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Change Our Fate
لتغيير مصير

محــــــــــــــــموم
محـــــــــــــــــــــــــتوم

سباق
The Race to 

Words Heba Hashem | بقلم هبة هاشم 
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 صور وام، شركة أبوظبي لإلعالم، جتي إمجيز، كوربس، مصدر، جائزة زايد
 لطاقة المستقبل، لندن آراي، دي.اليت، سيمنز

مــرور عــام كامــل، وبينمــا تســتكمل دولــة اإلمــارات 
أســبوع  الســتضافة  اســتعداداتها  المتحــدة  العربيــة 
أبوظبــي لاســتدامة المقــرر خــال الفتــرة مــا بين 18 
كــم  للمــرء أن يتســاءل عــن  ينايــر 2014، يحــق  و24 
القضايــا التــي عولجــت بالفعــل، ومــا إذا كنــا قــد بذلنا فعــًا جهــودًا دؤوبة 

فــي محاولــة لتغييــر مصيــر األرض التــي نعيــش عليهــا.

التجمــع األكبر من نوعه علــى صعيد المنطقة

بضيافــة مصــدر، رحــب أســبوع أبوظبي لاســتدامة، وهو أكبــر تجمع في 
منطقة الشــرق األوســط معني بمسألة االســتدامة، بأكثر من 30000 مشاركًا 
العــام الماضــي. ال تكمــن أهمية الحدث في حجمه فحســب، ولكن جوهره 
ينبــع مــن األفــكار المدروســة بعنايــة فائقــة والهادفــة للغــوص بعمــق فــي 
كثيــر مــن الموضوعــات الهامــة، واختيــاره نخبــة مميــزة مــن المتحدثيــن، 

وعرضــه باقــة رائعة مــن المشــاريع الخاقة.

علــى مــدى ســبعة أيــام، ســيحتضن أســبوع أبوظبــي لاســتدامة خمســة 
أحــداث منتظــرة للغايــة هــي: االجتمــاع الرابــع للجمعيــة العامــة للوكالــة 
العالميــة  للقمــة  الســابعة  الــدورة  »آيرينــا«،  المتجــددة  للطاقـــة  الدوليــة 
لطاقــة المســتقبل 2014، الــدورة الثانيــة من القمــة العالمية للميــاه، معرض 
إيكــو ويســت الــذي يعقد للمرة األولى، والدورة السادســة مــن جائزة زايد 

لطاقــة المســتقبل.

»يتوقــع أن ينمــو الطلب علــى الطاقة بحلول 
عــام 2035 بنســبة تزيــد علــى الثلــث. إذا  لم 
نقــم بالتحــرك لفعــل شــيء ما، فمــن المؤكد 

أنــه ســتحصل كارثة«.

القمــة  افتتــاح  أوالنــد خــال حفــل  الفرنســي فرانســوا  الرئيــس 
.20١3 المســتقبل  لطاقــة  العالميــة 

بعد

“Our energy demand will grow by more 
than a third by 2035. If we don’t do 
anything, if we tackle nothing, if we 
don’t make an effort, then we can rest 
assured that disaster will befall us.”

Francois Hollande, President of France, was 
heard saying at the opening of the World Future 
Energy Summit 2013.

The London Array has been built by three world leading energy companies - DONG Energy, E.ON and Masdar.
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One year later, and as the UAE prepares to stage 
the Abu Dhabi Sustainability Week (ADSW) 
between 18 and 24 January 2014, one can only 
wonder how much has been truly tackled, 

and whether we did indeed make an effort to change 
the fate of our earth.

REGION’S LARGEST GATHERING 
Hosted by Masdar, ADSW is the Middle East’s largest 
gathering on sustainability, having welcomed more 
than 30,000 participants last year. However, the event’s 
significance does not only lie in its size, but in the 
carefully thought-out line-up of topics, outstanding 
selection of speakers and international showcase of 
projects.

Over seven days, ADSW will host five highly-awaited 
events: the International Renewable Energy Agency 
General Assembly Meeting; the 7 th edition of the World 
F ut u re Energ y Su m m it 201 4; t he 2 nd ed it ion of t he 
International Water Summit (IWS); the first, all-new 
EcoWaste; and the 6th edition of the Zayed Future Energy 
Prize Awards ceremony. 

Together, these events wil l tackle the world’s most 
pressing issues in energy, water and environment, in 
an attempt to stimulate investment in related projects 
and encourage dialogue between industry stakeholders. 

At the centre of this week-long gathering is the World 
Energy Future Summit (WFES) 2014, said to feature more 
than USD 8 billion worth of clean tech and renewable 
energy projects. 

Now in its seventh year, it seems not too long ago when 
the summit was first announced in Abu Dhabi. Launched 
in 2008, WFES witnessed the attendance of prominent 
politicians and climate change champions from day 
one, receiving the Prince of Wales and the Duke of York, 
as well as some of the world’s top innovators, business 
leaders and scientists in the field of clean energy.

HEAR IT FROM THE BEST 
In 201 4, we ca n ex pect to hea r insight s from more 
than 70 senior speakers, representing organisations 
s uc h a s Abu Dh abi Nat ion a l  Energ y Compa ny,  US 
National Renewable Energy Laboratory, UN Foundation, 
Inter national Energ y Agenc y, A R EVA Solar, Alstom 
Wind, to name a few.

Financial institutions will also have a major presence, 
with experts joining from the World Bank, KFW Banking 
Group and Citigroup. And while decision makers from 
the energy industry can use the summit to keep up to 
date with the latest technological advances and network 
w it h suppl iers a nd consu mers, vent u re capit a l ist s 
and financial institutions can meet with technology 
developers and identify opportunities across a global 
platform. 

At the same time, governmental and non-governmental 
organizations – represented by royalties, heads of states, 

ســتتطرق هــذه األحــداث بمجموعهــا لمعالجــة القضايــا األكثــر إلحاحــًا 
علــى الصعيــد العالمــي في مجــاالت الطاقــة والمياه والبيئــة، وذلك في 
محاولة لتحفيز االســتثمار في المشــاريع ذات الصلة، وتشــجيع الحوار 

بيــن أصحــاب المصلحة.

تســتحوذ القمة العالمية لطاقة المســتقبل 2014 على اهتمام كبير، وهي 
النظيفــة  للتكنولوجيــا  الماضيــة مشــاريعًا  التــي عرضــت فــي دورتهــا 

والطاقــة المتجــددة بلغــت قيمتهــا 8 مليــارات دوالر أمريكــي.

انطلقت القمة العالمية لطاقة المســتقبل في عام 2008، وشــهدت حينها 
حضــور عــدد من رجــال السياســة المرموقين وأبــرز الــرواد المختصين 
بمســألة تغيــر المنــاخ، كمــا تواجــد وقتهــا أميــر ويلــز ودوق يــورك، جنبًا 
إلــى جنــب مــع بعــض مــن كبــار المبدعيــن ورجــال األعمــال والعلمــاء 
وأصحــاب رؤوس األمــوال المتطلعيــن إلقامــة المشــاريع فــي مجــال 

الطاقــة المســتقبلية. 

قصــة ُتروى على لســان األفضل في مجاالتهم
نترقــب فــي عــام 2014 االطــاع علــى الــرؤى الموســعة التي سيشــاركنا 
إياهــا أكثــر مــن 70 متحدثــًا بــارزًا يمثلــون كبــرى الشــركات والمنظمــات 
مثــل شــركة أبوظبــي الوطنيــة للطاقــة؛ والمختبــر األمريكــي القومــي 
للطاقــة المتجــددة؛ ومنظمــة األمم المتحــدة؛ والوكالة الدوليــة للطاقة؛ 

وأريفــا ســوالر؛ وألســتوم وينــد علــى ســبيل المثــال ال الحصر.

وبدورهــا، ســتتمتع المؤسســات الماليــة أيضــًا بحضــور كبيــر، إذ ينضــم 
إلينــا خبــراء مــن البنــك الدولــي؛ ومجموعــة البنــك األلمانــي للتنميــة؛ 
وســيتي جــروب. وفــي حيــن سيســتفيد صّنــاع القــرار والمتخصصيــن 
التقنيــة  االبتــكارات  أحــدث  لمواكبــة  القمــة  مــن  الطاقــة  قطــاع  فــي 
والتواصــل مــع المورديــن والمســتهلكين، سيتســنى ألصحــاب رؤوس 
مــع مطــوري  االلتقــاء  الماليــة فرصــة  والمؤسســات  المشــاريع  أمــوال 

التقنيــات ورصــد الفــرص الجديــدة عبــر منصــة عالميــة متميــزة. 

وفــي الوقــت نفســه، ستشــهد القمــة مشــاركة الحكومــات والمنظمــات 
الشــخصيات  كبــرى  تمثلهــا  التــي  الطاقــة  ووكاالت  الحكوميــة  غيــر 
لمناقشــة  السياســة  رجــال  وكبــار  والــوزراء  الــدول  الملكيــة ورؤســاء 
مشــاكل التغيــر المناخــي واســتراتيجيات طاقــة المســتقبل، واالطــاع 

أيضــًا علــى الخيــارات والمقترحــات حــول حلــول الطاقــة. 

ومــن األطــراف األخــرى التــي يمكنهــا االســتفادة مــن القمــة، العاملــون 
فــي مجــاالت العمارة والمقاوالت والهندســة وتخطيــط المدن ومزودي 
خطــط  أحــدث  إلــى  لاســتماع  ســيحضرون  الذيــن  النقــل،  وســائل 
المشــاريع معدومــة االنبعاثــات واكتســاب الخبــرة مــن االطــاع علــى 

المعروضــة ودراســتها.  الحــاالت  نمــاذج 

تنطلــق القمــة العالميــة لطاقــة المســتقبل فــي دورتهــا لعــام 2014 بعقــد 
المنتــدى العالمــي لابتــكار الــذي ســيعّرف الجمهــور بمبــادرة »الطاقــة 
المســتدامة للجميــع«، المبــادرة العالميــة الراميــة إلــى تحقيــق ثاثــة 
الطاقــة  خدمــات  توفيــر  ضمــان  وهــي:   2030 عــام  بحلــول  أهــداف 
النظيفــة فــي كافــة أنحــاء العالــم، ومضاعفــة معــدل تحســين كفــاءة 
الطاقــة  مزيــج  ضمــن  المتجــددة  الطاقــة  حصــة  ومضاعفــة  الطاقــة، 

العالمــي. 

أحــدث  ســتتناول  التــي  النــدوات  مــن  سلســلة  عقــد  ذلــك  وســيعقب 
االبتــكارات التقنية في مجال الطاقة الشمســية وطاقة الرياح، والمدن 
المســتدامة والنقل، واســتخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في 

إدارة الطاقــة.

