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الدمغة

حقوق الطبع والنشر: ©WECF منظمة مشاركة النساء من أجل مستقبل مشرتك ٢٠٢٢
يسَمح بنسخ أجزاء من هذا المنشور إذا تّم ذكر المصدر

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

ألكساندريا غوردون - WEDO - منظمة المرأة للبيئة والتنمية
كورينا دي ال بالزا  - GFC - التحالف العالمي للغابات

جينا كورتيس فالديراما - WECF- منظمة مشاركة النساء من أجل مستقبل مشرتك
مشعل نيازي  - WECF - منظمة مشاركة النساء من أجل مستقبل مشرتك

بيغ سبيتزر  - معهد دراسات العولمة 

المحررات 
هوي ميان ليم - مستشارة مستقلة 

تارا دانيال  - WEDO - منظمة المرأة للبيئة والتنمية
فريونيك موري�را  - WECF فرنسا - منظمة مشاركة النساء من أجل مستقبل مشرتك

الرتجمة
Atenao- Professional Translation Agency

إلسا رزق  - مرتجمة لحسابها الخاص

التصميم
Grafik Studio Art und Weise: www.grafikstudio-auw.de

vgdesign: www.vgdesign.info

الّصور 
 Award nominee and winner organizations, members of the Women and Gender

Constituency
Photo Credit: Annabelle Avril; Illustrations: Freepik

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.
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تَعد الجماعة المعنية بالمرأة وشؤون النوع االجتماعي 
)WGC( إحدى مجموعات أصحاب المصلحة التسع المعنّية 
باتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغرّّي المناخ. وقد 
ت�أّسست في عام 2009 ومِنحت مركزًا كامالً في عام 2011، 
وهي ت�ت�ألف من 34 منظمة نسائية وبيئية من المجتمع 
المدني تعمل مع بعضها البعض لضمان إسماع أصوات 
النساء وإعطاء األولوية لحقوقهن في مكافحة التغرّّي 

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

جيرترود كينيانجي، SWAGEN، بمؤتمر قمة المناخ COP26، جالسجو
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معلومات أساسّية عنا
منذ قمة األرض في عام 199٢، بدأت األمم المتحدة 
بالعمل مع الحكومات والمجتمع المدني لمواجهة 

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

األمم المتحدة على اتفاقية جديدة بشأن التغرّي 
المناخي؛ وهي معاهدة دولية غرّي ملزمة قانونًا. 

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

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

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

واالتفاقات الجارية بني الحكومات في جميع أنحاء 
العالم. وفي العالم حاليًا حوالى 14٠٠ منظمة من 

هذا القبيل تراقب المؤتمرات السنوية، وقد 

تجّمع عدد منها ضمن جماعات أكرب. وت�تمّثل هذه 
الجماعات بنقاط بؤرّية من أجل تيسرّي التفاعل مع 
أمانة اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغرّي 

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 

والتدابرّي كافة المتعلقة بالتغرّي 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 تغرّي 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 
التغرّّي المناخي من خالل اتفاقية األمم المتحدة 

اإلطارية بشأن تغرّي المناخ، وأهداف التنمية 
المستدامة لعام ٢٠3٠.

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 توفرّي 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 تغرّي المناخ، فإّنها تسعى أيضًا إلى 

توجيه جيل الشباب والقادمني والقادمات الجدد إلى 
الحركة والجماعة.

جينا كورتس فالديراما وليليان جريجوريو، مؤسسة Plurales، بمؤتمر قمة المناخ COP26، جالسجو
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توفرّي 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 التغرّي 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:
آن ماري أباجو - WEP - برنامج المرأة البيئي، آن بار - WECF - منظمة مشاركة النساء من أجل مستقبل مشرتك، ألكسندريا غوردون - WEDO - منظمة المرأة للبيئة والتنمية،

أيوسكا موثا - FAWCO - اتحاد نوادي المرأة األمريكية في الخارج، كورينا دي ال بالزا - GFC - التحالف العالمي للغابات، جينا كورتيس - WECF - منظمة مشاركة النساء من أجل مستقبل مشرتك، 
هوي ميان ليم - لحسابها الخاص، كارينا الرسن - CTCN - مركز وشبكة ت�كنولوجيا المناخ، أولفا جيالسي - GenderCC، بيغ سبيتزر - معهد دراسات العولمة، ريم المعال - مستقلة، 

تارا دانيال - WEDO - منظمة المرأة للبيئة والتنمية، أوشا ناير - AIWC - مؤتمر جميع النساء الهنديات، فرّيمونيك موري�را - WECF فرنسا - منظمة مشاركة النساء من أجل مستقبل مشرتك

معاي�ي االختيار

من أجل تنفيذ النقلة التحويلية الالزمة لالستجابة بشكل مناسب للتغرّّي 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�أثرّيات المناخّية والقدرة على الت�كّيف معها.

إّننا نعلم أّن الحلول لمستقبل أكرث استدامة موجودة 
بالفعل -وقد حان الوقت لتوسيع نطاقها والمطالبة 

بالتغي�ي!

بينما نرّكز على تنفيذ اتفاقية باريس، تبنّي الحلول 
المناخية العادلة بني الجنسني في هذا المنشور كيفّية 

تمحُور العمل المناخي حول المساواة بني الجنسني 
وحقوق المرأة.

تضم جائزة الحلول المناخية العادلة بني الجنسني ثالث 
فئات: 

• الحلول الفنية
• الحلول غي الفنية
• الحلول التحويلية

تلقينا ٢٥9 طلبًا. عملية االختيار تمت بناًء على المعاي�رّي 
التالية:

أندريا مونزون، تودوس يونتوس، يتسلم جائزة من عبده كريم سال، وزير البيئة بالسنغال
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الحلول
الفنية

لوسي جاموند، Imece، بمؤتمر قمة المناخ COP26، جالسجو
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لالتصال

النتائج التحويلية

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

وصف المشروع:

في قرية كيليزي�و، في توغو، تعتمد النساء على إنتاج زبدة الشيا لتعزي�ز 
استقاللهن االقتصادي. فقّررت ٥٠ من منتجات زبدة الشيا تركيب محطة 

للطاقة الشمسية الكهروضوئية لتشغيل طاحونتهن. وإنهن بالتالي 
ُيزلَن الكربون من معالجة منتجاتهن ويعّززن استدامة هذا القطاع. 
وقد است�ثمرن في مواقد محّسنة فردية، ما خفف من اعتمادهن 

على الوقود األحفوري والكتلة الحيوية. كما ستوفر محطة الطاقة 
الكهروضوئية التي تبلغ قدرتها 8 كيلووات في الساعة الكهرباء لسكان 

القرية البالغ عددهم 16٠٠ نسمة. ويعّزز هذا المشروع الذي يقوده 
المجتمع نهجًا شامالً، يدمج العالمات العضوية والتجارة العادلة لمنتجات 

 .)Fair For Life and EOS Ecocert(  الشيا

النتائج التحويلية

لالتصال

وصف المشروع: 

يمّكن هذا المشروع المجتمعات الضعيفة في لبنان، مع الرتكيز على 
النساء والشباب والالجئني، وغرّيهم من األفراد المحرومني من الخدمات 

 Green( »لتنفيذ حلول المناخ المحلية. وتقّدم مبادرة »الدوائر الخضراء
Circles( التعليم، والتدريب، والخربة العملية في االقتصاد الدائري، من 

خالل برامج تعاونية يقودها المجتمع؛ كما يرّكز برنامج RISE٢٠3٠ على 
تمكني النساء والشباب من بناء القدرات وتحسني الظروف المعيشية من 

خالل الوصول إلى التدريب الفني والعمل. وأطلق RISE٢٠3٠ أّول فري�ق 
نسائي بالكامل للطاقة الشمسية في لبنان، متصّديًا بالتالي للقوالب 
النمطية الخاصة بالنوع االجتماعي في قطاع البناء الذي يهيمن عليه 

الذكور ويكاد ال يبلغ تمثيل اإلناث فيه ال %1.

الجهات الفائزة بالحلول الفنية 

Solar Age: empowering refugee women 
through solar engineering

النساء ُيحدثن ثورة في قطاع زبدة الشيا

البلد: توغو / فرنسا 
Yokoumi :المنظمة

Delali Adjeje /Elsa Bortuzzo :الممثلة
الموقع اإللكرتوني:

www.yokoumi.com
الربيد االلكرتوني:

sevidelali@gmail.com

البلد: لبنان  
Sustain the World :المنظمة

Ryme Assaad :الممثلة
الربيد االلكرتوني:

ryme.assaad@gmail.com
 Beirut, Jnah, United Nations  :العنوان

Street, Taj Building

الحفاظ على العالم

العنوان:
64 rue du Vertbois, 75003 Paris

بدعم مالي من:
 Yokoumi SARL, Fondation de France,

 Fondation Veolia, Electricians without
borders

بدعم مالي من:
 ،UNDPبرنامج

وبرنامج EU Cesvi program، ووزارة 
الشؤون االجتماعية في الجمهورية 

 GIZ، Batching، Charity Hub، اللبنانية

 ،Fabric Aid، Hartouka، Himaya
 ،Lebanese Spotlight

 ،Live Love Recycle، RMF
 SAWA Blessed، SEFY International

الحلول الفنية 

األثر المناخي
خفض االنبعاثات عن طري�ق تركيب مطحنة على الطاقة 

الشمسية )6 أطنان من غازات الدفيئة / السنة( و15 موقدًا 
محسنًا )60 طن من غازات الدفيئة / السنة( 

إيصال الكهرباء إلى المناطق الريفية المعزولة 
والمحرومة من الخدمات 

الحفاظ على الغابات للحد من مخاطر الجفاف والفيضانات 
-والحفاظ على التنوع البيولوجي

األثر في النوع االجتماعي
التمكني االقتصادي للمرأة من خالل بناء القدرات لإلدارة 

التنظيمية واالقتصادية، وتسمية عالمة المنتج

إنشاء مشروع توغولي تقوده المرأة  

تحسني ظروف عمل المرأة: الحد من تلّوث الهواء والعمل 
الشاق 

قابلية التوّسع / الت�كرار
نهج التنمية المجتمعية، وتحديد االحتياجات من قبل 

المستفيدات، والبناء المشرتك

عالقة ثقة وروابط قوية بني مختلف الجهات الشريكة

التعاون مع الشركات المحلية

www.yokoumi.com

األثر المناخي

تصميم وتركيب أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية 
على الشبكة لتلبية 100% من االحتياجات اليومية

