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يعــد الفقــر ســببً رئيســيً للجــوع وســوء التغذيــة فــي غانــا وذلــك وفقــً لبرنامــج الغــذاء 

العالمــي. وعلــى الرغــم مــن التوســع الحضــري الســريع، إال أن الفقــر وانعــدام األمــن 

الغذائــي يعتبــران مــن المشــاكل التــي تواجــه إلــى حــد كبيــر األريــاف المرتبطــة بنظــم 

غذائيــة غيــر فعالــة.

ويواجــه المزارعــون تحديــات عــدة تتمثــل فــي تغيــر المنــاخ، وانخفــاض أســعار المنتجــات، 

وضعــف البنيــة التحتيــة للطــرق، ونقــص فــرص الحصــول علــى التمويــل، واألســواق غيــر 

المالئمــة، وخســائر مــا بعــد الحصــاد، ونظــم الزراعــة غيــر المســتدامة، وغيرهــا.

ويســعى الهــدف رقــم 2 مــن أهــداف التنميــة المســتدامة لألمــم المتحــدة إلــى القضــاء 

ــز الزراعــة المســتدامة  ــة المحّســنة وتعزي ــي والتغذي ــر األمــن الغذائ علــى الجــوع وتوفي

بحلــول عــام 2030. ومــع ذلــك، هنــاك عقبــات كبيــرة أمــام تحقيــق هــذا الهــدف.

يفقــد المزارعــون فــي المناطــق الريفيــة، ومعظمهــم مــن مزارعــي الكفــاف، أكثــر 

مــن نصــف محاصيلهــم بســبب تفشــي اآلفــات، وهــذا يزيــد مــن عــدد األطفــال الذيــن 

ينامــون جائعيــن.

لمحة عامة

يسعى الهدف رقم 2 من 
أهداف التنمية المستدامة 
لألمم المتحدة إلى القضاء 

على الجوع وتوفير األمن 
الغذائي والتغذية المحّسنة 

وتعزيز الزراعة المستدامة 
بحلول عام 2030.

القضاء على 
الجوع

يقــوم المزارعــون فــي مقاطعتــي تانــو الشــمالية وتانــو الجنوبيــة بمنطقــة أهافــو فــي 

ــام  ــي المق ــروات ف ــوف والخض ــوة والملف ــا الحل ــذرة والبطاط ــافا وال ــة الكس ــا بزراع غان

ــة  ــاج وخاص ــي اإلنت ــرًا ف ــً كبي ــرة انخفاض ــة األخي ــي اآلون ــون ف ــه المزارع ــد واج األول. وق

بالنســبة ألصحــاب األراضــي الصغيــرة، وذلــك بســبب عوامــل عــدة منهــا تفشــي اآلفــات، 

وضعــف البنيــة التحتيــة، وخســائر مــا بعــد الحصــاد، وعــدم وجــود ســوق جاهــزة.

ويعيــش المزارعــون فــي فقــر مدقــع ألنهــم ال يســتطيعون إنتــاج مــا يكفــي إلطعــام 

أســرهم وبيــع الفائــض لكســب لقمــة العيــش. وقــد كانــت إحــدى المشــكالت الرئيســية 

التــي حددتهــا مؤسســة “أوكوافــو” هــي أن المزارعيــن فــي المناطــق الريفيــة يفتقــرون 

ــى الحصــول علــى المعلومــات الخاصــة بحقولهــم فــي الوقــت المناســب، ممــا أدى  إل

ــة  ــر مكافح ــت تدابي ــً، كان ــاج. ثاني ــة اإلنت ــادة تكلف ــيئة وزي ــة س ــرارات إداري ــاذ ق ــى اتخ إل

اآلفــات التــي اعتمدهــا المزارعــون باهظــة التكلفــة وتتطلــب عــددًا كبيــرًا مــن العمــال، 

فضــاًل عــن كونهــا غيــر مســتدامة.

التحدي
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باســتخدام طائــرات بــدون طيــار عاليــة الدقــة، حــددت المؤسســة 84 مزرعــة فــي تانــو 

ــة التــي تجريهــا، ونشــرت  ــو الشــمالية كجــزء مــن دراســات الحال ــة و67 فــي تان الجنوبي

محطــات متنقلــة لتحســين الدقــة. بنــاًء علــى النتائــج، قدمــت مؤسســة “أوكوافــو” 

تدابيــر عمــل مســتدامة للمســاعدة فــي مكافحــة اآلفــات وتحديــد مســتويات الــري 

ــمدة. ــق لألس ــتخدام الدقي ــب االس ــى جان ــة، إل ــة والمنخفض العالي

مؤسســة  اقترحــت  الحرجــة،  التحديــات  هــذه  مواجهــة  فــي  المســاعدة  وبهــدف 

ــار الضــارة مــن خــالل الشــراكة مــع وزارة األغذيــة والزراعــة  “أوكوافــو” حلــواًل لتقليــل اآلث

الغانيــة، وتــم نشــر عــدد مــن الحلــول الزراعيــة الدقيقــة بمــا فــي ذلــك اســتخدام 

األطيــاف ونظــام  التصويريــة متعــددة  االستشــعار  بــدون طيــار، وأجهــزة  الطائــرات 

ــد المواقــع عبــر األقمــار الصناعيــة. ومــن خــالل جهــاز “بريسيشــين أي جــي” الــذي  تحدي

طورتــه مؤسســة “أوكوافــو”، تمكــن المزارعــون مــن تقييــم مســتوى انتشــار اآلفــات، 

ــة، ومّكــن  ــر فــي التقليــل مــن اســتخدام المبيــدات الكيماوي ممــا ســاهم بشــكل كبي

مــن الكشــف المبكــر عــن اإلصابــات، ومهــد الطريــق إلجــراءات مكافحــة صديقــة للبيئــة، 

ــدوي. ــكل ي ــل بش ــي المحاصي ــل جن مث

الحل

التأثير

الحصــول  اآلن  بإمكانهــم  أصبــح  شــخصً 
علــى الغــذاء اآلمــن والمغــذي مــن 1,112 

مزرعــة

18,000

مجتمعــً   38 مــن  تدريبهــم  تــم  مزارعــً 
فّعــال  بشــكل  اآلفــات  مكافحــة  علــى 
االصطناعــي  الــذكاء  واســتخدام تطبيــق 

“أوكوافــو” مؤسســة  طورتــه  الــذي 

2,184

التــي  التوعيــة  برامــج  فــي  شــاركوا  مــزارع 
أطلقتهــا مؤسســة “أوكوافــو” حــول فيــروس 
”كوفيــد-19”، والتــي تشــمل تصحيــح المعلومات 
الخاطئــة حــول الفيــروس، فضــاًل عن طــرق بديلة 
لصنــع أقنعــة الوجــه القابلــة إلعــادة االســتخدام

5,200

هكتــار مــن األراضــي الزراعيــة تــم رســم خرائطها 
المستشــعرة  البيانــات  دقــة  مــن  للتحقــق 
عــن بعــد، واســتفاد منهــا 800 مــزارع، حققــوا 
  ٪40 بنســبة  اإلنتــاج  تكلفــة  فــي  انخفاضــً 
إلــى جانــب زيــادة بنســبة 45٪ فــي المحصــول

+12,000
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دراسة حالة

يعمــل الســيد كواســي فوبــي البالــغ مــن العمــر 56 عامــً فــي زراعــة الكاجــو، وهــو مــن 

قريــة أكومــادان أفانتشــو بمقاطعــة بوســومتوي فــي منطقــة أشــانتي فــي غانــا. وهــو 

ــظ،  ــوء الح ــً. لس ــذ 29 عام ــة من ــي الزراع ــل ف ــن، ويعم ــه ابنتي ــن ولدي ــن امرأتي ــزوج م مت

ماتــت ابنتــه األولــى، التــي كانــت تعمــل ضابطــة شــرطة تحــت التدريــب. أمــا ابنتــه 

ــه  ــه فــي مزرعت ــب. يعمــل الســيد كواســي وزوجتي ــة فهــي ممرضــة تحــت التدري الثاني

التــي تبلــغ مســاحتها ســتة فداديــن إلعالــة أســرتهم. وعندمــا ينتهــي موســم الزراعــة، 

كان كواســي يعمــل ســائقً فيمــا تعمــل زوجتيــه فــي التجــارة. وخــالل الســنوات األخيــرة، 

واجــه كواســي ظروفــً صحيــة صعبــة جعلتــه غيــر قــادر علــى العمــل.  

وازدادت معانــاة األســرة االقتصاديــة بســبب حالــة كواســي الصحيــة، حيث كانــت مزرعته 

تنتــج فــي العــادة حوالــي 108 أكيــاس فــي كل موســم. وقــد أجبرتــه عــدم القــدرة علــى 

العمــل بكفــاءة فــي المزرعــة علــى توظيــف عمــال آخريــن، ممــا أدى إلــى زيــادة تكلفــة 

اإلنتــاج فضــاًل عــن مســاهمة عوامــل أخــرى فــي خفــض اإلنتاجيــة، مثــل اآلفــات وتكلفــة 

ــري، ورغــم كل هــذه الظــروف، وبدعــم  األســمدة وامتــداد الحشــائش وفشــل نظــام ال

ــن  ــدد م ــتعانة بع ــام 2020 االس ــي ع ــي ف ــيد كواس ــدأ الس ــو”، ب ــة “أوكواف ــن مؤسس م

الخبــراء والمختصيــن الذيــن قدمــوا لــه الدعــم والمعلومــات فــي الوقــت المناســب. ومن 

خــالل جهــاز “بريسيشــين أي جــي” الــذي طورتــه مؤسســة “أوكوافــو”، اســتطاع كواســي 

مراقبــة مزرعتــه عــن كثــب واتخــاذ اإلجــراءات الوقائيــة الالزمــة، التــي وفــرت عليــه إنفــاق 

مبلــغ كبيــر مــن المــال، وأثمــرت فــي نهايــة الموســم، عــن زيــادة فــي المحصــول بنســبة 

 138٪ مقارنــة بالموســم الســابق. ومنــذ ذلــك الحيــن، أصبــح الســيد كواســي وعائلتــه 

خبــراء فــي اســتخدام هــذه التقنيــة الجديــدة وســفراء لهــا ضمــن مجتمــع قريــة “ 

أكومــادان أفانتشــو”، حيــث باتــوا يســلطون الضــوء علــى فوائدهــا أمــام األفــراد اآلخريــن 

فــي مجتمعهــم.

الشــركات الصغيــرة  “أوكوافو”هــي مؤسســة غانيــة تنتمــي لفئــة  مؤسســة 

ومتوســطة الحجــم، طــورت تطبيقــً للهواتــف الذكيــة يعــزز مــن تقنيــات الــذكاء 

ــب  ــي تصي ــات الت ــؤ باآلف ــات للتنب ــالت البيان ــي وتحلي ــم اآلل ــي والتعل االصطناع

المحاصيــل الزراعيــة واالكتشــاف الدقيــق لهــا. حيــث يوفــر هــذا التطبيــق حلــواًل 

مبنيــة علــى المعرفــة العلميــة فــي الوقــت الفعلــي.

لريفيــة  ا المناطــق  فــي  للمزارعيــن  يمكــن  بحيــث  التطبيــق  تــم تصميــم 
ــت. باإلنترن ــال  اتص ــل دون  ــتخدامه، ويعم اس

وبصفتهــا الفائــزة بجائــزة زايــد لالســتدامة لعــام 2020 ضمــن “فئــة الغــذاء”، 

مّكنــت الجائــزة مؤسســة “أوكوافــو” مــن تحســين العمليــات التشــغيلية وإنشــاء 

مســار عمــل متكامــل لحلولهــا وتســهيل اإلجــراءات، ويســاهم النجــاح الــذي 

حققتــه “أوكوافــو” فــي تمهيــد الطريــق أمــام الشــركات الصغيــرة والمتوســطة 

األخــرى للمســاهمة فــي نهضــة مجتمعاتهــا.  

نبذة عن مؤسسة “أوكوافو”
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رواد األعمال 
االجتماعيون

بي بوكس

فائزة بالجائزة في عام 2019 
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ــق  ــز لتحقي ــة، كأدوات تحفي ــود طويل ــدى عق ــى م ــم عل ــول العال ــال ح ــل رواد األعم عم

ــع. ــي المجتم ــي ف ــر اإليجاب التغيي

المشــكالت  لمعالجــة  المحليــة  للســوق  موّجهــة  اســتراتيجيات  نشــر  خــالل  فمــن 

االجتماعيــة المعقــدة بطــرق جديــدة كليــً، ســاهم رواد األعمــال فــي الترويــج لمجموعــة 

واســعة مــن الحلــول المبتكــرة التــي تركــز علــى التنميــة المســتدامة، قبــل عقــود مــن 

تســميتها بـــ “أهــداف التنميــة المســتدامة”.

ــة  ــوة الحقيقي ــن الق ــي، تكم ــادي العالم ــدى االقتص ــن المنت ــادرة ع ــات ص ــً لدراس ووفق

ألصحــاب المشــاريع االجتماعيــة فــي مواهبهــم وقدرتهــم علــى تحديــد مواطــن الخلــل 

التــي تعيــق جهــود تنميــة المجتمــع، وبالتالــي تســخير حلولهــم ومســاهماتهم لحــل 

هــذه المشــكالت.

وتشــمل هــذه الحلــول توفيــر الميــاه النظيفــة، والوصــول إلــى مصــادر الطاقــة المتجــددة، 

وتحقيــق الشــمول المالــي، وتوفيــر المــوارد التعليميــة عالية الجــودة، وتوفيــر المعلومات 

المهمــة التــي تضمــن النمــو واالزدهــار للزراعــة التــي تشــكل أســاس العيش.

وعلــى الرغــم مــن تطــور مشــاريع ريــادة األعمــال علــى المســتوى االجتماعــي، إال أن 

الــدول ال تــزال تضطلــع أيضــً بــدور أساســي وتقــع علــى عاتقهــا مســؤولية إيجــاد حلــول 

للعديــد مــن القضايــا الملّحــة. كمــا أنــه ثمــة حاجــة ماســة لتطويــر وتنفيــذ حلــول تعــزز 

لمحة عامة

وفقًا لدراسات صادرة عن المنتدى 
االقتصادي العالمي، تكمن القوة 

الحقيقية ألصحاب المشاريع االجتماعية 
في مواهبهم وقدرتهم على تحديد 

مواطن الخلل التي تعيق جهود تنمية 
المجتمع، وبالتالي تسخير حلولهم 

ومساهماتهم لحل هذه المشكالت.

طاقة نظيفة 
بأسعار معقولة

مــن الجهــود المشــتركة والعمــل التعاونــي. ورغــم ذلــك، هنــاك العديــد مــن العقبــات 

التــي تقــف فــي وجــه التقــدم المنشــود، ال ســيما بعــد أن باتــت التحديــات االجتماعيــة 

واالقتصاديــة التــي تواجههــا المجتمعــات والــدول أكثــر عمقــً وتعقيــدًا. 

وتعــد البنيــة التحتيــة المناســبة والبيئــة الماديــة مفتاحــً للتغلــب علــى هــذه التحديــات 

ألنهــا تخلــق بيئــة مواتيــة للمؤسســات االجتماعيــة للعمــل والنمــو، وهناك إجمــاع عالمي 

علــى أن توفيــر الطاقــة هــو نقطــة االنطــالق نحــو إيجــاد حلــول لمجموعــة مــن األهــداف 

العالميــة. وتعانــي الــدول الناميــة بشــكل خــاص مــن عــدم توفــر المقومات التي تســاهم 

ــان  ــن األحي ــر م ــي كثي ــال ف ــه رواد األعم ــورة، ويواج ــات المذك ــى التحدي ــب عل ــي التغل ف

مجموعــة مــن العقبــات التــي تقيــد أنشــطتهم كمــا هــو الحــال فــي قــارة إفريقيــا. 

ــم  ــول العال ــخص ح ــون ش ــي 770 ملي ــاك حوال ــإن هن ــام 2019، ف ــاءات ع ــب إحص وبحس

ــر  ــت جهــود التحســين فــي هــذا المجــال غي يفتقــرون للحصــول علــى الطاقــة. ومــا زال

متوازنــة حيــث يعيــش  75٪ مــن هــؤالء فــي منطقــة أفريقيــا جنــوب الصحــراء. وهنــاك 

تقصيــر كبيــر فيمــا يخــص تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة لألمــم المتحــدة، حيــث 

يشــير المنتــدى االقتصــادي العالمــي إلــى أن الحصــول علــى الكهربــاء يــؤدي الــى انتعــاش 

اقتصــادي مــن خــالل تمكيــن الشــركات المحليــة مــن تحقيــق النمــو، بمــا يتماشــى مــع 

ــادي  ــو االقتص ــز النم ــل بتعزي ــتدامة والمتمث ــة المس ــداف التنمي ــن أه ــم 8 م ــدف رق اله

الشــامل والمســتدام والعمالــة وتوفيــر العمــل الالئــق للجميــع.
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تتوقــع وكالــة الطاقــة الدوليــة أن تواصــل السياســات المتبعــة فــي مجــال توفيــر 

ــات عــام 2019 تقدمــً ملحوظــً  الطاقــة تحقيــق أهدافهــا المرجــوة، حيــث تظهــر بيان

ــي  ــن حوال ــاء م ــى الكهرب ــون عل ــن ال يحصل ــخاص الذي ــداد األش ــاض أع ــي انخف ــل ف تمث

860 مليونــً فــي عــام 2018 إلــى 770 مليونــً فــي عــام 2019، وهــو مســتوى منخفــض 

ــبب  ــر بس ــد يتأث ــل ق ــدم الحاص ــإن التق ــك، ف ــع ذل ــرة. وم ــنوات األخي ــي الس ــيً ف قياس

جائحــة  “كوفيــد-19”. ففــي أفريقيــا جنــوب الصحــراء الكبــرى انخفــض عــدد األشــخاص 

2013، لكــن وبســبب  الذيــن ال يحصلــون علــى الكهربــاء بشــكل مطــرد منــذ عــام 

تداعيــات الجائحــة، مــن المنتظــر أن يرتفــع  هــذا الرقــم، ممــا يجعــل العديــد مــن الــدول 

ــة  ــادر الطاق ــى مص ــع عل ــول الجمي ــان حص ــل بضم ــدف المتمث ــق اله ــن تحقي ــدة ع بعي

ــام 2030. ــول ع بحل

تعتبــر “بــي بوكــس” إحــدى الشــركات التــي تعمــل بــال كلــل لتمكين ودعــم ريــادة األعمال 

ــم، وتنشــط الشــركة فــي 11  ــا ومناطــق أخــرى مــن العال ــة فــي قــارة إفريقي االجتماعي

ــة أفريقيــة وآســيوية، وتســاهم فــي إيجــاد حلــول لمشــكلة قلــة مصــادر الطاقــة  دول

ــع وبالتســاوي بمــا ينســجم  ــاء للجمي ــر الكهرب ــى توفي بمختلــف أشــكالها وتعمــل عل

ــول  ــان حص ــي “ضم ــل ف ــتدامة والمتمث ــة المس ــداف التنمي ــن أه ــم 7 م ــدف رق ــع اله م

الجميــع بتكلفــة ميســورة علــى خدمــات الطاقــة الحديثــة الموثوقــة والمســتدامة”.

تقــوم “بــي بوكــس”  بتصنيــع وتوزيــع وتمويــل أنظمــة الطاقــة الشمســية الالمركزيــة. 

ومــن خــالل تطويــر المنتجــات التــي تخــدم األفــراد واألســر علــى جميــع المســتويات 

االقتصاديــة، تعاونــت الشــركة مــع عــدد مــن الحكومــات والشــركات ذات الســمعة 

العالميــة الســتخدام اإلعانــات مــن أجــل توســيع نطــاق الوصــول إلــى الطاقة وتزويــد رواد الحلالتحدي

األعمــال باالحتياجــات الالزمــة مــن الكهربــاء والتــي تمكنهــم مــن تنميــة أعمالهــم فــي 

المجتمعــات والمــدن المســتدامة. ســاهمت الشــركة بإحــداث تأثيــر إيجابــي فــي حيــاة 

ــر مــن مليــون شــخص مــن خــالل منتجاتهــا وخدماتهــا، وتســاهم بشــكل مباشــر  أكث

فــي تحقيــق أحــد عشــر هدفــً مــن األهــداف الـــ 17 للتنميــة المســتدامة التــي أقرتهــا 

األمــم المتحــدة.

يؤمــن القائمــون علــى شــركة “بــي بوكــس” بــأن الكهربــاء هــي أســاس الحيــاة الحديثــة 

والمحفــز للنمــو االقتصــادي وذلــك مــن خــالل تطويــر حلــول نظيفــة وميســورة التكلفــة 

وموثوقــة تســهل مــن عمليــة إيجــاد الفــرص وتطلــق العنــان لإلمكانيات  وتحــدث تغييرًا 

فــي أســاليب العيــش بشــكل عــام. وقــد بــدأ مؤسســو “بــي بوكــس” منــذ أكثــر مــن عقــد 

مــن الزمــان فــي استكشــاف حلــول طاقــة مــن شــأنها توفيــر الكهربــاء والمرافــق األخــرى 

لمالييــن األشــخاص، مدركيــن أن الوصــول إلــى الكهربــاء الموثــوق بهــا هــو مــا يحتاجــه 

ــر مرافــق ميســورة التكلفــة وموثوقــة  ــم للقضــاء علــى الفقــر. ومــن خــالل توفي العال

ونظيفــة، تعمــل “بــي بوكــس” علــى تشــجيع االقتصــاد الرقمــي، وإنشــاء أســواق جديــدة، 

عــن  الشــبكة، فضــاًل  خــارج  الواقعــة  المجتمعــات  فــي  االقتصــادي  النمــو  وتمكيــن 

األشــخاص الذيــن يعيشــون بــدون اتصــال موثــوق بالشــبكة. 