سيشــهد اليوم الثاني نقاشــات حول كيفية تحفيز االبتكار في تقنيات 
الطاقــة وإلهــام الجيــل القــادم وتحســين أوضــاع الطاقــة فــي األريــاف 
علــى اعتبار أن هناك مليون نســمة حــول العالم ما زالوا يعانون صعوبة 

فــي الوصول إلى مصــدر موثوق ومعتمــد للطاقة. 

ministers a nd pol ic y ma kers – w il l 
attend to debate climate change issues 
and future energy policies; examining 
the options and implications for energy 
solutions.

Also set to benefit from the summit 
are architects, contractors, engineers, 
town planners and transport providers, 
who will be attending to hear the latest 
plans for zero-emission developments 
and learn from case studies.

The WFES 2014 will take off with the 
Global Innovation Forum, which will 
i nt r o du c e  t h e  au d i e n c e  t o  t h e  U N 
Secretary General’s Sustainable Energy 
for A l l  (SE 4 A l l),  a globa l in it iat ive 
s e e k i n g  t o  a c h i e ve  t h r e e  go a l s  b y 
2030: universal access to electricity; 
double the rate of energ y eff iciency 
improvement; and double the share of 
renewables in the global energy mix.

Following that, a ser ies of sessions 
will be held on the latest in solar and 
wind energy technologies, sustainable 
cities and transportation, and the use 
of Infor mation and Communication 
Technology in energy management.

The second day will see discussions on 
how to stimulate innovation in energy 
technologies, and how to improve rural 
energy landscapes considering that one 
billion people around the world still 
lack reliable access to energy.

Among the biggest challenges facing 
renewable energies today given their 
intermittent nature is storage solutions, 

ومــن أكبــر التحديــات التــي تواجه الطاقــات المتجــددة حاليًا نتيجــة لطبيعتهــا المتقطعة، حلول 
التخزيــن التــي مــا زالــت تشــكل عنصــرًا باهــظ التكاليــف. وتقــام فــي هــذا اليــوم نــدوة تجمــع 
نخبــة مــن المتحدثيــن الستكشــاف حلــول منخفضــة التكلفــة لتخزين الطاقــة، وبما يمكنهــا أيضًا 

المســاهمة فــي تحســين ســبل إدارة الشــبكة. 

أمــا اليــوم الثالــث واألخيــر، فســوف يشــهد البحــث فــي مجموعة مــن المواضيــع المحوريــة التي 
تبــدأ بكفــاءة الطاقــة فــي المبانــي التــي تســتهلك حاليًا 40% مــن اإلجمالــي العالمــي للطاقة وتقف 

وراء 25% مــن انبعاثــات الكربــون. 

وســيجري أيضًا تســليط الضوء على الطاقة الحيوية التي تعد مصدرًا متنوعًا للطاقة المتجددة 
والوحيــدة القــادرة علــى أن تحــل مــكان الوقــود األحفــوري، حيــث يعتــزم المتحدثــون مناقشــة 

التحديــات الناجمــة عــن تطبيق هــذا المصدر مثل المنافســة علــى األراضي. 

ويعقــب ذلــك نقــاش لمســألة كفــاءة الطاقة فــي عمليات التصنيع، والتي تشــكل حاليــًا مثار جدل 
كبيــر. فنظــرًا ألن العمليــات الصناعيــة تقــف وراء 50% مــن إجمالــي الطلــب العالمــي علــى الطاقــة، 
فقــد أصبــح تطبيق أفضل الممارســات على صعيد إدارة الطاقة بهــدف تقليص التكاليف وخفض 

االنبعاثــات الكربونية مســألة وشــيكة الحــدوث وملحة للغاية. 

وعــاوة علــى مــا تقدم، ســيقوم مئــات المصنعيــن والمورديــن باســتعراض أحدث التقنيــات التي 
توصلــوا إليهــا فــي قطــاع الطاقــة المتجــددة، إلــى جانب نــدوات الحــوار التي توفــر عروضًا حية 

وفرصــة لتجربــة واختبــار العديــد من هــذه المنتجات. 

ويتميــز يــوم الجمعــة 20 ينايــر 2014، اليــوم األول مــن فعاليــات القمــة العالميــة لطاقــة المســتقبل 
بأهميــة خاصــة، إذ سيشــهد اإلعــان عــن الفائزيــن بجائــزة زايــد لطاقــة المســتقبل. وســيحصل 
الفائــزون علــى جوائــز إجماليــة قدرهــا 4 ماييــن دوالر أمريكــي، ممــا يجعــل مــن هــذه الجائــزة 

المرموقــة األكبــر مــن نوعهــا فــي مجــال الطاقــة المتجــددة واالســتدامة.

ثاقبة رؤية 
بــدأ كل شــيء مــع إعــان الفريــق أول ســمو الشــيخ محمــد بن زايــد آل نهيــان ولي عهــد أبوظبي 
نائــب القائــد األعلــى للقــوات المســلحة، عــن تأســيس جائــزة زايــد لطاقــة المســتقبل خــال القمة 
العالميــة لطاقــة المســتقبل 2008. حملــت الجائــزة اســم والــده المغفــور لــه بإذن هلل تعالى الشــيخ 
زايــد بــن ســلطان آل نهيــان طيــب هلل ثراه، وذلــك تخليدًا لذكــراه واســتلهامًا من رؤيتــه الثاقبة. 
تهــدف هــذه الجائزة الســنوية إلى تكريم اإلنجــازات الكبيرة، وإبداء التقديــر الجزيل نحو أفضل 

المبدعيــن حــول العالم.

كان الدافع األساســي وراء رؤية المغفور له بإذن هلل تعالى الشــيخ زايد بن ســلطان آل نهيان هو 
الشــغف بتحقيــق االســتدامة علــى الصعد االجتماعيــة واالقتصادية والبيئية، وهــي الموضوعات 
التــي اســتحوذت علــى جــل اهتمامــه وتولى العمل عليها بنفســه من خال إنشــاء مؤسســات من 

قبيــل الهيئــة االتحاديــة للبيئة وهيئة أبحاث البيئــة والحياة الفطريــة وتنميتها في أبوظبي.

HH General Sheikh Zayed Al Nahyan, Crown Prince of Abu Dhabi, Deputy Supreme Commander of the UAE Armed Forces and Chairman of the Abu Dhabi Executive Council and HE 
Dr Sultan Al Jaber, UAE Minister of State, Director General of the Zayed Future Energy Prize and CEO and Chairman of Masdar with the 2013 winners of the Zayed Future Energy Prize.
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which still constitute expensive components. 
A panel of speakers will come together on this 
day to explore cost-effective energy storage 
that can improve grid management.

The third and final day will examine several 
critical topics, starting with energy efficiency 
in buildings, since buildings currently consume 
40 per cent of the world’s total energ y and 
account for 25 per cent of carbon emissions. 

Bioenergy, a versatile renewable energy source 
and the only one that can be substituted for 
fossil fuels, will also come under spotlight, 
as speakers discuss the challenges ar ising 
from the deployment of this source, such as 
competition for land.

T his will be followed by the much-debated 
topic of energy efficiency in manufacturing 
processes. Given that industrial operations 
represent 50 per cent of global energy demand, 
applying best practices in energy management 
to drive down costs and reduce carbon emissions 
is imminent. 

Hundreds of manufacturers and suppliers will 
also be showcasing their renewable energy 
technologies alongside the speaker sessions, 
offering live demonstrations and the chance 
to test-drive many of these products. 

وفــي عــام 1997، حــاز المغفــور لــه الشــيخ زايــد »جائــزة البانــدا الذهبيــة«، وهــي أرفع 
جائــزة يمنحهــا الصنــدوق العالمــي للطبيعــة في مجــال المحافظــة على البيئــة، وذلك 
تقديــرًا لجهــوده فــي مجــال صــون وحمايــة الحيــاة البريــة، ليكــون بذلــك أول رئيــس 

دولــة فــي التاريخ ينــال هــذه الجائــزة الرفيعة.

صــرح معالــي الدكتــور ســلطان أحمــد الجابر، وزير دولــة مدير عام جائــزة زايد لطاقة 
المســتقبل الرئيــس التنفيــذي ورئيــس مجلــس إدارة مصــدر: »تــم إطاق جائــزة زايد 
لطاقــة المســتقبل قبــل ســت ســنوات تكريمــًا لــإرث العريــق للوالــد المؤســس الشــيخ 
زايــد بــن ســلطان آل نهيــان، طيــب هلل ثــراه. وعلــى مــدى األعــوام الماضيــة، تطورت 
للمؤسســات  المتميــزة  واإلنجــازات  اإلبــداع  تكــرم  عالميــة  منصــة  لتصبــح  الجائــزة 
واألفــراد الذيــن يســهمون من خــال ابتكاراتهم في تمهيد الطريق نحو بناء مســتقبل 

أفضــل لألجيــال القادمة«.

كرمــت جائــزة زايــد لطاقــة المســتقبل منــذ إطاقهــا 21 فائــزًا مــن األفــراد والشــركات 
والمنظمــات والمــدارس التــي قدمت مســاهمات قّيمة وذات أثــر ملموس في مجاالت 

الطاقــة المتجــددة والتنميــة المســتدامة والحــد مــن تداعيات تغيــر المناخ.

وأضــاف معالــي الدكتــور الجابــر: »نجحــت الجائزة في كســب مكانة عالميــة مرموقة 
حيــث  المتجــددة،  الطاقــة  مجــال  فــي  واالبتــكار  للتميــز  محفــزة  منصــة  باعتبارهــا 
ســاهمت فــي تحقيــق أثــر إيجابــي فــي حيــاة الكثيــر مــن النــاس حــول العالــم، وذلــك 
مــن خــال تحســين ســبل الوصــول إلــى الطاقــة والميــاه وتشــجيع اســتخدام حلــول 
الطاقــة المتجــددة وتحســين كفــاءة الطاقــة، فضــًا عن توفيــر فرص العمــل والتعليم 

مــن خــال دعــم المشــاريع التــي يضطلع بهــا الفائــزون«.

فــي واقــع األمــر، فقــد حقــق الفائزون الســابقون بجائــزة زايد لطاقة المســتقبل من خال 
أعمالهــم آثــارًا مباشــرة انعكســت إيجابــًا علــى المجتمعات في مختلــف أنحــاء العالم، بما 
فــي ذلــك تدريــب أكثــر من 1000 إمــرأة على »التقنيــات الخضراء«، وتركيــب ما يزيد على 
مليونــي نظــام منزلي للطاقة الشمســية في بنغاديش، وتوفير منح دراســية في كل من 
اإلمــارات العربيــة المتحدة، ونيجيريا، والمكســيك، وبنغاديش. كما أســس أحد الفائزين 
السابقين صندوقًا تعليميًا يهدف إلى نشر مبادئ االستدامة في القرى اإلفريقية، وساهم 
آخر بتوفير مياه الشرب النظيفة ألكثر من خمسة مايين شخص يوميًا بأسعار معقولة.