تعزي�ز االقتصاد الدائري من خالل إنشاء 2000 وظيفة خضراء 
تفيد بشكل غري مباشر أكرث من 35000 شخص

الرتكيز على مرافق إعادة تدوي�ر النفايات وإدارتها، 
ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي، والحدائق العامة 

األثر في النوع االجتماعي

تغي�ري برنامج RISE2030 حصة النساء في مشاريع البناء من 
5% في عام 2018 إلى 30% في عام 2022

تمكني »الدوائر الخضراء«، بمشاركة اإلناث بنسبة %80، 
المرأة في قطاع االقتصاد الدائري

قابلية التوّسع / الت�كرار

تنفيذ سلسلة من الربامج التدري�بية القابلة للت�كرار في 
جميع أنحاء لبنان

تمكني المنح الصغرية النساء من النمو وبدء أعمالهن 
التجارية الدائرية الصغرية.

www.sustaintheworld.org/
green-circles/

SDG FOCUS SDG FOCUS 
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األثر المناخي

تقليل انبعاثات الغازات السامة بنسبة 30% بفضل نفايات 
مزارع إنتاج الفطر

تخفيض الحطب وأخشاب الغابات )االستعاضة عنها بمصانع 
الغاز الحيوي( بنسبة %50

توليد محطات الغاز الحيوي الطاقة وتقليلها من النفايات 
البلدية بنسبة %15

األثر في النوع االجتماعي

توليد الدخل للنساء ومساعدتهن وأسرهن على الخروج 
من الفقر

المساواة في وصول المرأة إلى سوق العمل

التدريب الفني والتدريب على ريادة األعمال للنساء

قابلية التوّسع / الت�كرار

تحّول الفطر الغني بالربوتني بديالً محليًا شائعًا للحوم في 
المناطق المستهدفة

تشكيل نباتات زراعة الفطر والغاز الحيوي نموذجًا قابالً 
للت�كرار، باستخدام مجموعة واسعة من المواد الخام )مثل 

نشارة الخشب والقش( المتوفرة في مناطق أخرى.

التوعية باآلثار البيئية واالجتماعية واالقتصادية للمشروع

 

 

Solar Age: empowering refugee women 
through solar engineering

لالتصال

النتائج التحويلية وصف المشروع:

 Action for( في عام ٢٠19، دّرب مشروع العمل من أجل الشباب والبيئة
Youth and the Environment( ثالث مئة امرأة في مجتمعات داتشيكا، 
وجويديجويس، وتشاتيبالي، وماروا في شمال الكامرّيون على زراعة 

األغذية العضوية، باستخدام أساليب زراعية مبت�كرة ومت�كّيفة مع 
المناخ. كما عّلم المشروع الشابات والفتيات استخدام نُظم الزراعة 
المائية والنظام الغذائي المائي، لمواجهة انعدام األمن الغذائي 

وإنشاء فرص اقتصادية في المناطق المتضّررة من الجفاف. باإلضافة 
إلى ذلك، دّرب المشروع 1٠٠٠ فتاة في المدارس االبتدائية والثانوية 
على األنشطة العملية في مجاالت العلوم والت�كنولوجيا والهندسة 

والرياضيات، وزّودهن بالمهارات في ريادة األعمال وإنتاج الغذاء.  

النتائج التحويلية

لالتصال

وصف المشروع: 

 في الشمال الغربي والجنوب الغربي من الكامرّيون، عادًة ما يتم حرق 
قشر األرز وقش الذرة ألغراض الطهي والتدفئة، ما يسفر عنه انبعاثات 
للغازات السامة. فأطلقت منظمة YEST-IN مشروع التنمية المستدامة 
في عام ٢٠19 باستخدام األرز وقش الذرة لزراعة الفطر وتغذية الطلب 
المحلي وإنتاج الغاز الحيوي للوقود. واعتبِر المستفيدون األساسيون 

٢٠٠٠ امرأة و8٥٠ شابًا وشابة من مقاطعَتي فاكو وبافوت، تدّربوا 
كمنتجني وبائعني للفطر. ويمّكن هذا الفطر من منظمة YEST-IN النساء 
والشباب من خفض االنبعاثات مع الدفع قدمًا باالقتصاد المحلي وتعزي�ز 

الوجبات الغذائية الغنية بالمغذيات في القرى.

زراعة األحياء المائية، وريادة األعمال والقيادة النسائيتان في مجاالت 
العلوم والت�كنولوجيا والهندسة والرياضيات

البلد: الكامرّيون  
 Action for Youth and :المنظمة

Environment
Bainamndi Daliwa Joseph :الممثلة

الربيد االلكرتوني:
bainamndidaliwa@gmail.com 

البلد: الكامرّيون  
YEST-IN :المنظمة

Gwei Kate Woniy :الممثلة
الربيد االلكرتوني:

gweikatewoniy@gmail.com

مشروع YEST-IN للتمكني االقتصادي المستدام من خالل إنتاج الفطر 
والغاز الحيوي

العنوان:
POBOX: 107 Maroua Cameroun

بدعم مالي من:
 منظمة غرّي حكومية تشيكية

Save-elephant 
Red Cross of Cameroon

IREX, US State Department

 Southwest Region :العنوان
Mittacaul Haus Buea

بدعم مالي من:
 Emma4Christ Ltd, Civic Commission for
 Africa, D’Farma Ventures, Koshin Crane

Ltd Japan

الحلول الفنية  الحلول الفنية 

www.yest-in.org

األثر المناخي

دعم إنتاج األسماك وبيعها، وكذلك حصاد المحاصيل، 
والت�كّيف مع المناخ في المناطق الريفية المتضّررة من 

الجفاف 

خفض هذا النظام من استخدام المياه بنسبة %95، 
وانبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 20%، من خالل التخّلص من 

الخدمات اللوجستية التقليدية

األثر في النوع االجتماعي

إشراك التحّوالت الثقافية في المجتمع النساء كصاحبات 
مصلحة يضطلعَن بأدوار في ريادة األعمال الفنية لجهة 

بناء نظم الزراعة المائية وتشغيلها  

التشجيع على تعليم الشابات وتعزي�ز قدراتهن على 
المشاركة في األنشطة العملية في مجاالت العلوم 

والت�كنولوجيا والهندسة والرياضيات 

تعزي�ز حقوق المرأة من خالل إدراجها في مداوالت طاوالت 
صنع القرارات في السلطات المحلية لمناقشة التطوي�ر 

المجتمعي 

قابلية التوّسع / الت�كرار

إمكان ت�كرار ورش العمل والتدريب وتوسيع نطاقها 
لتشمل المناطق التي تواجه تهديدات إرهابية وبيئية

توفري معارف واسعة بالت�كنولوجيا، باستخدام المواد 
الخام المحلية لتشكيل اقتصادات دائرية مستدامة داخل 

المجتمعات الريفية

وضع ورش عمل حول بناء السالم، والتدريب على 
القيادة، واإلدارة، وخطة التنمية االقتصادية المجتمعية 

المستدامة مع أفراد المجتمع 
SDG FOCUS SDG FOCUS 

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

لالتصال

النتائج التحويلية وصف المشروع:

طّورت منظمة »وادي« )WADI( غرّي الحكومية نموذجًا علميًا ومستدامًا 
الستعادة النظام البيئي، يربط بني التنوع البيولوجي واستعادة 

مستجمعات المياه، وتوليد الدخل للنساء والشباب من خالل السياحة 
البيئية. وتعمل المنظمة غرّي الحكومية بشكل وثيق مع »تعاونية 
ديسي النسائية« التي تدير مشاتل لألشجار المحلية )صنوبر حلب، 

وخروب، وشجرّيات السرمق( عرب توظيف النساء البدويات. وقد دّربت 
منظمة »وادي« 43 امرأة محلية ليصبحن »عالمات مواطنات«، من أجل 

زراعة األنواع المحلية، ومنع ت�آكل الرتبة، ودعم إعادة تغذية المياه 
الجوفية. كما يعزز هذا المشروع، من خالل إنشاء فرص عمل خضراء 

دائمة وموسمية مع وصول متساٍو للنساء والرجال، اإلدماج االجتماعي 
والممارسات الواعية بيئيًا.

النتائج التحويلية

لالتصال

النساء والشباب يستعيدون نظمهم البيئية في وادي رم، األردن 

البلد: األردن  
WADI :المنظمة

Dr. Majd Abusalem :الممثلة
الربيد االلكرتوني:

m.abusalem@wadi-jordan.org 

العنوان:
Wadi Rum Village, Al Aqabah 

Governorate 77110

بدعم مالي من:
وزارة الزراعة األمريكية؛ وزارة 

الخارجية األمريكية

الحلول الفنية  الحلول الفنية 

األثر المناخي

تخفيف عمليات الزراعة الخارجية من أثر تغرّي المناخ 
ورفعها للوعي العام

إصالح النظم البيئية المتدهورة من خالل زراعة الشتالت 
المحلية وت�كاثرها 

خفض استهالك المياه بنسبة 3/2 في منطقة شبه 
قاحلة، بفضل حفظ مستجمعات المياه وتركيب أنظمة الري 

الفعالة

األثر في النوع االجتماعي

اكتساب المرأة المهارات الفنية والقيادية

التشجيع على تغي�ري السلوك االجتماعي في األسر 
والمجتمعات المحلية عمومًا

مشاركة النساء في االستشارات وخيارات التصميم على 
المستوي�ني المحلي والوطني

قابلية التوّسع / الت�كرار
الشراكة مع المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق 

الجافة، لتحسني عملية الشتالت وسلسلة القيمة لألنواع 
النباتية الشهرية المنتشرة

ت�كرار أفضل الممارسات للحفاظ على التنوع البيولوجي 
ولإلدماج االجتماعي في جميع أنحاء األردن وفي بلدان 

أخرى

تعزي�ز النهج التشاركي مشاركة المجتمعات المحلية 
وضمانه استدامة العمل

www.wadi-jordan.orghttps://www.facebook.com/
wisdom.moldova

SDG FOCUS SDG FOCUS 

وصف المشروع: 

منذ عام ٢٠٢٠، تنّفذ منظمة النساء للتنمية المستدامة في مولدوفا 
)Women in Sustainable Development Moldova( نموذجًا بيئيًا للصرف 
الصحي قادرًا على الت�كّيف المناخي، لمعالجة المياه الرمادية والسوداء 

في مدرسة »ميهاي إيمينيسكو« الريفية في سلوبوزيا ماري. ويتم 
توزيع البول المعقم من خالل نظام الضخ التلقائي والري بالتنقيط إلى 
حديقة من النباتات الزخرفية، في حني يتم معالجة النفايات الربازية عن 

طري�ق السماد الدودي واستخدامها كسماد للرتبة.  
ويقع نموذج »EcoSan« هذا في محمية المحيط الحيوي الطبيعية 

»بروتول دي جوس« في جنوب مولدوفا. وهو يشرِك 414 تلميذًا 
ومعلمًا وموظفًا في المدارس في أنشطة نموذجية لحماية مصادر 

المياه، والت�كيف مع المناخ، ت�تمّتع بأثر إي�جابي طوي�ل األمد على النظام 
البيئي المتدهور.  

