نهج أخضر
الخطوط التوجيهية لتنفيذ حملة فعالة لرفع الوعي
مقدمة :أهداف مشروع  SOLEومبادرة نهج أخضر
في عصر أصبح االهتمام كله منصبًا على التغير المناخي واالستدامة البيئية ،وهما موضوع جميع المناقشات العامة ،تنفذ جمعية
بلديات توسكانا مشروع  SOLEحول التقنيات المبتكرة لكفاءة الطاقة في المباني العامة بالتعاون مع عشرة شركاء من إيطاليا
واليونان وإسبانيا ولبنان وتونس ومصر واألردن ،ويدعم المشروع عمليات إعادة تأهيل الطاقة المبتكرة ميسورة التكلفة في سبع
(مبان تجريبية) مختارة في دول المتوسط آنفة الذكر.
مبان عامة
ٍ
ٍ
وبجانب هذه المباني التجريبية سيتدخل مشروع  SOLEعلى مستويينً ،
أوال من خالل تشجيع التغيير السلوكي لألفراد ،وثانيًا
بإحداث تأثير في السياسات المحلية من خالل الضغط والدعوة إلدماج نتائج المشروع التجريبي في أطر السياسات ذات الصلة.
أما بالنسبة للتغيير السلوكي سيستوحى من حملة ( Big Switch Offأفضل الممارسات من مجلس مقاطعة درهام – المملكة
المتحدة) وأفضل الممارسات لمشروع  Interreg Europe REBUSوأطلق الشريك اإليطالي -وكالة استعادة الموارد اإلقليمية
( -)ARRRحملة نهج أخضر التوعوية التي تهدف لتقليل استهالك الطاقة في المباني من خالل تشجيع التغيير السلوكي
للموظفين والمستخدمين داخل المبنى.
وبجانب شركاء المشروع يمكن ألي أحد أن ينفذ حملة التوعية تلك في مكان العمل أو يمكن اتباع اإلجراءات البسيطة المقترحة
في المنزل بفضل المواد التي أُتيحت من خالل مشروع .SOLE
إليك بعض الخطوات األساسية واالقتراحات إلنشاء حملة توعية ناجحة:

مرحلة اإلعداد للحملة (مدتها على األقل  5أسابيع) :التخطيط
 حدد المبنى أو المباني التي ستطبق بها حملة نهج أخضر وادرس وضع المبنى فيما يتعلق باستهالك الطاقة وتوفيرها.
 قرر الفترة المناسبة لتنفيذ الحملة التي ستدوم لمدة أسبوعين (على سبيل المثال ،تجنب أوقات العطالت الرسمية
واالنتخابات والفترات المزدحمة بالعمل أو عند انخفاض الروح المعنوية وتأكد من تنفيذها في أيام يتشابه بها الطقس
ودرجات الحرارة).
*يُقترح انتظار تحسن وضع الجائحة إلطالق الحملة للتأكد من أن المبنى المختار ممتلئ بالموظفين والمستخدمين.
ً
مسؤوال عن االهتمام بالمبنى
 ش ّكل فريق الطاقة (سيدفع المتطوعون واألفراد المتحمسون من حماس الموظفين) يكون
وتشجيع سلوك توفير الطاقة وتحفيز الزمالء وتشجيعهم ،ويكون لكل فرد من فريق الطاقة مهمة ومسؤولية محددة وفق
قدرته ومهاراته ،وإليك بعض األمثلة:
متطوع مسؤول عن اختيار أفضل األماكن االستراتيجية لوضع ملصقات حملة نهج أخضر.
متطوع تكون مهمته القيام بجولة في نهاية أوقات العمل اليومية ليتأكد من أن كل شيء منطفئ.
م تطوع تكون مهمته مراقبة بيانات االستهالك باستمرار (تحليل فواتير الكهرباء وقراءة عداد الكهرباء وتجهيز الرسومات
البيانية).
*قد يكون هناك أكثر من فريق طاقة بهدف تنظيم سباق تنافسي بينها.

وقبل إطالق المبادرة بمدة  10أيام على األقل يجب إبالغ الموظفين المشاركين في حملة نهج أخضر وتعزيز مشاركتهم
الفعالة من خالل ورش التدريب والندوات والمحاضرات والحوافز االقتصادية والمالية وتوفير الكتيبات والرسائل
اإلخبارية ،ويجب أيضًا أن تقرر الطريقة التي ستبلغ بها مستخدمي المبنى ،ضع ملصقًا عند مدخل المبنى لتعلم
الموظفين والمستخدمين بأن الحملة ستبدأ (هناك نموذج متاح ضمن أدوات الحملة) وانشر مقاطع الفيديو لتشجيع
المشاركة.
نسخة مدتها  3:13دقيقة :يوتيوب
نسخة مدتها  2:04دقيقة :يوتيوب
عزز المشاركة الفعالة في الحملة باستخدام جميع وسائل التواصل المتاحة (الرسائل اإلخبارية والمقاالت الصحفية واإلعالنات
التلفازية والمقابالت والصور ومقاطع الفيديو وشبكات التواصل االجتماعي وال تنس استخدام الهاشتاج المناسب).

تنفيذ حملة نهج أخضر (مدتها أسبوعان) :اإلدارة






اطبع ملصقات الحملة بحجم ورقة عادية وابعثها عبر البريد اإللكتروني أيضًا للموظفين.
ج ّمع بيانات الطاقة عند إطالق الحملة وبعد ختام األسبوع األول بعدما تحدد الوسيلة (مثل تحليل فواتير الكهرباء وقراءة
عداد الكهرباء يوميًا لمدة أسبوعين لمقارنة األرقام قبل الحملة وبعدها) ومؤشرات النجاح.
حلل العوائق التي تحول دون تغيير السلوك وصمم مبادرات الستهداف تلك العوائق وجد أفضل الحلول.
بعد مرور األسبوع األول بلغ الموظفين بالتحسن المتعلق بتوفير الطاقة بطريقة مبسطة وملفتة لالنتباه وقرر ما إذا كان
من الضروري إرسال تذكرة للموظفين عن الحملة.
كرر عملية الترويج والتواصل عبر مختلف وسائل اإلعالم.

المرحلة الختامية من حملة نهج أخضر :مراقبة النتائج





راقب النتائج وقم بقياسها موض ًحا مؤشرات النجاح.
احتفل بالنتائج عن طريق وضع لوحات خاصة في المنشأة وإبالغ الموظفين والمستخدمين.
وزع نتائج الحملة وانشرها (من خالل الرسائل اإلخبارية والمقاالت الصحفية واإلعالنات التلفازية والمقابالت والصور
ومقاطع الفيديو وشبكات التواصل االجتماعي وال تنس استخدام الهاشتاج المناسب).
حافظ على قدر كبير من االهتمام بالمسألة على المدى المتوسط /الطويل (بعد انتهاء فترة الحملة).

نهج أخضر :مبادرة صغيرة بتأثير كبير!
للمزيد من المعلومات حول مشروع  SOLEوحملة نهج أخضر قم بزيارة
https://www.enicbcmed.eu/projects/sole
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