ــات  ــركات والمجتمع ــراد والش ــة لألف ــر الطاق ــي توفي ــركة ف ــدأت الش ــك، ب ــة لذل ونتيج

عبــر نمــوذج توزيــع قابــل للتطويــر مــن خــالل تصميــم وتصنيــع وتوزيــع وتمويــل حلــول 

الطاقــة الالمركزيــة التــي تمكــن شــركات المرافــق مــن الجيــل التالــي مــن التوســع 

ــة.  ــق النائي ــي المناط ــرين ف ــا المنتش ــى عمالئه ــول إل والوص

ــا  ــي دول كيني ــات ف ــن المجتمع ــدد م ــن ع ــً ضم ــا حالي ــس” خدماته ــي بوك ــدم “ب وتق

ــا وســاحل العــاج  ــة وتوغــو وباكســتان وغيني ــة الكونغــو الديمقراطي ــدا وجمهوري وروان

ــنغال. ــا والس ــي ونيجيري ومال



23

التأثير

47,918113,806

467,694
باســتخدام  تحقيقــه  يتــم  أمريكــي  دوالر 
منتجــات “بــي بوكــس” التــي تشــمل بــي بوكــس 
بلــس، وبــي بــاور 20، وبــي بــاور 50، وبــي بــاور 100 

113,311,252
ً تمكن من الحصول على طاقة ميســورة  شــخص
التكلفــة للكهربــاء، بتأثيــر إجمالــي بلغ مــا يقارب  

مليوني  شــخص

1,452,880

 1,735,356
بوكــس”  “بــي  منتجــات  يســتخدمون  شــخصً 

األعمــال رواد  لدعــم 
أشخاص استفادوا من النشاطات االقتصادية دوالر أمريكي تم توفيره من مصروفات الطاقة

بشكل موسع. وتم توفير 90222 فرصة عمل

من طالب المدارس استفادوا من الطاقة النظيفة

المولــدة  الطاقــة  مــن  ميجــاواط ســاعي 
يوميــً والمســتهلكة 

 18.81  
مــن انبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون )ثانــي 
تــم  األســود(  والكربــون  الكربــون  أكســيد 

تفاديــه

642,236

نظام شمسي منزلي تم تركيبه

   +500,000
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دراسة حالة

تمتلــك أميليــا أومــا أوور مــن مقاطعــة ســيايا فــي كينيــا شــركة صغيــرة، وقد اســتفادت 

بشــكل مباشــر مــن تقنيــة “بــي بوكــس” التــي توفــر الطاقــة وتدعــم رواد األعمــال ضمــن 

المجتمعــات النائية.

تتعامــل أميليــا مــع شــركة “بــي بوكــس”  منــذ عــام 2017، وتديــر فندقــً محليــً وتنظــم 

خدمــات تقديــم الطعــام فــي األماكــن الخارجيــة.

وفــي حديثهــا عــن تجربتهــا كرائــدة أعمــال، قالــت أميليــا: “لقــد غيــرت تقنيــة “بــي 

بوكــس” حياتــي. وقــد تحّســن عملــي وازدادت المبيعــات واإليــرادات بســبب توفــر اإلنــارة 

ــة”. ــاعات طويل لس

وتشــترك أميليــا بالشــبكة الرئيســية فــي كينيــا لكنهــا قــررت شــراء حــزم إضــاءة 

ــل  ــي المتص ــار الكهربائ ــات للتي ــن االنقطاع ــد م ــدوث العدي ــد ح ــس”  بع ــي بوك ــن “ب م

بالشــبكة، وأرادت أميليــا تحســين مســتوى الخدمــات التــي تقدمهــا بشــكل كبيــر. 

تعــرب أميليــا عــن امتنانهــا ألنظمــة “بــي بوكــس” الشمســية المنزليــة، وتؤكــد بأنهــا لــم 

تتعــرض أبــًدا ألي انقطاعــات كمــا كان الحــال عندمــا كانــت تعتمــد فقــط علــى الشــبكة 

ــس”  ــي بوك ــن  “ب ــة م ــية المنزلي ــة الشمس ــام الطاق ــتخدم نظ ــا تس ــا أنه ــة. كم العام

إلضــاءة منزلهــا وتوفيــر اإلضــاءة ليــاًل لكــي يتمكــن أبناؤهــا مــن الدراســة.

ــارة باســتمرار، حيــث يحتــاج  ــى توفــر اإلن ــا: “بصفتــي ســيدة أعمــال، أحتــاج إل تقــول أميلي

زبائنــي إلــى الشــعور بالراحــة واالســتمتاع بطعامهــم”. وقــد قــررت أميليــا ترقيــة نظــام 

الطاقــة إلــى شــعلتين، حيــث تؤكــد أن وجــود الشــعلة مفيــد جــدًا أثنــاء الليــل، حيــث 

تقــوم باســتخدامها أثنــاء تقديــم الطعــام للزبائــن فــي الخــارج، وخــالل المناســبات 

األخــرى. 

وتؤكــد أن مــا شــجعها علــى شــراء منتجــات “بــي بوكــس” هــو مــا تتميــز بــه مــن متانــة 

وتســهيالت فــي الدفــع والقــدرة علــى تحمــل التكاليــف والشــفافية فــي إعــداد الفواتيــر. 

كمــا أوصــت صديقــة مقربــة لهــا وزميــل مــن رواد األعمــال بحلــول “بــي بوكــس” للطاقــة 

الشمسية.

ــي  ــة وبالتال ــر الطاق ــى توفي ــل عل ــادم، تعم ــل الق ــن الجي ــة م ــي تقني ــس” ه ــي بوك “ب

ــم.  ــم وطاقاته ــراز إمكاناته ــراد إلب ــام األف ــال أم ــة المج ــش واتاح ــاليب العي ــر أس تغيي

ــة  ــية الالمركزي ــة الشمس ــة الطاق ــل أنظم ــع وتموي ــع وتوزي ــس” بتصني ــي بوك ــوم “ب تق

فــي البلــدان الناميــة. وتعمــل الشــركة علــى توســيع أنشــطتها مــن خــالل إقامــة 

شــراكات إســتراتيجية، وتعتبــر تقنيتهــا المبتكــرة “بــي بوكــس بلــس” منصــة إدارة 

شــاملة تســتخدم تقنيــة إنترنــت األشــياء. 

وتعمــل “بــي بوكــس” علــى تشــجيع االقتصــاد الرقمــي، مــن خالل توفيــر مرافق ميســورة 

التكلفــة وموثوقــة ونظيفــة، وإنشــاء أســواق جديــدة، وتمكيــن النمــو االقتصــادي فــي 

المجتمعــات الواقعــة خــارج الشــبكة، فضــاًل عــن األشــخاص الذيــن يعيشــون بــدون 

اتصــال موثــوق بالشــبكة. 

ســاهمت الشــركة بإحــداث تأثيــر إيجابــي فــي حيــاة أكثــر مــن مليــون شــخص مــن خــالل 

ــن  ــً م ــر هدف ــد عش ــق أح ــي تحقي ــر ف ــكل مباش ــاهم بش ــا، وتس ــا وخدماته منتجاته

األهــداف الـــ 17 للتنميــة المســتدامة التــي أقرتهــا األمــم المتحــدة.

ــة  ــن فئ ــام 2019 ع ــي ع ــتدامة ف ــد لالس ــزة زاي ــا بجائ ــذ فوزه ــس” من ــي بوك ــت “ب تمكن

“الطاقــة”  مــن زيــادة االســتثمار فــي ابتكار مجموعــة جديدة من منتجاتها وتوســيع نطاق 

أعمالهــا وتســريع عمليــات توفيــر الطاقــة الموثوقــة والنظيفــة لعــدد مــن المجتمعــات 

فــي مختلــف أنحــاء العالــم. وقــد صــادف عــام 2021 احتفــال الشــركة بمــرور إحــدى عشــر 

ســنة علــى تأسيســها، وال يــزال لــدى الشــركة العديــد مــن الطموحــات المتعلقــة بحــل 

مشــكلة عــدم توفــر الطاقــة، حيــث تســعى إلــى التأثيــر بشــكل إيجابي علــى حيــاة المزيد 

مــن األشــخاص مــن خــالل توســيع نطــاق الشــراكات االســتراتيجية الدوليــة ونشــر تقنيتها 

المبتكــرة “بــي بوكــس بلــس”.

نبذة عن شركة “بي بوكس”:
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تمكين المرأة

“برايت جرين انرجي”
ديبال باروا

فائزة بالجائزة في عام 2009 
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تعتبــر المســاواة بيــن الجنســين الهــدف الخامــس ضمــن أهــداف التنميــة المســتدامة 

التــي أقرتهــا األمــم المتحــدة، فهــي ال تمثــل حقــً أساســيً مــن حقــوق اإلنســان فحســب، 

ولكنهــا تعــد األســاس الــالزم لبنــاء عالــم يســوده الســالم واالزدهــار واالســتدامة.

ووفقــً لألمــم المتحــدة، فقــد تــم إحــراز تقــدم علــى مــدى العقــود الماضيــة فــي هــذا 

الســياق، حيــث زاد عــدد الفتيــات اللواتــي يذهبــن إلــى المدرســة، وانخفــض عــدد الفتيــات 

البرلمانــات  إلــى  النســاء  المزيــد مــن  المبكــر، وانضمــت  الــزواج  اللواتــي يجبــرن علــى 

والمناصــب القياديــة، فــي حيــن جــرى تعديــل القوانيــن بمــا يعــزز المســاواة بين الجنســين.

وقــد أبــرز تقريــر حديــث صــادر عــن الوكالــة األمريكيــة للتنميــة الدوليــة، أن بنغالديــش 

قــد حققــت تقدمــً ملحوظــً خــالل العشــرين عامــً الماضيــة فــي مجــال تحســين حيــاة 

ــك  ــاض، وكذل ــي االنخف ــذة ف ــات آخ ــات األمه ــدالت وفي ــا أن مع ــات. كم ــاء والفتي النس

معــدالت الخصوبــة، وهنــاك تكافــؤ أكبــر بيــن الجنســين في مســألة االلتحــاق بالمدارس.

ــة األمريكيــة للتنميــة الدوليــة أن ثالثــة مالييــن امــرأة بنغاليــة  ــر للوكال وقــد ذكــر تقري

يعملــن فــي قطــاع المالبــس الجاهــزة المربــح، وهــو أكبــر قطــاع صناعــة مــواد معــدة 

للتصديــر فــي بنغالديــش. كمــا تشــارك أعــداد متزايــدة مــن النســاء فــي المشــاريع 

الصغيــرة والمتوســطة، لكــن الفجــوات الماليــة الكبيــرة التــي تواجههــا النســاء ال تــزال 

ــة. ــادرات الحكومي ــد مــن المب قائمــة علــى الرغــم مــن العدي

لمحة عامة

أظهر تقرير حديث صادر عن 
الوكالة األمريكية للتنمية 

الدولية، أن بنغالديش حققت 
تقدمًا ملحوظًا خالل العشرين 

عامًا الماضية في مجال 
تحسين حياة النساء والفتيات.

المساواة بين 
الجنسين

ــرأة  ــن الم ــق بتمكي ــا يتعل ــت فيم ــي تحقق ــة الت ــب الملحوظ ــن المكاس ــم م ــى الرغ عل

ــات التــي تفرضهــا القوانيــن التــي تميــز بيــن  ــد مــن التحدي ــزال هنــاك العدي عالميــً، ال ت

ــرة. ــت منتش ــا زال ــي م ــة الت ــراف االجتماعي ــين واألع الجنس

ويمكــن أن تســاهم التبعــات الناجمــة عــن جائحــة كوفيــد-19 فــي عكــس اتجــاه 

ــرأة،  ــوق الم ــين وحق ــن الجنس ــاواة بي ــأن المس ــرازه بش ــم إح ــذي ت ــدود ال ــدم المح التق

إلــى تفاقــم أوجــه عــدم المســاواة القائمــة  حيــث يــؤدي تفشــي فيــروس كورونــا 

ــى األمــن  ــات فــي جميــع المجــاالت، مــن الصحــة واالقتصــاد إل بالنســبة للنســاء والفتي

االجتماعيــة. والحمايــة 

ــي أهميــة للعمــل علــى تحقيــق  لكــن مــا زالــت الحكومــات والمجتمعــات المدنيــة تول

مشــاركة أكبــر علــى المســتوى الشــعبي ووضــع خرائــط طريــق فعالــة لتمكيــن المــرأة 

ــي  ــتدامة ف ــة المس ــع التنمي ــز مجتم ــن يرك ــي حي ــدم، ف ــن التق ــد م ــق المزي ــن تحقي م

ــدى الجنســين. ــة بشــكل متكافــئ ل ــز المرون ــم علــى تعزي العال

التحدي
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الحل

تمثــل مؤسســة “برايــت جريــن انرجــي” إحــدى الجهــات التــي لعبــت دورًا رياديــً فــي مجــال 

تمكيــن المــرأة علــى مــدى عقــود مــن الزمــن، وهــي منظمــة غيــر ربحيــة أنشــأها ديبــال 

بــاروا، أول مــن نــال جائــزة زايــد لالســتدامة )جائــزة زايــد لطاقــة المســتقبل حينهــا(. بــاروا 

ــر حلــول مســتدامة تراعــي متطلبــات الســوق  رائــد أعمــال كــرس حياتــه إليجــاد وتطوي

وتســاهم فــي معالجــة المشــاكل االجتماعيــة واالقتصاديــة التــي يواجههــا ســكان 

المناطــق الريفيــة.

ســاعد الفــوز بجائــزة زايــد لالســتدامة بــاروا فــي إنشــاء المؤسســة وتوســيع برامــج 
الطاقــة المتجــددة فــي جميــع أنحــاء بنغالديــش وتوفيــر البرامــج التدريبيــة. كمــا قــدم 

ــال. ــدات األعم ــن ورائ ــابات والفنيي ــية للش ــة دراس منح

تركــز مؤسســة “برايــت جريــن انرجــي” علــى تعزيــز المشــاركة الفاعلــة للمــرأة فــي قطــاع 

الطاقــة المتجــددة، وقــد قامــت بإشــراك آالف النســاء مــن خــالل منصتهــا الرئيســية فــي 

بنغالديــش وذلــك عبــر توفيــر فــرص التدريــب المتخصــص و بنــاء القــدرات فــي مجــال 

حلــول الطاقــة الشمســية المنزليــة ضمــن المناطــق الريفيــة والنائيــة فــي البــالد.

ومــن خــالل قيــادة ومســاعدة الفنيــات “الخضــراء”، نجحــت المؤسســة باالعتمــاد علــى 

القــوى العاملــة النســائية فــي تلبية الطلــب الداخلي علــى جميع الملحقات الشمســية، 

مثــل أجهــزة التحكــم فــي الشــحن والمصابيــح الفلوريــة المدمجــة والمحــوالت وغيرهــا، 

الخضــراء  التكنولوجيــا  مراكــز  ضمــن  اإلنتــاج  عمليــات  النســوة  هــؤالء  تقــود  حيــث 

المنتشــرة فــي 80 قريــة. 

ومنــذ إنشــائها، تولــي مؤسســة “برايــت جريــن انرجــي” اهتمامــً كبيــرًا بمســألة تمكيــن 

المــرأة إلــى جانــب تعزيــز االعتمــاد علــى الطاقــة المتجــددة فــي جميــع أنحــاء بنغالديــش 

بهــدف تحســين جــودة الحيــاة. وتعتبــر الفتيــات الفنيــات ضمــن المؤسســة مهندســات 

علــى مســتوى عــاٍل مــن الكفــاءة، حيــث يشــرفن علــى خدمــات المبيعــات ودعــم 

المنتجــات، بمــا فــي ذلــك أعمــال اإلصــالح والصيانــة فــي مجتمعاتهــن المحليــة، وذلــك 

لدعــم األســر فــي المناطــق الريفيــة التــي تســتخدم تقنيــات الطاقــة المتجــددة لتلبيــة 

احتياجاتهــا المختلفــة مــن الطاقــة.

وباإلضافــة إلــى ذلــك، تعمــل نســاء المؤسســة علــى توفيــر التدريــب لغيرهن من النســاء 

ــح  ــة المصابي ــل أغطي ــية، مث ــة الشمس ــم الطاق ــات نظ ــالح ملحق ــع وإص ــم تجمي لتعل

والمفاتيــح ومصابيــح )ليــد( وأضــواء الشــوارع والعاكســات وغيرهــا مــن ملحقــات أنظمــة 

الطاقــة الشمســية المنزليــة األساســية.
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وصيانــة  تركيــب  علــى  تدريبهــن  تــم  امــرأة 
المنزليــة الشمســية  الطاقــة  أنظمــة 

+10,000

التأثير 

شــخص تــم تكمينــه مــن الحصــول علــى طاقــة 
التكلفــة كمســتفيدين مباشــرين  منخفضــة 
المنزليــة،  الشمســية  الطاقــة  أنظمــة  مــن 
ومضخــات  للطرقــات،  الشمســية  والمصابيــح 
التيــار  وأنظمــة  الشمســية،  بالطاقــة  الــري 
المتنــاوب الشمســية علــى األســطح، وأنظمــة 
ــتمر  ــار مس ــع تي ــرة م ــية الكبي ــة الشمس الطاق

8.5+ مليون 

فرصة عمل

   +8,000

تركيبــه  تــم  المتجــددة  الطاقــة  مــن  ميجــاواط 
الكهربــاء  مــن  جيجاواط/ســاعة   155 وتوليــد 

 17
تفاديــه  تــم  الكربــون  أكســيد  ثانــي  مــن  طــن 
عــن طريــق اســتبدال مضخــات الــري التــي تعمــل 
الشمســية  بالطاقــة  تعمــل  بمضخــات  بالديــزل 

الريفيــة المناطــق  ضمــن 

 46,500

التجاريــة  الكيانــات  مــن  وغيرهــا  ومتجــرًا  أســرة 
اســتفاد مــن أول شــبكة تم انشــاءها فــي بنغالديش 

مــع مضخــات تعمــل بالطاقــة الشمســية

5,000
مســتفيد مــن مواقــد الطهــي المحســنة حيــث 
تــم توزيــع 4300 موقــد لتحســين صحــة النســاء 

واألطفــال إلــى جانــب حمايــة البيئــة

 +25,000

شــخص اســتفاد مــن أنظمــة الطاقــة الشمســية 
علــى األســطح المتوفــرة فــي مراكــز اإليــواء مــن 

الفيضانــات كــوارث 

6,000
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تعتبــر ســفالي خاتــون مــن األشــخاص المســتفيدين بشــكل مباشــر ومتعــدد مــن 

مؤسســة “برايــت جريــن انرجــي”. تعيــش ســفالي مــع عائلتهــا، بمــا فــي ذلــك ابنهــا 

الصغيــر، فــي منطقــة فولبــور أوبازيــال الريفيــة فــي منطقــة ميمنســينغ ببنغالديــش.

تلقــت ســفالي تدريبــً تقنيــً مــن خــالل مؤسســة “برايــت جريــن انرجــي” بعــد اجتيازهــا 

امتحانــات الثانويــة العامــة، حيــث خضعــت لتدريــب أولــي لتأهيلهــا للحصــول علــى 

ــل  ــدوام كام ــة ب ــى المؤسس ــفالي إل ــت س ــاح، انضم ــدورة بنج ــال ال ــد إكم ــة. وبع وظيف

ــراء”. ــة “خض ــن كفني ــن عامي ــر م ــا ألكث ــل فيه ــتمرت بالعم واس

تضمنــت مهــام ســفالي تجميــع األجــزاء الصغيــرة، وأجهــزة التحكــم بالشــحن بالطاقــة 

أنظمــة  إنتــاج  فــي  تســتخدم  التــي  والمضغوطــة  الفلوريــة  والمصابيــح  الشمســية، 

الطاقــة الشمســية المنزليــة التــي يتــم تركيبهــا فــي المســاكن فــي جميــع أنحــاء 

المناطــق الريفيــة بالبــالد.

اســتطاعت ســفالي مــن خــالل عملهــا مــع مؤسســة “برايــت جريــن انرجــي” تحقيــق 

تقــدم فــي مســيرتها المهنيــة وتحســين وضعهــا االقتصــادي ومســتواها المعيشــي، 

ممــا ســاعدها علــى تلبيــة احتياجاتهــا ودعــم أســرتها. وتســتخدم عائلــة ســفالي علــى 

مــدى األعــوام العشــرة الماضيــة أنظمــة الطاقــة الشمســية المنزليــة التــي توفرهــا 

ــم. ــودة حياته ــين ج ــة وتحس ــى الطاق ــول عل ــك للحص ــة، وذل المؤسس

ــدة  وبفضــل مثابرتهــا وتطلعاتهــا الطموحــة، تمكنــت ســفالي مــن إيجــاد فــرص جدي

بعــد عملهــا لــدى مؤسســة “برايــت جريــن انرجــي”، حيــث تعمــل حاليــً فــي شــركة رائــدة 

تعتمــد علــى القــروض الصغيــرة. وتمثــل ســفالي حاليــً نموذجــً ملهمــً لتمكيــن المــرأة 

وتحقيــق المســاواة بيــن الجنســين فــي مجتمعهــا المحلــي.