البلد: مولدوفا  
 Women in Sustainable :المنظمة

Development Moldova
Nadia Andreev :الممثلة

الربيد االلكرتوني:
nadia.andreev@gmail.com

Universitatii 1, str. MD-2009 :العنوان

 حل للصرف الصحي في مولدوفا قادر على الت�كّيف المناخي 
ويحمي المياه 

بدعم مالي من:
االتحاد األوروبي بواسطة برنامج 
 Black Sea Cross Border Cooperation

 Program
 WISDOM via CroCus project

األثر المناخي
خفض المعالجة البيئية من انبعاثات عدد من غازات الدفيئة 
بواسطة تخمري حمض الالكتيك: ثاني أكسيد الكربون بنسبة 
20%، والميثان بنسبة تصل إلى 93 %، واألمونيا بنسبة تزيد 

عن %50 

حماية مصدر المياه وت�كنولوجيا توفري المياه 

إثراء الرتبة في نظام بيئي متدهور 

األثر في النوع االجتماعي

ضمان وصول الفتيات إلى المدرسة من خالل توفري مرافق 
الصرف الصحي اآلمنة والنظيفة 

تمكني 224 تلميذة ومعلمة وفنية من تشغيل مرافق 
Ecosan، ورصدها وتقي�يمها 

تخفيف عبء العمل على المرأة عن طري�ق نظام الضخ 
والري التلقائي، بينما تظل الموظفات الفنيات يتحّكمن 

في صيانة النظام 

قابلية التوّسع / الت�كرار

ت�كنولوجيا بسيطة يمكن ت�كرارها بسهولة في المدارس 
األخرى ومن قبل المزارعني والمزارعات المحلي�ني 

تنفيذ مبادرة نموذجية في محمية بروت السفلى للمحيط 
الحيوي المرتبطة بشبكة اليونسكو العالمية لمحميات 

المحيط الحيوي 
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لالتصال

النتائج التحويلية وصف المشروع:

ُيَعد قطاع الطهي المنزلي أكرب مستهلك للطاقة في نيجرّييا، مع 
استخدام 8٠-9٠% منه الكتلة الحيوية، وخاصًة خشب الوقود. ويسّبب 
ذلك انبعاثات غازات الدفيئة وتلّوث الهواء. وفي محاولة للتخفيف 
 Rural Women( من ذلك، وجدت منظمة أمن الطاقة للمرأة الريفية
Energy Security Ltd/Gte(، بالشراكة مع Nexleaf Analytics، مواقد 
طهي نظيفة وبأسعار مقبولة لسد الفجوة في هذا القطاع. فتم 

تدريب صاحبات المشاريع في مجال الطاقة على استخدام الت�كنولوجيا 
المبت�كرة وخطط التموي�ل. وقّدم »مشروع تموي�ل المناخ القائم على 

أجهزة االستشعار« هذا استخدام آليات جديدة قابلة للتوّسع، من أجل 
تموي�ل مواقد الطهي النظيفة ونشرها في المجتمعات الريفية.

النتائج التحويلية

لالتصال

وصف المشروع: 

 Gender and( يهدف تحالف البيانات الخاصة بالنوع االجتماعي والبيئة
Environment Data Alliance( إلى تحسني توافر البيانات والمعلومات 

الجيدة والقوية، وإمكانية الوصول إليها، وفهمها وتطبيقها في 
العالقة بني النوع االجتماعي والبيئة. ومن خالل تجميع البيانات 

والبحوث القائمة حول النوع االجتماعي وتضخيمها، وتحديد الفجوات، 
يدعم تحالف البيانات الخاصة بالنوع االجتماعي والبيئة العمل المناخي 

والبيئي العادل بني الجنسني والمستند إلى األدلة، اّلذي يلّبي 
احتياجات جميع الناس بكل تنّوعهم. وبما أّن التحالف يضم أعضاء، فإّنه 
بمثابة مركز للمنظمات المتنّوعة التي تعمل على التقاطع بني النوع 

االجتماعي والبيئة من خالل عدسة البيانات.

البلد: نيجرّييا  
 Rural Women Energy :المنظمة

)Security Ltd/Gte )RUWES
Nafisah Abubakar :الممثلة

الربيد االلكرتوني:
Nabubakar@ruwes.org.ng

 

البلد: عالميًا  
WEDO ، IUCN :المنظمة

Katie Tobin :الممثلة
الربيد االلكرتوني:

katie@wedo.org
 العنوان:

11201 Prince St, Brooklyn NY 147

العنوان:
7, Ahmadu, A. Ali Crescent, Utako, 

Abuja, Nigeria.

بدعم مالي من:
Climate and Clean Air Coalition 

)CCAC(

بدعم مالي من:
 WEDO, via Sida

األثر المناخي
خفض الكربون األسود في 100 أسرة تقري�بًا، أي برتاجع يبلغ 
حوالى 345 طنًا من انبعاثات مكافئ ثاني أكسيد الكربون 

لعنصر الكربون األسود

الحد من تلوث الهواء في األماكن المغلقة لألسر

تعزي�ز مهارات الفني�ني/ات وصاحبات وأصحاب المشاريع 
في قطاع الطاقة المتجددة

األثر في النوع االجتماعي

بناء قدرات المرأة الريفية في مجال ت�كنولوجيا الطاقة، 
والمهارات الريادية وآليات التموي�ل

توليد الدخل المستدام للمرأة من خالل الخدمات المتعلقة 
بالطاقة

تحسني مشاركة المرأة في صنع القرار بشأن الطاقة

قابلية التوسع / الت�كرار
إدخال آلية تموي�ل مبت�كرة لتمكني فقراء وفقريات الريف 

في نيجرييا من القدرة على تحّمل ت�كاليف مواقد الطهي 
النظيفة

تخفيض الت�كاليف األولية، من خالل خيارات التموي�ل 
المتناهي الصغر لتخفيف عبء الدفع على النساء ذوات 

الدخل المنخفض

إعداد »مجموعة أدوات الريادة في الطاقة« لبيع 
التجهيزات وتركيبها وتقي�يمها، وتوفري خدمة ما بعد البيع 

للمستخدمني/ات النهائي�ني/ات لمواقد الطهي

www.ruwes.org.ng

األثر المناخي
تحسني إمكانية الوصول إلى البيانات القوّية الخاصة بالنوع 
االجتماعي والبيئة، وأساليبها، وتطبيقها إلرشاد السياسة 

المناخية

النهوض بالعمل المناخي من خالل تحفيز  تحليل واستخدام 
البيانات المصنفة حسب النوع االجتماعي وتوسيع نطاقها، 

والتحليل المتعدد الجوانب

األثر في النوع االجتماعي
تعزي�ز والية النوع االجتماعي في العمليات المناخية، من 

خالل الت�أثري في معاي�ري توليد البيانات وتوليفها وتحليلها، 
عن طري�ق توسيع التعريفات والتمثيل

تشجيع المساواة بني الجنسني في مجاَلي المناخ والبيئة 
من خالل الدورات التدري�بية والربامج التي تسرتشد بأساليب 

البحث والعمل النسوية والتشاركية

دعم الظروف التمكينية لجمع البيانات الخاصة بالنوع 
االجتماعي والبيئة وتحليلها وتطبيقها، بما في ذلك من 

خالل تقديم منح صغرية

قابلية التوّسع / الت�كرار
تقديم األدوات، واألطر، والنُهج للنهوض باالنتقال 

المنهجي التحويلي للنوع االجتماعي في السياسة، 
والربمجة، والتموي�ل والتخطيط

دعم مجموعة من الزميالت والزمالء الدولي�ني بناء تحليل 
وقدرة طويَلي األمد عند التقاطع بني النوع االجتماعي 

والبيئة 

تعزي�ز قدرة المكاتب اإلحصائية وصانعي/ات السياسات 
على استخدام البيانات غري التقليدية وتطبيقها، بما في 

ذلك بحوث العمل التشاركي النسوي

wedo.org

ت�كنولوجيا التموي�ل المبت�كرة تعّزز االنتقال إلى الطاقة العادلة بني 
تحالف البيانات الخاصة بالنوع االجتماعي والبيئةالجنسني في نيجرّييا

الحلول الفنية  الحلول الفنية 

SDG FOCUS SDG FOCUS 

إسهام أعضاء الجماعة  إسهام أعضاء الجماعة 
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الحلول غرّي 
الفنية 

أعضاء منظمة WGC بمسيرة مؤتمر قمة المناخ COP26 في جالسجو
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Solar Age: empowering refugee women 
through solar engineering

النتائج التحويلية وصف المشروع:

 )Sindh Community Foundation( تستخدم مؤسسة السند المجتمعية
 Feminist Participatory Action( نهج بحوث العمل التشاركي النسوي
Research( لدعم مطالب العامالت في الزراعة -خاصًة قاطفات القطن- 

ألجل تحسني ظروف العمل والخدمات الصحية، استجابًة الرتفاع درجات 
الحرارة. ووضعت المؤسسة، التي تقع في مقاطعة ماتياري في 
باكستان، اسرتاتيجية مبت�كرة للمناصرة تربط بني العدالة االجتماعية 

والعدالة المناخية. وت�تمثل أهدافها في تعزي�ز تدابرّي الت�كّيف مع 
المناخ، وإنشاء برنامج تدري�بي لـ1٠٠ عاملة زراعية حول الوعي المناخي، 

والعدالة المناخية وحماية حقوق العمل، وفي النهاية دفع صانعي 
السياسات إلى تنفيذ قانون حماية المرأة العاملة في الزراعة في 

السند لعام ٢٠٢٠. 