Of spec ia l  sig n i f ica nce is  t he f irst  d ay of 
the WFES, Friday 20 January 2014, when the 
w inners of t he Z ayed F ut ure Energ y P r i ze 
will be finally revealed. Those winners will 
receive a total of USD 4 million, making the 
Prize the world’s largest in renewable energy 
and sustainability.

THE EMBEDDED VISION 
It all started at the inauguration of the WFES 
in 2008, when His Highness General Sheikh 
Mohammed Bin Zayed Al Nahyan, Crown Prince 
of Abu Dhabi, and Deputy Supreme Commander 
of  t he UA E A r me d Forces,  a n nou nce d t he 
Zayed Future Energy Prize. Inspired by the 
vision of his father, Sheikh Zayed Bin Sultan 
Al Nahyan, may God rest his soul, the prize, 
of his namesake, was created to empower and 
recognize the world’s best innovators. 

Sheikh Zayed’s vision was famously driven by 
a passionate belief in social, economic and 
environmental sustainability, themes which 
he took action upon by creating institutions 
such as the Federal Environment Agency and 
Abu Dh abi’s  Env iron ment a l R esea rch a nd 
Wildlife Development Agency. 

In 1997, Sheikh Zayed received the “Golden 
Panda” – the World Wide Fund’s (WWF) highest 
conservation award, in recognition of his efforts 
in the field of environmental conservation and 
wildlife protection, marking the first time in 
the awards’ history that it had been bestowed 
on a head of state.

“W hen the UA E leadership established the 
Zayed Future Energy Prize six years ago, they 
were guided by the legacy and vision of our 
founding father Sheikh Zayed Bin Sultan Al 
Nahyan, to create a tr uly global prize that 
recognizes and rewards the exemplary work 
of individuals and organizations in shaping 
a better tomorrow,” says His Excellency Dr 
Sultan Al Jaber, UAE Minister of State, Director 
General of the Zayed Future Energy Prize and 
CEO and Chairman of Masdar.

 

مســار الدرب المؤدي إلى الفوز
ُتمنح جائزة زايد لطاقة المســتقبل ســنويًا ضمن خمس فئات هي: الشــركات الكبيرة، 
والمؤسســات الصغيــرة والمتوســطة، والمنظمــات غيــر الحكوميــة والمؤسســات غيــر 

الربحيــة، وأفضــل إنجاز شــخصي لألفــراد، والجائــزة العالمية للمــدارس الثانوية.

باســتثناء الشــركات الكبيــرة التــي ســتحصل علــى جائــزة تقديريــة ال تتضمــن قيمــة 
التالــي:  الشــكل  علــى  ماليــًا  مكافأتهــا  ســيتم  األخــرى  األربــع  الفئــات  فــإن  ماليــة، 
غيــر  والمنظمــات  أمريكــي(،  دوالر  مليــون   1.5( والمتوســطة  الصغيــرة  المؤسســات 
الحكوميــة )1.5 مليــون دوالر أمريكــي(، وجائــزة أفضــل إنجــاز شــخصي لألفــراد )500 
ألــف دوالر أمريكــي(، والجائــزة العالميــة للمــدارس الثانويــة )500 ألــف دوالر أمريكــي 
موزعــة علــى خمس مدارس من خمس مناطق جغرافية تشــمل األمريكيتين وأوروبا 
وإفريقيــا وآســيا وأوقيانوســيا، حيــث تنــال كل مــن المــدارس الفائــزة جائــزة نقديــة 

تصــل قيمتهــا إلــى 100 ألــف دوالر أمريكــي(.

تقوم شــركة أبوظبي لطاقة المســتقبل »مصدر« بإدارة جائزة زايد لطاقة المســتقبل، 
قــدم  مــن  ولــكل  المطلوبــة  المعاييــر  يســتوفي  مــن  لــكل  مفتــوح  المشــاركة  وبــاب 
مســاهمات بارزة تتجســد فيهــا معايير الجائزة األربعة وهي: األثــر الملموس، االبتكار، 

الرؤيــة بعيــدة األمــد، والريــادة. ويختلــف تأثيــر كل معيــار باختــاف فئــة الجائزة.

علــى ســبيل المثال، يشــترط في المؤسســات المرشــحة عــن فئة الشــركات الكبيرة أن 
تكــون مــن الشــركات الربحيــة التــي تحقــق عائدات ســنوية تتجــاوز 100 مليــون دوالر 
أمريكــي، ويتوجــب أن يكــون لديهــا اســتراتيجية مســتدامة علــى الصعيديــن المالــي 
والبيئــي لتعزيــز دورها في مجال الطاقة النظيفة ذات الصلة ببيئة األعمال التجارية.

بمقــدور هــذه الشــركات إظهــار األثــر اإليجابــي الــذي تركتــه علــى مســتوى المشــاريع 
االســتثمارية المرتبطــة باالســتدامة، أو عبــر المنتجــات والخدمات التــي أثمرت فوائد 
ملموســة مــن النواحــي الصناعيــة واالجتماعيــة أو البيئيــة. أمــا الخصائص الرئيســية 
المعتمــدة فــي فئــة المنظمــات غيــر الحكوميــة فتتجســد فــي االلتــزام المطلــق لهــذه 
المنظمــات بتعزيــز قطــاع الطاقة المتجددة برمته، بما في ذلك توفير الدعم، وإشــراك 
أصحــاب المصلحــة وتطويــر المعاييــر، وقدرتهــا علــى إحــداث فــرق كبيــر ومفيــد في 
قطــاع الطاقــة المتجــددة أو االســتدامة. قــد يشــمل ذلــك أيضــًا نشــر حلــول معينــة، 

وتعزيــز المعرفــة التقنيــة، وزيــادة الوعــي أو تطويــر السياســات المتبعــة.

بالرواد االحتفاء 
مــن أصــل 579 طلبــًا تلقتهــا جائــزة زايد لطاقة المســتقبل خال العــام الماضي، حصلت 
ســيمنز علــى الجائــزة عــن فئــة الشــركات الكبيــرة تقديــرًا لجهودهــا الفاعلة فــي مجال 
الحد من االنبعاثات الكربونية وترشــيد اســتهاك الطاقة من خال التقنيات المبتكرة.

HH General Sheikh Mohammed Bin Zayed Al Nahyan attended the Sheikh Zayed Future Energy Prize ceremony along with HH Sheikh Hazza Bin Zayed Al Nahyan, National Security 
Advisor and Vice-Chairman of the Abu Dhabi Executive Council, HE Olafur Ragnar Grimsson, President of Iceland, Mohamed Ould Abdel Aziz, President of Mauritania, HH Sheikh 
Suroor Bin Mohammed Al Nahyan, Chamberlain of the Presidential Court and Queen Rania Al Abdullah of Jordan.

HE Dr Sultan Al Jaber, Director General of the Zayed Future Energy Prize and 
CEO and Chairman of Masdar with Ban Ki-moon, Secretary General of the UN 
during his last visit to Masdar.

The Late Sheikh Zayed, may God have mercy upon him, receiving the “Golden Panda” - 
WWF’s highest conservation award, in recognition of his efforts in the f ield of environmental 
conservation and wildlife protection.
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قال الســيد بيتر لوشر، الرئيس التنفيذي العالمي لشركة 
ســيمنس إيــه جــي: »ال يقتصــر معنى هــذه الجائزة على 
كونهــا دليــًا على التقدم الكبير الذي أحرزناه في ســعينا 
المتواصــل البتــكار تقنيــات خضــراء حديثــة وجديــدة 
فحســب، وإنمــا هــي اعتــراف صريــح بجهودنــا فــي هذا 

المضمار«.

التحــول  فــي  المســاهمين  طليعــة  فــي  ســيمنز  كانــت 
الســريع للبنيــة التحتيــة بالمنطقــة، وفــي مقدمة موردي 
تكنولوجيــا الرعايــة الصحيــة وصــواًل إلــى بنــاء بعــض 

أكبــر محطــات توليــد الطاقــة فــي العالــم.

مــا يلفــت النظــر فعــًا أثنــاء تقييــم عمليات الشــركة هو 
برنامجهــا البيئــي الــذي يعالج تلــوث الهواء ويســتهدف 
إلــى  التابعــة  البيئيــة  المحفظــة  وكانــت  الميــاه.  إدارة 
دوالر  مليــار   45.6 قدرهــا  عوائــدًا  حققــت  قــد  ســيمنز 
أمريكــي خــال الســنة الماليــة 2012، أي بزيــادة نســبتها 
10% عن الســنة المالية الســابقة، وشــكّلت هذه العوائد ما 

نســبته 42% مــن إجمالــي مبيعــات الشــركة.

وباإلضافــة إلــى ذلــك، ســاعدت ســيمنز فــي العام نفســه 
عماءهــا علــى الحّد مــن حجم انبعاثاتهــم الكربونية بما 
يزيــد عــن 330 مليــون طــن تقريبــًا، أي مــا يعــادل ســتة 
أضعــاف االنبعاثات الكربونية الســنوية لمدينة نيويورك 

األمريكية.

أشــار تقريــر ســيمنز لاســتدامة 2012 إلــى أن: »بحلــول 
عــام 2014، فنحــن نهدف إلى توفير فرص اســتفادة أكثر 
مــن مليار شــخص من أنظمة التصويــر الطبي خاصتنا«. 
وتتيــح  الحديــث،  للطــب  األهميــة  بالغــة  النظــم  هــذه 
إمكانيــة التشــخيص المبكــر لألمــراض ولها القــدرة على 

تأكيــد أو نفــي وجــود اإلصابة. 

مــن  تتخــذ  التــي  ديزايــن،  دي.اليــت  شــركة  حصلــت 
دوالر  مليــون   1.5 مبلــغ  علــى  لهــا،  مقــرًا  كاليفورنيــا 
أمريكــي لفوزهــا بالجائــزة عن فئة المؤسســات الصغيرة 
حيــث  اجتماعيــة،  ربحيــة  شــركة  وهــي  والمتوســطة، 
والطاقــة  اإلضــاءة  منتجــات  وتوزيــع  بتصنيــع  تقــوم 
الشمســية وتســتهدف 2.6 مليــار شــخص حــول العالــم 
ممــن ال يحصلــون علــى مصــدر يعتمــد عليــه للكهربــاء.

صرحــت الدكتــورة نــوال الحوســني، مديــر إدارة جائزة 
زايد لطاقة المســتقبل: »ســاهمت جهود شركة دي.اليت 
ديزايــن فــي تحســين الظــروف الحياتيــة ألكثــر مــن 15 
مليــون شــخص حــول العالــم عبــر اســتخدام مصابيــح 
الطاقــة الشمســية المحمولــة ســعيًا إلــى تزويــد المنــازل 
قياســية  بأنظمــة طاقــة شمســية  الصغيــرة  والشــركات 

قابلــة للتحديــث«.

