
 

 

 

 

 

 

 

: شبكات شمسية 0202مشروع صندوق المناخ الثاني لعام 

 صغيرة لميانمار

 

 

 

ي أكير 
 
بلدا حول العالم وتعمل عىل  04إيكوطاقة هي عالمة بيئية غير ربحية للطاقة المتجددة. تعمل إيكوطاقة ف

ي جميع انحاء العالم. 
 
 االنتشار ف

 ل بنا االتصااو  موقعنا من صفحتنا الرسمية، كما يمكنك االطالع أكير عىل مقالتنا عىل  لمقال هذا الملف هو ترجمة

 لمزيد من المعلومات. 

https://www.ekoenergy.org/toyota-baltic-as-uses-ekoenergy-labelled-renewable-electricity/
https://www.ekoenergy.org/
https://www.ekoenergy.org/
https://www.ekoenergy.org/about-us/contact-us/


 

 

 الطاقة الشمسية لميانمار

 

 

 

ي جميع أنحاء 
 
نحن قادرون عىل تمويل مشاري    ع  العالم،بفضل المساهمات من مستخدمي إيكوطاقة ف

ي وقت سابق من هذا العام أطلقنا دعوة للمشاري    ع ونحن 
 
ي لن تتم بدون مساعدتنا. ف

الطاقة المتجددة الت 

ا بمساعدة لجنة تحكيم مستقلة ً  تأثتر
حات الواعدة واألكتر  .اآلن نختار المقت 

 

ا هو مبادرة لتوسيع نطاق الشبكات ا
ً
ي والية أحد المشاري    ع المختارة حديث

لمصغرة للطاقة المتجددة ف 

، وع تابع لمنظمة ميانمار، راخير  اإليطالية غتر الحكومية. وسيمنح صندوق  Istituto Oikos وهو مشر

كة إيكوطاقة مبلغ  ي سيتم استكمالها بمنح أخرى من  تنفيذه،يورو من أجل  00222المناخ التابع لشر
والت 

 .مانحير  آخرين

 

وع بت   باختصار، ي مجتمعير  سيسمح المشر
ة للطاقة الشمسية ف  ي منطقة  نائيتير  كي  ببكات صغتر

ف 

وع،ثاندوي بوالية راخير  الجنوبية.  ي  المشر
وع الطاقة الشمسية السابق الممول  الواقع،ف  هو متابعة لمشر

ا مع 
ً
ي تم إنشاؤها سابق

ي عىل العالقات الت 
ي تحمل عالمة إيكوطاقة وسيبت 

من قبل مستهلكي الكهرباء الت 

ي مزودين المحليير  والسلطات المحليال
كات الطاقة الكهربائية Kyeintali مكت  بلدةة ف   .التابع لشر

 

ي الحصول عىل الطاقة المتجددة والموثوقة ل  
وع المساواة ف  . القرى هي  02سيضمن المشر ي قريتير 

أرسة ف 

ي المصدر الرئيسي للدخل من األنشطة الزراعية )متوسط  ريفية،مجتمعات 
حجم األرض حيث يأت 

وأنشطة الصيد )الكفاف(. المجتمع ليس لديه  الموسمية،واألعمال  (،فدان 0-0المزروعة حس  األرسة 

وسير  هي أجهزة اإلضاءة الوحيدة المتاحة  .أي وصول إىل مصادر الطاقة. الشموع ومصابيح الكتر



 

 

 

 التعاون والخبرة

ي ميانمار 
 
ي للكهرباء ف

نامج الوطت  فقط من سكان والية راخير   ٪6، كان  0232-0200قبل تفعيل التر

ح مع برنامج الكهربة  يحصلون عىل الكهرباء. تتوافق منطقة التدخل المختارة وحل الطاقة النظيفة المقت 

كات الطاقة  ي رسر
 
ي هذا ويستند إىل تقييم دقيق لالحتياجات يتم إجراؤه بدعم من مسؤول المدينة ف

الوطت 

 .(EPC) الكهربائية

 

ي ل يسمح الحضور 
ي مجال التدخل باستخدام المعرفة من المجتمع المحىلي  Istituto Oikos التاريخ 

ف 

 ، وع عىل المشاركة والملكية من قبل المجتمع المحىلي
والديناميكيات المحلية واإلمكانيات. سيعتمد المشر

اكهم ودعمهم لتطوير إدارة تشا ي لهم وإرسر
كي ، وتقديم التدري  الفت  ي أعمال الت 

اكهم ف  كية للمحطة ر وإرسر

ي القرى المجاورة لتحقيق نجاحات مماثلة
ا أن تتكرر اإلجراءات ف 

ً
 .تهدف إىل تقليل هدر الطاقة. ونأمل أيض

 

 المساهمة في العديد من أهداف التنمية المستدامة

 

كتر  عىل التخفيف من 
ي تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ال سيما الت 

ا إىل المساهمة ف 
ً
وع أيض يهدف المشر

ة غتر ح دة الفقر، من خالل توفتر الوصول إىل خدمات الطاقة المستدامة للمجتمعات الريفية الفقتر

 .المتصلة

وع لكهربة المجتمعات الريفية من خالل حلول  :7الهدف رقم )طاقة نظيفة وبأسعار معقولة(: يروج المشر

 .للشبكة الوطنية الطاقة المتجددة ويصل إىل المناطق النائية حيث ال توجد البنية التحتية

(: تحسير  الوصول إىل خدمات  :0الهدف رقم  من أهداف التنمية المستدامة )المساواة بير  الجنسير 

لية،  ي المهام المت  
الطاقة يؤثر بشكل كبتر عىل سبل عيش المرأة من خالل تقليل الوقت الذي يقضيه ف 



 

 

ي أنشطة أخرى م
 
ليم ثل توليد الدخل والتعوتحسير  جودة صحتهن، وإتاحة الوقت لهن للمشاركة ف

 .والوقت مع األطفال وأوقات الفراغ

(: يقلل استخدام الطاقة المتجددة من  :31 الهدف رقم ي
من أهداف التنمية المستدامة )العمل المناخ 

، وما إىل ذلك( ، وبالتاىلي يقلل من إزالة  وسير  الحاجة إىل اللجوء إىل مصادر الطاقة التقليدية )الخش  والكتر

ي التكيف مع تغتر المناخ والقدرة  الغابات
 
وانبعاثات غازات االحتباس الحراري ؛ تقديم نفسها كأداة قوية ف

 عىل التكيف معه

ي  :34الهدف 
 
من أهداف التنمية المستدامة )الحد من عدم المساواة(: تساعد كهربة المناطق النائية ف

ية ية وببه الحض   .تقليص الفجوة بير  المناطق الحض 

ي العديد من أهداف التنمية المستدامة األخرى مثل الهدف كما أنه يس
ة ووضوًحا ف  اهم بطريقة أقل مبارسر

 .)التعليم الجيد( 0 ال الهدف)تحسير  التغذية( و 2 ال الهدف)الحد من الفقر( و 3رقم 

 0202مايو  31نُشر في 