النتائج التحويلية

الجهات الفائزة بالحلول غرّي الفنية 

النهوض بحقوق العمل للنساء قاطفات القطن في باكستان  

البلد: باكستان 
 Sindh Community :المنظمة

Foundation
Javed Hussain :الممثلة

الربيد االلكرتوني:
sindhfoundation@yahoo.com 

العنوان:  
 Information and Resource Development
 Model town. Near Chandio 14-Center B

Goth Qasimabad Hyderabad

بدعم مالي من:
 Asia Pacific Forum on منتدى

الحلول غرّي الفنية 

لالتصاللالتصال

األثر المناخي

 جمع البيانات وتحليلها بشأن الت�أثريات المتباينة لتغرّي 
المناخ في صحة المرأة 

 بناء مهارات مناصرة العدالة المناخية والت�كّيف مع المناخ

األثر في النوع االجتماعي

توحيد اتحاد العامالت من أجل المطالب الجماعية لحقوق 
المرأة في العمل والحماية الصحية

التزام وزارَتي الزراعة وحقوق المرأة بدعم قانون 
حماية المرأة العاملة في الزراعة في السند، وربطه 

بالمساهمات المحددة وطنيًا لباكستان

رفع مستوى الوعي حول الظروف المعيشية للنساء 
قاطفات القطن 

قابلية التوّسع / الت�كرار
توسيع نطاق ورش العمل المجتمعية حول القدرة 

على الت�كّيف المناخي والعدالة المناخية لشمل مجاالت 
وقطاعات أخرى )مزارعي األشجار(

حمالت توعية لصّناع السياسات الوطنية والمنظمات 
المعنّية بالمناخ، عن طري�ق وسائل اإلعالم والمؤتمرات 

الصحفية

شراكات مع 7 نقابات نسائية أخرى في المنطقة

www.scfngo.org

 Women, Law and Development
 )APWLD( Thailand

Feed The Minds UK

SDG FOCUS SDG FOCUS 

www.manoamanoperou.org

وصف المشروع: 

في منطقة »ال إنسينادا دي شيلون« المحرومة في شمال ليما، بَنت 
نساء من الحي، مدّربات كبّناءات، جدرانًا ترابية على طول التالل لتطوي�ر 
حدائق حضرية مجتمعية. وتستخَدم المياه الرمادية من المنازل للري. 

كما جعلت المدرجات -التي يستفيد منها أكرث من 4٠,٠٠٠ نسمة- المنازل 
ل ٥٠٠٠ مرت  والطرق أكرث صالبة ومقاومة للزالزل واألمطار الغزي�رة. وتحوَّ

مربع من الحدائق األراضي البور، المعّرضة الرت�كاب الجرائم فيها، إلى 
مساحات خضراء منتجة، ما يقّلل من العنف القائم على النوع االجتماعي 

وبني الشباب. باإلضافة إلى أّن النباتات تمتص االنبعاثات السامة، 
وتحّسن نوعية الهواء والحياة، وتسهم في األمن الغذائي. 

البلد: برّيو  
Mano a Mano :المنظمة

 Sylvie Dumans  :الممثلة
الربيد االلكرتوني:

manoamanoperou@gmail.com
 Calle 14 Mz H Lt 28, Urb.  :العنوان

 Alameda del Pinar, Comas, Lima 07

نموذج التنمية الحضرية التحويلية للنوع االجتماعي في ليما 

بدعم مالي من:
 Fondacion Avina, Enfance et Vie,
 Région Basse Normandie, City of

 Bellême, Department of Essonne,
 Little Troll Fondation, volontariat et

 partenariats académiques

األثر المناخي

الوقاية من الزالزل واالنهيارات األرضية في منطقة جبلية 

الحد من ارتفاع درجة الحرارة ومن تلوث الهواء بفضل 
المناطق الخضراء

تعزي�ز البستنة الحضرية األمن الغذائي

األثر في النوع االجتماعي

وصول النساء إلى التدريب الفني والوظائف المحلية في 
قطاع يهيمن عليه الذكور 

تحّول البّناءات إلى قدوة للفتيات الصغريات والمجتمع 
بأكمله

الحد على المدى الطوي�ل من العنف القائم على النوع 
االجتماعي

قابلية التوّسع / الت�كرار

شراكات طويلة األمد مع مؤسسات جامعية، ومنظمات 
غري حكومية، وحكومات محلية

نهج شامل وتشاركي، مع دروس محو األمية، والدعم 
النفسي، ومجموعات المناقشة، لضمان الملكية 

المجتمعية

التخطيط لالنطالق إلى المجتمعات المجاورة في المنطقة
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Solar Age: empowering refugee women 
through solar engineering

النتائج التحويلية وصف المشروع:

تشّكل منظمة La Crisálida Comuna مشروعًا اجتماعيًا إنتاجيًا تقوده 
نساء يسَعني لتوليد بدائل جديدة للعيش والتفاعل واإلنتاج واالستهالك، 

تقوم على نهج نسوي وتعليمي وبيئي. وتشارك حوالى 3٠٠ ُمزارعة 
في زراعة الحدائق الزراعية البيئية المجتمعية، لزراعة الخضروات 

العضوية التي تَحّول إلى صلصات ومخلالت؛ كما ينتجَن ماء الكفرّي من 
تخمرّي فائض الفواكه والخضروات؛ ويشرعَن في جمع النفايات وإعادة 

التدوي�ر لألفضل، من أجل بناء مجّمعات الطاقة الشمسية. وتَعد هذه 
األنشطة نقاط بداية لعقد مناقشات جماعية بشأن الت�ثقيف في مجال 

الحقوق الجنسية، ما يسمح للمرأة بتخطيط إجراءات مجتمعية لحماية 
بيئ�تها وتنفيذها.

النتائج التحويلية

 La Crisálida: يوتوبيا خارقة لتوليد نماذج اجتماعية بديلة 
وقادرة على الت�كّيف

البلد: األرجنتني  
La Crisalida :المنظمة

 Maria Luz Eggel :الممثلة
الربيد االلكرتوني:

luz.eggel@gmail.com

العنوان:
 Pueyrredón s/n Luján, San Luis 

بدعم مالي من:
الموارد الخاصة 

لالتصاللالتصال

الحلول غرّي الفنية  الحلول غرّي الفنية 

األثر المناخي

إنشاء حدائق زراعية بيئية مجتمعية تحظر استخدام المواد 
الزراعية السامة أو المبيدات الحشرية

جمع النفايات مع نهج االقتصاد الدائري، وإعادة التدوي�ر 
لألفضل من أجل تصنيع مجّمعات الطاقة الشمسية، والحد 

من استهالك الطاقة بنسبة تصل إلى %70 

تعزي�ز األمن الغذائي من خالل اإلدارة الجماعية للحدائق 
المجتمعية وإنتاج ماء الكفري المفيد للصحة

األثر في النوع االجتماعي

تقسيم متوازن للمهام والمسؤوليات بني النساء 
المشاركات، باستخدام مخطط عمل تعاوني يضمن 

االستدامة على المدى الطوي�ل 

إنشاء مساحة لرعاية األطفال وإتاحة الوقت للنساء 
للمشاركة بشكل نشط في المشاريع المختلفة 

تعزي�ز القيادة النسائية من خالل التدريب، ومحو األمية، 
والحصول على التعليم 

قابلية التوّسع / الت�كرار

إنشاء شبكات تعاونية لألنشطة اإلنتاجية في جميع أنحاء 
المنطقة 

نشر المعارف والخربات والدروس المستفادة، من خالل 
المحادثات والدورات التدري�بية والمنتديات التي تعّزز 

الت�كرار 

www.instagram.com/ 
lacrisalida_lujansl/www.ruralwomenkenya.org

SDG FOCUS SDG FOCUS 

وصف المشروع: 

في المراعي القاحلة في مقاطعة كاجيادو، في كينيا، تدعم شبكة 
المرأة الريفية )Rural Women Network( المبادرات ذات القيادة 

المحلية مع المجتمعات الزراعية الرعوية، لزراعة ت�كيفية مع المناخ من 
أجل سبل عيش قادرة على الت�كّيف. وأنشئ مركز لتعّلم المعلومات 

المناخية بعد التشاور مع 4٠ من قادة المجموعات المحلية. فتم تدريب 
أكرث من 6٠٠ امرأة من الماساي، المنّظمات ضمن مجموعات المساعدة 

الذاتية، بواسطة مدرسة المزارعني/ات الميدانية، على زراعة المحاصيل 
وترب�ية الدواجن وترب�ية النحل القادرة على الت�كيف مع المناخ، ما أدى 

إلى تحسني سبل عيش ٢8٠٥ من أفراد المجتمع. وأطلق هذا المشروع 
برنامجًا لتدريب المزارعني/ات، استفاد منه ٢4 مدربًا/ة. ويشّغل مركز 

التعلم بقيادة محلية 11 مشتالً ذا األحواض المرتفعة، و7 مخروطية، و1٠ 
حدائق في األحواض المغمورة. 