دراسة حالة

كــرس ديبــال بــاروا علــى مــدى أكثــر مــن 35 عامــً جهــوده إليجــاد وتطويــر 

حلــول مســتدامة تراعــي متطلبــات الســوق وتســاهم فــي معالجــة المشــاكل 

االجتماعيــة واالقتصاديــة التــي يواجههــا ســكان المناطــق الريفيــة. فــاز بــاروا 

بجائــزة زايــد لالســتدامة )جائــزة زايــد لطاقــة المســتقبل حينهــا( فــي عــام 2009 

تقديــرًا لجهــوده كمؤســس ومديــر منظمــة ''غراميــن شــاكتي'' التــي تعمــل فــي 

مجــال الطاقــة النظيفــة.

ومــن خــالل تطويــر خطــة ســداد مبتكــرة تتيــح الحصــول علــى أنظمــة الطاقــة 

الشمســية بموجــب أقســاط، تمكــن بــاروا مــن خفــض التكلفــة الشــهرية للطاقــة 

الشمســية إلــى مــا يعــادل تكلفــة الكيروســين. وســاعد بــاروا مــن خــالل منظمــة 

“جراميــن شــاكتي” فــي تركيــب 245 ألــف نظــام كهربــاء بالطاقــة الشمســية في 

المنــازل ببنغالديــش، مــا ســاهم فــي توفيــر الكهربــاء لنحــو 2.2 مليــون شــخص. 

ومــن ضمــن إنجازاتــه، قــام بــاروا بتطويــر عمليــة مبتكــرة إلنتــاج غــاز حيــوي، والتــي 

تعتمــد علــى تحويــل روث البقــر ومخلفــات الدواجــن إلــى غــاز يســتفاد منــه 

ــة،  ــمدة العضوي ــن لألس ــر الطي ــاء وتوفي ــد الكهرب ــاءة وتولي ــي واإلض ــي الطه ف

باإلضافــة إلــى تطويــر برنامــج لتوفيــر مواقــد طهــي أقــل تكلفــة وأكثــر نظافــة 

فــي المناطــق الريفيــة لحمايــة النســاء مــن تلــوث الهــواء ضمــن المنــازل والحــد 

مــن آثــار إزالــة الغابــات.

 قامــت مؤسســة “برايــت جريــن انرجــي” أيضــً بتوســيع شــبكتها عبــر إبــرام 

شــراكات محليــة ودوليــة، والتــي تشــمل اليــوم شــركة تطويــر البنيــة التحتيــة، 

المتحــدة  األمــم  وبرنامــج  والمتجــددة،  المســتدامة  الطاقــة  تنميــة  وهيئــة 

اإلنمائــي لدعــم توفيــر الشــبكات ومضخــات الــري العاملــة بالطاقــة الشمســية، 

المتحــدة( للتعــاون فــي محطــة لتنقيــة  وجامعــة هيريــوت وات )المملكــة 

ــة  ــش للطاق ــة بنغالدي ــية، وجمعي ــة الشمس ــل بالطاق ــخ تعم ــن الزرني ــاه م المي

والمتجــددة. الشمســية 

وتشــمل آخــر إنجــازات المؤسســة البــدء بمشــروع تزويــد مجمــع تانشــي أوبازيــال 

ــذي  ــع ال ــددة للمجم ــة متج ــدر طاق ــر مص ــم توفي ــث يت ــاء، حي ــي بالكهرب الصح

ــك  ــن بذل ــى، لتضم ــن المرض ــم م ــد -19 وغيره ــروس كوفي ــن بفي ــم مصابي يض

ــات. ــة لغــرف العملي ــاء متواصل ــر إمــدادات كهرب ــال توفي علــى ســبيل المث

نبذة عن ديبال باروا ومؤسسة “برايت جرين انرجي”:
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االبتكار ونقل 
المعرفة

جلوبهي

فائزة بالجائزة في عام 2020 
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ــور  ــراض وتده ــار األم ــادي انتش ــي تف ــاعد ف ــية تس ــات أساس ــى بيان ــول عل ــل الحص يمث

األوضــاع الصحيــة أمــرًا مهمــً يســهم فــي إنقــاذ األرواح. ومثــال علــى بعــض هــذه 

األمــراض المنتشــرة المالريــا التــي تعــد وبــاًء خطيــرًا ومميتــً فــي بعــض األحيــان، حيــث 

ــه  ــدوره بنقل ــوم ب ــذي يق ــوض ال ــن البع ــة م ــً معين ــات أنواع ــن الطفيلي ــوع م ــب ن يصي

ــي 92  ــان ف ــار إنس ــو 3.4 ملي ــاك نح ــة، هن ــة العالمي ــة الصح ــب منظم ــان. وبحس لإلنس

دولــة مهدديــن بعــدوى المالريــا، و1.1 مليــار شــخص معرضيــن بشــكل كبيــر لخطــر 

ــنويً.  ــرض س ــذا الم ــة به اإلصاب

وال يــزال هــذا التهديــد الصحــي فــي مــالوي يمثــل خطــرًا واضحــً وقائمــً علــى الكثيريــن 

ضمــن هــذه الدولــة الواقعــة فــي جنــوب شــرق إفريقيــا. وقــد أفــادت وزارة الصحــة 

والســكان فــي مــالوي أن المــرض ال يــزال متفشــيً، إذ يوجــد نحــو 4 مالييــن حالــة إصابــة 

ــال  ــن األطف ــيما بي ــات، ال س ــرض والوفي ــيً للم ــببً رئيس ــاء س ــذا الوب ــكل ه ــنويً، ويش س

دون ســن الخامســة والنســاء الحوامــل.

لمحة عامة

بحسب منظمة الصحة 
العالمية، هناك نحو 3.4 مليار 

إنسان في 92 دولة مهددين 
بعدوى المالريا، و1.1 مليار 

شخص معرضين بشكل كبير 
لخطر اإلصابة بهذا المرض 

سنويًا.

الصحة الجيدة 
والرفاه

وعلــى غــرار المالريــا، تمثــل الكوليــرا مرضــً يتســبب بإســهال حــاد نتيجــة إصابــة األمعــاء 

ــاه النظيفــة للشــرب والصــرف الصحــي. ويصيــب هــذا المــرض نحــو 4  جــراء نقــص المي

مالييــن إنســان ويتســبب بنحــو 143 ألــف حالــة وفــاة كل عــام حــول العالــم، وذلــك وفقً 

لمركــز الســيطرة علــى األمــراض والوقايــة منهــا. وغالبــَا مــا تكــون العــدوى خفيفــة أو 

بــدون أعــراض، لكــن قــد تتفاقــم الحالــة وتصبــح شــديدة.

وال تــزال الكوليــرا تشــكل تهديــدًا علــى الصحــة العامــة فــي العالــم، حيــث يتــم ســنويً 

ــرى،  ــراء الكب ــوب الصح ــة جن ــة الواقع ــدان األفريقي ــي البل ــة ف ــف حال ــن 150 أل ــالغ ع اإلب

فــي حيــن يتــم أيضــً تســجيل عــدد كبيــر مــن اإلصابــات فــي مــالوي.
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باتــت الحاجــة إلــى حلــول مســتدامة ومبتكــرة للتصــدي للتهديــد القاتــل لهذيــن 

المرضيــن تشــكل أمــرًا ملحــً أكثــر مــن أي وقــت مضــى، خصوصــً فــي ضــوء مــا تعانيــه 

ــة  ــاك حاج ــد-19. وهن ــاء كوفي ــلبية لوب ــات الس ــراء التبع ــات ج ــات والمجتمع الحكوم

ماســة اآلن إلشــراك المجتمعــات علــى المســتوى الشــعبي مــن أجــل التمكــن مــن نقــل 

المعرفــة إلــى أفــراد المجتمــع وبنــاء قدراتهــم وتمكينهــم مــن حمايــة أنفســهم 

ومجتمعاتهــم.

ــات  ــة التقني ــي طليع ــرة ف ــنوات األخي ــدى الس ــى م ــيرة عل ــرات المس ــت الطائ ــد كان وق

ــرات  ــذه الطائ ــتخدم ه ــزال ُتس ــي، وال ت ــذكاء االصطناع ــكارات ال ــن ابت ــتفيد م ــي تس الت

ــاك أي  ــن هن ــم يك ــك، ل ــع ذل ــوارث. وم ــر وإدارة الك ــم المخاط ــية لتقيي ــيلة رئيس كوس

جهــة تقــوم بتوظيــف هــذه الطائــرات للكشــف المبكــر عــن انتشــار األمــراض والوقايــة 

منهــا. كمــا أنــه هنــاك حاجــة إلــى تســريع وتعزيــز فعاليــة اســتخدام الطائــرات المســيرة 

فــي المناطــق النائيــة حــول العالــم، األمــر الــذي مــا يــزال يشــكل تحديــً للكثيريــن 

ويتطلــب تضافــر الجهــود وتمكيــن المجتمــع المحلــي مــن أجــل تحقيــق نتائــج أفضــل.

التحدي
جلوبهــي هــي شــركة صغيــرة إلــى متوســطة الحجــم تتخــذ مــن الســويد مقــرًا لهــا، 

وقــد ســاهمت بــدور رائــد علــى مســتوى العالــم لمواجهــة مثــل هــذه التحديــات، حيــث 

قامــت بتطويــر منصــة “تجمــع الطائــرات المســّيرة” التــي تمثــل حــاًل مبتكــرًا يعتمــد علــى 

التكنولوجيــا الســحابية، وتقــوم هــذه الطائــرات المســيرة المشــتركة فــي الشــبكة 

بتزويــد المنصــة ببيانــات لتحديــث البيانــات الســكانية ضمــن المناطــق التــي تكــون فيهــا 

البيانــات الســكانية غيــر معروفــة أو قديمــة.

وتوفــر جلوبهــي مــن خــالل تقنيــة “تجمــع الطائــرات المســّيرة” قيمــة فريــدة، وهــي 

األولــى مــن نوعهــا فــي مجــال الطائــرات المســيرة. كمــا أنهــا أول منصــة عالميــة لتوفيــر 

بيانــات الطائــرات المســيرة عنــد الطلــب لرصــد انتشــار األمــراض والتنبــؤ بهــا عبــر مراقبــة 

تلــوث الميــاه فــي مــالوي وغيرهــا مــن المناطــق حــول العالــم مثــل جنــوب شــرق آســيا 

وأوروبــا.

كمــا يتــم االعتمــاد علــى منصــة “تجمــع الطائــرات المســّيرة” لتحديــد نقــاط الخطــر مثــل 

مصــادر الميــاه والصــرف الصحــي وســبل الوصــول إلــى المراكــز الصحيــة. وينطــوي هــذا 

النــوع مــن المعلومــات علــى أهميــة كبيــرة بالنســبة إلــى الحكومــات ومراكــز الرعايــة 

الصحيــة ومنظمــات اإلغاثــة، حيــث تمكنهــا مــن وضــع خططهــا لمكافحــة األوبئــة 

والتصــدي لهــا بشــكل ســليم. 

ومــن خــالل تضافــر جهــود عــدد مــن الشــركاء الدولييــن، تواصــل منصــة “تجمــع الطائرات 

المســّيرة” جهــود مراقبــة الميــاه فــي مــالوي لصالــح منظمــة اليونيســيف فــي الفتــرة 

مــا بيــن عامــي 2017 و2020، حيــث تــم اســتخدام الطائــرات المســّيرة لتحديــد المناطــق 

الخطــرة خــالل انتشــار وبــاء الكوليــرا، ومراقبــة االنتشــار ومواقــع تكاثــر البعــوض الحامــل 

للمالريــا.

الحل
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وعلــى الرغــم مــن التحديــات التــي حملهــا عــام 2020 جــراء انتشــار جائحــة كوفيــد-19، 

الصغيــرة  للشــركات  بالنســبة  واعــدًا  يبــدو  المســيرة  الطائــرات  مســتقبل  أن  إال 

والمتوســطة. فهــذا الحــل المســتدام يمنــح المجتمعــات األمــل مــن خــالل تمكينهــم 

مــن التعامــل بشــكل أفضــل مــع المخاطــر الصحيــة المختلفــة، فضــاًل عــن المســاهمة 

فــي تعزيــز االقتصــاد القائــم علــى العقــود المؤقتــة حــول العالــم ونقــل المعرفــة إلــى 

الرجــال والنســاء فــي مــالوي مــن خــالل توفيــر برامــج تدريــب وتطويــر متخصصــة ضمــن 

ــات. ــة والجامع ــز التعليمي ــن المراك ــدد م ع

وعلــى الرغــم مــن انتشــار الوبــاء العالمــي خــالل عــام 2020، شــاركت جلوبهــي فــي دعم 

المجتمــع المحلــي فــي مــالوي عبــر توفيــر فــرص تدريــب افتراضيــة لضمــان اســتمرارية 

عمليــة التعليــم لتمكيــن األفــراد وإنقــاذ األرواح.

الصحيــة  الرعايــة  لبيانــات  الســحابية  منصتهــا  توســيع  جلوبهــي  تواصــل  وســوف 

األساســية واالســتجابة لحــاالت الطــوارئ بشــكل تدريجــي لتشــمل المزيــد مــن البلــدان. 

وتضــم شــبكة المنصــة حاليــً 3,801 طائــرة مســيرة تنتشــر فــي 77 دولــة لجمــع بيانــات 

اإلنســانية  والمنظمــات  الحكومــات  مثــل  النهائييــن  للمســتخدمين  الطلــب  عنــد 

ــم. ــول العال ــا ح ــؤ به ــوارث والتنب ــد الك ــدف رص ــركات، به والش

التأثير

مــن مشــغلي الطائــرات المســيرة العاملــة 
مســجلين لــدى جلوبهــي

3,851

ــي  ــات جلوبه ــد عملي ــدة تتواج ــة جدي دول
فيهــا، محققــة ارتفاعــً مــن 48  إلــى 88  

دولــة خــالل العــام الماضــي

40

ــيرة  ــرات المس ــغلي الطائ ــن مش ــاث م ــبة اإلن نس
لــدى جلوبهــي والبالــغ عددهــم 3,851 مشــغل، 
وتعمــل جلوبهــي علــى زيــادة هــذه األعــداد مــن 

خــالل برامــج التوعيــة والتدريــب المختلفــة 

%25

مشــغل طائــرات مســيرة تــم تدريبــه وتعليمــه مــن 
خــالل عقــد جلســات تدريــب افتراضيــة 

1,800
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ســاهمت جلوبهــي فــي زيــادة االهتمــام بتكنولوجيــا الطائــرات المســيرة وإبــراز الفوائــد 

ــركة  ــز الش ــالوي. وترك ــي م ــة ف ــات المحلي ــا للمجتمع ــن أن توفره ــي يمك ــة الت الصحي

ــة  ــب متخصص ــج تدري ــر برام ــوم بتوفي ــال، وتق ــذا المج ــى ه ــام إل ــجيع االنضم ــى تش عل

وفــرص عمــل.

ــرات  ــة الطائ ــعادتها لرؤي ــن س ــالوي، ع ــي م ــا ف ــة تيب ــن قري ــي، م ــت رودا نكامبول وأعرب

ــي  ــة الت ــرات اإليجابي ــى التغيي ــوء عل ــلطت الض ــث س ــا، حي ــي قريته ــق ف ــرة تحل الصغي

أدخلــت علــى مجتمعهــا المحلــي بهدف تحســين الرعايــة الصحية والظروف المعيشــية 

لألشــخاص مــن خــالل جمــع البيانــات الدقيقــة والكشــف المبكــر عــن المخاطــر.

وقالــت جريــس غامبــي، مشــغلة لطائــرة مســيرة انضمــت مؤخــرًا للشــبكة فــي مــالوي: 

“كونــي مشــغلة لطائــرة مســيرة يعنــي الكثيــر بالنســبة لــي، حيــث ال يوجــد ســوى 

ــئ.  ــات الناش ــيرة والبيان ــرات المس ــاع الطائ ــي قط ــالت ف ــاث العام ــن اإلن ــدًا م ــل ج القلي

إننــي فخــورة بــأن أكــون مصــدر إلهــام وتحفيــز للعديــد مــن الفتيــات الصغيــرات اللواتــي 

يبديــن اهتمامــً بمجــاالت العلــوم والتكنولوجيــا والرياضيــات فــي مجتمعــي المحلــي”.

ــة  ــة التكلف ــيلة منخفض ــيرة وس ــرات المس ــا الطائ ــل تكنولوجي ــي: “تمث ــت غامب وأضاف

ــط، ممــا يســهم  ــر الخدمــات األساســية مثــل رســم الخرائ وصديقــة للبيئــة تتيــح توفي

فــي دعــم جهــود التنميــة ضمــن الــدول، ليــس فقــط مــن خــالل الحفــاظ علــى البيئــة 

ولكــن عبــر خلــق فــرص عمــل أيضــً”. 

دراسة حالة

تعتبــر “جلوبهــي” شــركة صغيــرة إلــى متوســطة الحجــم، وهــي متخصصــة 

فــي تقديــم خدمــات الطائــرات المســيرة. وقامــت الشــركة بتطويــر منصــة 

عالميــة لبيانــات الطائــرات المســيرة بهــدف دعــم جهــود الوقايــة مــن الكــوارث 

واالســتجابة لهــا.

وتمتلــك الشــركة شــبكة واســعة مــن مشــغلي الطائــرات المســيرة متصلــة 

ــرات وتحميــل هــذه  ــات تلــك الطائ بمنصــة الشــركة، حيــث يقومــون بجمــع بيان

الــذكاء  تكنولوجيــا  باســتخدام  تلقائيــً  وتحليلهــا  المنصــة  علــى  البيانــات 

االصطناعــي مــن خــالل خاصيــة الكشــف التلقائــي عــن األجســام، ومشــاركتها 

أهــم  تحديــد  مــع  جوجــل”  “خريطــة  تحميــل  رابــط  خــالل  مــن  العمــالء  مــع 

تكاثــر  مواقــع  علــى  المعلومــات  هــذه  وتشــتمل  الصلــة.  ذات  المعلومــات 

البعــوض الناقــل لطفيلــي المالريــا أو عــدد المنــازل المتواجــدة فــي منطقــة 

تفشــي فيــروس إيبــوال.

ومنــذ فوزهــا بجائــزة زايــد لالســتدامة 2020 عــن “فئــة الصحــة”، اســتطاعت 

جلوبهــي تعزيــز قدراتهــا وتوســيع نطــاق عملهــا، إلــى جانــب العمــل علــى 

توفيــر فــرص عمــل عبــر إتاحــة المجــال لالنضمــام إلــى منصــة “تجمــع الطائــرات 

المســّيرة” فــي  كل مــن مــالوي وتنزانيــا والفلبيــن وفيجــي والســويد. 

نبذة عن “جلوبهي”
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اإلغاثة في حاالت 
الكوارث واالستجابة 

للطوارئ

كهربائيون بال حدود 

فائزة بالجائزة في عام 2020 
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لمحة عامة

وفقًا للبنك الدولي )2020(، 
فإن النقص المزمن في الطاقة 

له تأثير مباشر على الظروف 
المعيشية لألسرة وكذلك 

أنشطة األعمال، مما يفرض 
ضغوًطا مالية كبيرة على 

االقتصاد ويتسبب في فقدان 
ثقة المجتمع.

تعــرض مينــاء بيــروت فــي الرابــع مــن أغســطس 2020، النفجاريــن عنيفيــن، ممــا أســفر 

عــن مقتــل نحــو 200 شــخص، وإصابــة مــا ال يقــل عــن 6,500 بجــروح، وذلــك بحســب 

ــي  ــوزراء اللبنان ــس ال ــا رئي ــا حينه ــي. ودع ــر اللبنان ــب األحم ــة والصلي ــر وزارة الصح تقاري

حســان ديــاب المجتمــع الدولــي لتقديــم مســاعدة عاجلــة للبنــان. وقــد تســبب االنفجــار 

فــي إحــداث تدميــر كلــي أو جزئــي لمبــان بأكملهــا، وإشــعال حرائــق، وتعطيــل المدينــة 

بالكامــل. ويقــدر محافــظ بيــروت مــروان عبــود أن مــا بيــن 250 ألــف إلــى 300 ألــف مــن 

ســكان المدينــة قــد أصبحــوا بــال مــأوى بســبب االنفجــار.

وقــد أدى التدميــر الكلــي أو الجزئــي للمبانــي إلــى تفاقــم احتياجــات الطاقــة المحليــة، 

التــي كانــت فعليــً كبيــرة قبــل االنفجــار. ووفقــً للبنــك الدولــي )2020(، فــإن النقــص 

المزمــن فــي الطاقــة لــه تأثيــر مباشــر علــى الظــروف المعيشــية لألســرة وكذلك أنشــطة 

األعمــال، ممــا يفــرض ضغوًطــا ماليــة كبيــرة علــى االقتصــاد ويتســبب فــي فقــدان ثقــة 

المجتمــع. وتعمــل مؤسســة كهربــاء لبنــان علــى توفيــر الطاقــة مــن خــالل محطتيــن 

تعمــالن بالوقــود وبطاقــة إنتاجيــة تبلــغ 2 جيجــاواط، علــى الرغــم مــن أن الطلــب علــى 

الطاقــة فــي البــالد يحتــاج إلــى 3.5 جيجــاواط.

طاقة نظيفة 
بأسعار معقولة

ولتجنــب المعانــاة الناجمــة عــن انقطــاع التيــار الكهربائــي، تلجــأ بعــض األســر اللبنانيــة 

إلــى تأميــن عّداَديــن للكهربــاء، عــداد رســمي يؤّمــن الطاقــة لنحــو 3 ســاعات فــي اليــوم، 

وآخــر مرتبــط بموّلــد خــاص لســاعات اليــوم المتبقيــة. ويعتبــر ســوق المولــدات الخاصــة 

غيــر قانونــي فــي لبنــان، ولكنــه منتشــر علــى نطــاق واســع بســبب تفاقــم الطلــب 

علــى الطاقــة. كمــا أنــه لــم تجــري أي عمليــات تحســين لشــبكة الطاقــة الحاليــة منــذ 

تســعينيات القــرن الماضــي، فضــاًل عــن تدهــور البنــى التحتيــة القائمــة.