وفقــًا إلــى دون تايــس، رئيــس مجلــس اإلدارة والرئيس 
التنفيــذي لشــركة دي.اليــت ديزايــن، فــإن الفــوز بجائزة 
زايد لطاقة المســتقبل أتاح للشــركة تسريع جهود توزيع 
تقنياتهــا والمســاهمة فــي تحســين الظــروف الحياتيــة 
لماييــن النــاس مــن خــال الوصــول إلــى مصــادر طاقة 
وإنــارة موثوقــة وذات كفــاءة عاليــة وتكلفــة منخفضة. 
وحســبما يقــول: »نحن نؤمن بأن الحصــول على الطاقة 

هــو حــق للجميع«.

مليــون   1.5 قيمتهــا  ماليــة  بجائــزة  ســيريس  فــازت 
الحكوميــة  غيــر  المنظمــات  فئــة  عــن  أمريكــي  دوالر 
فــي عــام 2013، وهــي منظمــة غيــر ربحيــة تقــوم بتعبئة 

Since launching, the Prize has rewarded 21 individuals, organisations 
a nd schools t hat have m ade sig n i f ica nt cont r ibut ions to t he 
future of energy and climate change. “Our winners are global 
and their impact has been truly global. In six years, the prize has 
grown into a platform that impacts the lives of many around the 
world, accelerating energy and water access, renewable energy 
advocacy and deployment, and energy efficiency, while creating 
education and job opportunities through the projects pioneered 
by our winners,” explains Dr Al Jaber.

Indeed, previous winners of the Prize have collectively trained 
more than 1,000 women as green technicians and implemented 
more than two million solar home systems in Bangladesh. 

They have provided scholarships in the UAE, Nigeria, Mexico and 
Bangladesh, created an education fund to teach sustainability 
to schools in African villages, and helped provide more than five 
million people with affordable safe drinking water daily. 

THE ROUTE TO WINNING 
For the sake of fair participation, the Prize is distributed among 
five categories: Large Corporation, Small and Medium Enterprises 
(S M E s),  N o n - G o ve r n m e nt a l  O r g a n i s at i o n  ( N G O s),  L i fe t i m e 
Achievement for individuals, and Global High School, which is 
divided amongst f ive regions across the globe: the Amer icas, 
Europe, Africa, Asia and Oceania.

Except for the Large Corporation, which receives a recognition 
award with a non-monetary value, each of the four other categories 
i s  f i n a nc i a l ly  rew a rde d. T he w i n n i ng S M E re ceives  U S D 1.5 
million; the NGO USD 1.5 million, the Lifetime Achievement USD 
500,000 and the Global High Schools up to USD 100,000 each.

Managed by Abu Dhabi’s renewable energy company, Masdar, the 
Zayed Future Energy Prize is open to organisations, individuals 
and schools who meet the cr iter ia, which revolve around the 
positive impact they have made, innovation, thought leadership, 
and long-term vision.

For example, large corporations, which are defined as companies 
with revenues exceeding USD 100 million per year, must have a 
financially and ecologically sustainable strategy for their role in 
clean-energy related business areas. 

المســتثمرين ورجــال األعمــال الــرواد لبنــاء اقتصــاد عالمــي منخفــض 
الكربــون ويعمــل بطاقــة نظيفــة. ومن دون شــك، فإن أســباب حصولها 

الجائــزة واضحــة تمامــًا. علــى 

فــي عــام 1997، أطلقــت ســيريس المبــادرة العالميــة إلعــداد التقاريــر، 
اســتدامة  التقاريــر حــول  الدولــي إلعــداد  المعيــار  تعــد حاليــًا  والتــي 
الشــركات. تقــوم ســيريس حاليــًا بإطــاق حملــة كبيــرة لتشــجيع أكبــر 
صناعــة فــي العالــم -التأميــن- الســتخدام أصولهــا البالغــة 23 تريليــون 
دوالر علــى تحفيــز كل شــركة ومنزل في العالم تقريبًا من أجل تســريع 

االنتقــال إلــى اقتصــاد الطاقــة النظيفــة.

أكــدت مينــدي لوبــر، رئيــس شــركة ســيريس، والتــي تــم تكريمهــا مــن 
قبــل األمــم المتحــدة و»منظمة من أجل التغييــر االجتماعي« عام 2010 
باعتبارهــا واحــدة مــن »كبار قادة العالم للتغيير«، بأن: »ســوف نســخر 
الجائــزة لتوســيع نطــاق التعــاون الدولــي بيــن المســتثمرين والريــادة 
فــي مجــال الطاقــة المتجــددة مــن خــال تحالــف جديــد للمســتثمرين 
العالميين بشأن تغير المناخ، وسنتعاون مع الشركات لجعل االستدامة 
جــزءًا مــن عملياتهــا، وتشــجيعها على اعتماد ممارســات أعمال تســاعد 
فــي الحــد مــن انبعاثــات الغــازات الدفيئــة وتحســين كفــاءة اســتخدام 

الطاقــة وزيــادة االعتمــاد على مصــادر الطاقــة المتجددة«. 

البروفيســور  تكريــم  تــم  فقــد  الملهمــة،  الفرديــة  باإلنجــازات  اعترافــًا 
فــي  الدكتــوراه  درجــة  علــى  الحائــز  البرازيلــي خوســيه غولديمبــرغ، 
الفيزيــاء، والخبيــر البــارز فــي قضايــا البيئــة. بخــاف الفئــات األخــرى 
للجائــزة، فــإن المرشــحين عــن فئــة أفضــل إنجــاز شــخصي لألفــراد ال 

يمكــن تزكيتهــم إال عــن طريــق طــرف ثالــث.

شــغل  عامــًا،  لســتين  الممتــدة  الطويلــة  المهنيــة  مســيرته  خــال 
البروفيســور غولديمبــرغ منصــب وزيــر العلــوم والتكنولوجيــا ووزيــر 
التربيــة فــي البرازيــل، ومــن ثــم تولــى حقيبــة وزارة البيئــة فــي واليــة 
المتحــدة  األمــم  برنامــج  وراء  الرئيســي  المحــرك  وكان  باولــو،  ســاو 

العالميــة.  الطاقــة  لتقييــم  اإلنمائــي 

قــال البروفيســور غولديمبــرغ خــال حفــل توزيــع الجوائــز: »انطاقــًا 
مــن كونــي َعاِلمــًا، فأنــا أعتقد على الــدوام بــأن العلوم بمقدورهــا تغيير 
العالــم، وبــأن المســتقبل ال يحــدد ســلفًا مــا كان عليــه الوضــع ماضيــًا، 
ولكــن بالطبع فلدينا خيارات متنوعة«. وصل البروفيســور غولديمبرغ 
إلــى الثمانينــات مــن عمــره، إال أنــه يعمــل حاليــًا بنشــاط كَعاِلــم يســعى 
مــن  كمــا سيســتخدم جــزءًا  البشــرية،  فــي خدمــة  لتســخير معرفتــه 
منحتــه الماليــة المقدمــة مــن الجائــزة والبالغــة 500 ألــف دوالر أمريكــي 

لدعــم أبحاثــه ومواصلتهــا.

نهــج المدارس الثانوية
تــم منــح جائــزة زايــد لطاقــة المســتقبل في عــام 2013 لخمــس مدارس 
ثانويــة رائــدة على الصعيد البيئي عبر العالم. وشــملت قائمة المدارس 
الفائزة مدرســة ســيكونداريا تيكنيكا 120 )المدرسة الثانوية الفنية 120( 
مــن منطقــة كويرنافــاكا الريفيــة بالمكســيك عــن منطقــة األمريكيتيــن، 

They can demonstrate the positive impact they’ve made 
with a major investment related to sustainability, or 
with products and services that have produced tangible 
i ndu st r i a l,  so c i a l  or  env i ron ment a l  b enef it s.  NGO s 
can also demonstrate a clear technical, organisational 
or social impact on the world of renewable energ y or 
su st a in abi l it y. T h is m ay inc lude t he d issem in at ion 
of a particular solution, the furtherance of technical 
knowledge, awareness raising or policy development.

CELEBRATING PIONEERS 
L ast year, out of 579 entr ies, Siemens won the L arge 
Corporation category in recognition of its efforts to reduce 
carbon dioxide emissions and energy consumption through 
innovative technologies. 

“This is a testament that we are not only making great 
progress towards creating newer and better green technologies, 
but is also proof that our efforts are being recognized,” 
Peter Löscher, President and Chief Executive Officer of 
Siemens AG, said at the t ime of receiving the award.

Siemens has been at the forefront of contributing to the 
rapid t ra nsfor mat ion of t he reg ion’s in fra st r uct ure, 
supplying healthcare technology and building some of 
the world’s largest power plants. 

But what truly counted in the assessment of the company’s 
op e r at ion s  w a s  it s  e nv i ron m e nt a l  prog r a m m e t h at 
vigorously addresses air pollution and water management. 
In 201 2, Siemens generated USD 45.6 bil l ion from its 
Environmental Portfolio, a growth of 10 per cent versus 
the previous year. This amounted to an impressive 42 per 
cent of the company’s total sales. 

In the same year, Siemens helped its customers reduce 
carbon dioxide emissions by more than 330 million tons – 
roughly the equivalent of six times the annual emissions 
of New York City.

“By 2014, we aim to provide more than a billion people 
access to our imag ing systems,” states t he Siemens’ 
Sustainability Report 2012. These systems are crucial to 

Siemens Sustainability Programme.

HH General Sheikh Mohammed Bin Zayed Al Nahyan along with HE Atifete Jahjaga, President 
of Kosovo presenting the Sheikh Zayed Future Energy Prize in the category of Small and Medium 
Enterprise to d. Light Design USA and was received CEO and Chairman, Donn Tice.

Demonstrating a d.light Nova lamp in Chamieyani, India.
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modern medicine, enabling early diagnosis of illnesses and 
confirming or denying the presence of suspected disease. 

In the SME category, the winner of the USD 1.5 million 
was California-based d.light design, a manufacturer 
and distributor of solar lighting solutions targeting 
the 2.6 billion people globally without access to reliable 
electricity. 

“D.light has improved over 15 million lives using portable 
solar lanterns to introduce modular, upgradable solar 
systems for homes and small businesses,” said Dr Nawal 
Al Hosany.

According to Donn Tice, CEO and chairman of d.light 
design, winning the Prize has enabled the company to 
accelerate distribution of its technologies, which have 
empowered millions to enjoy the improved quality of 
life that comes with reliable and affordable access to 
light and power. “We believe that everyone deserves 
access to energy,” said Tice.

Ceres, an independent, non-profit advocacy organisation 
that mobilises investors and businesses to embrace clean 
energy, won USD 1.5 million for the NGO category prize 
in 2013, and the reasons are crystal clear.

In 1997, Ceres launched the Global Reporting Initiative, 
which has now become an independent, international 
standard for corporate sustainability reporting. Today, 
the organization is driving major campaign to move 
the world’s largest industry – insurance – to use its USD 
23 trillion worth of assets in incentivizing households 
and companies.

