع 55 منظمة

الوصول إلى النساء المحليات األخريات والتعاون معهن 
في أماكن مختلفة في أرجاء نيجرييا وأفريقيا 

الّربط مع عمليات الحوكمة العالمية والشبكات العالمية 
لمنظمات المجتمع المدني

إسهام أعضاء الجماعة 
الحلول التحويلية
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النتائج التحويلية وصف المشروع: 

إدراكًا للحاجة إلى تعظيم أصوات النساء الممثالت تمثيالً ناقصًا في 
عمليات خطط الت�كّيف الوطنية، أقامت الشبكة العالمية لخطط الت�كيف 

الوطنية شراكة مع مؤسسة »لينسيشونال« )Lensational(، وهي 
مؤسسة اجتماعية ت�تمثل مهمتها في تمكني النساء من الفئات 

والمجتمعات المهمشة باستخدام التصوي�ر الفوتوغرافي. وي�وّفر 
المشروع تدري�بًا تشاركيًا على التصوي�ر الفوتوغرافي ورواية القصص 

للنساء المتضّررات من التغّي المناخي في غانا وكينيا. ومن خالل 
القصص المرئية، تنقل المتدربات تجاربهن ورؤاهن بشأن القدرة على 

الت�كّيف إلى صانعي/ات القرارات المتعلقة بالت�كّيف على المستوى 
الوطني، ما من شأنه تيسي الحوار حول أولوّيات عمليات خطط الت�كيف 

الوطنية لتمكني إجراءات الت�كّيف المتوافقة مع منظور النوع االجتماعي 
والخاضعة لقيادة محلية.

البلد: غانا وكينيا   
المنظمة: المعهد الدولي للتنمية 

المستدامة
الممثلة: أنجي دازي

الربيد االلكرتوني:
adaze@iisd.ca

تعظيم أصوات النساء في سياسات الت�كّيف مع 
المناخ من خالل رواية مرئية للقصص

العنوان:
111 Lombard Avenue, Suite 325, 

Winnipeg, Manitoba, Canada R3B 0T4 
 بدعم مالي من: الشبكة العالمية لخطة 

الت�كّيف الوطنية، و »لينسيشونال«
بدعم مالي من: الشؤون العالمية كندا

لالتصال

األثر المناخي

ستدفع عمليات خطط الت�كيف الوطنية قدمًا باالست�ثمارات 
في مجال الت�كّيف على مدى السنوات المقبلة، وتعّزز 

اتساق السياسات عرب القطاعات 

تحسني الفعالية واالستدامة في عمليات تخطيط الت�كّيف 
عن طري�ق إدماج منظور النوع االجتماعي

بناء إجراءات الت�كّيف الخاضعة لقيادة محلية والمتوافقة 
مع منظور النوع االجتماعي قدرة معظم السكان 

المتضرري�ن على الت�كّيف 

األثر في النوع االجتماعي

 تمكني النساء من تبادل خرباتهن وأولوياتهن مع صانعي/
ات القرار على الصعيدين المحلي والوطني 

إنشاء مصادر دخل جديدة للنساء من خالل بيع الصور اّلتي 
ت�تخذها المتدربات على منصة على اإلنرتنت. 

فهم صانعي/ات السياسات الوطنية ألولويات النساء في 
إجراءات الت�كّيف ودعمهن

قابلية التوّسع / الت�كرار

 البناء على نهج »لينسيشونال« المجرَّب لرواية القصص 
المرئية وأدوات التعليم 

إمكان أن يؤدي الت�كرار في بلدان أخرى إلى زيادة عدد 
عمليات خطط الت�كّيف الوطنّية المتوافقة مع منظور النوع 

االجتماعي

www.iisd.org

إسهام أعضاء الجماعة 
الحلول التحويلية
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النتائج التحويلية وصف المشروع:

يرّوج المشروع، اّلذي تنّفذه منظمة مشاركة النساء من أجل مستقبل 
 ،)ARUWE( مشرتك في ألمانيا ومنظمة العمل لتمكني النساء الريفيات

لحلول الطاقة المتجددة الميسورة الت�كلفة والالمركزية بالتوافق مع 
ذة الغاز الحيوي،  منظور النوع االجتماعي. وتشمل الت�كنولوجيات المنفَّ
وقوالب الفحم الحجري )التي تحل محل الحطب(، والنظم الكهروضوئية 

خارج الشبكة، والمضخات الشمسية لتلبية احتياجات الزراعة واألسر. وقد 
استفادت 50 امرأة وفتاة من تدريب »سفيات الطاقة« والمعلومات 

الفنية والعملية حول الطاقات المتجددة، ومزاياها االقتصادية والبيئية 
واستخدامها اإلنتاجي. ومن خالل هذا التدريب، يتم تمكني النساء من 
نقل خرباتهن داخل مجتمعاتهن المحلية. كما وضعت منظمة مشاركة 

النساء من أجل مستقبل مشرتك ومنظمة العمل لتمكني النساء 
الريفيات آليات للتموي�ل العادل بني الجنسني بالتعاون مع مصارف محلية.