وقــد أدى االنفجــار إلــى تفاقــم الوضــع الســيئ القائــم فــي لبنــان الــذي كان يعانــي 

ــد-19،  ــة كوفي ــة جائح ــة. ولمواجه ــة مقلق ــة صحي ــية وأزم ــة قاس ــة اقتصادي ــن أزم م

لجــأت الحكومــة اللبنانيــة إلــى تطبيــق إغــالق شــامل للبلــد، عــالوة علــى المعانــاة 

الناجمــة عــن تداعيــات التباطــؤ االقتصــادي. وكانــت المستشــفيات علــى حافــة االنهيــار 

جــراء اســتقبال أعــداد كبيــرة بســبب الوبــاء، وجــاء االنفجــار ليفاقــم المشــكلة ويرهــق 

ــر. ــكل أكب ــفيات بش المستش
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التحدي

وفقــً لمنظمــة الصحــة العالميــة، أدى االنفجــار إلــى عواقــب كارثيــة، حيــث بــات نحــو 300 

ــال مــأوى، فضــاًل عــن تضــرر البنيــة التحتيــة الصحيــة واإلمــدادات الطبيــة بشــكل  ألــف ب

كبيــر. وكانــت المنــازل مدمــرة وبــدون نوافــذ أو ســقوف، مــا جعــل أصحابهــا يضطــرون 

للعيــش مــع أقاربهــم. ومــع األخــذ باالعتبــار التحديــات األخــرى القائمــة، أصبحــت شــبكة 

الكهربــاء فــي البــالد أكثــر ضعفــً. ولــم تعــد المشــكلة فــي انقطــاع التيــار الكهربائــي 

ــل افتقــدت المناطــق المتضــررة مــن االنفجــار إلــى أي طاقــة  بشــكل متكــرر وحســب، ب

ــة المســتخدمة ضمــن  ــد مــن النظــم الكهربائي ــة، ناهيــك عــن خطــورة العدي كهربائي

المنــازل.

ــة دوليــة غيــر حكوميــة،  ــال حــدود(، وهــي منظمــة إعان عمــدت منظمــة )كهربائيــون ب

إلــى تلبيــة النــداء والمســاعدة مــن خــالل تســخير خبرتهــا الواســعة فــي التعامــل مــع 

حــاالت الطــوارئ وتبعاتهــا وتوفيــر الطاقــة للســكان المتضرريــن مــن الكــوارث. وتعمــل 

المنظمــة فــي إطــار شــراكة مــع مركــز األزمــات والمســاندة التابــع لــوزارة الخارجيــة 

الفرنســية، الــذي يقــوم بالتعــاون مــع عــدد مــن هيئــات القطــاع الخــاص الفرنســية بــدور 

فاعــل فــي مجــال الطاقــة واالســتجابة للطــوارئ.

فقــد تــم إرســال خمســة أطنــان مــن المعــدات الكهربائيــة إلــى لبنــان علــى الفــور بعــد 

االنفجــار ضمــن شــحنات لمعونــات إنســانية.

ــى  ــن عل ــوا متواجدي ــن ليكون ــراء متطوعي ــة خب ــن خمس ــق م ــال فري ــم إرس ــك ت وكذل

األرض فــي الفتــرة مــن 3 إلــى 25 ســبتمبر 2020، للتعــاون والتنســيق بشــكل وثيــق مــع 

المنظمــات اإلنســانية المحليــة مثــل الصليــب األحمــر اللبنانــي وبرنامــج إغاثــة الشــعب 

اللبنانــي لتحديــد االحتياجــات الملحــة للمتضرريــن. وكان الجميــع متفقيــن علــى أن 

ــة. ــارة والطاقــة يمثــل أولوي توفيــر مصــدر آمــن لإلن

الحل
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التأثير

ــم  ــي الجــودة ت ــاح شمســي عال ــار االنفجــار اســتفادوا مــن 500 مصب ــوا مــن آث شــخص عان
توزيعهــا علــى عــدد مــن األســر، فضــاًل عــن تدريبهــم علــى اســتخدامها.

2,500

شــخص تحســن مســتوى معيشــتهم مــن خــالل توفيــر الطاقــة، وذلــك ســواء للعائــالت أو 
الطواقــم الطبيــة والمرضــى الذيــن يتلقــون  الخدمــات الطبيــة للصليــب األحمــر ومراكــز 

اإلغاثــة الشــعبية.

+5,000

خدمــة طبيــة للطــوارئ تابعــة للصليــب األحمــر اللبنانــي تــم تدعيمهــا وخمســة مراكــز 
ــة الشــعبية اللبنانيــة مــن خــالل تركيــب مولــدات كهربائيــة. لإلغاث

56

ــية  ــم األساس ــات التعلي ــى خدم ــروع عل ــذا المش ــر ه ــيحصلون عب ــب س طال
ســنويً موزعيــن علــى ســت مــدارس فــي بيــروت، وذلــك فــي إطــار مشــروع 

ــدود”. ــال ح ــون ب ــة “كهربائي ــد لمنظم ــل األم طوي

شــخص اســتفادوا حتــى اآلن مــن الحلــول التــي وفرتهــا منظمــة “كهربائيــون بــال حــدود” 
لمواجهــة تبعــات جائحــة كوفيــد-19 وانفجــار بيــروت فــي أغســطس 2020. 

 138,500

4,500
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دراسة حالة

تعليقــً علــى تأثيــر جهــود اإلغاثــة واالســتجابة لحــاالت الطــوارئ التــي تبذلهــا منظمــة 

ــة  ــكان منطق ــد س ــار، روى أح ــاب االنفج ــي أعق ــروت ف ــي بي ــدود” ف ــال ح ــون ب “كهربائي

)الكرنتينــا( تجربتــه بعــد  اســتالم مصبــاح شمســي فــردي إلنــارة منزلــه حيــث قــال: 

“تقــع المنطقــة التــي نعيــش فيهــا بجــوار مرفــأ بيــروت. ولقــد تســبب لنــا االنفجــار 

ــل  ــن بفض ــل، لك ــا حص ــر بم ــكل كبي ــدّي بش ــر وال ــاكل وتأث ــن المش ــد م ــل بالعدي الهائ

ــراء  ــة إج ــن إمكاني ــاًل ع ــارة فض ــدر لإلن ــم بمص ــا ننع ــية، أصبحن ــح الشمس ــذه المصابي ه

االتصــاالت الالزمــة. وتابــع: “شــكرًا جزيــاًل لكــم ، هــذا المصبــاح يمثــل أشــعة الشــمس 

ــة”. ــات الصعب ــذه األوق ــالل ه ــا خ ــبة لن ــاة بالنس والحي

وتطــرق شــخص آخــر مــن المقيميــن فــي المنطقــة ذاتهــا إلــى التغييــر والتأثيــر اإليجابــي 

ــال  ــون ب ــة “كهربائي ــن منظم ــراء م ــون خب ــام متطوع ــد أن ق ــه بع ــه وعائلت ــذي لمس ال

ــتوفر  ــال: “س ــه. وق ــذي يقطن ــى ال ــل المبن ــي مدخ ــي ف ــد كهربائ ــب مول ــدود” بتركي ح

لنــا هــذه الحلــول الشمســية الضــوء مــرة أخــرى وبشــكل فــوري، وهــو بالتأكيــد مصــدر 

كبيــر للراحــة واألمــان بالنســبة لنــا. يمكننــا اســتخدام الثالجــة مــرة أخــرى والطهــي فــي 

نبذة حول منظمة “كهربائيون بال حدود”:منزلنــا”.

حكوميــة  غيــر  دوليــة  مســاعدات  منظمــة  حــدود”  بــال  “كهربائيــون  تعتبــر 

ــوال 30  ــاس ط ــن الن ــن م ــاة الماليي ــي حي ــي ف ــر إيجاب ــداث تأثي ــي إح ــاهمت ف س

عامــً مــن وجودهــا فــي أكثــر مــن 50 دولــة.

تســتهدف المنظمــة الفئــات األكثــر عزلــة وضعفــً، وتعمــل علــى توفيــر مصــادر 

الطاقــة والميــاه اآلمنــة والمســتدامة والنظيفــة مــن أجــل تعزيــز الخدمــات 

ــل. ــين الدخ ــي تحس ــاهم ف ــي تس ــطة الت ــة( واألنش ــم والصح ــة )التعلي العام

إلــى تحقيــق أهــداف األمــم  وبالرغــم مــن أن الطاقــة هــي مفتــاح الوصــول 

المتحــدة للتنميــة المســتدامة، اال أن هنــاك 770 شــخص يفتقــرون إلــى الحصــول 

علــى هــذا المــورد المهــم فــي عــام 2019.  وتتعــاون “كهربائيــون بــال حــدود” مــع 

المنظمــات غيــر الحكوميــة والســلطات المحليــة األخــرى باإلضافــة إلــى القطــاع 

الخــاص لتقديــم حلــول قابلــة للتطويــر قائمــة علــى الخبــرة مــع توفيــر أحــدث 

ــي  ــة، والت ــات المحلي ــم االحتياج ــي تالئ ــودة الت ــة الج ــدات عالي ــات والمع التقني

تتــراوح بيــن حــاالت الطــوارئ وصــواًل إلــى عمليــة التنميــة.

وقــد مّكــن فــوز منظمــة “كهربائيــون بــال حــدود” بجائــزة زايــد لالســتدامة 2020 

عــن “فئــة الطاقــة”، مــن تعزيــز شــراكاتها الدوليــة مــع مؤسســات مثــل الوكالــة 

للطاقــة  الدولــي  والتحالــف  إلكتريــك،  للتنميــة، وشــركة شــنايدر  الفرنســية 

الشمســية، ووزارة الخارجيــة الفرنســية، فضــاًل عــن تأميــن مــورد إضافــي وشــهر 

عالميــة تدعــم جهــود المنظمــة فــي توفيــر الطاقــة لمــن يحتاجهــا ضمــن 

ــم. ــن العال ــة م ــق متفرق مناط
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توفير الرعاية 
الصحية

وي كير سوالر

فائزة بالجائزة في عام 2019
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لمحة عامة 

أظهرت دراسة أجريت في 
عام 2018 أن 58٪ من المرافق 

الصحية في 79 دولة من الدول 
منخفضة ومتوسطة الدخل 

تفتقر إلمكانية الحصول على 
كهرباء موثوقة.

وفقــً لدراســة أجريــت فــي عــام 2018 )أشــرف عليهــا رايــان كرونــك وجيمــي بارتــرام(، ٪58 

ــة مــن الــدول منخفضــة ومتوســطة الدخــل تفتقــر  مــن المرافــق الصحيــة فــي 79 دول

إلمكانيــة الحصــول علــى كهربــاء موثوقــة. كذلــك ووفقــً لمنظمــة الصحــة العالميــة، 

72٪ مــن المرافــق الصحيــة فــي الــدول األفريقيــة فــي منطقــة جنــوب الصحــراء الكبــرى 

ــاء موثوقــة، فــي حيــن أن واحــد مــن كل أربعــة  تفتقــر إلمكانيــة الحصــول علــى كهرب

مرافــق ال يحصــل علــى خدمــة الكهربــاء اطالقــً. تبلــغ نســبة مــن يســتطيعون الحصــول 

المناطــق  45٪  علــى مســتوى الدولــة و8٪ فقــط فــي  علــى الكهربــاء فــي أوغنــدة 

الريفيــة. وعلــى الرغــم مــن تعزيــز إمكانيــة الحصــول علــى الكهربــاء علــى مــدار العاميــن 

الماضييــن، فإنــه مــن المرجــح أال يتمكــن عــدد كبيــر مــن ســكان األريــاف مــن الحصــول 

علــى خدمــات الشــبكة الوطنيــة فــي المــدى القريــب.

ــاء عقبــة كبيــرة أمــام مقدمــي خدمــات الرعايــة صحيــة،  ويمثــل انعــدام توفــر الكهرب

إذ يتوجــب علــى المجتمعــات النائيــة حــول العالــم العمــل اعتمــادًا علــى ضــوء الشــموع 

أو الضــوء الخافــت لفانــوس الكيروســين أو ضــوء الهاتــف المحمــول. لذلــك فإنهــم 

يضطــرون إلــى تأجيــل اإلجــراءات الطبيــة الدقيقــة لســاعات حتــى تشــرق الشــمس. وهــذا 

ــوي  ــف الخل ــية أو الهات ــة األساس ــزة الطبي ــتخدام األجه ــى اس ــدرة عل ــدم الق ــي ع يعن

لطلــب المســاعدة فضــاًل عــن الخشــية مــن العمــل ليــاًل حيــث مــن الصعــب جــدًا توفيــر 

الرعايــة المثلــى.

طاقة نظيفة 
بأسعار معقولة

التحدي

ــباب  ــً ألس ــا يومي ــرأة حياته ــي 810 ام ــد حوال ــة، تفق ــة العالمي ــة الصح ــب منظم بحس

يمكــن تفاديهــا جــراء مضاعفــات الحمــل والــوالدة. ولــدى أوغنــدة أحــد أعلــى معــدالت 

وفيــات األمهــات أثنــاء الــوالدة، حيــث تبلــغ 336 حالــة وفــاة لــكل 100 ألــف عمليــة والدة.

وعلــى مســتوى دول عديــدة ضمــن منطقــة جنــوب الصحــراء الكبــرى بأفريقيــا، بمــا 

ــاء موثوقــة أقــل  ــة التــي لديهــا كهرب ــك أوغنــدة، تبلــغ نســبة المرافــق الصحي فــي ذل

مــن الثلــث. ومــع انعــدام توفــر الكهربــاء، يتعيــن علــى العديــد مــن القابــالت واألطبــاء 

عــالج المرضــى فــي الظــالم، مــا يجعــل عمليــات التوليــد والعــالج أكثــر صعوبــة وخطــورة 

علــى األمهــات واألطفــال، كمــا يتســبب عــدم توفــر إضــاءة كافيــة فــي خطــر اإلصابــة 

ــن  ــة ع ــة الناجم ــل الصعب ــروف العم ــوالدة. إن ظ ــاء ال ــات أثن ــدوث مضاعف ــدوى وح بالع

افتقــار العيــادات والمستشــفيات إلــى الكهربــاء يقــود إلــى حــدوث زيــادة معــدالت 

ــوادر  ــر الك ــدم توف ــي ع ــً ف ــبب أحيان ــا يتس ــات، مم ــاء والممرض ــالت واألطب ــر القاب تغيي

ــى. ــة للمرض ــم الرعاي ــة لتقدي ــة الالزم الطبي
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الحل

“تعتبــر “وي كيــر ســوالر”، الفائــزة بجائــزة زايــد لالســتدامة عــام 2019 ضمــن “فئــة الصحــة”، 

منظمــة غيــر ربحيــة مقرهــا الواليــات المتحــدة األمريكيــة، وهــي تتطلــع إلــى عالــم 

يمكــن لجميــع األمهــات فيــه إجــراء عمليــات توليــد ســريعة وذات كفــاءة ضمــن مراكــز 

صحيــة مجهــزة بشــكل جيــد. وكانــت المنظمــة قــد صممــت منــذ عــام 2010 تكنولوجيا 

مبتكــرة وطــّورت برامــج بهــدف توفيــر أنظمــة كهربائيــة شمســية موثوقــة وحقائــب 

طاقــة شمســية للمراكــز الصحيــة التــي تقــع فــي المناطــق النائيــة ضمــن البلــدان 

الناميــة.

وبتمويــل مــن جائــزة زايــد لالســتدامة، تــم إرســال 162 حقيبــة طاقــة شمســية وتركيبهــا 

ــة  ــب الطاق ــر حقائ ــدة. وتوف ــال وأوغن ــوي ونيب ــن زيمباب ــي كل م ــة ف ــق صحي ــي مراف ف

الشمســية الكهربــاء اعتمــادًا علــى الطاقــة الشمســية، وهــي نظــام ســهل االســتخدام 

يتيــح للمرافــق الصحيــة فــي المناطــق النائيــة الحصــول علــى إنــارة عاليــة الكفــاءة يمكــن 

اســتخدامها لألغــراض الطبيــة، وتوفيــر الطاقــة ألجهــزة االتصــاالت المتنقلــة واألجهــزة 

الطبيــة الصغيــرة. وتــم تصميــم هــذه التكنولوجيــا خصيصــً لمســاعدة القابــالت الطبيــة 

وطواقــم الرعايــة الصحيــة فــي مراقبــة الجنيــن، فضــاًل عــن اســتخدامها كجهــاز اتصــال.

كمــا أطلقــت “وي كيــر ســوالر” مبــادرة )اليــت ايفــري بيــرث( لدعــم الجهــود الحكوميــة 

الراميــة إلــى توفيــر كهربــاء حديثــة فــي مراكــز الرعايــة الصحيــة، حيــث تعمــل حلولهــا 

ــة  ــوادر الطبي ــن الك ــالل تمكي ــن خ ــدد م ــد الج ــات والموالي ــة األمه ــين رعاي ــى تحس عل

وتوفيــر إمكانيــة إحالــة الحــاالت الحرجــة فــي الوقــت المناســب إلــى مرافــق صحيــة أكثــر 

كفــاءة، فضــاًل عــن تحســين اســتيعاب الحــاالت ضمــن مرافــق الرعايــة الصحيــة.

قــادت جهــود المنظمــة إلــى تحســين الرعايــة الصحيــة المقدمــة لألمهــات واألوالد فــي 

ثالثــة مجــاالت هــي تعزيــز قــدرة الكــوادر الصحيــة علــى تقديــم الرعايــة، وتحســين جــودة 

الرعايــة الصحيــة، وخفــض معــدل وفيــات األمهــات والمواليــد.

ومــع انتشــار جائحــة كوفيــد-19، تعتبــر أنظمــة الطاقــة مــن العناصــر الحيويــة لتوفيــر 

الرعايــة الصحيــة. وتتبــع “وي كير ســوال” بروتوكوالت وإرشــادات ســالمة صارمة لطواقمها 

الميدانييــن وذلــك للحــد مــن المخاطــر بالنســبة إلــى جميــع األطــراف. وتــدرك المنظمة أن 

المناطــق الريفيــة والنائيــة بحاجــة اآلن إلــى كهربــاء موثوقــة أكثــر مــن أي وقــت مضــى.

وقــد دعــا الدكتــور تشــارلز أوالرو، مديــر الخدمــات العالجيــة فــي وزارة الصحــة األوغنديــة، 

إلــى توفيــر الكهربــاء الشمســية لمراكــز العــزل ومرافــق الرعايــة الصحيــة األساســية. 

وقــال الدكتــور أوالرو: “يعتبــر توفيــر الكهربــاء، حتــى قبــل جائحــة كوفيــد-19، مــن 

االحتياجــات األساســية الالزمــة لتوفيــر خدمــة فعالــة. ولكــن مــع انتشــار الوبــاء، أصبــح 

األمــر أكثــر أهميــة مــن أجــل الوقايــة مــن العــدوى ومكافحتهــا، وهــذا يتطلــب توفيــر 

ــاء علــى نطــاق أوســع فــي كل مــن مراكــز العــزل والحجــر الصحــي”. الكهرب
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التأثير 

بلــغ عــدد المســتفيدين المباشــرين مــن المنحــة التــي تقدمهــا 
جائــزة زايــد لالســتدامة 

216,000

مركــز صحــي فــي أوغنــدة وزيمبابــوي ونيبــال تــم إمدادهــم 
بحقائــب الطاقــة الشمســية. فــي حيــن تــم تدريــب 336 مــن 

الكــوادر الصحيــة علــى اســتخدام المعــدات

 162

مركــز صحــي حــول العالــم، تــم تزويــده بحقائــب 
تدريــب  تــم  حيــن  فــي  الشمســية.  الطاقــة 
26,309 مــن الكــوادر الصحيــة علــى اســتخدام 

المعــدات

6,304



65

دراسة حالة

تقــدم عيــادة )Balawoli HCIII (، الواقعــة فــي منطقــة كامولــي بشــرق أوغنــدة، خدمات 
رعايــة األمومــة والطفولــة والعناية بالمرضى الداخليين والخدمات المختبرية األساســية 

لمجموعة من السكان يبلغ عددهم 62,400 نسمة.

ــا  ــن تجربته ــدث ع ــوام، فتتح ــرة أع ــذ عش ــة من ــة طبي ــا كقابل ــدا تابيث ــل ناماتين وتعم
فــي هــذه المهنــة، فتقــول: “كقابلــة طبيــة، فإنــه تقــع علــى عاتقــي مســؤولية ابصــار 

المواليــد للنــور فــي هــذا العالــم، وهــذا يمثــل هدفــً ســاميً فــي حياتــي”. 

وأوضحــت تابيثــا أنــه بغــض النظــر عــن مــدى حبــك لعملــك، فهنــاك بعــض التحديــات 
التــي تحبطــك ومنهــا عــدم توفــر الكهربــاء.

فالعمــل ليــاًل بــدون توفــر إضــاءة كافيــة أثــر ســلبيً علــى كفــاءة العمــل وجــودة الرعايــة 
الصحيــة المقدمــة وكذلــك علــى معنوياتهــا. 

