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 ClimaTech Run 2022إعالن الفائزين ف

وق : المصدر   جريدة الشر
 2022نوفمبر  14 التاري    خ: 

 
كات الناشئة ال  ، الشر ي مسابقة المناخ الدولية 5أعلنت وزارة التعاون الدولي

 
كات Climatech Run الفائزة ف ي تحفز الشر

، الت 
ي جهود مكافحة ظاهرة

 
ات المناخية، وذلك خالل فعاليات "يوم الشباب" بمؤتمر المناخ الناشئة عىل المشاركة ف  التغبر

COP27م الشيخ  .، المنعقد بمدينة شر
 

اد، وبرافير  أجراوال، المدير القطري  ي للتصدير واالستبر
ي حفل توزي    ع الجوائز، بندكت أوراما، رئيس البنك األفريق 

 
وشارك ف

، وأليساندروا فراكاسي نامج األغذية العالمي كة جوجل لبر ، ممثل شر ي
ي ناكاشر

، وأنتوئ  ي
، ممثل برنامج األمم المتحدة اإلنمائ  ي

ت 
وسالف بورلزر من  .، وممثل الوكالة األمريكية للتنمية الدوليةIAAI Glotcha العالمية، و مبر

 
ي المسابقة  422ومن إجمالي 

 
كة ناشئة، تقدمت للمشاركة ف كة ال 15دولة من جميع أنحاء العالم، وال  77شر ذين عرضوا شر

كة 5أفكارهم خالل فعاليات مؤتمر المناخ، فاز منهم  ي المركز األول شر
 
كات فقط، وجاء ف ي مجال األمن  Ryp Labs شر

 
العاملة ف

ي والزراعة بدول الواليات المتحدة األمريكية وبلجيكا، وحصل عىل جائزة قيمتها 
ألف دوالر، بينما فاز بجائزة  100الغذائ 

ي البالغ
كة 50ة المركز الثائ  ي  Earthly ألف دوالر شر

 
ي والزراعة، وتعمل ف

ي قطاع األمن الغذائ 
 
دولة من بينها  20العاملة ف

كة 25بتسوانا والكونغو وفرنسا وألمانيا والهند والواليات المتحدة األمريكية، وفاز بجائزة المركز الثالث بقيمة   ألف دوالر شر
Koltiva  ي والزر

ي مجال األمن الغذائ 
 
اعة بدول إندونيسيا وفيتنام والفلبير  وكوت ديفوار واإلكوادور والمكسيك العاملة ف

 .وكولومبيا
 

ي ظل ما يمثله مؤتمر المناخ من أهمية خاصة للقارة لدفع 
 
كات الناشئة من قارة أفريقيا، ف وعىل صعيد الجائزة المخصصة للشر

كة ، فازت شر ي
ي مجال إدارة ال Bleaglee جهود العمل المناخ 

 
ون بالمركز بجائز العاملة ف مخلفات وإعادة التدوير بدولة الكامبر

كة 50 ي المرتبة الثانية بجائزة  LiquidGold ألف دوالر، وشر
 
ي مجال إدارة الموارد المائية، ف

 
 .ألف دوالر 25العاملة ف

 
ي حيث شهدنا ختام عمل استمر لشهور من قبل 

، إن اليوم هو استثنائ  وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي
يكة ضمن المسابقة الدولية ا من Climatech Run فريق عمل وزارة التعاون الدولي واألطراف الشر ً  كببر

ا
ي شهدت إقباًل

، والت 
كات الناشئة والفنانير  الرقميير   كة ناشئة، و 422دولة، ومشاركة أكبر من  92من  الشر ا من مختلف أنحاء العالم،  166شر

ً
فنان

ي ظل ما يمثله مؤتمر المناخ
 
كات الناشئة ف  ."من أهمية لتنفيذ التعهدات المناخية COP27 لدعم الشر

 
ي تقد

كات الفائزة يعكس أهمية الحلول الت  ي مجتمعاتها ولفتت المشاط إل أن التنوع بير  مجاالت عمل الشر
 
كات ف مها هذه الشر

ات المناخية،   مجالي التخفيف والتكيف مع تداعيات التغبر
ي وتدوير المخلفات، وتنوعها بير 

السيما فيما يتعلق باألمن الغذائ 
ي ضوء رئاسة مرص لمؤتمر المناخ

 
كات الناشئة الفائزة من أجل تعزيز COP27 منوهة إل أنه ف ، سيظل العمل مستمر مع الشر

ات المناخية حت  النسخة الدع ي حلولها لمواجهة ظاهرة التغبر
 
كات من التوسع ف ي واالستشارات وتمكير  هذه الشر

م الفت 
ي دولة اإلمارات

 
 .المقبلة من المؤتمر ف

 
كات ال  اء 5ومن المقرر أن تحصل الشر ي القاهرة ودورة تدريبية يقدمها نخبة من المتخصصير  والخبر

 
ي ف

 .الفائزة عىل دعم فت 
 

، والبيئة، واالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، أطلقوا الُمسابقة الدوليةجدي  Climatech ر بالذكر أن وزارات التعاون الدولي
Run 2022 ى، من أجل فتح كات التكنولوجيا الكبر كاء التنمية والقطاع الخاص وشر اكة مع شر ، بالشر ي

، خالل أغسطس الماض 
كات الناشئة، ح ي للشر

اكة مع الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، وبرنامج آفاق العمل المناخ  يث يتم تنفيذ المسابقة بالشر
اد  ي للتصدير واالستبر

، والبنك األفريق  ي
، وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائ  كة جوجل، ”أفريكسيم بنك“األغذية العالمي ، وشر

كة مايكروسوفت، ومن مشعات األعمال  وصندوق األمم المتحدة للسكان، ومنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية، وشر
كاء اآلخرين  .فلك ستارت ابس، وشبكة رواد األعمال، وأفريالبس والعديد من الشر