البلد: كينيا   
Rural Women Network :المنظمة

Pauline Kariuki :الممثلة
الربيد االلكرتوني:

  info@ruralwomenkenya.org
العنوان: 

 15th Drive, Kerarapon Drive, Ngong

 مركز تعّلم المعلومات المناخية 
بقيادة نسائية شعبية 

بدعم مالي من:
 Huairou Commssion

المركز الدولي لتغرّي المناخ والتنمية 

شراكة الصمود العالمية 
صندوق

 Climate Justice Resilience Fund

األثر المناخي

زراعة الغابات الزراعية من أجل احتجاز الكربون بشكل 
مستدام 

تقديم تقنيات جمع المياه وتوفري المياه على مستوى 
األسرة  

تعزي�ز حلول التخفيف والت�أقلم المكّيفة محليًا والمدمجة 
في الملكية المجتمعية والقدرات البشرية 

األثر في النوع االجتماعي

تحّول المرأة إلى صانعة قرار بالتساوي مع الرجل لجهة 
الغذاء والتغذية لصالح المجتمع بأكمله 

التخفيف من عبء العمل على المرأة من خالل تعزي�ز 
الزراعة المستدامة في المنزل 

منح التعليم والتدريب النساء الثقة ليصبحن قياديات 

قابلية التوّسع / الت�كرار

توفري منهجيات سبل العيش القادرة على الت�كّيف المناخي 
حلوالً محلية للتخفيف من المجاعة 

إيضاح مركز التعّلم تقنيات محلية مبت�كرة وممارسات إدارية 
يمكن ت�كرارها 

تعزي�ز مجتمعات بأكملها الحراجة الزراعية وتقنيات جمع 
المياه، واألمن الغذائي، والقيادة والحكم الرشيد. 
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Solar Age: empowering refugee women 
through solar engineering

النتائج التحويلية وصف المشروع:

 Women’s Leadership and( يعالج برنامج القيادة والتدريب للنساء
Training Programme( احتياجات المجتمعات المحلية التقليدية، 

المحرومة تاريخيًا في المناطق الريفية في جنوب أفريقيا. كما يعّزز 
التطّور الشامل للفتيات لناحية قضايا تغرّّي المناخ، والحفاظ على المياه 

وفقدان التنوع البيولوجي، مع دمج تحليل اسرتاتيجي لكيفية ت�أثرّي 
النظام الذكوري في تطّورهن وهويتهن الثقافية وصحتهن. بالتالي، 

قامت ٢7٥ فتاة بتصميم إدارة للنفايات والمياه، فضالً عن أنشطة 
الزراعة البيئية وزراعة األشجار، وبتنفيذها، مع بناء قدراتهّن وثقتهن 

ومهاراتهن. ومن خالل نموذج تدريب المدّربات اّلذي يرّوج لمعارف 
األجداد والّجدات، يمّكن برنامج »Emthonjeni« الفتيات من الشعوب 

األصلية من االرتقاء بمجتمعاتهن، والتصدي للقواعد المتعلقة بالنوع 
االجتماعي، ومعالجة الحفاظ على األراضي والمياه.

النتائج التحويلية

 »Emthonjeni« - تعالوا إلى المنبع: الفتيات األفريقيات 
ُيحدثَن التغي�رّي في المجتمعات الريفية 

البلد: جنوب أفريقيا  
المنظمة:

 Women’s Leadership and Training 
Programme )WLTP)

 Fiona Higginson :الممثلة
الربيد االلكرتوني:

fionahigginson44@gmail.com

العنوان:
 P.O.Box 145, Underberg, 3257, KwaZulu 

Natal, South Africa 

بدعم مالي من:
Devon-Centocow Link

Global Green grants Fund صندوق
 The International Grail
 The Grail USA, Tekano

لالتصاللالتصال

الحلول غرّي الفنية  الحلول غرّي الفنية 

األثر المناخي

تعزي�ز معارف الشعوب األصلية بشأن بذور اإلرث المت�كّيفة 
مع المناخ

إعادة زراعة أنواع األشجار المستوطنة  

إشراك المجتمعات المحلية في قضايا الحفاظ على المياه 
واألراضي

األثر في النوع االجتماعي

تعّلم تحليل الممارسات الثقافية الذكورية والتصدي 
للقواعد المتعلقة بالنوع االجتماعي

تعزي�ز احرتام الذات لدى الفتيات وتطوي�ر مواقفهن 
القيادية

الدفع قدمًا بتعليم الفتيات البيئي والثقافي 

قابلية التوّسع / الت�كرار

 إنشاء ت�أثري مضاعف من خالل توسيع نطاق نموذج تدريب 
المدربات ليشمل المجتمعات األخرى  

برنامج التدريب من أجل التحّول، مع نشر أدّلة وموارد على 
اإلنرتنت محليًا وعالميًا

إشراك الفتيات في منتديات المياه اإلقليمية والوطنية، 
وشبكات المنظمات غري الحكومية، وتوجيه المناصرة لجهة 

تغرّي المناخ نحو الحكومات

www.wltp.co.zawww.redeschaco.org

SDG FOCUS SDG FOCUS 

وصف المشروع: 

باستخدام عدسة النوع االجتماعي وتعدد الجوانب، تعّزز مجموعة 
نساء السكان األصلي�ني في تشاكو الثالثية الوطنية المجاالت الشاملة، 
والعادلة، والصحية للشباب والنساء، وكبار السن على تنّوعهم. وهي 

تعرتف بالفروق وت�ثّمنها، حتى ت�تمكن المرأة من ممارسة حقوقها 
بالكامل وربطها بالدفاع عن أرضها، ومياهها، ومنتجاتها المحلية، 

وسيادتها الغذائية. وتطّبق القواعد الشعبية الريفية، والفالحون/ات 
ونساء السكان األصلي�ني في تشاكو األمريكية التخفيف من حدة المناخ 
المحلي والت�كّيف معه، وكذلك إجراءات الحفاظ على التنوع البيولوجي 

وبناء الجسور لكسر العزلة. 

البلد: األرجنتني   
 Colectivo de mujeres del :المنظمة

Gran Chaco Americano
Liliana Kremer :الممثلة

الربيد االلكرتوني:
  lilianakremerdodelson@gmail.com

 المساواة بني الجنسني من أجل حياة أفضل 
في غران تشاكو أمريكانو  

Córdoba ,5954 CURAQUEN  :العنوان
بدعم مالي من:

IAF, Chaco Network, Foundation 
Proyungas, Foundation Cerdet, NANUM 

and SUNU projects, Municipalities of 
Tulumba y Mulinec, Foundation Gran 

Chaco, Pata Pila  
 

األثر المناخي

جمع مياه األمطار )بناء خّزانات( ورصد هطول األمطار

التخفيف من حدة المناخ من خالل إجراءات متعددة: 
استخدام الطاقة النظيفة، التدوي�ر، وتشارك السيارات، 

وزراعة األشجار، والتسميد

تشجيع إعادة التحري�ج بالنباتات المحلية وتنويع المحاصيل

األثر في النوع االجتماعي

تخفيف عبء األعمال المنزلية على المرأة، عن طري�ق إعادة 
توزيع المهام داخل األسرة أو حولها

دورات تدري�بية ت�تعّدد فيها األجيال حول حقوق النوع 
االجتماعي، ألجل تعزي�ز السرديات الجديدة لتمكني النساء 

والشباب 

تعزي�ز المهارات القيادية، والثقة بالنفس، وعالقات الثقة 
مع المنظمات األخرى

قابلية التوّسع / الت�كرار

نشر منهجية »البحث والعمل والوساطة« لالستجابات 
المناسبة والهادفة في السياقات الصعبة

تبادل الخربات المحلية مع مجموعة تشاكو النسائية، 
وشبكات تشاكو، والشبكات األوسع نطاقًا

تبادل الخربات وت�كرارها حول التفاعل بني الثقافات، وتعّدد 
»Feminisms in Dialogue« الجوانب، انطالقًا من شبكة
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النتائج التحويليةالنتائج التحويلية وصف المشروع: 

يتزايد الوعي باالحتياجات الخاصة بالنوع االجتماعي في مجال التنقل 
منذ عّدة عقود، ومع ذلك، ظّلت المعارف حول هذا الموضوع نظرية إلى 

حد كبرّي. ولسد هذه الفجوة، سّلط مشروع المساواة في التنقل الضوء 
على مبادرات التنقل العادل اجتماعيًا والُمساوي بني الجنسني في 

ألمانيا. وهي تبنّي كيف يمكن إدماج ُبعد النوع االجتماعي في التخطيط 
للتنقل وتنفيذه، وتعزي�ز المشاركة العادلة، والحد من اآلثار البيئية. 

ومن خالل مسابقة حول المساواة بني الجنسني في التنّقل، جرى عرض 
مشاريع للممارسات الجيدة في هذا المجال ضمن سلسلة من الندوات 

االفرتاضية وفي كتّيب. واستنادًا إلى نتائج المسابقة، وزَِّعت ورقتان 
موقفّيتان حول تحقيق تحّول عادل بني الجنسني في مجال التنقل. 

البلد: ألمانيا   
 LIFE Education :المنظمة

Sustainability Equality
Pat Bohland :الممثلة

الربيد االلكرتوني:
 climatejustice@life-online.de

العنوان: 
Rheinstraße 12161 ,45 Berlin

بدعم مالي من:
،Federal Environment Agency وكالة

 Federal Ministry for the وزارة
 Environment Nature Conservation,

Nuclear Safety and
.Consumer Protection

لالتصاللالتصال

األثر المناخي

تعزي�ز المشروع التنقل المتوافق مع المناخ: سريًا على 
األقدام، أو بواسطة الدراجة أو وسائل النقل العام

رفع إدارة المدينة والمخططني الحضري�ني معارفهم 
بالتخطيط المستدام للمدينة

إسهام المشروع في تحقيق العدالة المناخية المحلية 
والدولية

األثر في النوع االجتماعي

تحديد المعاي�ري الخاصة بأوجه انعدام المساواة أو التمي�يز 
بني الجنسني المتعددة الجوانب في سياق التنقل

توفري الكتّيب البيانات باإلضافة إلى أمثلة عملية حول 
كيفية تنفيذ التحّول إلى التنقل العادل بني الجنسني

قابلية التوّسع / الت�كرار

إمكان ت�كرار مشاريع الممارسات الجيدة على مستويات 
مختلفة: في الحي، والمدينة والبلد

ربط فعاليات التشبيك بني إدارات المدن، والمخططني/ات 
الحضري�ني/ات، والمسؤولني/ات عن المساواة في الفرص، 

والمنظمات والشركات العاملة في مجال التنقل.

www.jhrmk.org/?lang=enwww.life-online.de

المساواة في التنقل

الحلول غرّي الفنية  الحلول غرّي الفنية 

SDG FOCUS SDG FOCUS 

إسهام أعضاء الجماعة 

وصف المشروع:

في مقدونيا الشمالية، ت�تغّيب 9٠% من الفتيات في المناطق الريفية 
و7٥% منهن في المدن عن المدرسة بني يومني وخمسة في الشهر 

بسبب الت�كلفة المفرطة لمنتجات الدورة الشهرية وعدم كفاية 
مرافق الصرف الصحي. ولمعالجة فقر الدورة الشهرية، دّربت منظمة 

JHR Skopje ٥٠٠٠ امرأة من المجتمعات الريفية الفقرّية على إنشاء 
مشروعهن االجتماعي لتصنيع وبيع فوط صحية آمنة بيئيًا وقابلة 

إلعادة االستخدام. وقد قّلل ذلك بنسبة 1٠% من استخدام البالستيك 
لنظافة الدورة الشهرية. )يتم التخلص من 6 م. قطعة بالستيكية كل 
شهر تسبب االنبعاثات والتلوث إلى األبد(. وقادت المنظمة حمالت 

إعالمية ومناصرة وطنية تطالب بتخفيضات ضري�بية على منتجات الدورة 
الشهرية، وبمرافق الصرف الصحي الالئقة في المدارس والجامعات 

العامة.  