ــت  ــا إذا كان ــر عم ــض النظ ــرى، بغ ــز أخ ــى مراك ــى إل ــة المرض ــل إحال ــا تفض ــت تابيث وكان
حــاالت معقــدة أم ال، وذلــك لتجنــب األخطاء، حيث تعتبر أنه من غير الممكن أداء عملك 
ــً وتضطــر إلــى اســتخدام الضــوء الخافــت لمصابيــح  بشــكل جيــد عندمــا تكــون متعب

الكيروســين والهواتــف.

 Balawoli( أمــا اآلن لــم تعــد تابيثــا تقــوم بإحالــة أي مريــض منــذ انضمامهــا إلــى عيــادة
HCIII(، حيــث تعتبــر حقيبــة الطاقــة الشمســية المصــدر الرئيســي للكهربــاء فــي جنــاح 

الــوالدة، وبذلــك ســاهمت هــذه التكنولوجيــا فــي تحســين عملهــا بشــكل كبيــر وعــززت 
ثقتهــا فــي نفســها ورفعــت معنوياتهــا خــالل العمــل أثنــاء فتــرة الليــل.

ــارة  ــا عــن امتنانهــا وســعادتها بالعمــل فــي منشــأة تتوفــر فيهــا إن وقــد أعربــت تابيث
وكهربــاء موثوقــة، ألن اإلنــارة الجيــدة التــي توفرهــا حقيبــة الطاقــة الشمســية تمكنهــا 
مــن القيــام بعمليــات والدة آمنــة. وتســتخدم تابيثــا الحقيبــة لمراقبــة صحــة األم 
والجنيــن أثنــاء المخــاض، ومراقبــة عمليــة المخــاض، والخياطــة، ومعرفــة وزن الطفــل، 

والتنظيــف بعــد الــوالدة، وشــحن هاتفهــا فــي حالــة رغبت األمهــات في التواصــل معها 
عنــد الحــاالت الطارئــة. وتعتبــر وظيفــة مراقبــة الجنيــن مــن أكثر ميــزات حقيبــة الطاقة 
الشمســية التــي تفضلهــا تابيثــا، حيــث ال تتكبــد أي عنــاء الستشــعار نبــض الجنيــن، ألنــه 

يتوفر بســهولة وبشــكل رقمي. 

كمــا وجــدت أن المصابيــح الكبيــرة مفيــدة جــدًا ألنهــا توفــر إنــارة إضافيــة تســاعدها أثناء 
الخياطــة وإيجــاد العــروق مــن أجــل عمليــة إدخــال قنــاة النقــل أو ســحب الــدم. وبمــا أن 
جناح الوالدة هو القســم الوحيد الذي يحتوي على إنارة في المنشــأة، فمن الصعب جدًا 
أن تجد طريقها إلى األقســام األخرى بالمنشــأة مثل مكان التخلص من المشــيمة. لكن 
مــع توفــر المصابيــح الكبيــرة، يمكنهــا التخلــص مــن المشــيمة أثنــاء الليــل، دون الحاجــة 

لالنتظــار حتى اليــوم التالي.

وقــد قامــت “فــرق القريــة الصحيــة” بتعزيــز الوعــي حــول خدمــات صحــة األم والطفــل 
وتوفرهــا علــى مــدار اليــوم فــي المركــز الصحــي، مــا ســاهم فــي تعزيــز االســتفادة مــن 
تكنولوجيــا حقيبــة الطاقــة الشمســية. ومــع إعــالم أفــراد المجتمــع بتوفــر اإلنــارة جيــدة 

وتقنيــة مراقبــة الجنيــن، شــهد المركــز الصحــي زيــادة فــي عــدد الــوالدات.

تعمــل منظمــة “وي كيــر ســوالر” علــى تعزيــز الرعايــة الصحيــة المقدمــة لألمهــات 

والحــد مــن وفيــات األمهــات فــي البلــدان الناميــة، وذلــك مــن خــالل تزويــد 

ــزة  ــال باألجه ــراء االتص ــة إج ــة، وإمكاني ــاءة موثوق ــزة إض ــة بأجه ــوادر الصحي الك

ــية. ــاء الشمس ــى الكهرب ــد عل ــة تعتم ــزة طبي ــة، وأجه المحمول

الطاقــة  حقائــب  أنظمــة  لتركيــب  برامــج   2011 عــام  منــذ  المنظمــة  وتوفــر 

الشمســية بالتعــاون مــع عشــرات الشــركاء حــول العالــم. وكانــت المنظمــة قــد 

ــة”. ــة الصح ــن “فئ ــام 2019 ضم ــتدامة ع ــد لالس ــزة زاي ــازت بجائ ف

تأسســت المنظمــة غيــر الربحيــة فــي عــام 2010 بهــدف توفيــر أول 100 واط مــن 

ــن  ــك م ــة، وذل ــي الطاق ــص ف ــن نق ــي م ــي تعان ــة الت ــز الصحي ــاء للمراك الكهرب
خــالل تطويــر جهــاز يوفــر اإلنــارة والكهربــاء باالعتمــاد علــى الطاقــة الشمســية، 

علــى أن يكــون موثوقــً وســهل االســتخدام والنقــل. وقــد تحــول المشــروع الــذي 

ــى تمكيــن المراكــز الصحيــة  ــي يهــدف إل ــى توجــه دول ــادرة بســيطة إل ــدأ كمب ب

ــة علــى المســاهمة  ــز الطلب ــم لتحفي ــع أنحــاء العال والحقــً المــدارس فــي جمي

فــي إحــداث تغييــر إيجابــي علــى مســتوى العالــم.

نبذة حول “وي كير سوالر”
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وفقًا للبنك الدولي، يقدر 
إجمالي األضرار والخسائر التي 

لحقت بدومينيكا جراء اإلعصار 
بنحو 1.3 مليار دوالر أمريكي 

أو 224٪ من ناتجها المحلي 
اإلجمالي.

كان إعصــار ماريــا إعصــارًا مدمــرًا وُصنــف مــن الفئــة الخامســة وتســبب فــي دمــار هائــل 

ــوأ   ــار أس ــر اإلعص ــبتمبر 2017. ويعتب ــي س ــو ف ــروا وبورتوريك ــانت ك ــكا وس ــزر دوميني لج

كارثــة طبيعيــة فــي التاريــخ تؤثــر علــى تلــك الجــزر.

ووفقــً للبنــك الدولــي، يقــدر إجمالــي األضــرار والخســائر التــي لحقــت بدومينيــكا جــراء 

اإلعصــار بنحــو 1.3 مليــار دوالر أمريكــي أو 224٪ مــن ناتجهــا المحلــي اإلجمالــي.

كانــت شــدة إعصــار ماريــا عندمــا وصــل إلــى بورتوريكــو ال تــزال ضمــن الفئــة الرابعــة، وتــم 

تصنيفــه كأقــوى عاصفــة تضــرب الجزيــرة منــذ عــام 1928، واألكثــر تدميــرًا إلــى حــد كبير.

ــمال  ــي ش ــات ف ــن الوفي ــد م ــدوث العدي ــي وح ــار كارث ــه بدم ــي ذروت ــار ف ــبب اإلعص تس

شــرق البحــر الكاريبــي، ممــا ضاعــف مــن الجهــود المبذولــة لتأهيــل عــدد مــن المناطــق 

فــي جــزر ليــوارد التــي ســبق لهــا التعــرض إلعصــار إيرمــا.

لمحة عامة

اإلعصــار  الناتجــة عــن  اإلجماليــة  الخســائر  تقــدر  بورتوريكــو،  وفقــً ألرقــام حكومــة 

بمــا يزيــد عــن 91.61 مليــار دوالر معظمهــا فــي بورتوريكــو، ممــا يجعلــه ثالــث أكثــر 

عاصفــة مداريــة تســببً باألضــرار، وتســبب اإلعصــار فــي تعطيــل كافــة مرافــق الخدمــات 

ــة. ــات الطاق ــا خدم ــن بينه ــية وم األساس

ــر  ــارس 2020 كان أكث ــن م ــه م ــة، فإن ــة األمريكي ــس” اإلعالمي ــة “فوك ــب مجموع وبحس

مــن 120 ألــف بورتوريكــي مــا زالــوا يفتقــرون إلــى الكهربــاء نتيجــة إلعصــار ماريــا، ممــا دعا 

إلــى ضــرورة التدخــل العاجــل وتوفيــر حلــول الطاقــة الفوريــة فــي أعقــاب هــذه الكارثــة 

الطبيعيــة المدمــرة.

وقــد تأثــر أيضــً بشــدة بهــذا اإلعصــار حوالــي 7,000 مــن الســكان والمزارعيــن الريفييــن 

ــن  ــة الواقعــة فــي منطقــة الريــس فــي بورتوريكــو، والذي ــو الجبلي فــي منطقــة بارتول

يعملــون بشــكل أساســي فــي زراعــة البــن. ونظــرًا ألن معظــم ملكيــات األراضــي يتــم 

تناقلهــا عبــر األجيــال بشــكل وّدي دون وجــود أوراق قانونيــة، فــإن العديــد مــن الســكان 

المحلييــن فــي المنطقــة كانــوا غيــر مؤهليــن للحصــول علــى أمــوال مــن وكالــة إدارة 

الطــوارئ الفيدراليــة األمريكيــة. 

التحدي

مدن ومجتمعات
محلية مستدامة
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فــي أبريــل 2018، دخلــت شــركة “ســونن” األمريكيــة التابعــة لشــركة “ســونن جــي أم بــي 

أتــش”، فــي شــراكة مــع مؤسســة “ديــل ســول” ألمــن الطاقــة مــن أجــل اتخــاذ إجــراءات 

تتســم بالمرونــة فــي هــذا القطــاع فــي بورتوريكــو.

وكانــت شــركة “ســونن جــي أم بــي أتــش” ومقرهــا ألمانيــا، قــد فــازت بجائــزة زايــد 

ــت  ــد تعاون ــطة”. وق ــرة والمتوس ــات الصغي ــة “المؤسس ــن فئ ــام 2017 ع ــتدامة ع لالس

“ســونن” مــع شــركة “بيــورا إنرجيــا” الرائــدة فــي مجــال الطاقــة المتجــددة فــي الجزيــرة، 

ــة  ــن الطاق ــة لتخزي ــة ذكي ــغيل أنظم ــب وتش ــم وتركي ــول” لتصمي ــل س ــة “دي ومؤسس

الشمســية، وقــد ســاهم هــذا الحــل فــي توفيــر مصــدر طاقــة آمــن ومســتدام للمزارعين 

الريفييــن فــي بارتولــو، وتوفيــر الكهربــاء علــى شــكل شــبكات مصغــرة لهــذا التجمــع 

ــالت  ــا عائ ــورة تقطنه ــة مهج ــن مدرس ــرة ضم ــبكة المصغ ــاء الش ــم إنش ــكاني.  ت الس

فقــدت منازلهــا بســبب إعصــار ماريــا قبــل ســتة أشــهر ســبقت مبــادرة مؤسســة “ديــل 

ســول” وشــركة “ســونن”.

ــذ عــام 2016،  ــن الطاقــة فــي بورتوريكــو من ــع أنظمــة تخزي تقــوم شــركة “ســونن” ببي

لذلــك عندمــا ضــرب اإلعصــار فــي ســبتمبر 2017، أقامــت الشــركة بالفعــل عالقــات قويــة 

مــع شــركة “بيــورا إنرجيــا” المحليــة التــي كانــت تتولــى تركيــب هــذه األنظمــة، وغيرهــا 

مــن الشــركات.

قــررت مؤسســة “ديــل ســول”، التــي ليــس لهــا ارتبــاط قانونــي مــع “ســونن” خــارج 

ــع كل  ــأن تض ــو، ب ــي بورتوريك ــرة ف ــبكات مصغ ــاء ش ــة لبن ــون المطلوب ــهيالت الدي تس

إمكاناتهــا للتعافــي مــن تبعــات إعصــار ماريــا.

الحل

وفــي أعقــاب الدمــار الناجــم عــن اإلعصــار ماريــا، كانــت شــركة “ســنترو دي أبويــو موتــو” 

بدورهــا تعيــد تأهيــل عــدد مــن المجتمعــات فــي جميــع أنحــاء بورتوريكو، حيــث تعاونت 

مــع  مؤسســة “ديــل ســول” وشــركة “بيــورا إنرجيــا” لتشــغيل مركــز مجتمعــي مســتدام 

ــن  ــكان المحليي ــل للس ــة األج ــة وطويل ــة الفوري ــر اإلغاث ــا يوف ــس، مم ــة الري ــي منطق ف

خــالل عمليــات التأهيــل.

وقــد عملــت الشــبكة المصغــرة كنمــوذج يتســم بالمرونــة لتوليــد الطاقــة واســتخدام 

تقنيــات التخزيــن، ألنهــا تعمــل فــي موقــع خــارج الشــبكة بالكامــل فــي منطقــة نائيــة 

مــن بورتوريكــو.

تمكنــت شــركة “ســونن” مــن خــالل تطويرهــا لهــذا المشــروع فــي منطقــة الريــس، 

ــرة األجــل فــي  ــة قصي ــا توفــران إغاث ــن “ســونن” كانت ــي تخزي مــن إعــادة توظيــف وحدت

مواقــع كانــت فــي الســابق تحتــوي علــى شــبكات مصغــرة. يقــع موقــع المشــروع فــي 

مدرســة تــم إغالقهــا منــذ عــام 2014، وقــد ارتادهــا جميــع ســكان المنطقــة تقريبــً منــذ 

افتتاحهــا فــي عشــرينيات القــرن الماضــي. تــم أيضــً إعــادة تصميــم المناطــق المتبقيــة 

مــن المدرســة القديمــة كمركــز لإلغاثــة والتعافــي مــن الكــوارث فضــاًل عــن اســتخدام 

اإلداريــة  المكاتــب  الغذائيــة واســتخدام  المــواد  المطبــخ كمركــز مجتمعــي لتوزيــع 

كصــف دراســي لتعليــم الفنــون.
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التأثير

كيلــو واط مــن الطاقــة المولــدة تبرعــت بهــا 
شــركة  مــن  بتمويــل  ســول،  ديــل  مؤسســة 
ســونن، وقــد تــم ربطهــا مــع نظــام الطاقــة 
9 كيلــو واط  الشمســية علــى الســطح بقــدرة 
والــذي قامــت شــركة “بيــورا إنرجيــا” بالتبــرع بــه 

وتركيبــه

أن  بعــد  مــأوى  علــى  حصلــت  محليــة  عائلــة 
حــّول أفــراد المجتمــع الفصــول الدراســية إلــى 
ــواء بمســاعدة مــن شــركة “ســنترو دي  شــقق إي

أبويــو موتــو”

مــن حديقــة  االســتفادة  مــن  تمكنــوا  شــخص 
الغــذاء  لتوفيــر  إنشــاؤها  تــم  مجتمعيــة 
إنشــاء مدرســة مهنيــة  عــن  للمجتمــع فضــاًل 

المســتدامة الزراعــة  ممارســات  لتعليــم 

مؤسســة  بتركيبهــا  قامــت  صغيــرة  شــبكة 
“ديــل ســول” وشــركة “بيــورا إنرجيــا” فــي الجزيــرة 
ــا فــي ســبتمبر 2017،  ــذ أن ضــرب إعصــار ماري من

ــونن” ــركة “س ــن ش ــم م ــل ودع ــك بتموي وذل

12 

14

7,000

11
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صــرح خوســيه جارســيا رئيــس شــركة “بيــورا إنرجيــا” بأنــه قبــل يــوم واحــد مــن وصــول 

إعصــار ماريــا إلــى اليابســة فــي بورتوريكــو، أجــرى مكالمــة هاتفيــة مــع ممثلــي شــركة 

“ســونن”، وأخبرهــم أن الجزيــرة ســتواجه كارثــة كبــرى، لكــن البنيــة التحتيــة للكهربــاء 

ســتعاني أكثــر مــن غيرهــا وســيكون هنــاك أشــخاص بــدون كهربــاء قــد يواجهــون 

ظروفــً تهــدد حياتهــم. وقــد حــدث بالفعــل مــا توقعــه غارســيا.

بعــد أســبوع مــن اإلعصــار، عندمــا تمــت إعــادة شــبكات االتصــال، أخبــرت ســونن شــركة 

ــة  ــة أنظم ــب خمس ــول” لتركي ــل س ــة “دي ــع مؤسس ــل م ــود العم ــا ت ــا” أنه ــورا إنرجي “بي

ــرة، لكــن تــم رفــع العــدد إلــى 15 بســبب  ــات تخزيــن طورتهــا “ســونن” فــي الجزي بطاري

ــذي خلفــه اإلعصــار.  ــل ال حجــم الضــرر الهائ

ــونن”  ــدات “س ــول” بمع ــل س ــة “دي ــرع مؤسس ــى تب ــر عل ــر األم ــم يقتص ــيا: “ل ــال غارس ق

فقــط، بــل إن فريــق الشــركة المــزودة بهــذه األنظمــة كانــوا يعملــون معنــا علــى األرض 

ووفــروا جميــع وســائل الدعــم الممكنــة.

ــا.  ــذ حــدوث إعصــار ماري وأضــاف غارســيا: “نقــوم بتركيــب األنظمــة بشــكل مســتمر من

فالنــاس هنــا يدركــون قيمــة هــذه التقنيــات. ويمكننــي القــول أن بورتوريكــو باتــت 

ــدة”. ــات المتح ــبة للوالي ــوق بالنس ــل س ــي أفض ــت الحال ــي الوق ــر ف تعتب

دراسة حالة

تعــد “ســونن” مــن الشــركات العالميــة الرائــدة فــي مجــال أنظمــة التخزيــن الذكيــة، 

وباعتبارهــا  بالشــبكة.  والمتصلــة  والالمركزيــة  النظيفــة  الطاقــة  أنظمــة  وتقنيــات 

واحــدة مــن أســرع شــركات التكنولوجيــا نمــوًا فــي أوروبــا، حصلــت “ســونن” علــى العديــد 

مــن الجوائــز المعتــرف بهــا دوليــً. وبفضــل بطاريتهــا االفتراضيــة، التــي تتكــون مــن 

أنظمــة تخزيــن منزليــة متصلــة بشــبكة رقميــة، تقــدم “ســونن” خدمــات طاقــة جديــدة 

ــن  ــد م ــي العدي ــونن” ف ــات “س ــر منتج ــالء. وتتوف ــبكات والعم ــغلي الش ــرة لمش ومبتك

ــدة  ــة المتح ــتراليا والمملك ــا وأس ــا وإيطالي ــي ألماني ــب ف ــركة مكات ــدى الش ــدان ول البل

والواليــات المتحــدة األمريكيــة. ومنــذ مــارس 2019، أصبحــت شــركة “ســونن” شــركة 

ــع لهــا. ــدة التاب فرعيــة مملوكــة بالكامــل لشــركة “شــل” ضمــن قســم الطاقــة الجدي

نبذة حول شركة “سونن”
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تمكين الشباب
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 مشروع
 “ذا ليفينغ ماشين”

أفريكان ليدرشيب أكاديمي - جنوب أفريقيا

فائزة بالجائزة عام 2019 
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يكشف تقرير األمم المتحدة 
العالمي حول تنمية الموارد 

المائية لعام 2020، أن 
استهالك المياه في العالم 

قد زاد ستة أضعاف خال القرن 
الماضي، حيث ارتفع بمعدل 

واحد في المائة سنويًا.

تعتبــر مشــكلة شــّح الميــاه إحــدى أبــرز القضايــا التــي يواجههــا العالــم فــي 

العصــر الحالــي. فوفقــً لتقريــر صــادر عــن منظمــة الصحــة العالميــة )2019(، 

ــاه  ــى مي ــون عل ــم ال يحصل ــول العال ــخص ح ــون ش ــي 800 ملي ــاك حوال ــإن هن ف

الصحــراء  أفريقيــا جنــوب  فــي منطقــة  40٪ منهــم  يعيــش  شــرب نظيفــة، 

الكبــرى. ويكشــف تقريــر األمــم المتحــدة العالمــي حــول تنميــة المــوارد المائيــة 

لعــام 2020، أن اســتهالك الميــاه فــي العالــم قــد زاد ســتة أضعــاف خــالل القــرن 

ــا  ــة ســنويً. وتضــم قــارة إفريقي الماضــي، حيــث ارتفــع بمعــدل واحــد فــي المائ

أكبــر عــدد مــن الــدول التــي تعانــي مــن شــح الميــاه بيــن القــارات الخمــس، حيــث 

يعيــش مــا يقــدر بنحــو 320 مليــون شــخص فــي بيئــة تعانــي مــن نقــص شــديد 

فــي المــوارد المائيــة.

وتتفاقــم أزمــة الميــاه والصــرف الصحــي فــي منطقــة أفريقيــا جنــوب الصحــراء 

علــى وجــه الخصــوص بســبب الزيــادة الســكانية الســريعة ممــا يفاقــم مــن 

التحديــات القائمــة والتــي تشــمل شــح المــوارد المائيــة، والفقــر الشــديد، وتبعــات 

الكــوارث الطبيعيــة، وزيــادة التلــوث. ممــا يتطلــب اتخاذ إجــراءات عاجلــة لتحقيق 

الهــدف رقــم 6 مــن أهــداف األمــم المتحــدة للتنميــة المســتدامة، وهــو ضمــان 

توافــر الميــاه وخدمــات الصــرف الصحــي للجميــع بحلــول عــام 2030.

