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حث عاملي عن الحلول املحلية 

التي تستند اىل الطبيعة من أجل 

التنمية املستدامة 

تعلن مبادرة خط االستواء عن دعوة ترشيحات 

عاملية لجائزة خط االستواء للعام  2020 . ستعطى  

الجائزة للمجتمعات املحلية املتميزة  ومبادرات 

السكان األصليني التي تقدم حلول مستندة للطبيعة   

من أجل التنمية املستدامة . سينضم الفائزون 

لشبكة مرموقة مؤلفة من 245 منظمة مجتمعية    

قادمة من   81  بلدا والذين قد تم منحهم جائزة 

خط االستواء منذ العام  2002 .  كل فائز بجائزة 

خط االستواء سيحصل عىل مبلغ 10.000   دوالر 

أمرييك كام سيتم دعمه للمشاركة يف سلسلة من     

حوارات السياسة واملناسبات املميزة وذلك خالل 

املؤمتر العاملي لحفظ الطبيعة املنعقد يف مارسيليا ، 

فرنسا ، يف حزيران 2020 .

عملية الرتشيح لجائزة خط االستواء عام   2020   

ستقوم مبنح فرصة للمبادرات املجتمعية بأن      

تشارك أعاملها عىل املوقع االلكرتوين ملبادرة خط 

االستواء .

 web portal of local nature-based solutions for 

sustainable development.  
 يقوم املوقع بربط املجتمعات حول العامل ومشاركة

          الحلول املحلية التي تعمل من أجل البرش
 والكوكب . املشاركة يف هذا املوقع اختيارية عند

. تقديم الرتشيحات لجائزة خط االستواء

لتقديم الرتشيحات لجائزة خط االستواء للعام 2020

  .prize.equatorinitiative.org  للوصول لنظام الرتشيح عرب اإلنرتنت، يرجى زيارة

ميكن ادخال الرتشيحات بكل من العربية , الصينية ، االنكليزية ، الفرنسية ، اإلندونيسية ، الربتغالية ، الروسية أو اإلسبانية .

يجب تقديم الرتشيحات بحلول  9 يناي 2020.   

Equator Initiative

)United Nations Development Programme )UNDP

East 45th Street, 15th Floor 304

New York, NY 10017

Tel: +1 646 781-4072

Email: prize@equatorinitiative.org

www.equatorinitiative.org

الطبيعة من أجل الحياة 

جائزة خط االستواء لهذا العام ستتعرف عىل املبادرات املبتكرة من املجتمعات املحلية و السكان    األصليني التي تعرض انجازات 
متميزة يف مجال الحلول القامئة عىل الطبيعة من أجل التنمية املحلية املستدامة . سيتم تكريم املبادرات الفائزة لنجاحاتها يف حامية ، 

و استعادة و/أو ادارة التنوع الحيوي بشكل مستدام للحصول عىل نتائج تنمية ايجابية .

ولويات املواضيع تتضمن :

لطبيعة من اجل االزدهار  	

حامية واستعادة و/أو االدارة املستدامة للنظم البيئية الربية أو املائية ، التنوع البيئي، و/أو الحياة      الربية التي تشكل أسباب الحياة الخرضاء 
واملستدامة ، األعامل واملشاريع التي تتضمن النظم         االقتصادية الخاصة بالسكان األصليني .

لطبيعة من اجل املاء: 	

حامية و استعادة و/او االدارة املستدامة للنظم البيئية ألمن املاء .

الطبيعة من اجل املناخ : 	

حامية و استعادة و/او االدارة املستدامة للنظم البيئية التي تساعد عىل التقليل من انبعاثات    الغازات الدفيئة ، و/او تساعد املجتمعات عىل 
التكيف مع التأثريات الناتجة عن تغري املناخ .

سيتم اعطاء تكريم خاص للمرشحني الذين يعملون عىل املحافظة عىل النظم البيئية و النزاهة ، الدفاع عن حقوق األرض واملاء ، العدالة 
االجتامعية والبيئية واملساواة بني الجنسني . باإلضافة لذلك ، أنشطة املرشحني الناجحني يجب ان تعمل عىل ايصال عدة أهداف متعلقة 

بالتنمية املستدامة يف الوقت ذاته .

تعد املجتمعات املحلية يف املناطق الريفية يف   146   بلدا مؤهلة للرتشيح . الرتشيحات مفتوحة    لألشخاص األصليني من اي بلد ، العاملني 
يف مناطق ريفية . ملعرفة كافة متطلبات األهلية ومعايري االختيار الرجاء اضغط  هنا.
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