البلد: مقدونيا  
 Journalists for human rights :المنظمة

Skopje
 Andrea Nakova :الممثلة

الربيد االلكرتوني:
andreanakova@hotmail.com

العنوان:
 Venijamin Macukovski 2A/16-3 

 The British Embassy :بدعم مالي من
 ,2030 in Skopje, GEF - SGP, Women

األثر المناخي

خفض البصمة الكربونية بما يعادل 5.3 كغ من ثاني أكسيد 
 RIT الكربون / شخص / سنة )تقي�يم دورة الحياة من قبل

ستوكهولم للمعالجة والنفايات( 

القضاء على النفايات البالستيكية السامة من منتجات 
نظافة الدورة الشهرية 

االقتصاد الدائري من خالل الرتوي�ج للفوط الصحية القابلة 
إلعادة االستخدام 

األثر في النوع االجتماعي

التمكني االقتصادي للمرأة من إنتاج وبيع الفوط الصحية 
القابلة إلعادة االستخدام 

تواصل المنظمات المجتمعية مع النساء والفتيات من 
الفئات المهمشة 

توفري التعليم والتدريب على قدم المساواة للنساء 
والشباب والرجال 

قابلية التوّسع / الت�كرار

التوّسع لشمل البلديات المحلية، وتوسيع النطاق حاليًا 
على المستوى الوطني 

توفري أُطر غري رسمية لمشاركة المعتقدات، والمشاكل 
ومصالح المجتمع 

ربط منظمة JHR، بناًء على دراستها حول فقر الدورة 
الشهرية، بني المنظمات في المنطقة لتعزي�ز خطة 2030 

بشأن الوصول إلى المياه والصرف الصحي  

 WECF, The agency for Youth and Sport
  in North Macedonia

الدورة الشهرية ليست ترفًا 
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Solar Age: empowering refugee women 
through solar engineering

النتائج التحويلية وصف المشروع:

ت�تشّكل عالمات البيئة الحافيات القَدمني من ٢٠ امرأة من السكان 
األصلي�ني من التاميل نادو وكرّياال، اللواتي عّززَن قدراتهن على ربط 

المعارف البيئية التقليدية باألساليب العلمية الحديثة لمراقبة ت�أثرّيات 
المناخ في غاباتهن، وأنهارهن، ومزارعهن ورصدها. فالمراقبة 

العملية لكبار وكبرّيات السن في القرية، وكذلك جمع البيانات 
وتحليلها -باستخدام النمذجة الرقمية، يمّكنان المجموعات النسائية 

المحلية من قيادة إجراءات المناخ والمحافظة المناسبة والمكّيفة 
داخل مجتمعاتهن. كما أطلقن مشاتل الغابات، والحدائق المطبخية 

المجتمعية، ومبادرات حماية مصادر المياه، وقري�بًا: مؤسسة اجتماعية 
لحفظ البذور.

النتائج التحويلية

الحلول التحويلية للجهة الفائزة 

عالمات البيئة الحافيات القَدمني )Women Barefoot Ecologists( يربطَن 
بني معارف األجداد والجدات والعلم الحديث، لحماية نظمهن البيئية 

البلد: الهند 
Keystone Foundation :المنظمة

Bhavya George :الممثلة
الربيد االلكرتوني:

bhavya@keystone-foundation.org

 Groves ,35 Keystone Centre PB :العنوان
 Nilgiris 217 643 Hill Road Kotagiri

District, Tamil Nadu
بدعم مالي من:

 IAFN- International Analog
Forestry Network

Rohini Nilekani Philanthropy
GAGGA

الحلول التحويلية 

لالتصاللالتصال

األثر المناخي
مزي�ج فريد من معارف األجداد والجدات والعلم الحديث 
لتوثيق اآلثار المناخية، وتحديد مؤشرات بيئية معّينة، 

ورصدها.

إنشاء الحلول المناخية المبت�كرة -الغابات التناظرية مع 
قَطع األراضي النموذجية وبنوك البذور- واستخدامها.

تعزي�ز استعادة النظم البيئية المستقلة والسيادة 
الغذائية 

األثر في النوع االجتماعي

االعرتاف بنساء الشعوب األصلية كحامالت للمعرفة 
وقياديات للعمل المناخي

دورات تدري�بية حول المدافعات عن حقوق اإلنسان البيئية

إدماج منظور النوع االجتماعي في حوكمة المناطق 
المحمّية وإدارتها

قابلية التوّسع / الت�كرار
إبرام شراكة مع الشبكة الدولية للغابات التناظرية 
)International Analog Forestry Network( لتعزي�ز 

المشاركة المحلية وعرض الطرق الزراعية القادرة على 
الت�كّيف مع تغرّي المناخ.

إنشاء مؤسسة مملوكة محليًا لحفظ البذور

نموذج بناء القدرات للمجتمعات األصلية والمحلية: مشاتل 
الغابات، والت�ثقيف حول الطبيعة، والحدائق المطبخية 

المجتمعية، وأنشطة الحفاظ على المياه 

www.keystone-foundation.orgwww.barranquillamas20.com

SDG FOCUS SDG FOCUS 

وصف المشروع: 

مّكنت منظمة نساء من أجل العدالة المناخية 1٥ من القيادات النسائية 
من المنظمات البيئية في جميع أنحاء كولومبيا، بما في ذلك من 

المجتمعات المنحدرة من أصل أفريقي والسكان األصلي�ني، من مناصرة 
العدالة المناخية مع الرتكيز على المساواة بني الجنسني. وصّممت 

مؤسسة Baranquilla+٢٠ ويّسرت دورة تدري�بية عرب اإلنرتنت مكّونة من 
9 وحدات، ت�تيح للمشاركات بناء اسرتاتيجيات مختلفة لمناصرة العدالة 

بني الجنسني والعدالة المناخية في المجاالت المحلية والمشرتكة بني 
ج الربنامج بعقد قمة المرأة للعدالة المناخية  القطاعات والوطنية. وتوِّ

وجاهيًا على مدى 3 أيام في بوغوتا، ما أسفر عنه مساحة تفاعلية 
للتبادل وبناء الشبكات. وتقّدر Baranquillas+٢٠ أّن مشروع نساء أجل 
العدالة المناخية أّثر بشكل غرّي مباشر في حوالى 1٠٠٠٠ كولومبي/ة. 

البلد: كولومبيا  
المنظمة:

Foundation 20+Barranquilla
الممثلة:

Xiomara Acevedo Navarro
الربيد االلكرتوني:

barranquillamas20@gmail.com

نساء من أجل العدالة المناخية في كولومبيا 

 Barranquilla, Colombia - 45th :العنوان
 Street No. 19-08 Neighborhood San

Jose

بدعم مالي من:
  Bill & Melinda Gates Foundation

األثر المناخي

قمة المرأة من أجل العدالة المناخية: الفعالية األولى من 
نوعها لجهة السياسة المناخية في كولومبيا 

تعزي�ز ورقة السياسة، والحوارات مع المجموعات النسوية 
األخرى في أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاري�بي، 

االعرتاف بعمل المرأة المناخي 

تعزي�ز رفع الوعي وبناء القدرات بشأن المناخ -9 وحدات 
عرب اإلنرتنت، وشبكة نشطة

األثر في النوع االجتماعي
تعزي�ز مشاركة المرأة في عمليات السياسة المناخية في 

كولومبيا، وتوفري األدوات ذات الصلة لبناء اسرتاتيجيات 
المناصرة 

اإلسهام في دمج المساواة بني الجنسني في إجراءات 
المنظمات البيئية والحركات الجماعية من أجل العدالة 

المناخية 

تعزي�ز تعليم المرأة بشأن العدالة بني الجنسني والعدالة 
المناخية 

قابلية التوّسع / الت�كرار
التعاون مع الجماعة المعنية بالمرأة وشؤون النوع 

االجتماعي التابعة التفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن 
تغري المناخ، لتعزي�ز القدرات والمهارات الفنية في مجال 

التواصل الرقمي ووسائل اإلعالم المطبوعة 

منهجيات التدريب ومناهجه مفتوحة المصادر وقابلة 
للت�كرار بالكامل 

تعزي�ز الشبكات وتدعيمها، والعمل التعاوني على 
المناصرة والقيادة في مجال المناخ 
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Solar Age: empowering refugee women 
through solar engineering

النتائج التحويليةالنتائج التحويلية

لالتصاللالتصال

الحلول التحويلية الحلول التحويلية 

www.wencoop.gr

SDG FOCUS SDG FOCUS 

وصف المشروع:

شهدت منطقة ماراثوادا في الهند خمس موجات جفاف خطرّية منذ 
عام ٢٠1٠، أسفرت عن ديون، وانتحار مزارعني، وهجرة مناخية. وال تعرتف 

الدولة بالمزارعات كعامالت زراعيات وال مالكات لألراضي، ما يحول 
 Earth Refuge دون حصولهن على اإلعانات العامة. لذا أنشأت منظمة

مجموعة أدوات قانونية لالستجابة لحاالت الطوارئ، ألجل الدفاع عن 
الحقوق ورفع صوت المزارعني والمزارعات الذين ضربتهم الكوارث 

المناخية. ومن خالل العمل مع المحامني/ات المحلي�ني/ات والجماعات 
النسائية القائمة، تهدف هذه المنظمة إلى وضع نموذج للحماية 

االجتماعية قائم على الحقوق للمزارعات. وهو يشمل ٢٠٠٠ مزارع من 
اإلناث والذكور يفتقرون إلى حقوق األرض والعمل، كما يؤثر بشكل غرّي 

مباشر في أكرث من ٢٥٠٠٠ شخص مهددين بالهجرة المناخية.  