“We will use the Prize to expand international investor 
leadership on clean energy and to grow our on-going 
work w ith leading companies str iv ing to integ rate 
s u s t a i n a b i l it y  i nt o  t h e i r  o p e r at io n s  b y  r e du c i n g 
greenhouse gas emissions, improving energy efficiency 
and sourcing renewable energy,” asserted President of 
Ceres, Mindy Lubber, who was honoured by the United 
Nations and the Foundation for Social Change in 2010 
as one of the “World’s Top Leaders of Change.”

As for the inspirational individual who was recognized 

وذلــك لمشــروعها الخاص بتطوير إمدادات الميــاه والكهرباء والتدفئة 
باســتخدام مصــادر الطاقــة المتجــددة، بمــا فــي ذلــك الغــاز الحيــوي 
واأللواح الشمســية. أكملت المدرســة تركيب األلواح الشمسية، وتعمل 

حاليــًا علــى المرحلــة الثانية من المشــروع.

أمــا مــن أوروبــا، فقــد تــم تكريــم كليــة أوكيهامبتــون، وهــي مدرســة 
كبيــرة شــاملة تضــم 1350 تلميذًا. وفي الســنوات األخيــرة، قام الطاب 
لدعــم قضايــا  كتبرعــات  أمريكــي  دوالر  ألــف   163 مــن  أكثــر  بتقديــم 
خيريــة متعــددة، وتشــارك المدرســة بشــكل نشــط فــي كافــة الجوانب 
العالميــة ذات الصلــة بكفــاءة  العادلــة والمســاعي  المتصلــة بالتجــارة 
الطاقة وإعادة التدوير واألنشــطة الصديقة للبيئة. كما ســبق للمدرســة 

الفــوز بجائــزة أشــدين.

باإلضافــة إلــى ذلــك، فــإن كليــة أوكيهامبتــون تطبــق بالفعــل تدابيــر 
 3000 وتســتخدم  المبانــي،  وإدارة  للرصــد  النطــاق  وواســعة  شــاملة 
مصباحــًا موفــرًا للطاقــة، مــع نظــم العــزل وأجهــزة متطــورة للتحكــم 
بالتدفئــة، وصمامــات التبريــد الحــراري، وقــد أدى ذلــك إلــى انخفــاض 
بنســبة 50% فــي اســتهاك الغــاز والكهربــاء. تقدمت كليــة أوكيهامبتون 
تركيــب  يتضمــن  المســتقبل  لطاقــة  زايــد  جائــزة  إلــى  بمشــروع 
توربينيــن لتوليــد الطاقــة بواســطة الريــاح، إضافــة إلــى وحــدة تدفئة 
تعمــل بواســطة مــواد الكتلــة الحيويــة. وبعــد حصولهــا علــى الجائــزة 
تركيــب  مــن  الكليــة  انتهــت  أمريكــي،  ألــف دوالر   100 قيمتهــا  البالغــة 
قــدم  علــى  الثانيــة  للمرحلــة  التحضيــر  ويجــري  األول،  التوربيــن 
وســاق. يمكــن لهذيــن التوربينيــن إلغــاء فاتــورة الطاقــة فــي الكليــة، 
الوفــورات  فــإن  وبالتالــي  التغذيــة،  تعرفــة  دعــم  نظــام  خــال  مــن 
المتاحــة تعنــي أن بإمكانهــا القيــام بــدور فاعــل فــي تطويــر مشــاريع 
الطاقـــة علـــى المستـــوى المجتمعــي واالنخــراط مــع الجهــات المعنيــة 
المحليــة الرئيســية فــي هــذا الشــأن فــي ديفـــون بالمملكـــة المتحــدة.

قال داريل تشابمان، مدير كلية أوكيهامبتون: »نتوجه بالشكر الجزيل 
للمشــرفين علــى جائزة زايد لطاقة المســتقبل، وذلــك العترافهم بعملنا 
ولتزويدهــم لنا بالوســائل الازمة لانتقال إلــى مرحلة جديدة. إنه أمر 
ال يصــدق أننــا تمكنــا مــن تحقيق هــذا المشــروع، ويســتحق الموضوع 
التأمــل بــه مــن مختلــف جوانبه والنظر بإمعــان في العديد مــن الفوائد 

التي ســوف يقدمها«.

ويتابــع حديثــه: »إلــى جانــب دورهــا فــي توفيــر الدعــم المالــي الــذي 
ســيمكننا مــن تركيــب توربينين لطاقــة الرياح ووحــدة للتدفئة بالكتلة 
الحيويــة فــي المدرســة، ستســاعدنا الجائــزة أيضــًا على تعزيــز مكانتنا 
وبنــاء عاقــات تعــاون مــع مجموعــة أوســع مــن المــدارس والمنظمات 

األخــرى التــي تشــاطرنا رؤيتنا«. 

منطقــة  فــي  الثانويــة  كيريــا  مدرســة  فــازت  نفســه،  الوقــت  وفــي 
كليمنجــارو فــي تنزانيــا بالجائــزة لممارســاتها المســتدامة المختلفــة، 
وهــي التــي تعــد جــزءًا مــن أول شــبكة لـــ »المــدارس الخضــراء« فــي 
تنزانيــا مــع مدرســتين شــقيقتين همــا ماكومــو وكيليو. في عــام 2006، 

قــام أســاتذة وطــاب المدرســة باســتغال المياه من ســد نايومبا يــا مونغو، 
وقاموا بزراعة األشــجار حيث كانوا يحملون دالء الماء لمســافة كيلومترين 
يوميــًا، كمــا قامت المدرســة كذلــك بالعنايــة بالمزروعات مع تحســين فرص 
الحصــول علــى الميــاه. وفــي العــام الماضــي، قامــت المدرســة ببنــاء شــبكة 

أنابيــب مــن الخــزان وقامــت بتوســيع الزراعــة الحرجيــة.

 

اقترحــت إدارة مدرســة كيريــا خــال مشــاركتها فــي جائــزة زايــد لطاقــة 
المســتقبل 2013 ثاثــة نمــاذج لتوليد الطاقــة المتجددة بهدف زيــادة الوعي 
الريــاح فــي كيريــا، والطاقــة  للمــدارس: طاقــة  البيئيــة  والحــد مــن اآلثــار 
الشمســية فــي كيليــو، والغــاز الحيــوي فــي ماكومــو، وهــو مــا ينبغــي لــه أن 

يكــون قابــًا للتنفيــذ.

علــق جوكتــان يولــي نجايلــو، أســتاذ مــادة الجغرافيــا فــي مدرســة كيريــا 
الثانويــة، علــى مشــاركة المدرســة بالجائزة بالقــول: »إن إمكانية اســتخدام 
ويمكــن  للغايــة.  كبيــرة  تنزانيــا  فــي  لابتــكار  كمراكــز  الثانويــة  المــدارس 
أن تمثــل الجائــزة نقطــة انطــاق رئيســية مــن شــأنها أن تســمح لمدارســنا 
الثــاث باالنخــراط فــي أنشــطة فعالة إلثبــات نظريتها إزاء االســتدامة على 

المناطقــي واإلقليمــي والوطنــي«. المســتوى 

من جهتها، فازت مدرســة الشــيخ خليفة بن زايد بنغاديش اإلســامية في 
أبوظبــي بالجائــزة عــن فئــة الجائــزة العالمية للمــدارس الثانويــة عن منطقة 
آســيا. فقــد نجحــت المدرســة بالفعــل فــي خفــض اســتهاكها للطاقة بنســبة 
15% مــن خــال اســتبدال المصابيــح الكهربائيــة بأخــرى موفــرة للطاقــة، كما 
تطمــح المدرســة لاســتفادة من الجائــزة المالية بأن تصبح مدرســة حيادية 

من حيــث االنبعاثــات الكربونية.

فــي الواقــع، وخــال شــهر يونيــو الماضــي، قامــت المدرســة بتركيــب نظــام 
ألواح شمســية على أســطح منشــآتها باســتطاعة 11.52 كيلوواطًا، وســيتيح 
هــذا النظــام الكهروضوئــي الذكــي توفيــر 30% مــن احتياجــات المدرســة من 

الكهربــاء التــي يتركــز اســتهاكها فــي أغــراض اإلنــارة والتكييف.

قــال معالــي الدكتور ســلطان أحمد الجابر، وزير دولة مديــر عام جائزة زايد 
لطاقة المســتقبل الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة مصدر: »عامًا بعد 
عــام، تواصــل جائزة زايد لطاقة المســتقبل ترســيخ مكانتهــا العالمية، حيث 
يتجلــى ذلــك مــن خــال طلبــات المشــاركة التي تــزداد تميــزًا وتنوعًا ســواء 

مــن حيــث الموقع الجغرافــي أو التكنولوجيا المتطــورة التي تتناولها«.

يشــير فخامــة أوالفور راغنار غريمســون، رئيس جمهورية آيســلندا ورئيس 
لجنــة تحكيــم الجائزة: »شــهد هذا العام رقمًا قياســيًا من المشــاركات ضمن 
فئــة الجائــزة العالميــة للمــدارس الثانويــة، وتعد هــذه المشــاركة الكبيرة من 

شــباب اليــوم مؤشــرًا قويــًا لتطلعهم إلى تأمين مســتقبل أكثر اســتدامة«.

for his lifetime of achievements, it was Professor Jose 
Goldemberg, a Brazilian physicist and university 
educator, a nd a lead ing e x per t on env ironment 
issues. Unlike other categories, candidates for the 
Lifetime Achievement can only be nominated by a 
third party.

During his 60-year long career, Prof. Goldemberg 
he ld Br a z i l’s  top gover n ment p ost s  i n s c ience, 
education and environment, and was lead author 
of the UN Development Programme’s World Energy 
Assessment. 

“As a scientist, I always believed that science can 
c h a nge t he world a nd t h at t he fut u re do es not 
predetermine the past, but we have choices,” Prof. 
Goldemberg told audience at the awards ceremony. 
Currently in his 80s, Prof. Goldemberg is working 
actively as a scientist and will use a fraction of his 
USD 500,000-prize money to support his research.

THE HIGH-SCHOOL APPROACH 
Meanwhile, the 2013 Global High School prize was 
awarded to four environmentally pioneering high 
schools across the world. In the Americas, Technical 
H igh School 1 20, a r u ra l  school in Me x ico, wa s 
awarded for its project to upgrade the school’s water, 
power and heating supply to use renewable sources, 
including a biogas digester and solar panels.  The 
school has completed installing the solar panels and 
is now working on phase 2 of the project.

I n  E u r o p e,  Oke h a mpt on Col l e ge  i n  t he  Un it e d 
Kingdom, a school whose 1,350 pupils managed to 
raise more than USD 163,000 for charitable causes, 
and which proactively engages with fair trade, energy 
efficiency, and recycling, was selected as the winner. 
The school has previously won an Ashden Award.

