
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الطاقة الشمسية لمراكز الوالدة في مدغشقر

 

 

 

 :بخار الأ

 

أعرمأ ي
أالمنرطقأأ90111منحتأإيكوطرقةأأ،9102ف  ي

أوحداتأللوالدةأبرلطرقةأالشمسيةأف  ي
أثمرن  يو وألتجهي  

وعأوتنفيذهأمنأقال .أ Santé Sud الريفيةأمنأمدغشقر.أتمأإعدادأالمشر كرئهمأالمحليي   برلتعرونأمعأشر

أوحداتأمجتمعيةألألمومةأ،9191بحلولأنهريةأعرمأ ي
أستأمنأأصلأثمرن  ي

 .يتمأإنشرءأاللواحأالشمسيةأف 

 عملأالقربالتأالعرمالتألحسربهنأالخرص

أالاالد.أ ي
أالمشكالتأالصحيةأف  منأالوالداتأالأتتمأبمسرعدةأأ٪66تعدأالصحةأالجنسيةأواإلنجربيةأمنأأكير

أأبخصرئ ي
.أالمنرطقأالريفيةأف  أمؤهلي   أصحيي   أأمدغشقر،منأسكرنأأ٪أ01موطنأأمدغشقر،يي   أالكير هي

أحكوميةأمعنيةأ Santé Sud منظمةتعرونتأأالمشكلة،تض  ا.ألمعرلجةأهذهأ أمنظمةأفرنسيةأغي  ،أوهي

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/


 

 

برلتنميةأالمستدامةأ،أمعأالمجتمعرتأوالسلطرتأالمحلية.أقر واأإنشرءأالعديدأمنأالقربالتأ

أوحداتأالمومةأالعرم ي
 
أثمرنيةأمجتمعرتأ يفيةأنرئيةأالخرصة،التألحسربهنأالخرصأف ي

 
 .ف

 

أمنأ أمستقًراأللكهربرءأأإيكوطرقة،بدعمأمرلي
ً
حصلتأكلأوحدةأأمومةأعىلأمعداتأكهروضوئيةأتضمنأوصوال

أأمركنأمعيشةأالقربالتأاليومية،وتكرليفأتشغيلأمنخفضة.أنظًراألنأالكهربرءأتسهلأالحيرةأ ي
 
أأسواءأف ي

 
أوأف

.أإنهأيتيحأاستخدامأثالجةأأالعيردات، أبشكلأكبي  وعأيحسنأالظروفأالمعيشيةأللسكرنأالمحليي   فإنأالمشر

أونهرً اأوشحنأالهواتفأالمحمولةأأوالدوية،لحفظأاللقرحرتأ
ً
أليال ويوفرأاإلضرءةأالسرسيةألرعريةأالمرض 

ونيةأالبخرى.أ وع Perle السئلةأحولأالتثبيتأعىلأطرحنرأبعضوالجهزةأاإللكير أ.،أقرئدأالمشر

أمدغشقر ي
أصممأف 

هل يمكنك وصف تركيبات األلواح الكهروضوئية هذه؟ كم يوجد هناك؟ كيف  إيكوطاقة:

 يعملون؟

أ

Perle أمنأأدوات وع:أتمأتركيبأمجموعتي   لكلأوحدةأوالدة.أتتكونأكلأمجموعةأ Jirogasy ،أقرئدأالمشر

يحتويأعىلألوحةأشمسيةأوبطر يةأومحولأطرقةأبرإلضرفةأإلأبعضأالكربالتأأواحدأ Jirogasy منأصندوق

أعىلأ أعالوة أالمقربل(. أالطرقة أومحول أوالاطر ية أواللوحة أأ ب  عأذلك،)لمصربيحأاإلضرءة أتضمي   ر
ً
أأيض أيتم

أالمجموعةأ011منخفضةأاالستهالكأتالغأ LED مصربيح ي
هوأوحدةأقيرسأسطوعأ (lumen)لومنأأ .لومنأف 

أالمصارحأ أالمصربيحأبي   اوحأمعظم أتير . ي
ألمارتلومن 051Aوأ011الكهربرن  . Jirogasy أ ألومن، 011هي

رأمنأ أسطوعً أأكير أفهي أ.مراتأمنأالمصربيحأالعرديةأ0إلأأ9وبرلترلي

أ

رأبتشغيلأجهرزأ
ً
أبأداءأأ،أJirodeskتسمحأالطرقةأأيض أمدغشقر.أيسمحأللموظفي   ي

وهوأكمبيوترأمصممأف 

وقراطية،أمثلأتعبئةأالنمرذجأوتخزينأالمعلومرت.أ أجميعأالمهرمأالبي 

 