 حماية المزارعات الهنديات من النزوح المناخي 
من خالل التمكني القانوني 

البلد: الهند / الواليات المتحدة 
األمريكية  

Earth Refuge :المنظمة
Yumna Kamel :الممثلة

الربيد االلكرتوني:
yumna@earthrefuge.org

العنوان:
Earth Refuge c/o Just Atonement, Inc 

119 W 24th Street, New York 10011 

بدعم مالي من:
التربعات الخاصة، والمساهمات 

الطوعية للجهات الشريكة الدولّية

األثر المناخي
مجموعة أدوات االستجابة لحاالت الطوارئ وسيلة 

تعليمية مجانية لالستجابة الجماعية للكوارث المناخية 
التي يملكها المجتمع 

مكافحة الهجرة التي يسّببها المناخ من خالل التمكني 
القانوني للمحامني/ات المحلي�ني/ات وتجمعات المزارعني 

والمزارعات 

اشتمال نهج البحث والعمل التشاركيَّ�ني على بناء 
المهارات، والتشبيك والتعاون 

األثر في النوع االجتماعي

تقديم الدعم القانوني للنساء المهمشات لممارسة 
حقوقهن في األرض وسبل العيش 

تضمني النساء المشاركات من خالل الجماعات النسائية 
المحلية والنهج التشاركي 

ضمان المساواة في الوصول عرب مجموعات واتساب 
الخاصة، وإنتاجات مسرح الدمى، والبودكاست المحلي، 

والكتب المصّورة، إلخ. 

قابلية التوّسع / الت�كرار

إجراء شبكة األكاديمي�ني/ات والناشطني/ات العالمية 
البحوث القانونية وجمع البيانات للت�أثري في القانون وصنع 

السياسات على المستوى المحلي، والوطني، والدولي 

اشتمال نهج البحث والعمل التشاركيَّ�ني على بناء 
المهارات، والتواصل، والتعاون بني أصحاب وصاحبات 

المصلحة المتعددين 

تقي�يم أثر مجموعة األدوات قبل نقلها إلى مناطق أو 
بلدان أخرى 

وصف المشروع: 

تشّكل WEnCoop تعاونية للطاقة تقودها نساء، وقد أطلقتها الجمعية 
اليونانية لصاحبات المشاريع، وأّسستها 6٠ سيدة أعمال في حزي�ران / 

يونيو ٢٠٢1. وإّنها تهدف إلى تعزي�ز االبت�كار في مجال الطاقة النظيفة 
والمستدامة، ومعالجة فقر الطاقة، وتحوي�ل المستهلكني إلى 

مستهلكني منتجني في آن معًا، مع تحقيق أهداف االتحاد األوروبي 
المناخية. وإّن أعضاء WEnCoop والمستفيدات المباشرات هن نساء 

من خلفّيات متنوعة يعشن في مجتمعات يونانية ضعيفة. وقد رّكبت 
التعاونية بالفعل حديقة كهروضوئية بقدرة 1 ميغاوات في كاساندرا، 

خالكيذيكي. وهي بالتالي تعّزز مشاركة المرأة في قطاع الطاقة 
اليونانية، وزيادة الوعي، وتعبئة المواطنني/ات، وت�تبُّع تقّدم االتفاق 

األخضر األوروبي لجهة االنتقال في مجال الطاقة. 

البلد: اليونان   
 Energy Cooperative :المنظمة

 WEnCoop
Apostolina Tsaltampasi :الممثلة

الربيد االلكرتوني:
info@wencoop.gr 

 Olympiou Diamanti 14,   :العنوان
  P.C.54626 Thessaloniki

بدعم مالي من:
أصحاب وصاحبات المصلحة األفراد، 

 WEnCoop أعضاء
 National Bank of قرض مصرفي من

 Greece

األثر المناخي

توفري ما تقديره 919 طنًا من ثاني أكسيد الكربون / سنة 
بفضل المصنع الكهروضوئي ذي قدرة 1 ميغاوات 

اإلسهام في إنتاج الطاقة المتجددة، واالنتقال إليها 
بقيادة المواطن 

مواجهة فقر الطاقة، وتعزي�ز التضامن االجتماعي وكفاءة 
استخدام المستخِدم النهائي للطاقة 

األثر في النوع االجتماعي

تعزي�ز المجموعات النسائية المنظمة في ديمقراطية 
الطاقة   

تعزي�ز تعليم المرأة لجهة االبت�كار في مجال الطاقة 
النظيفة والمستدامة 

تمكني النساء من دخول القوى العاملة في مجال 
الطاقة، وبدء مشاريعهن الخاصة 

قابلية التوّسع / الت�كرار

إمكان ت�كرار النموذج التعاوني بسهولة وت�كي�يفه مع 
مناطق وبلدان أخرى. 

تعزي�ز االقتصاد المحلي وأمن الطاقة من خالل المركزية 
إنتاج الطاقة المتجددة واستخدامها  

التخطيط لتطوي�ر 3 حدائق كهروضوئية إضافية باستخدام 
الطاقة المنَتجة للتنقل الكهربائي 

 WEnCoop: أّول تعاونية لصاحبات المشاريع 
في مجال الطاقة في اليونان 
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Solar Age: empowering refugee women 
through solar engineering

النتائج التحويليةالنتائج التحويلية وصف المشروع: 

سي�رّيا دي الس ميناس هي مستجمعات مياه مهمة، ومحمية للمحيط 
 Centro« الحيوي في غواتيماال، تواجه التعدين االستخراجي. ويعزز مركز

de Reflexiones« قدرات ومعارف النساء والرجال من المجتمعات 
المقاومة. ومن خالل نموذج يسمى«Rakun Akal« )أبناء وبنات 

م ورش عمل تدري�بية سياسية حول القانون الخاص بالسكان  األرض(، تنظَّ
األصلي�ني، وحقوق اإلنسان، والتنظيم والتواصل االجتماعي�ني، والسيادة 

الغذائية، وحماية الطبيعة. وُي�جرى ضمان المساواة في الوصول 
لكال الرجال والنساء. يكمن الهدف من ذلك في مساعدة المجتمعات 

المحلية على بناء مسارها الخاص نحو نماذج التنمية البديلة، على 
أساس حقوق الشعوب في الحكم الذاتي وتقري�ر المصرّي كمواطنني 

سياسي�ني، واعرتافًا بهويتهم المايا، كيكشي وبوكومتشي.

البلد: غواتيماال   
 Centro de Reflexiones Nim :المنظمة

›Poqom / Maya Poqomchi›-Kiche
USI›J BÁ :الممثلة
الربيد االلكرتوني:

lunasabadia@gmail.com

مجتمعات سي�رّيا دي الس ميناس تقاوم دفاعًا عن أراضيها

  2da calle, 3-67, zona 4, Barrio  :العنوان
 San Felipe, San Cristóbal Verapaz, Alta

Verapaz

بدعم مالي من:
Ayuda Popular Noruega )APN(

لالتصاللالتصال

الحلول التحويلية الحلول التحويلية 

األثر المناخي

استعادة حقوق حيازة األراضي لصالح المجتمعات المحلية 
وإضفاء الطابع الرسمي عليها

جمع البيانات وتوليد المعارف ونشرها من خالل 
المنشورات والدراسات المتعلقة باألراضي وبأقاليم 

الشعوب األصلية

تعزي�ز حركات المقاومة البيئية المجتمعية من خالل 
المراقبة التشاركية وإنتاج المعارف الجماعية

األثر في النوع االجتماعي

تعزي�ز المشاركة العامة للمجموعات النسائية في 
مساحات صنع القرار

تخفيف عبء الرعاية المنزلية على المرأة، إلتاحة الوقت 
للتعليم وتبادل المعارف

كسر القوالب النمطية للنوع االجتماعي داخل المجتمع، 
من خالل التدريب السياسي على القرارات اإلقليمية

قابلية التوّسع / الت�كرار

توسيع نطاق تدري�بهم ليشمل 10 مجتمعات أخرى

إدارة إذاعة مجتمعية للوصول إلى مجتمعات المايا 
األخرى وتبادل المعلومات والدروس المستفادة

تعزي�ز مجلس شعوب منطقة تيزولوتالن كشبكة طائفية 
تدافع عن الحق في الماء، والسيادة الغذائية، واحرتام 

الطبيعة

www.angelsupportfoundation.
org.ng/www.facebook.com/nimpoqom

SDG FOCUS SDG FOCUS 

وصف المشروع:

تعّزز مؤسسة Angel Support Foundation قدرات المواطنني/ات 
في والية بينو، نيجرّييا، المهددة بالتعدين االستخراجي، ألجل االنخراط 

في حماية الموارد الطبيعية. فتم تدريب ٥٠٠ امرأة في عدد من 
المجتمعات المحلية للعمل كمسؤوالت عن التواصل مع الزعماء 

التقليدي�ني والديني�ني وقادة الرأي الذين يشاركون في صنع القرار 
المجتمعي بشأن التعدين وَصون الموارد الطبيعية. ويشمل المشروع 

عمدًا األشخاص ذوي اإلعاقة والشباب، المدرب�ني على رصد الموارد، 
والمناصرة، وإشراك أصحاب وصاحبات المصلحة. كما تعَقد اجتماعات 

بلدية لصياغة اتفاقات التطوي�ر المجتمعي والتوقيع عليها، وتنظيم 
التجمعات، وإنتاج الوسائل اإلعالمية حول مخاطر التعدين المتهّور.  