Additionally, Okehampton College has a building 
management system, 3,000 low-energy lights, and 
energy-efficient heating controls – which have led 
to a reduction of 50 per cent in its consumption of 
gas and electricity. The school was honoured for its 
plan to become energ y independent by install ing 
two wind turbines and a biomass heating unit. After 
winning USD  100,000, the school  has installed 
the f irst wind turbine with plans for phase 2 well 
under way.  T he school plans to use the resultant 
feed-in tariff income amongst local projects and 
community causes in Okehampton, Devon.

Okehampton College P r incipal, Dar yl l Chapman 
said, “A huge thank you to the Zayed Future Energy 
Prize Team for recognising our work and for also 
providing us with the means to take it to the next 
level. It is incredible to think that we have been 
able to realise this project and it is worth ref lecting 
on the many benef its it wil l provide.  

“ W i n n i n g t he  pr i z e  not  on ly  prov id e s  u s  w it h 
financial support to install two wind turbines and 
a biomass heating unit in the school, it wil l a lso 
help us raise our prof ile and create l inks with an 

Dr Nawal Al-Hosany Director Zayed Future Eenergy Prize and Margaret Watson 
Founder and President of GSA. HH General Sheikh Mohammed Bin Zayed Al Nahyan presenting the Sheikh 

Zayed Future Energy Prize – Life Time Achievement to Dr Jose Goldemberg 
from Brazil.

Okehampton College.



77 شواطئ 2٥ — حياتنا76 Shawati’ 25 —  Hayatona– Our Lifeشواطئ 2٥ — حياتنا Shawati’ 25 — Hayatona– Our Life77 76

even wider range of schools and other organisations.” 

In Africa, Kirya Secondary School in Tanzania made it to 
the top, gaining recognition for its various sustainable 
practices. Sharing a green network with sister schools 
Makomu and K ileo, the f irst of its kind in Tan zania, 
Kirya’s teachers and students tapped water in 2006 from 
Nyumba ya Mungu hydroelectric dam, carr ying buckets 
two kilometres twice a day.  Last year, the school took 
act ion a nd built a pipel ine from the reser voir, while 
expanding agro-forestr y.

At the Zayed Future Energy Prize 2013, Kirya’s management 
p r o p o s e d  t h r e e  r e n e w a b l e  e n e r g y  o p t i o n s  t o  r a i s e 
environmental awareness and reduce the school’s ecological 
footpr int: w ind power at K ir ya, solar power at K ileo, 
and biogas at Makomu, which should be achievable.

“The potential for using high schools as nodes of innovation 
in the Tanzanian context is great. The Prize is a major 
stepping stone that will allow us to engage in ‘proof of 
concept’ at the distr ict, regional and national scale,” 
Jocktan Ngailo, Geography teacher at Kir ya Secondar y 
School, said.

Meanwhile, Sheikh Khalifa Bin Zayed Bangladesh Islamia 
School in Abu Dhabi won the Global High School category 
for Asia. The school reduced its electricity consumption 
by 15 per cent by installing energy-saving light bulbs, and 
was planning to use the prize money to make its campus 
carbon-neutral. 

I ndeed, by Ju ne of  t h i s yea r,  t he school  h ad a l ready 
installed an 11.52-kW rooftop solar-power system that is 
now supplying 30 per cent of the school’s energy needs, 
mainly for lighting and cooling.

“Year after year, as the prize grows in reputation and gains 
international recognition, we f ind ourselves receiving 
exciting and diverse entries, both in terms of geography 

وفقــًا لمــا ذكــره الدكتــور ســلطان الجابر فــإن إفريقيــا تمثل إحدى 
التــي تســتهدفها حملــة التوعيــة بجائــزة زايــد  المناطــق المهمــة 
لطاقــة المســتقبل، نظــرًا لمــا يتمتــع بــه قطــاع الطاقــة المتجــددة 
فــي هــذه القــارة مــن إمكانــات واعــدة للنمــو. ويوضــح بالقــول: 
»بحســب التقديــرات، فــإن التعــداد الســكاني فــي إفريقيا مرشــح 
للنمــو بمقــدار الضعــف حتــى عــام 2050، األمــر الذي ســيحتم زيادة 
إجمالــي إنتاجهــا الحالــي مــن الطاقــة بشــكل كبيــر لتلبيــة الطلــب 

المتنامــي«.

خافــًا للفئــات األربــع األخرى للجائــزة، فإن الهدف الرئيســي وراء 
إطــاق الجائــزة العالميــة للمــدارس الثانويــة يتجلــى فــي إلهــام 
أجيــال المســتقبل حــول العالــم مــن خال غــرس روح االســتدامة 

لديهــم منــذ ســن مبكرة.

وانطاقــًا مــن ذلك، فلن يتركز اهتمام هــذه الفئة من الجائزة على 
النشــاطات الســابقة للمدرســة، وإنما ســتقدم كل مدرسة اقتراحها 
منحــة  بمثابــة  الجائــزة  لتكــون  خــاص  مشــروع  حــول  المفصــل 
تمكنهــا مــن إنجاز هذا المشــروع، وســتحصل كل مدرســة إقليمية 
فائــزة مــن المناطــق الخمس حــول العالم على منحــة مالية قدرها 
100 ألــف دوالر أمريكــي. وهنــاك اقتراحــات مفادهــا التوجــه نحــو 
دمــج واحــد أو أكثر من المبادئ التي تنــص عليها مبادرة »الطاقة 
المســتدامة للجميــع« لتكــون ضمــن المعاييــر المعتمــدة فــي فئــة 
الجائــزة العالميــة للمــدارس الثانويــة، ويأتي ذلك فــي إطار التزام 

دولــة اإلمــارات العربيــة المتحدة بهــذه المبــادرة العالمية.

آليــة من أربع مراحــل النتقاء الفائزين
يفتــرض خبيــر االقتصــاد السويســري برونــو فــراي، مؤلف دراســة 
المانحــة  للجهــة  أنــه: »كلمــا تســنت  الجوائــز  حــول ســيكولوجيا 
الذيــن  األشــخاص  إلــى  جوائزهــا  تذهــب  أن  ضمــان  فرصــة 
يســتحقونها فقــط، كلمــا حافظــت هــذه الجوائــز علــى قيمتهــا«.

ويمكــن ماحظــة هــذه المنهجية بوضوح في عمليــة منح »جائزة 
نوبــل«، التــي تبــذل لجنتهــا جهــودًا اســتثنائية فــي ســبيل ضمــان 
اســتحقاق الفائزين بالجوائز لهذا الشــرف الرفيع. فا يقتصر دور 
اللجنــة علــى إجــراء المشــاورات المكثفة ضمــن المجتمــع العلمي، 
بــل تقــوم أيضــًا بدراســة مــا إذا كان الَعاِلــم ســيتصرف بالشــكل 

المناســب فــي حفــل تســليم الجائــزة المقدمــة من ملك الســويد.

 

وبالمثــل، يتــم تحديــد الفائزيــن بجائــزة زايــد لطاقــة المســتقبل عبــر أربــع مراحــل تبــدأ 
بعملية التقييم التي تشــمل دراســة دقيقة تقوم بها شــركة مســتقلة للبحث والتحليل هي 

»بلومبيــرغ نيــو إنرجــي فاينانــس«.

ومــن ثــم يأتي دور لجنــة المراجعة التي تضطلع بعملية اختيار المرشــحين النهائيين وفقًا 
لمعاييــر الجائــزة التــي تشــمل األثــر الملموس، والرؤيــة بعيدة المــدى، والريــادة، واالبتكار. 
يــرأس لجنــة المراجعــة لهذا العام الدكتور ســيف ســلطان الناصري، مدير مســاندة األعمال 
فــي شــركة بتــرول أبوظبــي الوطنيــة. أمــا نائــب رئيــس اللجنــة فهــو الدكتــور ثانــي أحمــد 
الزيــودي، مديــر إدارة شــؤون الطاقــة وتغيــر المنــاخ فــي وزارة الخارجية. تضــم اللجنة 15 
عضــوًا يمثلــون جهــات متعــددة مثل مصــدر، معهد مصدر، أدنــوك، هيئة البيئــة – أبوظبي، 
مجلــس أبوظبــي للتعليــم، معهد روتشســتر للتكنولوجيا – دبي، مانا فينتشــرز، انفيرومينا، 

وشــركة مبادلة للتنمية.

أمــا خــال المرحلــة الثالثــة فتقوم لجنة االختيار باســتعراض المشــاركات، ويــرأس اللجنة 
بــدر اللمكــي مديــر إدارة الطاقــة النظيفــة فــي مصــدر، بينمــا تتولــى مــاري خوســيه نــادو 

رئيــس مجلــس الطاقــة العالمــي، منصــب نائــب رئيــس اللجنة.

قــال معالــي الدكتــور ســلطان أحمــد الجابــر: »بذلــت لجنــة االختيار جهــودًا كبيرة لدراســة 
الطلبــات وتحديــد أكثــر الحلول تميزًا من حيث االبتكار والقــدرة على تحقيق أثر ملموس 

للمســاهمة في تطــور قطاع الطاقــة المتجددة«.

مــن بيــن أعضاء لجنــة االختيار نخبة مرموقة مــن المديرين التنفيذيين رفيعي المســتوى 
مــن منظمــة األمــم المتحــدة، مجلــس الطاقــة العالمي، جريــن اســتراتيجيز، ديــوك للطاقة، 
جامعــة العلــوم التطبيقيــة فــي هــام وليبشــتات، معهد مصدر، منتــدى من أجل المســتقبل، 
مجلــس أبوظبــي للتعليــم، الوكالــة الدوليــة للطاقــة المتجــددة، مركــز جامعــة كولومبيــا 

لسياســة الطاقــة العالميــة، والمعهــد اليابانــي القتصاديــات الطاقة.

القــول الفصل عنــد لجنة التحكيم
تشــكل االجتماعــات المغلقــة ألعضاء لجنــة التحكيم الخطوة األخيــرة ضمن عملية معقدة 
تمتــد علــى أربــع مراحــل، ويتــم خــال هــذه االجتماعــات تحديــد هويــة الفائزيــن وإعــان 

أســمائهم عبــر اتخــاذ قرار حاســم باإلجماع.

تضــم لجنــة تحكيــم جائزة زايد لطاقــة المســتقبل 2014 فخامة أوالفور راغنار غريمســون، 
رئيــس جمهوريــة آيســلندا »رئيســًا للجنــة«؛ وعضويــة كل مــن الدكتــور هان ســيونج ســو، 

as well as cutting-edge technology,” says 
Dr Al Jaber.

Despite being launched only in 2012, the 
Global High Schools Prize category received 
an overwhelming number of submissions 
for the 2014 edition, up 49 per cent from 
last year. 