 

 

 ماذا تعني هذه األلواح الكهروضوئية المستخدمة؟

أ

أأنهمأيزودونأالثالجةأ ي
أوحداتأالتوليدأوأمركنأسكنأالقربالت.أوهذاأيعن  ي

 
ستخدمأاللواحأالكهروضوئيةأف

ُ
ت

أوالوالداتأالليليةأوأمركنأالمعيشة.أأاللقرحرت،لطرقةأللحفرظأعىلأبر أذلك،لوكذلكأاإلضرءةألرعريةأالمرض 

أعرض Jirodesk فإن ي
 
ممرأيفتحأإمكرنيةأاستخدامأأدواتأأالكهربرء،تتيحأالوصولأإلأ Jirogasy المد جةأف

أ.تكنولوجيرأالمعلومرتأوالراديوأوالقد ةأعىلأشحنأالمعداتأالمحمولة

أ

 هو الجيد في استخدام الطاقة الشمسية؟ما 

أ

أالمنرطقأ ي
أالقربالتأف  أالأتوجدأكهربرء.أومعأأالريفية،يتمأتعيي   يةأمتوفرةأفإنأالطرقةأالشمسأذلك،وبرلترلي

أمدغشقر ي
أيومنرأهذاأالوسيلةأالوحيدةأذاتأالسعر أالمعقولةأف  أ.والأتزالأحنر

أ

أالطرقةأأالجفرف،بخاللأموسمأ الأتوجدأشمسأكرفيةأولكنأهنركأضوءأنهر .أالقربالتأمد برتأعىلأتوفي 

فقدأتعلمواأالتحكمأوفحصأالجهدأالموضحأأذلك،واستخدامهرأفقطألألساربأالسرسية.أعالوةأعىلأ

أ.للاطر ية

أ

 أين يتم استخدام الكهرباء؟

أ

أأمركنأ ي
أالعيرداتأومنأقالأالقربالتأف  ي

ألإلضرءةأواالتصرالتأوشحنأهن،سكنيتمأاستخدامأالكهربرءأف 

أتتطلبأالكهربرءأالهواتف، ي
هرأمنأالنشطةأالنر أ.وغي 

أ



 

 

 ماذا يحدث إذا انكسر شيء ما أو توقف عن العمل؟ من يتعامل معها؟

أ

 Santé Sud يضمنأالموفرأأنأاإلمداداتأتتوافقأمعأالمواصفرتأالفنيةأالصر مةأالمرفقةأبرلعقدأوتستفيد

أحرلةأحدوثأسنوأأ3منأحزمةأصيرنةألمدةأ ي
 
يمكنأللقربالتأالوصولأإلأمقدمأالخدمةأعنأأمشكلة،ات.أف

مأمقدمأالخدمةأبرلحضو أإلأالميدانأأبعد،طريقأالهرتف.أإذاأكرنأالأيمكنأإصالحأالمشكلةأعنأ يلير 

أمعداتأبديلةأللقربلةأإلصالحه، أ.وإذاألزمأالمرأتوفي 

أ

وعأأعىلأإجربتهأعىلأأسئلتنر.أيمكنكأالعثو أ   perle  نشكرأ عىلأمزيدأمنأالمعلومرتأحولأهذاأالمشر

أصندوقأالمنرخأ ي
أقمنرأبتمويلهرأف  ي

أالمنشو أالخرصأبنرأومعرفةأالمزيدأحولأالمشر ي    عأالبخرىأالنر ي
المحددأف 

أ.التربعأإليكوطرقة

أ

YouTube وTwitter وInstagram وLinkedIn و kFaceboo تربعنرأعىلأدائم،للاقرءأعىلأاطالعأ

أ.Xingو

أ

أ ي
أف  شر

ُ
أأ00ن أ9191سبتمير

https://www.facebook.com/EKOenergy.ecolabel
https://www.linkedin.com/company/ekoenergy-ecolabel/
https://www.linkedin.com/company/ekoenergy-ecolabel/
https://www.instagram.com/ekoenergy/
https://www.instagram.com/ekoenergy/
https://twitter.com/EKOenergy_
https://twitter.com/EKOenergy_
https://www.youtube.com/channel/UCJtqduD7ghXHFM0uU06J7TA
https://www.youtube.com/channel/UCJtqduD7ghXHFM0uU06J7TA
https://www.xing.com/companies/ekoenergie