النهوض بالمرأة في مجتمعات بينو لمكافحة التعدين المتهّور 

البلد: نيجرّييا  
المنظمة:

Angel Support Foundation
الممثلة:

Sewuese Mary Kuma
الربيد االلكرتوني:

msewuese@gmail.com

العنوان:
 off Gilgal Drive, Makurdi ,1530 Plot 

Benue State

بدعم مالي من:
 Global Green Grants Fund صندوق

األثر المناخي

رفع الوعي والمناصرة ضمن المجتمع األوسع حول مخاطر 
التعدين وآثاره المناخية

التوقيع على اتفاقات التطوي�ر المجتمعي في عدد من 
المجتمعات لوضع معاي�ري للتعدين والممارسات المدّمرة 

التدريب على إدارة النفايات واألنشطة المجتمعية 

األثر في النوع االجتماعي

إعطاء األولوية للنساء، والشباب، واألشخاص ذوي اإلعاقة 
كقادة في تصميم عمليات المناصرة وتنفيذها 

َجدولة النهج القائم على الحقوق والمشاركة التشاركية، 
إلتاحة الوقت للزراعة وغريها من أنشطة سبل العيش 

قابلية التوّسع / الت�كرار

التعلم المشرتك من اتفاقات التطوي�ر المجتمعي 
واالجتماعات بني المجتمعات المعنية كاّفة.  

إسهام األنشطة في بناء السالم في منطقة النزاع 
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النتائج التحويليةالنتائج التحويلية وصف المشروع: 

 Women in Energy Enterprises in بني عاَمي ٢٠19 و٢٠٢٢، عّزز برنامج
Kenya المساواة بني الجنسني في قطاع الطاقة في كينيا. فالمرأة 

الكينية تواجه عقبات في الحصول على ت�كنولوجيا الطاقة، والمعلومات 
والتموي�ل، ما يؤدي إلى انخفاض مشاركتها في أسواق الطاقة 
المستدامة. وتعتمد 84% من األسر الريفية على الخشب كوقود 

أساسي لها، ما يسّبب انبعاثات غازات الدفيئة وإزالة الغابات. كما 
ت�تضّرر النساء والفتيات بشكل غرّي متناسب باآلثار الصحية للدخان في 
 Women in Energy األماكن المغلقة ولجمع الحطب. لذا دافع برنامج

Enterprises in Kenya عن تطوي�ر أعمال صاحبات المشاريع في أسواق 
الطاقة المستدامة في ست مقاطعات. فأّثر ذلك في السياسة 

الوطنية وسياسة المقاطعات لدعم المشاريع التي تقودها النساء، 
وتعزي�ز منتجات الطاقة المستدامة. ومّكن الربنامج النساء كجهات فاعلة 

وقياديات في مجال الطاقة.

البلد: كينيا   
Practical Action :المنظمة

Lydia Muchiri :الممثلة
الربيد االلكرتوني:

Lydia.Muchiri@practicalaction.or.ke

العنوان:
 Practical Action, The Robbins Building
25 Albert Street, RUGBY, CV2 21SD, UK

بدعم مالي من:
Energia and SIDA

لالتصاللالتصال

  

 Women in Energy - النساء في مؤسسات الطاقة في كينيا
Enterprises in Kenya

الحلول التحويلية  الحلول التحويلية 

األثر المناخي
وصول صاحبات وأصحاب المشاريع في مجال الطاقة 

إلى 286766 أسرة و2739 مؤسسة مع منتجات الطاقة 
المستدامة للطهي، واإلضاءة واالستخدام اإلنتاجي

بيع 321667 موقد طهي محّسنًا و700 طن من القوالب 
)المصنوعة من نفايات الكتلة الحيوية( لتقليل استخدام 

الحطب 

بيع 88441 نظامًا منزليًا بيكوسوالر وشمسيًا، والحّد من 
اعتماد األسر على حرق الكريوسني لإلضاءة

األثر في النوع االجتماعي

إنشاء الخطط الوطنية للطاقة المراعية لمنظور النوع 
االجتماعي بيئة تمكينية، وتحسينها مشاركة صاحبات 

المشاريع

تعزي�ز 401 من أصحاب األعمال )من بينهم 360 امرأة( 
أعمالهم: إفادة 70% عن زيادة في المبيعات، وإنشاء 360 

وظيفة )تشغل النساء 218 منها(

األثر اإليجابي لخفض تلّوث الهواء في األماكن المغلقة 
من خالل قدرة االمتصاص في مواقد الطهي المحسنة، 

ولإلضاءة الشمسية، في صحة المرأة

قابلية التوّسع / الت�كرار

نقل السياسة الوطنية إلى الحكومة المحلية، بدعم من 
خالل تدريب المسؤولني/ات الحكومي�ني/ات

تغذية شبكات متنّوعة بممثلني/ات من الحكومة الوطنية 
وحكومات المقاطعات، وشركات الطاقة، والمنظمات 

المجتمعية، وصاحبات المشاريع في مجال الطاقة، 
والقادة المجتمعي�ني

إنشاء 52 جمعية قروّية لالدخار والقروض لتجاوز الحواجز 
التي تعرتض حصول صاحبات المشاريع في مجال الطاقة 

على التموي�ل الالزم

www.wonee.org.npwww.practicalaction.org

SDG FOCUS SDG FOCUS 

وصف المشروع:

باســتخدام منهجيــة بحــوث العمــل التشــاركي النســوية، مّكنت شــبكة 
WoNEE 1٠٠ امــرأة محليــة فــي مجتمَعــي ســات�كانيا وبايــزي فــي النيبال، 

للعمــل علــى الت�كّيــف مــع المنــاخ مــن خــالل المناصــرة الناجحة لوضع 
موازنــات وصنــع سياســات مراعيــة لمنظــور النوع االجتماعي. وتســاعد 

إجــراءات بنــاء القــدرات علــى صياغة اســرتاتيجيات لتطويــ�ر البنــى التحتية 
القــادرة علــى الت�كّيــف، وتهيئــة بيئــة تمكينيــة لمشــاركة المــرأة على 

قــدم المســاواة فــي المجــاالت االقتصاديــة واالجتماعية والسياســية. 
ــم الربنامــج التدري�بــي على أســاس البحوث التشــاركية  وقــد صمِّ

المجتمعيــة، بمــا فــي ذلــك تحليــل متعــّدد الجوانب للواقــع الَمعيوش 
وقصــص األفــراد. كمــا يســتفيد أكــرث مــن 8٠٠ فرد مــن المجتمع بشــكل غرّي 

مباشــر من المشروع.  

البلد: النيبال  
 Women Network for Energy :المنظمة

and Environment
Kala Timalsina :الممثلة

الربيد االلكرتوني:
kala.wonee@gmail.com

 10 -Setidevwal street :العنوان
 Kupandol , Lalitpur

بدعم مالي من:
  ,Hivos, Energia

 WWF-Nepal

 الميَزنة المراعية للنوع االجتماعي للت�كّيف المناخي 
بقيادة محلية في النيبال 

األثر المناخي

اكتساب المرأة المعارف والفهم بشأن تغرّي المناخ وأثره

نقل النساء معارفهن إلى أفراد المجتمع المحلي، ما زاد 
من وعيهم بشأن تغرّي المناخ وإجراءات الت�كّيف مع المناخ 

تقديم برنامج للت�كّيف المناخي إلى الحكومة المحلية، مع 
مطالب سياساتية محددة 

األثر في النوع االجتماعي
مشاركة النساء في عمليات صنع القرار من خالل بناء 

القدرات المتعلقة بالت�كّيف المناخي، والميَزنة والنوع 
االجتماعي 

تمثيل مجموعات متنّوعة مثل الرجال والشباب والفتيات 
وكبار السن في المشاورات المجتمعية.  

اضطالع أفراد المجتمع المحلي بدور القيادة في ما يتعلق 
بالنهج القائم على الحقوق، والميزَنة المراعية للنوع 

االجتماعي، والحصول على الطاقة النظيفة.  

قابلية التوّسع / الت�كرار

توسيع نطاق القضية لتشمل مجموعات أكرب في النيبال، 
ألجل تحقيق العدالة المناخية والمساواة بني الجنسني 

تعزي�ز فرص العمل، واالست�ثمار، وتشاطر المنافع، والضمان 
االجتماعي، والحصول على التعليم والصحة 

تمكني المستفيدين/ات من الت�كّيف مع تغرّي المناخ من أجل 
المياه والطاقة والغذاء 

إسهام أعضاء الجماعة 
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, 

أعضاؤنا 

Association Démocratique des Femmes du Maroc (ADFM)

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

الديمقراطية، والتنمية المستدامة والعدالة المناخية 

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 

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

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 

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

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

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

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

المستدامة، والمرأة والسالم واألمن، والقيادة النسائية، والشباب 

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 

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. 

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/

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

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

ستيسي جيبيت بوالرد، WEDO، بمؤتمر قمة المناخ COP26، جالسجو
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Women’s International League for Peace and Freedom (WILPF)

Rue de Varembé 1, Case Postale 28, Geneva 20, , 1211, Switzerland
Tel: +41 (0) 229197080, Email: info@wilpf.org, www.wilpf.org

Danish Family Planning Association (DFPA)

Lergravsvej 59, Copenhagen, 2300 Denmark, Tel:+45-30182624 
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

Huairou Commission

249 Manhattan Avenue, Brooklyn, NY, 11211-4905, USA
Tel: +1-718-388-8915, email: 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 

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.

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. 

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

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

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. 

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 

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 

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 

Landesa

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

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

التحويلية 

Global Forest Coalition

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

www.globalforestcoalition.org

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 

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 

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 

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 

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

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 

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

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 

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 

Women’s Environment & Development Organization (WEDO)

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 

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 

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

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

االقتصادي، والحوكمة، والصحة، والتنمية المستدامة، والشباب 

)WILPF( رابطة النساء الدولية للسالم والحرية
إنّها شبكة عالمية من المنظمات غير الحكومية، تعالج األسباب الجذرية 

للعنف بعدسة نسوّية، ومن خالل التعبئة للعمل غير العنيف، وبناء
السالم النسوي من أجل المساواة، والعدالة واألمن المنزوع السالح.

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

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

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

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

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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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:  