لمحة عامة

مياه ومرافق 
صحية نظيفة

عانــت مدينــة كيــب تــاون فــي جنــوب إفريقيــا بيــن عامــي 2017 و 2018، مــن أزمــة 

ميــاه حــادة، حيــث انخفضــت كميــات الميــاه فــي الســدود بشــكل كبيــر لتتــراوح 

بيــن 15 و 30 فــي المائــة مــن إجمالــي الســعة اإلجماليــة للســد الواحــد. وإثــر 

هــذا الواقــع، بــدأت المدينــة االســتعداد لـــ “ســاعة الصفــر” والمتمثلــة بانخفــاض 

مســتويات الميــاه فــي الســدود الرئيســية التــي تغذيهــا إلــى أقــل مــن 13.5 فــي 

المائــة. حيــث ســيؤدي ذلــك ألن تصبــح كيــب تــاون أول مدينــة رئيســية فــي 

العالــم تنفــد منهــا الميــاه. وكان الوصــول إلــى هــذه المرحلــة ســيتطلب وضــع 

قيــود شــديدة علــى اســتهالك الميــاه، مــع انقطــاع إمــدادات الميــاه البلديــة إلــى 

ــى  ــول عل ــر للحص ــي طوابي ــوف ف ــى الوق ــكان إل ــيحتاج الس ــا س ــر بينم ــد كبي ح

حصتهــم اليوميــة مــن الميــاه.

التحدي
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عــرف كل مــن جيســي فوريســتر وونتيــا جومــدا وهمــا طالبيــن فــي أكاديميــة 
“ذي أفريــكان ليدرشــيب” ألول مــرة بأزمــة الميــاه فــي كيــب تــاون فــي عــام 2017. 
وقــد أصيبــوا بصدمــة كبيــرة عندمــا علمــوا بــأن مدينــة ســاحلية كبــرى قــد تصــل 

إلــى حالــة نفــاد الميــاه الصالحــة لالســتخدام.

قــرر الشــابان المســاهمة بحــل يحاكــي هــذه األزمــة، وباشــرا بإجــراء نقاشــات 
مــع أعضــاء هيئــة التدريــس باألكاديميــة لوضــع خطــة عمــل. وبــدءا فــي تطويــر 
مشــروع يضمــن ممارســات مســتدامة وأكثــر مراعاة للبيئــة في عملية اســتهالك 
الميــاه ضمــن األكاديميــة، وذلــك كنمــوذج يمكــن تطبيقــه فــي مختلــف مــدن 

القــارة اإلفريقيــة.

ــة   قــدم الطالبــان فكــرة مشــروع “ذا ليفينــغ ماشــين” لمعالجــة الميــاه الرمادي
ــى  ــة إل ــاه الرمادي ــذي يحــول المي ــاه الصــرف الصحــي ال وهــو نظــام معالجــة مي

ميــاه نظيفــة.

شــركات  وإحــدى  العلمــاء  مــن  فريــق  مــع  العمــل  مــن  أشــهر  عــدة  وبعــد 
“ذي  أكاديميــة  فــي  التدريــس  هيئــة  أعضــاء  مــن  كبيــر  وبدعــم  اإلنشــاءات، 
أفريــكان ليدرشــيب”، تــم تنفيــذ مشــروع “ذا ليفينــغ ماشــين” فــي ديســمبر 2019، 
وبــات هــذا المشــروع حاليــً يشــكل إحــدى الركائــز األساســية التــي تعتمــد عليهــا 

أكاديميــة “ذي أفريــكان ليدرشــيب”.

ويعكــس مشــروع “ذا ليفينــغ ماشــين” أهميــة الجهــود الرياديــة لقطــاع التعليــم 
فــي تنفيــذ مشــاريع تحاكــي الواقــع الُمعــاش، ويظهــر قيمــة األفــكار المبتكــرة 
هــذا  بــات  وقــد  االســتدامة.  فــي  باالســتثمار  وااللتــزام  العمليــة  والممارســة 
ــي  ــاء ف ــم األحي ــون عل ــن يدرس ــالب الذي ــً للط ــً عملي ــكل نموذج ــروع يش المش
أكاديميــة “ذي أفريــكان ليدرشــيب”، حيــث يطّبقــون بشــكل عملــي المعلومــات 

ــة التــي يتلقونهــا مــن خــالل الكتــب الدراســية.   النظري

الحل

التأثير

لتــر مــن الميــاه الرماديــة ســنويً يتــم إعــادة تدويــره 
ــتخدامها  ــادة اس ــم إع ــث تت ــي، حي ــرم المدرس ــي الح ف

للزراعــة ولنظــام الــرش حــول مرافــق المدرســة.

300,000
شــخص مــن المتوقــع أن يحــدث مشــروع “ذا ليفينغ 
ماشــين” تأثيــرًا إيجابيــً فــي حياتهــم علــى مــدى 
الســنوات العشــر المقبلــة، ممــا يمّكــن النــاس مــن 
زراعــة المحاصيــل وتحســين الوصــول إلــى الغــذاء 

الجيــد.

5,000
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دراسة حالة

أكاديميــة  فــي  والتكنولوجيــا  العلــوم  رئيــس قســم  أشــرف هانــز ســاودر بصفتــه 
ــج  ــام بدم ــد ق ــين”. وق ــغ ماش ــروع “ذا ليفين ــذ مش ــى تنفي ــيب” عل ــكان ليدرش “ذي أفري
ــم  ــائل التعلي ــز وس ــدف تعزي ــة به ــاء بالمدرس ــم األحي ــج عل ــن مناه ــام ضم ــذا النظ ه
التجريبــي. ويقــول ســوودر: “فــي بدايــة الفصــل الدراســي لمــادة علــم األحيــاء، كان أول 
شــيء فعلتــه هــو اصطحــاب الطــالب لالطــالع علــى مشــروع “ذا ليفينــغ ماشــين” وشــرح 
آليــة عملــه، ثــم تحفيــز الجانــب الذهنــي لــدى الطلبــة مــن خــالل ربــط مــا يتلقونــه مــن 

معلومــات فــي مــادة علــم األحيــاء مــع هــذا الحــل المســتدام”.

ويوضــح ســوودر أنــه باســتخدام هــذه الطريقــة فــي التعليــم، يســتطيع الطــالب ربــط 
المفاهيــم البيولوجيــة األساســية التــي يتعلمونهــا بشــيء ملمــوس. بالتأكيــد يمكننــا 
شــرح آليــة العمــل للطــالب مــن خــالل الرســومات التوضيحيــة، ولكــن األمــور تتغيــر تمامــً 
ــه  ــن خالل ــالب م ــن للط ــع يمك ــى أرض الواق ــود عل ــروع موج ــك مش ــون لدي ــا يك عندم

مشــاهدة اآلليــة بأنفســهم والتعلــم منهــا مباشــرة.”

وتابــع ســاودر: “حقــق مشــروع “ذا ليفينــغ ماشــين” فوائــد كبيــرة بفضــل تقديمــه العديــد 
مــن األمثلــة التــي يمكــن مــن خاللهــا مشــاهدة آليــة تطبيــق المفاهيــم البيولوجيــة. 
ــه  ــم تصميــم “ذا ليفينــغ ماشــين” لمحــاكاة أفضــل للظواهــر الطبيعــة، كمــا أن لقــد ت
يوفــر فرصــة فريــدة للطــالب لمعرفــة كيفيــة ارتبــاط الكائنــات الحيــة بعمليــة الحفــاظ 
علــى الحيــاة. ومــن خــالل مشــروع “ذا ليفينــغ ماشــين” نجــد العديــد مــن اإلجابــات حــول 
التســاؤالت التــي يطرحهــا المنهــج الدراســي فــي كل فصــل والتــي تتــراوح بيــن كيفيــة 
نقــل الــدم لألكســجين إلــى كيفيــة قيــام الكائنــات الحيــة باســتخالص البروتينــات 

والكربوهيــدرات مــن الطعــام وغيرهــا.

ركــز جيســي منــذ تخرجــه مــن أكاديميــة “ذي أفريــكان ليدرشــيب”، واســتلهامً مــن 
ــا  ــول التكنولوجي ــر حل ــى تطوي ــة، عل ــة واقعي ــة عالمي ــي أزم ــل يحاك ــق ح ــة تطبي تجرب
الخضــراء الموجهــة لخدمــة قــارة إفريقيــا. حيــث قــام بتأســيس شــركة “مــازي”، وهــي 
ــعار  ــة وبأس ــل عملي ــائل نق ــر وس ــى توفي ــل عل ــل، تعم ــال النق ــي مج ــة ف ــركة تقني ش
معقولــة وباســتخدام تقنيــات نظيفــة ومتاحــة لجميــع ســكان الــدول اإلفريقيــة. وقــد 
بــدأت الشــركة بتحويــل الحافــالت الصغيــرة الكينيــة )المعروفــة باســم ماتاتــوس( إلــى 

ــة. ــيارات كهربائي س

وبعــد تجربتــه المفيــدة فــي مشــروع “ذا ليفينــغ ماشــين” وتســخير التكنولوجيــا كأداة 
فــي الســعي لتحقيــق االســتدامة البيئيــة فــي إفريقيــا، انضــم ونتيــا إلــى “ســافي ســانا 
غانــا”، وهــي شــركة لتحويــل النفايــات إلــى طاقــة حيــث كان يســاهم فــي جهــود 
البحــث والتطويــر. وقــام باإلعــداد إلنشــاء نظــام لجمــع البيانــات وتحليلهــا لتتبــع 
ــوم  ــي تق ــة الت ــى طاق ــات إل ــل النفاي ــة تحوي ــي عملي ــتخدمة ف ــات المس ــادر النفاي مص

ــس”.  ــدا غيت ــل وميلين ــة “بي ــع مؤسس ــاون م ــركة بالتع ــا الش به

تســعى أكاديميــة “ذي أفريــكان ليدرشــيب” إلــى إحــداث تغييــر ملمــوس فــي 
قــارة إفريقيــا مــن خــالل إعــداد قــادة للمســتقبل ينتمــون إلــى ثقافــات مختلفــة 
بهــدف تعزيــز العمــل المشــترك والتعــاون بيــن هــؤالء القــادة لنشــر الســالم 
والرخــاء فــي القــارة اإلفريقيــة. تبحــث أكاديميــة “ذي أفريــكان ليدرشــيب” ســنويً 
عــن الشــباب األفارقــة ذوي اإلمكانــات بهــدف  تطويــر مهاراتهــم وتعزيــز ثقتهــم 
بأنفســهم مــن خــالل برنامــج داخلــي لمــدة عاميــن، ومــن ثــم توفيــر فــرص 
عمليــة لهــؤالء الشــباب  يمكنهــم مــن خاللهــا إحــداث تأثيــر فــي مجتمعاتهــم. 

ــح فــرص للشــباب  ــة فــي من ــاه األكاديمي ــذي تتبن لقــد ســاهم هــذا النمــوذج ال
الواعديــن الذيــن ينتمــي العديــد منهــم إلــى بيئــات فقيــرة، حيــث بــات بإمــكان 
هــؤالء الدراســة فــى جامعــات عاليــة المســتوى والحصــول علــى منــح دراســية 

ســخية، وأصبــح هــؤالء الشــباب يحققــون تطــورًا ســريعً فــي الجامعــة بالمقارنــة 
مــع أقرانهــم ذوي األداء العالــي.

ويحصــل الشــباب بعــد تخرجهــم مــن الجامعــات علــى فــرص مهمــة حيــث يتــم 
ــدة  ــف جي ــن وظائ ــن تأمي ــم م ــي  تمكنه ــف الت ــبكات التوظي ــرز ش ــم بأب ربطه
ــتقبلت  ــى اآلن اس ــام 2008 وحت ــذ ع ــا. ومن ــات العلي ــة الدراس ــن متابع ــاًل ع فض
أكاديميــة “ذي أفريــكان ليدرشــيب” 1,309 شــباب فــي برنامــج إعــداد القــادة 

ــة. ــة إفريقي ــون 46 دول يمثل

نبذة حول أفريكان ليدرشيب أكاديمي:
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في عام 2010، اتفقت مجموعة 
صغيرة من أولياء األمور 

وأعضاء هيئة التدريس في 
المدرسة األمريكية بدبي على 

فكرة إنشاء حديقة صغيرة 
لتعزيز هذا االرتباط بين الطاب 

وعالم الطبيعة.

ــة اإلمــارات علــى  ــة ومجتمعهــا الحيــوي والعصــري، تعتمــد دول نظــرًا لبيئتهــا الصحراوي

االســتيراد لتلبيــة معظــم اجتياحاتهــا الغذائيــة، مــا يجعــل األمــن الغذائــي مــن أولويــات 

الدولــة. وغالبــً مــا يعيــش األطفــال ويتعلمــون ضمــن مناطــق حضريــة، بعيــدًا إلــى حــد 

كبيــر عــن العالــم الطبيعــي. وهــو مــا يجعلهــم عرضــة لالنفصــال عــن التحديــات البيئيــة 

العالميــة المتزايــدة، بمــا فــي ذلــك تلــك المتعلقــة بإنتــاج الغــذاء وتوفيره لســكان العالم 

الذيــن يتزايــد عددهــم باســتمرار.

لذلــك مــن المهــم العمــل علــى توعيــة األطفــال حــول المبــادئ العضويــة، واســتخدام 

ــي  ــر المناخ ــى التغي ــي عل ــام الغذائ ــر النظ ــف يؤث ــا، وكي ــرية وعواقبه ــدات الحش المبي

وصحــة النــاس. ومــن المهــم أيضــً الحــرص علــى تعزيــز إدراكهــم لوجــود خيــارات بديلــة 

ألنظمــة اإلنتــاج المتسلســلة.

فــي عــام 2010، اتفقــت مجموعــة صغيــرة مــن أوليــاء األمــور وأعضــاء هيئــة التدريــس 

فــي المدرســة األمريكيــة بدبــي علــى فكــرة إنشــاء حديقــة صغيــرة لتعزيــز هــذا االرتبــاط 

بيــن الطــالب وعالــم الطبيعــة. وبعــد فتــرة وجيــزة، تــم إنشــاء وظيفــة منســق الحدائــق 

لدعــم هــذا المشــروع، وقــد تطــور األمــر ليشــمل تأســيس فصــل المطبــخ الدراســي. 

ويشــارك الطلبــة فــي أعمــال الصيانــة ودعــم وتخطيــط هــذه المرافــق المخصصــة 

للتعلــم.

لمحة عامة

جودة 
التعليم

ضمــن ســياق اهتمامهــا ومشــاركتها فــي الحــوار القائــم حــول دور المدرســة فــي 

ــن  ــد م ــي الح ــي ف ــي دب ــة ف ــة األمريكي ــات المدرس ــل أولوي ــة، تتمث ــى البيئ ــاظ عل الحف

النفايــات المرســلة إلــى المكبــات وإشــراك المجتمــع فــي النقاشــات المهمــة وتطبيــق 

1,900 طالــب،  التعديــالت الالزمــة لتعزيــز االســتدامة فيــه. تضــم المدرســة حوالــي 

ويضــم مجتمــع المدرســة حوالــي 4,000 شــخص بمــا فــي ذلــك العائــالت، مــا يجعــل مــن 

ــة. ــة القائم ــر األنظم ــم وتغيي ــادة تقيي ــمح بإع ــة تس ــورة واضح ــن ص ــب تكوي الصع

كان هنــاك تحــٍد تمثــل فــي كميــة النفايــات المرســلة إلــى المكبــات. فــي ذلــك الوقــت، 

ــم  ــي كان تقيي ــة، وبالتال ــات المنتج ــة النفاي ــة بكمي ــات المتعلق ــع البيان ــم جم ــم يت ل

تأثيــر نفايــات المدرســة علــى النظــام البيئــي المحلــي مســتحياًل. 

ودعمــً لخطــط اإلمــارات فــي مجــال التنميــة المســتدامة والرامية إلــى الحد مــن النفايات 

المرســلة إلــى المكبــات، وجــه أعضــاء هيئــة التدريــس بضــرورة توفيــر منظومــات إلجــراء 

عمليــات تدويــر تحاكــي الطبيعــة. وقــد تــم تحديــدًا التخلــص مــن نفايــات الطعــام مــن 

ــات تنســيق الحدائــق ضمــن المدرســة، وإعــادة االســتفادة مــن  ــا وكذلــك نفاي الكافتيري

هــذه النفايــات لســد بعــض مــن احتياجــات المدرســة، نظــرًا لقابليــة هــذه النفايــات 

للتحلــل البيولوجــي.

التحدي
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ــا  ــام، بم ــات الطع ــر مخلف ــادة تدوي ــى إع ــوم عل ــام يق ــر نظ ــل تطوي ــن الح تضم

يعــود بالنفــع علــى النباتــات والحيوانــات )مــن خــالل وجــود الُملقحــات( وكذلــك 

الغذائيــة  االحتياجــات  جميــع  دعــم  يمكنــه  ســماد  )توفيــر  المدرســة  حــرم 

المدرســة  تضمــن  وبذلــك  الخضــراء(.  المســطحات  نفايــات  مــن  واالســتفادة 

االســتفادة مــن النفايــات وعــدم إرســالها إلــى المكبــات، فضــاًل عــن المســاهمة 

ــال.  ــذا المج ــول ه ــارف ح ــع بالمع ــة والمجتم ــد الطلب ــي تزوي ف

شملت الخطة ثالث خطوات:

ــد 	  ــً عن إنشــاء حديقــة نحــل فــي حــرم المدرســة لالســتفادة منهــا عملي

تدريــس الطلبــة حــول الُملقحــات، مــع التركيــز علــى األمــن الغذائــي 

والنظــم

اســتخدام ســماد صناعــي لتحويــل نفايــات الطعــام والحدائــق ضمــن 	 

المدرســة إلــى أســمدة، مــا يســاهم فــي تفــادي إرســالها إلــى المكبــات

توفيــر لوحــة لمراقبــة بيانــات الطاقــة والميــاه والنفايــات لدعــم عمليــة 	 

توســيع معــارف المجتمــع حــول االســتدامة

الحل

التأثير

ضمــن  النحــل  لحديقــة  تســجيلها  تــم  زيــارة 
فصــل  و/أو  المســتدامة  والحديقــة  المدرســة، 

الصناعــي التســميد  ونظــام  المطبــخ، 

6800

ومخلفــات  الخضــراء  المســاحات  نفايــات  مــن 
إلــى ســماد مــن خــالل  تــم تحويلــه  الطعــام 

برنامــج التســميد

3 أطنان
العضــوي  الســماد  مــن  انتاجــه  تــم  كيلوجــرام 

2020  -  2019 فــي  الصناعــي  الســماد  بواســطة 

300

وصلــت أعــداد النحــل إلــى 180 ألــف نحلــة كحــد 
أقصــى )الشــتاء(

180,000
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ــل  ــم داخ ــى التعلي ــا عل ــن عمله ــر م ــزء كبي ــي ج ــة ف ــز المدرس ــن تركي ــم م ــى الرغ عل

ــع  ــل م ــه، والعم ــم التوجي ــك تقدي ــمل ذل ــً ليش ــل أحيان ــاوز الفص ــا تتج ــل، إال أنه الفص

المنظمــات الطالبيــة، وإقامــة شــراكات مجتمعيــة، وحتــى إجــراء رحــالت ميدانيــة لتوفير 

فــرص تعليــم تجريبــي لطلبــة المرحلتين المــدارس المتوســطة والثانوية في المدرســة. 

ولــدى المدرســة برنامجــً متواصــاًل يجمــع بيــن التعليــم وخدمــة المجتمــع، يشــمل هــذا 

البرنامــج مشــروع إرشــادات اآلنســة كجورليــن الــذي ركــز علــى موضــوع نفايــات الطعــام 

يكــن  ولــم  أســبوعيً.  الطعــام مرتيــن  لنفايــات  إجــراء جمــع  المنــزل، وتضمــن  فــي 

التركيــز فقــط علــى جمــع النفايــات وحســب، ولكــن أيضــً علــى تطويــر المهــارات، مثــل 

ــات، والتحليــل(، والمهــارات  ــات، وتمثيــل البيان تلــك المتعلقــة بالرياضيــات )جمــع البيان

الســينمائي،  )التصويــر  والتكنولوجيــا  واإللقــاء(،  الســيناريو،  كتابــة  )مثــل  اللغويــة 

والتحريــر والنشــر(. لقــد ســاهم هــذا التوجيــه واإلرشــاد فــي الحــد مــن نفايــات الطعــام 

ضمــن المنــزل، وكذلــك فــي تنميــة المهــارات وتعزيــز الترابــط ضمــن مجتمــع المدرســة.

تخرجــت ياســمين غــالم حســين مــن المدرســة األمريكيــة فــي دبــي ضمــن دفعــة عــام 

2020، وهــي حاليــً طالبــة فــي جامعــة جــورج تــاون. وتعمــل ياســمين حاليــً ضمــن 

فعاليــة )Plan-It Earth( الســنوية التــي تركــز علــى إنتــاج أفــكار حــول حمايــة البيئــة، كمــا 

.)Core Pathways Climate Change( ــج ــاء برنام ــن أعض ــا م أنه

تقــول ياســمين: “خــالل الفتــرة التــي أمضيتهــا فــي المدرســة األمريكيــة فــي دبــي، ركــزت 

علــى حشــد الدعــم ضمــن مجتمــع المدرســة لتطويــر ممارســات التســميد باإلضافــة إلــى 

ــات لدعــم اســتخدام الســماد الصناعــي. لقــد كانــت  ــز نظــام التخلــص مــن النفاي تعزي

ــد  ــي تحدي ــر ف ــتدامة أث ــد لالس ــزة زاي ــي جائ ــارك ف ــروعنا المش ــة بمش ــي الخاص لتجربت

 ،)Core Pathways Climate Change( مســاري الجامعــي، فأنــا اآلن مــن أعضــاء برنامــج

ــات المرتبطــة  ــة واالقتصادي ــي قــررت متابعــة التخصــص فــي الدراســات البيئي كمــا أنن

ــر  ــاء تغي ــمل كيمي ــي تش ــاخ، والت ــر المن ــة بتغي ــواد المتعلق ــض الم ــا أدرس بع ــا. كم به

المنــاخ والبيئــة. وأعمــل حاليــً علــى تقديــم سياســة عمــل حــول اســتخدام مجموعــات 

البيانــات للحــد مــن تأثيــر الجــزر الحراريــة الحضريــة والتبعــات الكبيــرة للتغيــر المناخــي “.