“This year we saw a record number of Global 
High School submissions. It is profound 
and inspiring to see the youth of today 
participate in such large numbers. This is 
a strong indication of their demand for a 
more sustainable future,” Ólafur Grímsson, 
President of Iceland and Chairman of the 
Zayed Future Energy Prize, highlighted.

According to Dr Al Jaber, Africa represents 
large growth potential in the renewable 
e n e r g y  s e c t o r,  a n d  i s  c o n s e q u e nt ly  a 
key outreach market for the prize. “The 
continent’s estimated population is expected 
to double by 2050. T his wou ld ma ke it 
imperative for tota l energ y production 
to grow exponentially in order to meet 
escalating demand.”

Unlike the four other categories, the High 
School category focuses on inspiring future 
generations across the globe – a vision 
it aims to achieve by instilling ethos of 
sustainability at an early age. 

In light of this, the category doesn’t focus 
on a school’s past achievements but future 
plans for energy measures that the school 
intends to undertake. T herefore, ever y 
school is expected to submit a detailed 
proposal for a project, and the prize – up to 
USD 100,000 for each winner – would act 
as an enabler for the project’s completion. 
Propositions must also incorporate one 
or more of the principles of the SE4 All 
initiative.

A FOUR-TIER SELECTION PROCESS 
Swiss economist Bruno Frey, who authored a 
study on the psychology of awards, theorizes 
that “the more a donor can ensure that 
its awards go only to deserving persons, 
t he more t he va lue of  t hose awa rd s is 
maintained.”

The methodology can be observed in the 
awarding process of the Nobel Prize, whose 
committee goes to great lengths to ensure 
that the recipients of its prizes genuinely 
deserve the honour. Not only does it consult 
extensively within the scientific community, 
but it even checks whether a scholar can 
be expected to behave appropriately at the 
award ceremony, where the Swedish king 
bestows the prize.

HH General Sheikh Mohammed Bin Zayed Al Nahyan and Queen Rania of Jordan presented the 
Sheikh Zayed Future Energy Prize in the Global High School category in Asia to Sheikh Khalifa Bin 
Zayed Bangladesh Islamia School, located in Abu Dhabi. The award was accepted by Mir Anisul 
Hasan, Principal along with some students and teachers.

Zayed Future Energy Prize Selection Committee 2014.
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Similarly, in the Zayed F uture Energ y Prize, 
all submissions go through a stringent, four-
tiered evaluation process, which starts with an 
independent assessment by a reputed research 
and analysis f irm – this year being Bloomberg 
New Energy Finance.

After due diligence is conducted on all entries 
to ensure they fu l f i l  a l l  four cr iter ia of the 
pr i ze – Impact, Innovat ion, L eadership a nd 
Long-Term Vision – the shortlisted candidates 
are evaluated by the Review Committee, which 
meets to assess the submissions a nd na r row 
them dow n fur ther.

This year’s Review Committee is chaired by Saif 
Al-Nasseri, business support director at Abu 
Dhabi National Oil Company and vice-chaired by 
Dr Thani Al-Zeyoudi, Director at the Directorate 
of Energy and Climate Change, UAE’s Ministry 
of Foreign Affairs. 

T he committee’s 15 members include senior 
representatives from Masdar, Masdar Institute, 
ADNOC, Environment Agency of Abu Dhabi, Abu 
Dhabi Education Council, Rochester Institute of 
Technology Dubai, Mana Ventures, Enviromena 
Power S ystem s a nd Mubad a l a D evelopment 
Company.
 
The third stage involves a thorough review of 
entries by the Selection Committee, chaired this 
year by Bader Al Lamki, Director at Masdar, and 
vice chaired by Marie-Jose Nadeau, chair of the 
World Energy Council. 

“The Selection Committee has a challenging task 
– to deliberate and select the most innovative and 
impactful solutions that define the renewable 
energy industry,” says Dr Al Jaber. 

Among the members of the Selection Committee 
a r e  h i g h-l e ve l  e x e c ut ive s  f r o m  t h e  U n it e d 
Nations Foundation, World Energ y Council, 
Green Strategies, Duke Energ y, University of 
Applied Science in Hamm and Lippstadt, Masdar 
Inst it ute, For um for the F ut ure, Abu Dhabi 
Education Council, Inter national Renewable 
Energ y Agency, Columbia University’s Centre 
on Global Energy Policy, and Japan’s Institute 
of Energ y Economics.

JURY HAS THE LAST WORD  
In the four th and f inal stage, the Jur y meets 
in person to discuss the entries and select the 
winners, before a unanimous decision is made 
and the winners are announced.

C h a i r e d  b y  H i s  E x c e l l e n c y  Ó l a f u r  R a g n a r 
Grímsson, President of the Republic of Iceland, 
the eight-member 2014 judging panel includes 
His Excellency Dr Han Seung-soo, former Prime 
M inister of Korea; His E xcel lenc y Moha med 
Nasheed, for mer P resident of the Republic of 

the Maldives; Her Excellency Elizabeth Dipuo Peters, Minister 
of T ra nspor t for South A fr ica; Sir R icha rd Bra nson, Founder 
and Chairman of Virgin Group; Adnan Z Amin, Director General 
of the International Renewable Energy Agency; His Excellency 
A hmed A li A l Sayegh, Cha ir ma n of Globa l Ma rket place Abu 
Dhabi, and R atan N Tata, Cha ir man Emer it us of Tata Group.

A recipient of the Indira Gandhi Peace Prize, President Ólafur 
has chaired the Zayed F uture Energ y P r ize jur y for the past 
three years. Prior to that, he participated in the Global Creative 
Leadership Summit, organized by the Louise Blouin Foundation, 
in 2007 and 2008. 

In recent years, President Ólafur has been outspoken on the 
issues of climate change, initiating the Global Roundtable on 
Climate Change, and is known to strongly advocate the use of 
geothermal energy, as proven by the case of Iceland.

“The Zayed Future Energy Prize is one of a kind – it is the only 
pr i ze that recog ni zes and rewards solut ions for the fut ure. 
It  shows us t hat a d i fferent k ind of fut u re is possible. T he 
leadership of the UAE should be very proud to have created this 
prize,” President Ólafur recently remarked. 

His Excellency Ahmed Al Sayegh points out that because each of 
the shortlisted candidates has showcased viable, eco-friendly 
solutions that were at once innovative and inspiring, it will be 
“a challenging task this year to select the winners.”

VIRGIN AND TATA ON THE JURY 
New on the 2014 judging panel are Sir Richard Branson, Founder 
and Chairman of Virgin Group, and Ratan N. Tata, Chairman 
Emeritus of Tata Group. 

“ We a r e  hono u r e d t o  we l com e t wo r e now ne d s t a lw a r t s  of 

رئيس الوزراء الكوري الســابق؛ محمد نشــيد، رئيس جمهورية جزر المالديف السابق؛ 
إليزابــث ديبيــو بيتــرز، وزيــرة المواصــات فــي جمهوريــة جنــوب إفريقيــا؛ والســير 
ريتشــارد برانســون، مؤســس ورئيــس مجلــس إدارة مجموعــة »فيرجيــن«؛ وعدنــان 
أميــن، مديــر عــام الوكالــة الدوليــة للطاقــة المتجــددة »آيرينــا«؛ وســعادة أحمــد علــي 
الصايــغ، رئيــس مجلــس إدارة ســوق أبوظبــي العالمــي؛ وراتــان نافــال تاتــا، الرئيــس 

الفخــري لمجموعــة »تاتا«.

تــرأس فخامــة أوالفــور غريمســون لجنــة تحكيــم جائــزة زايــد لطاقة المســتقبل على 
مــدى الســنوات الثــاث الماضيــة، وهــو الــذي ســبق لــه أن نــال »جائــزة أنديــرا غاندي 
للســام«، كمــا شــارك فــي القمــة العالميــة للقيــادة اإلبداعيــة والتــي نظمتهــا مؤسســة 

لويــز بلويــن فــي عامــي 2007 و2008.

خــال الســنوات األخيــرة، تحــدث الرئيــس أوالفــور بصراحــة تامة حول مســألة تغير 
المنــاخ، وأطلــق المائدة العالمية المســتديرة بشــأن تغير المناخ، وهــو معروف بدفاعه 
الشــديد عــن اســتخدام الطاقــة الحرارية األرضية التــي أثبتت فعاليتها في آيســلندا.

 

أوضــح الرئيــس أوالفــور مؤخــرًا: »تعــد جائــزة زايــد لطاقــة المســتقبل فريــدة مــن 
نوعهــا، حيــث أنهــا الوحيدة التي تكــرم وتكافئ الحلول المســتقبلية، كمــا أن الجائزة 
تبيــن لنــا أن إحــداث تغييــر إيجابــي لبنــاء مســتقبل أفضل أمــر يمكن تحقيقــه. يحق 

لقيــادة دولــة اإلمــارات أن تفخــر بتأسيســها لهــذه الجائــزة«.

وعلق ســعادة أحمد علي الصايغ، رئيس مجلس إدارة ســوق أبوظبي العالمي بالقول: 
»لقــد قدمــت مــن المرشــحين النهائييــن حلــول مبتكرة وعمليــة وصديقــة للبيئة، ولم 

يكــن من الســهل خال هذا العــام اختيار الفائزيــن بالجائزة«. 

»فيرجيــن« و»تاتا« فــي لجنة التحكيم
عضــوان جديــدان انضمــا إلــى لجنــة تحكيــم الجائــزة لــدورة عــام 2014 همــا الســير 
الرئيــس  تاتــا،  نافــال  وراتــان  »فيرجيــن«؛  مجموعــة  مؤســس  برانســون،  ريتشــارد 

»تاتــا«. لمجموعــة  الفخــري 

إعــان  بمناســبة  الجابــر  أحمــد  ســلطان  الدكتــور  قــال 
أســماء أعضــاء لجنــة التحكيم لدورة عام 2014: »يســرنا 
انضمــام شــخصيات معروفــة عالميــًا فــي مجــال دعــم 
جهــود التنمية المســتدامة إلى لجنــة تحكيم جائزة زايد 
لطاقة المســتقبل، وال شــك بأنهما سيضيفان قيمة كبيرة 
إلــى عمليــة اختيــار الفائزيــن نظــرًا لمــا يتمتعــان بــه مــن 
خبــرة واســعة ومعرفــة عميقــة ورؤية ثاقبــة، فقد نجحا 
مــن خــال مبادراتهما الجريئة وأفكارهمــا اإلبداعية في 

تــرك أثــر إيجابــي كبير فــي العالم«.