البلد: أوغندا  
المنظمة: منظمة مشاركة النساء 

من أجل مستقبل مشرتك في ألمانيا  
ومنظمة العمل لتمكني النساء 

الريفيات
الممثلة: كاتارينا هابرسربونر، 

وأغنيس مييمبي 

الربيد االلكرتوني:
katharina.habersbrunner@wecf.org

executivedirector@aruweug.org
العنوان: 

Plot 800B Block 16, Rubaga Road, 
P.O.Box 28564

بدعم مالي من: الحكومة البافارية 

األثر المناخي

تعزي�ز الطاقة المتجددة من خالل ت�كنولوجيات الطاقة 
الشمسية خارج الشبكة

تعزي�ز حلول الطهي النظيفة التي تقّلل من انبعاثات 
الحطب 

التدريب الفني للسكان المحلي�ني على ت�كنولوجيات الطاقة 
الشمسية وصنع القوالب

األثر في النوع االجتماعي

تمكني النساء والفتيات من تطوي�ر المهارات الفنية 
والقيادية

 تقليل المخاطر الصحية باستخدام تقنيات الطهي النظيفة 

حصول المرأة على التموي�ل من خالل آلية تموي�ل عادلة بني 
الجنسني 

قابلية التوّسع / الت�كرار

ضمان نموذج التعاونيات استدامة المشروع 

مضاعفة ت�أثري مفهوم »سفريات الطاقة«

 تحسني استدامة سلسلة القيمة الزراعية من خالل 
االستخدام اإلنتاجي للطاقة المتجددة

www.aruweug.org  www.wecf.org  

لالتصال

الطاقة الخضراء في المناطق الريفية في أوغندا 
لألسر والتعاونيات الزراعية

إسهام أعضاء الجماعة 
الحلول التحويلية
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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

Association Démocratique des Femmes du Maroc (ADFM)

Association Jeunesse Verte du Cameroun (AJVC)

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

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

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

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

NGO CSW/NY 

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

CliMates

Maison des Initiatives Etudiantes, 50 Rue des Tournelles, 
75003 Paris, France, email: contact@climates.fr;  

person: mouna.chambon@gmail.com, www.weareclimates.org/;  
www.facebook.com/CliMates.Intl/

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

Centre for 21st Century Issues 

323 Odusami Street, Ogba Lagos, Nigeria,  
Tel: +234-802-304-7678, Tel: +234-818-072-9516,  

c21stnigeria@gmail.com, www.c21stnigeria.wordpress.com, 
www.c21st.org

أعضاؤنا 

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 

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 

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

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

التقاطعات والتالقي 

منظمة غير حكومية هندية ترّكز على القدرة األكاديمية، والتنمية 
المستدامة، والتكنولوجيا في حقوق المرأة، ورعاية األسرة والطفل، 

والتغذية، والصحة، والتغير المناخي، والطاقة، والشباب، وسبل 
العيش، والمشاركة السياسية 

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

المستدامة، والمرأة والسالم واألمن، والقيادة النسائية، والشباب 

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

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

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

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. 

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

FAWCO

99 Wall Street, Suite 1931, New York, NY 10005, USA 
Tel: + 49-179-2144209, unrep-bonn@fawco.org,  

unliaison@fawco.org, unrep-bonn2@fawco.org, www.fawco.org

Danish Family Planning Association (DFPA)

Lergravsvej 59, Copenhagen, 2300 Denmark, Tel:+45-30182624 
ik@sexogsamfund.dk, www.sexogsamfund.dk

Global Forest Coalition

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

www.globalforestcoalition.org

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

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

Landesa

1424 4th Ave, Suite 300, Seattle, WA, 98101, USA
Tel: +1-206-528-5880, rachelm@landesa.org, www.landesa.org

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 

Gana Unnayan Kendra (GUK)

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

GenderCC – Women for Climate Justice

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

Italian Climate Network

Via Mameli 17, 20129, Milan, Italy , Tel: +44-790-099-1400
donneediritti@italiaclima.org, www.italiaclima.org

Huairou Commission

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

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

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 

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.

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

شبكة عالمية ترّكز على حقوق الجنسين والتكافؤ بينهما، والبيئة، 
والصحة، والتعليم  منظمة غير حكومية بحثية حول التنمية المستدامة، والتغير المناخي، 

والقدرة على التكّيف، والطاقة والمساواة بين الجنسين. 

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

المرأة 

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

وحقوق المرأة، والصحة والشباب 

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

بين الجنسين، وحقوق المرأة والعدالة المناخية 

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

التحويلية 

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 

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



38

Women Engage for a Common Future (WECF)

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

Support for Women in Agriculture and Environment (SWAGEN)

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

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

77-6412 Kepano Pl., Kailua Kona, Hawai’i, 96740 USA
Tel: +1-808-464-1703, info@wocan.org, www.wocan.org,  

www.wplus.org, www.populationandsustainability.org

Watershed Organisation Trust (WOTR)

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

info@wotr.org, www.wotr.org 

Women’s Environment & Development Organization (WEDO)

147 Prince Street, Brooklyn, NY 11201, USA
Tel: +1-212-973-0325, wedo@wedo.org, www.wedo.org

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

LIFE – Education | Environment | Equality 

Rheinstr. 45, 12161 Berlin, Germany , Tel: +49-303-087-9845
climatejustice@life-online.de, www.en.life-online.de

Women Environmental Programme (WEP)

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

Solar Cookers International 

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

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

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

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 

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

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

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

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

والعدالة التحويلية 

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 

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

االقتصادي، والحوكمة، والصحة، والتنمية المستدامة، والشباب 

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

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

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 
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نانا بيرك )Nanna Birk(، مؤتمر األطراف 25، مدريد
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.®FSC تّم إنتاج المنشور من الورق الُمعاد تدوي�ره 100%، والمعتَمد حسب معاي�ي

أصدرت هذا المنشور منظمة مشاركة النساء من أجل مستقبل مشرتك، بالشراكة مع الجماعة المعنية بالمرأة 
وشؤون النوع االجتماعي، وبدعم مالي من مركز وشبكة ت�كنولوجيا المناخ. 

مع شكر خاص ألعضاء لجنة التحكيم المشارِكة على مر السنني: 

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