ــارات:  ــي اإلم ــن ف ــة النحالي ــة جمعي ــة ومؤسس ــراوي، رئيس ــرة نج ــول زهي ــن تق ــي حي ف

ــة اإلدارة  ــل رؤي ــل بفض ــة النح ــج لتربي ــدارس والتروي ــاق الم ــول نط ــن دخ ــا م ــد تمكن “لق

فــي المدرســة األمريكيــة فــي دبــي والتزامهــا بدعــم تطويــر حلــول مســتدامة تمتلــك 

مقومــات التأثيــر واالبتــكار واإللهــام. لقــد وفــرت المدرســة الفرصــة للتعريــف أكثــر 

بأهميــة النحــل مــن خــالل تربيتــه ضمــن المدرســة وتقديــم دورات حــول ذلــك بإشــراف 

جمعيــة النحاليــن، مــا ســاهم فــي تحفيــز الطلبــة واآلبــاء والمدرســين وموظفــي 

ــى  ــك عل ــاعد ذل ــا س ــن، كم ــع النحالي ــن مجتم ــن ضم ــاء فاعلي ــوا أعض ــة ليكون المدرس

إحــداث عمليــة التلقيــح ضمــن حدائقهــم، وكذلــك تلــك الموجــودة فــي منطقــة 

البرشــاء فــي دائــرة نصــف قطرهــا 5 كيلومتــرات. ونأمــل أن تكــون الجهــود الرائــدة 

والناجحــة للمدرســة األمريكيــة فــي دبــي مصــدر إلهــام لغيرهــا مــن المــدارس فــي 

ــآتها. ــن منش ــل ضم ــئ مناح ــه وتنش ــذا التوج ــى ه ــة لتتبن ــارات العربي ــة اإلم دول

دراسة حالة

المدرســة األمريكيــة فــي دبــي هــي مدرســة مســتقلة غيــر ربحيــة تتبــع المنهــاج 

األمريكــي مــن مرحلــة مــا قبــل الروضــة إلــى مرحلــة صــف 12. وتوفــر المدرســة 

أفضــل مســتويات التعليــم األمريكــي لمنــح الطلبــة تجربــة تعليميــة تعــزز مــن 

إمكانياتهــم.

تأسســت المدرســة األمريكيــة فــي دبــي عــام 1966، وتتميــز بتاريخهــا الثــري 

النابــض بالحيــاة علــى مــدى أكثــر مــن 50 عامــً فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة. 

وتــم اعتمــاد المدرســة مــن قبــل رابطــة الواليــات الوســطى للكليــات والمــدارس. 

وقــد فــازت المدرســة بجائــزة زايــد لالســتدامة لعــام 2019 ضمــن “فئــة المــدارس” 

الثانويــة العالميــة عــن منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا. 

نبذة حول المدرسة األمريكية في دبي
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التعليم والمساواة 
بين الجنسين

مدرسة “مايا امباكت” - غواتيماال 

فائزة بالجائزة عام 2019 
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وفقــً للمنتــدى االقتصــادي العالمــي، تعانــي غواتيمــاال الواقعــة فــي أمريــكا الوســطى 

مــن أســوأ فجــوة فــي المســاواة بيــن الجنســين فــي النصــف الشــمالي مــن الكــرة 

األرضيــة، مــا يجعلهــا بحاجــة إلــى قيــادة شــعبية طموحــة قــادرة علــى إحــداث تغييــر 

فعــال وطويــل األمــد. وتمثــل نســاء المايــا، وهــن مــن الســكان األصلييــن، مــا يقــارب الـــ 

25٪ مــن ســكان الدولــة، حيــث يعانيــن مــن مســتويات مــن اإلقصــاء تجعلهــن مــن بيــن 

ــم. أكثــر الفئــات تهميشــً علــى مســتوى العال

ــن  ــل م ــاال أق ــي غواتيم ــة ف ــة الثانوي ــن المرحل ــي يكمل ــا اللوات ــاء الماي ــبة نس ــغ نس تبل

20٪ بحســب أرقــام الحكومــة المحليــة. وفــي مدينــة ســولوال، يبلــغ متوســط ســنوات 

التعليــم لفتيــات المايــا أربــع ســنوات فقــط، فــي حيــن أن 57٪ منهــن يتزوجــن أو يصبحــن 

أمهــات عندمــا يبلغــن ســن 18 عامــً.

تعتبــر غواتيمــاال مــن أكثــر البلــدان ضعفــً فــي مواجهــة الكــوارث الطبيعيــة وخصوصــً 

تلــك الناجمــة عــن التغيــر المناخــي. ومــع اعتمــاد 30٪ مــن القــوى العاملــة علــى الزراعــة 

)يعانــي 60٪ مــن الســكان مــن الفقــر(، يمكــن حتــى لتغيــرات المنــاخ المعتدلــة أن تكــون 

ذات آثــار مدمــرة، وذلــك بحســب البنــك الدولــي. وقــد شــهد عــام 2019 هجــرة مــا يقــرب 

مــن 2٪ )250,000 شــخص( مــن ســكان غواتيمــاال هربــً مــن الفقــر والجفــاف.

لمحة عامة

تبلغ نسبة نساء المايا اللواتي 
يكملن المرحلة الثانوية في 

غواتيماال أقل من 20٪ بحسب 
أرقام الحكومة المحلية.

كان النتشــار جائحــة كوفيــد -19 عواقــب وخيمــة علــى الفتيــات الراغبــات فــي مواصلــة 

قامــت  الــذي  الدوليــة  التنميــة  بحــث  وبحســب  غواتيمــاال.  فــي  للمــدارس  الذهــاب 

بــه صحيفــة الجارديــان بدعــم مــن مؤسســة بيــل وميلينــدا جيتــس الخيريــة، فــإن 

ــن أي  ــدة م ــر ش ــت اآلن أكث ــة بات ــن المدرس ــات م ــراج الفتي ــة إلخ ــات االقتصادي الضغوط

وقــت مضــى. وتشــير التقديــرات إلــى أن 30 ألــف أســرة فــي غواتيمــاال قــد تدنى مســتواها 

ــاء فــي عــام 2020.  ــة الفقــر إلــى الفقــر المدقــع نتيجــة انتشــار الوب المعيشــي مــن حال

ــي  ــاال الت ــي غواتيم ــرًا ف ــً كبي ــل تحدي ــة يمث ــوء التغذي ــاء، كان س ــل الوب ــى قب ــن حت لك

ــة األطفــال. ــم فــي ســوء تغذي ــة السادســة فــي العال احتلــت المرتب

التحدي

المساواة بين 
الجنسين
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تعمــل مدرســة “مايــا امباكــت” فــي غواتيمــاال، الحائــزة على جائــزة زايد لالســتدامة لعام 

2019 ضمــن “فئــة المــدارس الثانويــة العالميــة”، علــى تفعيــل وتعزيــز إمكانــات الشــابات 

لقيــادة التغييــر اإليجابــي فــي المجتمعات المحلية لمدينة ســولوال.

تأسســت مدرســة “مايــا امباكــت” فــي عــام 2017، وهــي أول مدرســة ثانويــة فــي أمريــكا 

القــرن  الريفيــات بفــرص  المايــا  لربــط مواهــب فتيــات  الوســطى مصممــة خصيصــً 

ــى نفــس  الحــادي والعشــرين. وتتــم إدارة شــؤون المدرســة مــن قبــل نســاء ينتميــن إل

المجتمعــات التــي ينتمــي إليهــا الطــالب، كمــا يتــم التركيــز علــى إحــداث تأثيــر مســتدام 

ــة. وإمكانيــة تكــرار التجرب

ويمثــل مشــروع “الحديقــة العضويــة” أحــد أهــم الجهــود التــي تبذلهــا مدرســة “مايــا 

امباكــت”، حيــث تــم تصميــم الحديقــة لتكــون جــزءًا مــن منهــج “علــوم األرض” المرتبــط 

والغــداء  الفطــور  وجبــات  مــن  كجــزء  للطالبــات  مغــٍذ  طعــام  ولتوفيــر  بالمشــروع 

المدرســية.

وقــد مثلــت الحديقــة حــاًل مهمــً لمعالجــة أزمــة الغــذاء أثنــاء جائحــة كوفيــد -19، ويتم 

اســتخدمها اآلن كمركــز تدريــب حيــوي للطالبــات وأســرهن لتعلــم البســتنة العضويــة 

ــن.  ــي منازله ــهولة ف ــا بس ــن تطبيقه ــي يمك ــتدامة الت ــات المس والممارس

وقــد تــم االحتفــاء بالنهــج المبتكــر الذي اتبعتــه المدرســة لمواجهة جائحــة كوفيد -19 

مــن قبــل هيئــات دوليــة مهمــة هــي منصــة “openIDEO” ومؤسســة الشــباب الدوليــة، 

.”One Young World“ ومنظمــة

الحل

التأثير

عائلــة مــن عائــالت “الفتيــات الرائــدات” تلقــوا ســت 

دورات تدريبيــة فــي البســتنة العضويــة، حيــث قامــت 

منزلهــا،  فــي  عضويــة  حديقــة  بإنشــاء  منهــا  كل 

وشــمل ذلــك 42 مجتمعــً ريفيــً ضمــن مدينة ســولوال

 186

مــن خريجــي برنامــج “مايا ليجاســي” تلقــوا  دورات 
تدريبيــة افتراضيــة حول البســتنة العضوية

 50

ــف  ــى الص ــن إل ــاركات انتقل ــات المش ــن الطالب م
التالــي )بنــاًء علــى معاييــر وزارة التعليــم فــي 

غواتيمــاال(

٪98

ــزواج  ــدات يؤخــرن األمومــة وال ــات الرائ مــن الفتي
ــن ــة تعليمه لمتابع

٪100
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جلينــدي هــي معلمــة لمــادة العلــوم الطبيعيــة فــي مدرســة “مايــا امباكــت”، وتشــارك 

فــي إقامــة ورشــات عمــل ضمــن مشــروع “الحدائــق العائليــة” الــذي يســتخدم “حديقــة 

زايــد العضويــة” كمركــز للتدريــب.

تقــول جلينــدي: “ســاعدت حديقــة زايــد العضويــة الفتيات الرائــدات وعائالتهــن في تبني 

نظــام غذائــي صحــي عبر تمكينهن من زراعة األعشــاب والخضروات ضمــن منازلهن أثناء 

الجائحــة. كمــا ســاهم تطويــر الحدائــق العائليــة فــي دعــم األســر اقتصاديــً والحفــاظ 

علــى ســالمتها، حيــث ال تضطــر إلــى مغادرة منازلها لشــراء الخضار من األســواق المحلية 

والتعــرض لخطــر اإلصابــة بالمــرض”.

وتتابــع: “كان لــدى األمهــات المشــاركات فــي ورش العمــل أيضــً الكثيــر مــن المعرفــة 

الموروثــة حــول اســتخدام النباتــات الطبيــة ضمــن طقــوس التيمــازكال، حيــث يجلســون 

فــي حجــر حراريــة للتعــرق وعــالج األمــراض. لذلــك مــن المهــم البنــاء علــى تلــك المعــارف 

واالســتفادة مــن الثقافــة واللغــات المحليــة خــالل ورش العمــل”.

أالن هي منســقة مشــروع تشــرف على حديقة زايد العضوية في المدرسة، والعمل على 

تكــرار هــذا النموذج مع عائالت المايــا أثناء الوباء.

حيــث تقــول أالن: “أحــدث مشــروع الحدائــق العائليــة تأثيــرًا إيجابيــً فــي حيــاة أســر 

المايــا، وذلــك لكــون العديــد منهــا لــم تتــح لهــا فرصــة زراعــة محاصيلهــا الخاصــة نظــرًا 

لمحدوديــة المســاحة. لكــن ذلــك لــم يشــكل عائقــً أمــام تطويــر حديقــة عائليــة ضمــن 

ــع  ــت لجمي ــي أتاح ــة الت ــذه الفرص ــى ه ــوء عل ــليط الض ــً تس ــم أيض ــن المه ــزل. وم المن

ــز  ــك تعزي ــأن ذل ــن ش ــة. وم ــة وعضوي ــة صحي ــات بطريق ــة النبات ــة زراع ــالت إمكاني العائ

ــة فــي ســولوال”. ــة داخــل المجتمعــات الريفي ــر أطعمــة مغذي ــي وتوفي األمــن الغذائ

وفــي حديثهــا عــن أحــد المســتفيدين الرئيســيين مــن المشــروع، ســلطت أالن الضــوء 

علــى دونــا كلوديــا، وهــي إحــدى أوائل األمهــات اللواتي شــاركن في ورش عمــل الحديقة 

ــرض  ــرة تع ــا. وذات م ــي منزله ــات ف ــزرع أي نبات ــت ب ــا أن قام ــبق له ــم يس ــة، ول العائلي

ابنهــا للمــرض. فاســتخدمت بعــض األعشــاب الطبيــة التــي كانــت تزرعهــا فــي حديقتها 

لعالجــه وقــد شــفي بهــا، وهــو ما جعلها تدرك بشــكل ملمــوس أهمية هذا المشــروع.  

وفــي قصــة أخــرى حــول مــدى التأثير اإليجابي للمدرســة، نذكــر أيضً عائلــة دون ماتياس. 

دون هــو والــد إحــدى الفتيــات الرائــدات اللواتــي اســتفدن من مشــروع الحديقــة العائلية، 

حيــث تمكــن مــن إنتــاج كل مــا يحتاجــه مــن خضــروات لدرجــة أنــه تمكــن بيــع الفائــض 

ضمــن مجتمعــه، مــا أتــاح لــه الحصــول علــى مصــدر عمــل ودخــل ألســرته.

دراسة حالة

تولــي مدرســة “مايــا امباكــت”، الحائــزة علــى جائــزة زايــد لالســتدامة لعــام 2019 

ضمــن “فئــة المــدارس الثانويــة العالميــة”، اهتمامــً كبيــرًا بتعليــم الفتيــات الــذي 

ــات العالميــة، وهــي تعمــل علــى إعــادة  يمثــل أفضــل طريقــة لمواجهــة التحدي

تعريــف مفهــوم المدرســة ضمــن المناطــق الريفيــة بجواتيمــاال مــن خــالل توفيــر 

نمــوذج تعليمــي شــامل بالتــوازي مــع التركيــز علــى المــادة التعليميــة والثقافــة 

ــر  ــذه العناص ــأن ه ــن ش ــه م ــة أن ــد المدرس ــخصية. وتعتق ــة الش ــة وتنمي والهوي

ــى  ــائية قادرعل ــادات النس ــن القي ــل م ــداد جي ــبيل إلع ــكل الس ــة أن تش مجتمع

قيــادة تغييــر منهجــي.

تتســم مدرســة “مايــا امباكــت” ببعــض الشــروط والمقومــات الخاصــة بهــا، 

ثالثــة أضعــاف مقارنــة  بمقــدار  أكثــر  تدريــس  توفيــر ســاعات  تشــمل  والتــي 

بالمــدارس العامــة، والتركيــز بشــكل متســاٍو علــى المحتــوى غيــر األكاديمــي 

ــة  ــو األمي ــاب، ومح ــة باإلنج ــة الخاص ــة الصحي ــاءات، والمعرف ــل الكف ــم مث المه

الماليــة، والوعــي المدنــي.

باإلضافــة إلــى ذلــك، تتبنــى المدرســة نهجــً مبتكــرًا يتمثــل فــي توفيــر صفــوف 

دراســية تركــز علــى الطالبــات وتضمــن مشــاركتهن وكفاءتهــن فــي ســبع 

مجــاالت أساســية هــي التفكيــر النقــدي، واألداء المتميــز، والمرونــة، وعقليــة 

التطويــر، ومهــارة مشــاركة األفــكار، والتبــادل الثقافــي.

بالنفــع  تعــود  أهــداف  أربعــة  علــى  المدرســة  وابتــكارات  برامــج  تتمحــور 

علــى فتيــات المايــا فــي المناطــق الريفيــة بغواتيمــاال، وتشــمل االســتقاللية 

“عائلتهــا  ومفهــوم  الحيــاة،  مــدى  التعلــم  إمكانيــة  وتوفيــر  االقتصاديــة، 

ــة  ــى المعرف ــتندة إل ــارات مس ــاذ خي ــن اتخ ــات م ــن الفتي ــذي يمّك ــروطها” ال بش

لمنــع الــزواج واألمومــة بشــكل مبكــر، باإلضافــة إلــى ترســيخ مفهــوم “التمكــن 

للتمكيــن” الــذي يــزود الفتيــات بــاألدوات الالزمــة ليصبحــن قائــدات فــي منازلهــن 

ومدارســهن ومجتمعاتهــن مــن أجــل بنــاء مجتمــع أكثــر إنصافــً.

نبذة حول مدرسة “مايا امباكت”
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تحقيق أهداف 
األمم المتحدة 

للتنمية 
المستدامة 
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ســاهمت جائــزة زايــد لالســتدامة منــذ تأسيســها عــام 2008، بشــكل فاعــل فــي الجهــود 

ــم.  ــاء العال ــع أنح ــي جمي ــتدامة ف ــة المس ــود التنمي ــادة جه ــن وقي ــى تمكي ــة إل الرامي

وتعتبــر الجائــزة اســتكمااًل لمســيرة االســتدامة العالميــة واإلرث اإلنســاني الــذي بــدأه األب 

المؤســس لدولــة اإلمــارات؛ الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان، طيــب اهلل ثــراه، وإيمانــه 

بــأن عمليــة التقــدم واالزدهــار يجــب أن تشــمل الجميــع دون اســتثناء، وهــو النهــج الــذي 

تبنتــه دولــة اإلمــارات فــي مجــال االســتدامة. 

ــرام  ــاًل وإب ــركً عاج ــتدامة تح ــة المس ــدة للتنمي ــم المتح ــداف األم ــق أه ــب تحقي ويتطل

ــع  ــوازي م ــداف بالت ــذه األه ــق ه ــري تحقي ــي أن يج ــتثنائية. وينبغ ــة اس ــراكات عالمي ش

ــن  ــاواة بي ــى المس ــو إل ــم، وتدع ــة والتعلي ــة للصح ــي األولوي ــي تعط ــتراتيجيات الت االس

الجنســين وعــدم التفريــق بينهمــا، وتحفــز النمــو االقتصــادي، فضــاًل عــن الحــد مــن 

ــدة. ــتويات ع ــى مس ــتدامة عل ــة المس ــم التنمي ــي ودع ــر المناخ ــات التغي تداعي

وقــد بلــغ عــدد الفائزيــن بهــذه الجائــزة حتــى اآلن، 86 فائــزًا مــن مختلــف أنحــاء العالــم 

ســاهموا جميعــً، بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة، فــي إحــداث تأثيــر إيجابــي فــي حيــاة 

مــا يزيــد علــى 370 مليــون شــخص يعيشــون فــي مجتمعــات متفرقــة عــن طريــق 

تطبيــق حلــول مســتدامة ســاهمت فــي تســريع التنميــة والجهــود اإلنســانية، ومعالجــة 

ــاه بشــكل فعــال، فضــاًل  ــا الملحــة المتعلقــة بالصحــة والغــذاء والطاقــة والمي القضاي

عــن النهــوض بقطــاع التعليــم.

وتشــكل الجائــزة منصــة تجمــع العديــد من الــرواد المنتشــرين حــول العالم، كالشــركات 

الصغيــرة والمتوســطة، والمنظمــات غيــر الربحيــة، والشــباب، حيــث تعمــل بذلــك علــى 

االســتجابة للدعــوات التــي أطلقتهــا األمــم المتحــدة لتعزيــز التعــاون الدولــي للتغلــب 

علــى التحديــات. وتقــف الجائــزة حاليــً فــي طليعــة الجهــود العالميــة الراميــة الــى 

تطبيــق حلــول التنميــة المســتدامة الممكنــة، مــن خــالل المشــاريع التــي ينفذهــا 

الفائــزون بالجائــزة والتــي تســاهم فــي مســاندة المجتمعــات والــدول ومســاعدتها على 

تحقيــق 14 هدفــً مــن األهــداف الـــ 17 للتنميــة المســتدامة التــي أقرتهــا األمــم المتحدة.

وقــد رّســخت الجائــزة مكانتهــا كمســاهم فــي تعزيــز جهــود االســتدامة العالميــة 

بفضــل تطبيــق حلــول فاعلــة لمواجهــة الفقــر، ورفــع مســتوى الخدمــات الصحيــة 

ــة  ــاه النظيف ــر المي ــين، وتوفي ــن الجنس ــاواة بي ــي، والمس ــتوى المعيش ــين المس وتحس

وخدمــات الصــرف الصحــي.

بالتنميــة  الشــامل  اإلمــارات  دولــة  التــزام  فــي  األساســية  مســاهمتها  عــن  وفضــاًل 

المســتدامة، فــإن الجائــزة تمثــل عنصــرًا محوريــً فــي رؤيــة الدولة المســتقبلية فــي مجال 

االســتدامة وشــهادة حيــة علــى مواصلــة اإلرث الغنــي للشــيخ زايــد طيــب اهلل ثــراه.
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 ،�تضافرت جهود الفائزين بجائزة زايد لالستدامة، والبالغ عددهم حتى ا�ن 86 فائز
استجابة للدعوات التي أطلقتها ا�مم المتحدة لتعزيز التعاون الدولي من أجل 

الدفع قدم� بجهود االستدامة العالمية. 