»تاتــا  تاتــا شــركة  نافــال  راتــان  تــرأس  21 عامــًا،  لمــدة 
وأوالده« القابضــة مــن »مجموعــة تاتــا« حتــى تقاعــده 
مــن منصــب رئيــس مجلــس اإلدارة فــي عــام 2012، كمــا 
تولــى هــذا الناشــط البــارز فــي مجــال البيئــة واألعمــال 
األعمــال  صناديــق  كبــرى  مــن  اثنيــن  قيــادة  الخيريــة 
الهنــد.  اإلنســانية المدعومــة مــن القطــاع الخــاص فــي 
رئيــس  منصــب  حاليــًا  يشــغل  الــذي  تاتــا  وســيواصل 
مجلــس اإلدارة الفخري للمجموعــة، وهو منصب فخري 
واستشــاري، عملــه كرئيــس للصناديــق الخيريــة التابعــة 

للمجموعــة. 

التحكيــم،  لجنــة  فــي  كعضــو  موقعــه  خــال  ومــن 
سيســاعد تاتــا علــى اصطفــاء الفائزيــن النهائييــن فــي 
شــخصي  إنجــاز  أفضــل  فئــة  فيهــا  بمــا  فئــات،  خمــس 
العــام الماضــي بجائــزة أفضــل  لفــوزه  لألفــراد. ونظــرًا 
إنجــاز شــخصي من »مؤسســة روكفلر« الرائــدة، يمتلك 
للفــوز  الازمــة  الشــروط  إلدراك  المقومــات  كافــة  تاتــا 

المرموقــة. الجائــزة  بهــذه 

وإبــان اســتامه للجائــزة، أوضــح تاتا أن على الشــركات 
مراعــاة حقيقــة أنهــا تحــدث فرقــًا ملحوظًا فــي األماكن 
التــي تــزاول عملها فيها، والقيــام بالمبادرات والخطوات 

التــي تســاعد المجتمع علــى االزدهار.  Wind Tower in Masdar City.

The Zayed Future Energy Prize Jury members  Adnan Z Amin, Director General of IREA; HE Ahmed Ali Al Sayegh, Chairman of Masdar; HE Olafur Ragnar Grimsson, President, Republic of 
Iceland, Chairman, ZFEP;  Dr Han Seung-soo, Former Prime Minister, Repulic of Korea, Vice Chairman ZFEP and HE Dr Sultan Al Jaber, Director General of the Zayed Future Energy Prize and 
CEO and Chairman of Masdar.



81 شواطئ 2٥ — حياتنا80 Shawati’ 25 —  Hayatona– Our Lifeشواطئ 2٥ — حياتنا Shawati’ 25 — Hayatona– Our Life81 80

sustainability to the Zayed Future Energy Prize jury, and value 
the depth of experience and perspective they will bring to the 
process. Through their bold initiatives and innovative thinking, 
Sir R ichard and Mr Tata have already created a legacy that will 
ser ve to enhance the world we live in,” Dr Al Jaber said during 
the announcement of the 2014 jur y.

For 2 1 yea rs, R ata n N. Tata headed Tata Sons, t he hold ing 
company of Tata Group, until his retirement from the position of 
chairman in 2012. The avid environmentalist and philanthropist 
led two of the largest private sector backed humanitarian trusts 
in India. He now holds the position of Chairman Emeritus of 
the group, which is an honorar y and advisor y position, and 
will continue as the chairman of the group’s charitable trusts.

A s  a  Ju r y  P a n e l  m e mb e r,  T at a  w i l l  b e  h e lpi n g  s e l e c t  t h e 
f inal winners in the f ive categories, including the Lifetime 
Achievement. Having received a Lifetime Achievement Award 
himself last year, by the prestigious Rockefeller Foundation, 
Tata is well-positioned to understand what it takes earn an 
award in this categor y. 

مــكان  مــن  »مــا  قائــًا:  تاتــا  حــّذر  الســياق،  هــذا  وفــي 
يتجلــى فيــه ذلــك بوضوح أكبــر من بلدان العالــم النامي 
لــم  وإذا  التفــاوت.  مــن  هائلــة  مســتويات  تشــهد  التــي 
يأخــذ قطــاع الصناعــة هــذا الواقــع بعيــن االعتبــار، فإنه 
سيســهم فــي حــدوث ارتداد ســلبي كبيــر. باتــت العديد 
مــن الشــركات التــي تعمــل فــي الخــارج تــدرك الحاجــة 
إلــى ذلــك، بيــد أن الشــركات التــي تعجــز عــن فهــم هــذه 
األخــرى«. القطاعــات  ســمعة  بالفعــل  تشــّوه  الحقيقــة 

وأوضــح تاتــا: »عنــد رؤيتنــا للفقــر المدقــع الــذي تعانــي 
منه مناطق مثل إفريقيا وأجزاء من آســيا، ومشــاهدتنا 
لألطفــال الجائعيــن وســوء التغذية من حولنــا، بالتزامن 
مع النظر إلى أنفســنا كأناس يتمتعون بالرخاء ووســائل 
وعديــم  القاســي  اإلنســان  أن  حينهــا  فأعتقــد  الراحــة، 
اإلحســاس هو فقط الذي ســيعجز عن الشــعور بالحاجة 
توفيــر  خــال  مــن  ليــس  ذلــك،  حيــال  التصــرف  إلــى 
الدعــم المــادي فحســب، بــل عبــر لعــب دور حقيقــي في 
المســاعدة علــى توفيــر االزدهــار للمجتمــع الــذي ينتمــي 

إليه«.

وفــي إشــارة إلــى أن الموظفيــن في مؤسســته اكتســبوا 
المجتمــع  مــن  يتجــزأ  ال  جــزءًا  بكونهــم  قويــًا  شــعورًا 
الــذي يعملــون فيــه، قــال تاتــا: »أصبحــت مســألة لعــب 
دور فعلــي فــي المجتمــع بمثابــة نقطــة جوهريــة أصيلة 

المؤسســة«.  بتقاليــد  مرتبطــة 

وبدوره، تلقى الســير ريتشــارد برانســون دعوة لانضمام 
إلــى لجنة التحكيــم، وهو المعــروف بمبادراته الخضراء 
فمنــذ  العالــم.  حــول  شــركة   400 مــن  ألكثــر  وتأسيســه 
إطاق مجلته الشــبابية الثقافية »الطالب« في السادســة 
عشــرة مــن عمــره، بــدأ شــق طريقــه نحــو إيجــاد طــرق 
ومــن  العالــم.  فــي  اإليجابــي  التغييــر  لتحفيــز  رائــدة 
إحــدى المبادرات العديدة التي أطلقها، إنشــاء مؤسســة 
»فيرجيــن يونايــت«، وهــي منظمــة غيــر ربحية أسســها 
فــي عــام 2004 بهــدف تقديــم حلــول لمعالجــة المشــاكل 

االجتماعيــة والبيئيــة.

برانســون:  قــال  ســي«،  بــي  »بــي  أعدتــه  تقريــر  وفــي 
»لطالما اهتمت الشــركات بالنتائــج المالية التي تحققها، 
ولــم تنخــرط بشــكل فعلــي فــي المجتمــع أو المشــاكل 
علــى  يتوجــب  ولذلــك  العالــم.  يواجههــا  التــي  األوســع 
جميع الشــركات أن تتحول إلــى قوة دافعة لفعل الخير، 

ال أن تكتفــي بالتركيــز علــى األربــاح قصيــرة األمــد«. 

لكســر  المنافســة  إلــى  »نحتــاج  برانســون:  ويوصــي 
القيــود، لكــن غيــاب التعــاون قــد يمنــع ترجمــة األفــكار 
يســهم  ال  األمــد  قصيــر  فالتفكيــر  الواقــع.  أرض  علــى 
فــي تحقيــق النتائــج المســتقبلية طويلة األجــل، ولذلك 
أنصــح الجميــع بالتطلــع إلــى مــا هو أبعــد من المســتقبل 

المنظــور«.

جائــزة  فــي  واضــح  بشــكل  برانســون  رؤيــة  تنعكــس 
»الرؤيــة  مــن  جعلــت  التــي  المســتقبل،  لطاقــة  زايــد 
طويلــة األمــد« واحــدة مــن المعاييــر األربعــة المؤهلــة 
يتوقــع  كمســابقة،  طبيعتهــا  وبحكــم  بالجائــزة.  للفــوز 
للجائــزة أن تســهم في كســر القيــود، ونظــرًا الختيارها 
مــن  المتميــزة  الخبــرات  أصحــاب  مــن  لمجموعــة 
خلفيــات مختلفــة كأعضــاء للجنــة التحكيــم، فإنــه مــن 
الواضــح أن عمليــة االختيــار تقــوم علــى أعلى أشــكال 

التعــاون. 

Upon receiving the accolade, Tata said that businesses 
should be sensitive to the fact that they are making 
a difference in places where they operate, and that 
they have to do things to help the community prosper.

“This is all the more evident in the developing world, 
where disparities are so huge. If the industr y is not 
sensitive to it, they would encourage a backlash to 
ta ke place, a nd ma ny compa nies that go oversea s 
are getting to understand the need to do this. Those 
that do not are really hurting the reputation of other 
industries,” Tata warned.

“When you see in places like Africa and parts of Asia 
abject pover t y, hungr y children and malnutr it ion 
around you, and you look at yourself as being people 
who have well-being and comforts, I think it takes a 
very insensitive, tough person not to feel they need to 
do something, not just by providing material support 
but by playing a role in helping give prosperity to the 
community in which they belong,” explained Tata.

Employees in his organisation, he said, have gained 
a certain spir it of being par t of the community in 
which they operate. “It has become the DNA of the 
organisation to play a role in the community.”

R ichard Branson, who has founded more than 400 
companies worldwide and is well-known for his green 
in it iat ives, ever since st a r t ing h is yout h- c u lt u re 
magazine “Student” at the age of 16, Branson discovered 
genius ways to provoke a healthy change in the world.  
Of his ma ny init iat ives wa s the establ ishment of 
Virgin Unite, a non-profit foundation created in 2004 
to tackle social and environmental problems .

“Business has previously been concer ned with the 

bottom line and has not got involved in society or 
with the wider issues of the world. “All businesses 
should become a force of good, and not just focus on 
short-term profit,” Branson was cited as saying in a 
BBC report.

“ You ne e d comp et it ion to  brea k b ou nd a r ie s.  But 
without collaboration, ideas may never become reality. 
Short-term thinking doesn’t get you far. Have an eye 
on the long term,” he advises. 

Branson’s vision is largely reflected in the Zayed Future 
Energy Prize, which has made “long-term vision” one 
of its four eligibility criteria. Being a competition at its 
core, the Prize is set to break boundaries, and having 
appointed highly experienced committee members of 
various backgrounds, the selection process is clearly 
built on collaboration.

Sir Richard Branson, Founder, Virgin Group and Zayed Future Energy Prize Jury member.

Avoided Deforestation Partners hosted ‘A Conversation on Sustainable Partnerships’ with 
Sir Richard Branson, Actor Edward Norton and Dr Jane Goodall DBE, Founder, The Jane 
Goodall Institute during Rio+20.

Ratan N Tata, Chairman, Tata Trusts and Zayed Future Energy Prize jury member.