�86 فائز

الفائزون

200920102011

تويوتا موتور كوربوريشين

شينجرونج شي

مؤسسات التنمية الدولية بالهند

فيستاس

أموري لوفينز

شنايدر إلكتريك

مشروع ا�فصاح عن الكربون

أورب انرجي

صندوق الدفاع عن البيئة

د. أشوك جادجيل

ديبال باروا

د. مارتن غرين

2012

سيمنز

سيريس

دي اليت

البروفسور جوسيه جولديمبرج 

سيكونداريا تيكنيكا 120 (المدرسية 
الثانوية الفنية 120)

مدرسة الشيخ خليفة بن زايد بنغالديش 
ا�سالمية

كلية أوكيهامبتون

مدرسة كيريا للتعليم الثانوي

2013

أيه بي بي

فراونهوفر آي إس إي

أبيلون كلين إنيرجي

وانج تشوان فو 

كالكيري سانجيت فيديااليا

مدرسة جورجي روسكا كودريانو 
الوطنية

مدرسة خليج نخاتا

مدرسة تونغا الثانوية

2014

باناسونيك

إم كوبا 

ليتر أوف اليت

آل غور

أكاديمية مونرو

مدرسة ملبورن للبنات 

مدرسة واترفورد كامهالبا

مدرسة أدو الثانوية

كلية بيترو راريش الوطنية 

2015

شركة بي واي دي

كوبرنيك

زوال إلكتريك (أوف جريد إلكتريك 
سابق°)

د. جرو هارلم برونتالند

مؤسسة غابرييل بالزاس التعليمية

مدرسة "إس أو إس إتش جي شيخ" 
الثانوية

أكاديمية العلوم في كوريا

مدرسة كشمير الثانوية

2016

جنرال إلكتريك

سونن 

براكتيكال أكشن

لي جونفينج

مدرسة "اونيداد إديوكاتيفا ساغرادو 
كورازون 4"

كلية بلفيدير

مركز ستريهي للبنات

مدرسة جرين بالي

مدرسة هونفيل الثانوية

2017

جوجل

سونا ديزاين

سيلكو

شوجي ناكامورا

مركز مباراكايو التعليمي

مدرسة فالديمير نازور

ثانوية عودة السعدية

مدرسة بيان البحرين النموذجية

مدرسة موتوفوا الثانوية

2018

وي كير سوالر

سانكو

بي بوكس المحدودة

ايكو سوليوشن فور تومورو توداي

مدرسة ذا امباكت- استريلال دي مار

جيمنازيوم جوذا

المدرسة ا¹مريكية في دبي

أكاديمية ذا أفريكان ليدرشيب

ستيودانتس اديوكيشنال آند كالتشر 
موفمينت أوف الداخ

مدرسة مونتينلوبا ناشونال الثانوية

2019

جلوبهي

مؤسسة أوكوافو

كهربائيون بال حدود

سيريس إيميجنغ

أير باتاال

كلية العالم المتحدة

مدرسة ا¹مل جونيور الثانوية

مدرسة حكيمي عليو داي الثانوية

مدرسة بلوم نيبال

مدرسة "أوتان تاراوا إيتا" الثانوية

2020
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إحداث تأثير إيجابي في 
حياة 370 مليون شخص بفضل 

مشاريع الفائزين بالجائزة

التأثير العالمي

في  إيجابي  تأثير  إحداث  إلى  لالستدامة  زايد  جائزة  تهدف 
مجتمعات  في  يعيشون  الذين  ا�شخاص  ماليين  حياة 
تطبيق  طريق  عن  العالم  حول  دولة   150 ضمن  متفرقة 
والجهود  التنمية  تسريع  في  تساهم  مستدامة  حلول 
بالصحة  المتعلقة  الملحة  القضايا  ومعالجة  ا¤نسانية، 
والغذاء والطاقة والمياه بشكل فعال، فضًال عن النهوض 

بقطاع التعليم

تأهيل 12 مليون شخص 
من خالل التدريب والتأهيل

توفير أطعمة مغذية 
لـ 2,3 مليون شخص  

توفير الرعاية الصحية لـ 216 ألف 
من النساء والمواليد الجدد

يشير إلى الدول التي تم الوصول 
إليها من خالل التأثير ا�يجابي 

لحلول ومشاريع الفائزين بالجائزة

يشير إلى الدول التي لم يتم 
الوصول إليها بعد 

مفتاح الخريطة:
 

تزويد 53 مليون منزل
 بالطاقة المتجددة

 

حصول 442 ألف شخص
 على رعاية صحية بتكاليف معقولة

تمكين  أكثر من 11 مليون شخص 
من الحصول على مياه نظيفة

 وبأسعار معقولة 

 



111

تسعى الجائزة من خالل شبكة شركائها، إلى تطبيق حلول 
التنمية المستدامة الممكنة، والتي تساهم في مساندة 

المجتمعات والدول ومساعدتها على تحقيق 14 هدف� من 
ا�هداف الـ 17 للتنمية المستدامة التي أقرتها ا�مم المتحدة.

تحقيق 14 هدف� من اهداف 
التنمية المستدامة في 150 دولة 

تحقيق أهداف التنمية المستدامة

جنوب شرق آسياأفريقيا جنوب آسيا

شرق آسياآسيا الوسطى

أمريكا الشماليةالشرق ا�وسط

أوروباجنوب امريكاأوقيانوسيا
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إن النجــاح الــذي حققتــه جائــزة زايــد لالســتدامة يرســي أسســً قويــة لتحقيــق المزيــد مــن التطــور فــي 

المســتقبل. وســتبقى رؤيــة الشــيخ زايــد محــور مهمتنــا، كمــا أن إنجــازات الفائزيــن الســابقين بالجائــزة ســتكون 

ــتواصل  ــً، س ــدة عالمي ــا الرائ ــل مكانته ــم. وبفض ــاء العال ــع أنح ــن جمي ــتقبل م ــي المس ــحين ف ــزًا للمرش حاف

ــا. ــز اســتدامة كوكبن ــم بمــا يســهم فــي تعزي ــدان حــول العال ــر المجتمعــات والبل ــزة مســاعيها لتطوي الجائ

تتوجــه جائــزة زايــد لالســتدامة بالشــكر إلــى شــركائها الذيــن أبــدوا التزامــً ودعمــً كبيريــن لترســيخ رؤيــة الجائــزة ورســالتها 

العالميــة ضمــن مختلــف مناطــق العالــم والقطاعــات.

ونفخــر بــأن ينضــم إلينــا فــي جهودنــا المتواصلــة لتكريــم اإلنجــازات المميــزة مجموعــة مــن أبــرز رواد االســتدامة الملهميــن 

حــول العالــم، حيــث نتعهــد معــً علــى المضــي فــي دعــم المؤسســات واألفــراد الذيــن يســاهمون فــي رســم معالــم 

ــة. ــال القادم ــر األجي ــل خي ــن أج ــتدامة م ــال االس ــي مج ــا ف ــق أهدافن ــون تحقي ــتقبل ويدعم المس

فخامة أوالفور راجنار جريمسون
رئيس جمهورية أيسلندا السابق

رئيس لجنة تحكيم جائزة زايد لالستدامة

ــزة منــذ انطالقهــا قبــل أكثــر مــن عقــد مــن الزمــن فــي تضافــر جهــود المــدارس والشــركات  ســاهمت الجائ

واألفــراد والمجتمعــات مــن أجــل تبنــي نهــج يقــوم علــى حمايــة البيئــة والتنميــة المســتدامة، والعمــل معــً 

مــن أجــل تحقيــق تقــدم ملمــوس فــي مواجهــة التغيــر المناخــي. وآمــل أن تواصــل هــذه الشــبكة العالميــة 

ــز االلتــزام بالطاقــة المتجــددة، وتوفيــر حلــول تســهم فــي ترســيخ  دورهــا فــي توســيع آفــاق االبتــكار، وتعزي

ــراه. رؤيــة األب المؤســس الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان، طّيــب اهلل ث

معالي أحمد علي الصايغ
وزير دولة

عضو لجنة تحكيم جائزة زايد لالستدامة

ــة ال تقبــل  إن تحقيــق االســتدامة ومعالجــة تأثيــرات تغيــر المنــاخ يفــرض حاجــًة ملحــة التخــاذ خطــوات فوري

التأجيــل. وأنــا أدعــو كل فــرٍد منــا إلــى تحمــل مســؤوليته مــن أجــل بنــاء مســتقبٍل أفضــل لكوكبنــا، ال ســيما وأن 

بقــاء الوضــع علــى حالــه ســيعود بنتائــج ســلبية لــن يكــون العالــم قــادرًا علــى تحمــل تبعاتهــا.

د. غرو هارلم
رئيسة الوزراء النرويجية السابقة

فائزة بالجائزة عام 2016 عن “فئة أفضل إنجاز شخصي”

شهادات 
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ــاء  ــق إنجــازات تســاهم فــي بن ــى تحقي ــن يســعون إل ــد لالســتدامة علــى تشــجيع هــؤالء الذي ــزة زاي تركــز جائ

مســتقبل أفضــل للبشــرية، وتحتفــي بإســهاماتهم، وتحفــز اآلخريــن علــى ســلك ذات المســار وتقديــم إنجــازات 

تســتحق التكريــم. علينــا الحــرص علــى اتخــاذ خيــارات حكيمــة، وإن المســتقبل مرهــون بهــذا النــوع مــن الــرؤى 

التــي يجســدها الفائــزون بالجائــزة الذيــن يمثلــون كوكبــة مميــزة أفخــر بانتمائــي إليهــا.

آل غور
نائب الرئيس األمريكي األسبق

 فائز بالجائزة عام 2015 عن “فئة أفضل إنجاز شخصي”
أضــاف الفــوز بالجائــزة فــي عــام 2018 قيمــة ملحوظــة إلــى أعمــال “ســونا ديزايــن” ككل، حيــث اســتفدنا مــن 

ــا  ــح عالمتن ــي أن تصب ــاهمت ف ــي س ــدة والت ــات الجدي ــق الصفق ــل تدف ــاءت بفض ــي ج ــا الت ــن المزاي ــد م العدي

التجاريــة معتــرف بهــا بشــكل كبيــر فــي مجــال تكنولوجيــا الطاقــة الشمســية واإلنــارة الذكيــة، باإلضافــة إلــى 

عقــد مجموعــة مــن الشــراكات االســتراتيجية الجديــدة. بشــكل عــام، ســاهمت الجائــزة فــي تحســين قدرتنــا 

علــى تنويــع وتطويــر حلــول طاقــة شمســية مســتدامة لتلبيــة مختلــف األســواق الناميــة والمتطــورة.

توماس صاموئيل
مؤسس ورئيس شركة “سونا ديزاين”

فائز بالجائزة عام 2018 ضمن “فئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة”

مكنتنــا جائــزة زايــد لالســتدامة مــن تحقيــق تقــدم كبيــر مــن حيــث تطويــر منصــة “تجمــع الطائــرات المســّيرة”، 

والربــط بيــن المزيــد مــن الطائــرات المســيرة ومشــغليها حــول العالــم، وذلــك مــن أجــل الحصــول علــى بيانــات 

قيمــة مــن شــأنها مســاعدة المجتمعــات فــي مختلــف أنحــاء العالــم علــى التنبــؤ بشــكل أكثــر فعاليــة 

ــدة  ــراكات جدي ــرام ش ــا إلب ــال أمامن ــاح المج ــي إفس ــزة ف ــا بالجائ ــاهم فوزن ــا س ــة. كم ــي األوبئ ــال تفش الحتم

وتوســيع شــبكة عمالئنــا.

هيلينا سامسيو
مؤسس ورئيس تنفيذي

شركة “جلوبهي”، فائزة بالجائزة عام 2019 ضمن “فئة الصحة”

ــرة  ــركات الصغي ــة، والش ــاريع االجتماعي ــجيع المش ــم وتش ــخية لدع ــة س ــتدامة منح ــد لالس ــزة زاي ــدم جائ تق

والمتوســطة، والمنظمــات غيــر الربحيــة، التــي تحقــق إنجــازات مهمــة فــي مجــاالت الصحــة والغــذاء والطاقــة 

والميــاه، مــن أجــل إحــداث تأثيــر ايجابــي كبيــر فــي حيــاة اإلنســان حــول العالــم.

السير ريتشارد برانسون
مؤسس مجموعة فيرجين 

عضو لجنة تحكيم جائزة زايد لالستدامة
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فــي   )2020 فــي   20( اإلنســانية  المبــادرة  المتحــدة  العربيــة  اإلمــارات  دولــة  أطلقــت 

ديســمبر 2019، وذلــك ترســيخً إلرث األب المؤســس الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان 

المبــادرة  العمــل اإلنســاني واالســتدامة، حيــث تتولــى  ثــراه” فــي مجــال  “طيــب اهلل 

ــن  ــات وحلــول مســتدامة جــرى تطويرهــا مــن قبــل الفائزي ــرع بتقني اإلشــراف علــى التب

والمرشــحين النهائييــن لجائــزة زايــد لالســتدامة. وتهــدف كافــة الحلــول والتقنيــات 

التــي يجــري توزيعهــا علــى مجتمعــات متضــررة فــي أنحــاء مختلفــة مــن العالــم، إلــى 

ــاه. ــر إلحاحــً فــي قطاعــات الصحــة، والغــذاء، والطاقــة، والمي ــات األكث معالجــة التحدي

ــد لالســتدامة هــذه المبــادرة بالتعــاون مــع شــركائها ســوق أبوظبــي  ــزة زاي وتقــود جائ

العالمــي، وصنــدوق أبوظبــي للتنميــة، ومبادلــة للبتــرول، ووزارة التســامح والتعايــش 

ــن  ــركاء المنضمي ــدث الش ــا” أح ــي باريب ــي إن ب ــك “ب ــدر”، وبن ــركة “مص ــارات، وش ــي اإلم ف

ــركاء  ــى ش ــت إل ــي انضم ــم الت ــد الفطي ــة ماج ــى مجموع ــة إل ــادرة، باإلضاف ــم المب لدع

ــر واألردن. ــي مص ــروعين ف ــم مش ــام 2020 لدع ــالل ع ــادرة خ المب

وتســعى مبــادرة )20 فــي 2020( إلــى خلــق بيئــة مســتقرة وتمكيــن المجتمعــات التــي 

يتــم تزويدهــا بالحلــول، كمــا تأتــي المبــادرة انســجامً مــع التــزام جائــزة زايــد لالســتدامة 

لتحقيــق  دعمهــم  عبــر  النهائييــن  والمرشــحين  الفائزيــن  مــع  بالعمــل  المتواصــل 

أهدافهــم وإتاحــة المجــال لحلولهــم لتصــل إلــى أكبــر عــدد ممكــن مــن األشــخاص حول 

العالــم. ويتمحــور الهــدف الرئيســي للمبــادرة حــول تمكيــن المجتمعــات ومســاعدتها 

علــى تحقيــق النمــو المســتدام وتحقيــق أهــداف األمــم المتحــدة للتنميــة المســتدامة.

قامــت المبــادرة منــذ إطالقهــا بتوزيــع تقنيــات وحلــول مســتدامة فــي ثمانيــة دول فــي 

ــى  ــواًل إل ــاءة وص ــات اإلض ــن تقني ــة م ــول المقدم ــت الحل ــى، وتراوح ــة األول ــار المرحل إط

تحســين خدمــات الميــاه والصــرف الصحــي. 

ووصلــت أعــداد المســتفيدين ضمــن المرحلــة األولــى مــن المبــادرة إلــى أكثر مــن 110 آالف 

شــخص يعيشــون فــي دول نيبــال وتنزانيــا وأوغنــدا واألردن ومصــر وكمبوديــا ومدغشــقر 

وإندونيسيا.

20 في 2020
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ومــن أجــل ضمــان اســتمرارية المبــادرة وتأثيرهــا علــى المــدى الطويــل، تــم تغييــر اســمها 

فــي عــام 2021 مــن )20 فــي 2020( ليصبــح )مــا بعــد 2020(. 

وقــد حــددت مبــادرة )مــا بعــد 2020( 12 دولــة أخــرى لنشــر الحلــول والتقنيــات فــي 

ــد مــن التأثيــر اإليجابــي  ــى إحــداث مزي إطــار المرحلــة الثانيــة، حيــث تســعى المبــادرة إل

واإلنســاني علــى المســتوى العالمــي والوصــول إلــى المجتمعــات التــي تســتحق الدعــم 

فــي جميــع أنحــاء العالــم، ال ســيما فــي ضــوء جهــود الــدول لتحقيــق التعافــي التدريجي 

مــن الجائحــة.

بــدأت المرحلــة الثانيــة مــن المبــادرة فــي بنغالديــش، الفلبيــن، وروانــدا ليصــل تأثيرهــا 

ــى 150,600 شــخص. ــي إل اإلجمال

وتســتمر المبــادرة “مــا بعــد 2020” أيضــً فــي نشــر حلــول وتقنيــات مســتدامة فــي الــدول 

التاليــة: كوســتاريكا وماليزيــا وفيتنــام والهنــد ولبنــان والســودان وإثيوبيــا وكولومبيــا 

وبيــرو. 

ما بعد 2020
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يشير إلى الدول التي اكتملت فيها 
عمليات نشر حلول مبادرة "ما بعد 

"2020

يشير إلى الدول التي تجري فيها حالي� 
عمليات نشر حلول مبادرة "ما بعد 

"2020

مفتاح الخريطة:

اندونيسيا

كمبوديا مـصـر أوغندة    تــنزانيا نيبــال

المشروع:  أنظمة لتعزيز جودة الطحين

الفائز:         سانكو، 2019     

الفئة:         الغذاء

التأثير:       توفير ا�طعمة المغذية لـ 50,000  
�                من ا�طفال والبالغين يومي

المشروع:  حقائب تعمل بالطاقة   
الشمسية ( لمراكز الصحة     

والتوليد)  

وي كير سوالر، 2019 الفائز:  

الصحة الفئة:  

التأثير:         توفير رعاية صحية أفضل لـ 12,000        
من ا�مهات والمواليد الجدد   

المشروع:  مصابيح شمسية للشوارع 

الفائز:         "سونا ديزاين"، 2018

الفئة:         الطاقة 

التأثير:         توفير الطاقة لـ 3,500 شخص 

المشروع:   وحدات لتنقية المياه

المرشح       أغير انسمبليه أسوسييشن    
                    (سيف ووتر كيوب)، 2019

الفئة:          المياه

التأثير:           توفير مياه نظيفة لـ 4,000 شخص

المشروع:  نظم طاقة شمسية منزلية

الفائز:          "دي اليت"، 2013; تنفيذ   
المشروع بالتعاون مع     
منظمة"كوبرنيك"، 2016       

الفئة:        الطاقة 

التأثير:        توفير طاقة لـ 20,700 شخص     
�                   يومي

                   

حقائب تعمل بالطاقة   المشروع:  
الشمسية ( لمراكز الصحة    

                    والتوليد)

الفائز:          وي كير سوالر، 2019

الفئة:          الصحة

التأثير:        توفير رعاية صحية أفضل  
                   لـ 6000 من ا�مهات  

                   والمواليد الجدد

روانــــداالفلـبينمدغشقر 

المشروع:  مضخات مياه هيدروليكية

المرشح      مؤسسة "الترناتيف   
انديجيناس ديفولبمنت"، 2020                 

الفئة:    المياه

تمكين 18,000 شخص من الوصول   التأثير:   
إلى المياه وتحسين خدمات                  

الصرف الصحي               

المشروع:  نظم طاقة شمسية منزلية 

المرشح        

الفئة:         الطاقة

التأثير:         توفير الطاقة لـ 3,000 شخص،  
مما سيساهم في تحسين     
الرعاية الصحية والتعليم     

والنشاط االقتصادي    

المشروع:   وحدات لتنقية المياه

الفائز:           أغير انسمبليه أسوسييشن    
(سيف ووتر كيوب)، 2019  

المياه الفئة:  

توفير مياه شرب نظيفة    التأثير:  
�لـ 5,000 شخص يومي  

بنغالديش

المشروع:   عيادات طبية

المرشح      منظمة "ون فاميلي   
هيلث"، 2020  

الفئة:          الصحة

التأثير:         توفير الرعاية الصحية وا�دوية  
                    ا�ساسية لـ 20 ألف شخص،      

وتمكين 4 ممرضات من رائدات    
ا�عمال الفتتاح وإدارة عياداتهن    

الخاصة  

12356

7891011

خارطة توضح مواقع توزع المشاريع
دولة   11 2020 على نطاق عالمي واسع، وتتوزع عبر  تنتشر حلول ومشاريع مبادرة ما بعد 
وتغطي حيزاً جغرافيًا كبيراً في جنوب الكرة ا�رضية. وتوفر المبادرة حلوًال مهمة تساهم 
العالم،  أنحاء  جميع  في  المستفيدين  من  كبير  عدد  حياة  في  إيجابي  تأثير  إحداث  في 

وتسّخر التكنولوجيا من أجل خير ا£نسانية وتعزز التنمية الشاملة والمستدامة.

المشروع:  مصابيح شمسية للشوارع 

الفائز:        "سونا ديزاين"، 2018

الفئة:         الطاقة 

التأثير:         توفير الطاقة لـ 3,000 شخص 

ا�ردن 4

:النهائي

:   النهائيكهربائيون بال حدود، 2020  :   النهائي:النهائي
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