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ترحيب من
المدير

يمثل هذا العقد وقتاً مثيراً للغاية
بالنسبة ألكوامارين .مع اكتمال
العديد من المشاريع الرائدة يف
السنوات األخيرة ،ووجود عدد آخر
قيد التقدم ،فإننا نتوسع بشكل مريح
نحو أفضل ما نقوم به ،وهو بناء
شراكات ومشاريع تعاونية عميقة
ت�تخطى الحدود.

على الصعيد العالمي ،نحن
نشهد زمن تغير كبير ،وهناك فرص وتحديات جديدة مالئمة
لالبتكار ،وهي تنشأ ألولئك الذين لديهم الدافع والرؤية
الغتنامها .حيث أن تعداد السكان يتزايد ،والبيئة ت�تغير،
والطريقة التي تعيش وت�تفاعل بها الشعوب والثقافات يف
جميع أنحاء العالم يف حالة تطور مستمر ،بشكل لم يحصل
سابقاً كما حصل خالل هذا العام المنصرم.
بصفتنا مصممين ومنفذين لوجهات الترفيه ،نحن
مدعوون لالستجابة لهذا العالم المتغير ،لضمان أن التجارب
التي ننشئها تلبي االحتياجات المعاصرة ،وتستفيد من الفرص،
وتخدم الشعوب والمجتمعات والكوكب بشكل أفضل.
نيكوالس ترافيس
مالك،مدير ،أكوامارين

لتحقيق ذلك ،فإن تقبل التغي�ير يُعدُّ أمراً حاسماً لكل من
األفراد والمؤسسات .وكما أن الطبيعة تستمر يف التطور ،فإننا،
وعندما نكون نحن أيضاً على استعداد لتق ّبل التغي�ير باعتباره
أمراً ثابتاً ،عندئذ فقط يمكننا التكيف معه بسهولة .إذا تمكنا
لما ُك ّنا أكثر مهارة يف التغلب
من تكي�يف أنفسنا وممارساتناُ ،ك ّ
والتعرف على الفرصة عندما ُت�تاح لنا معلومات
على التحديات،
ّ
جديدة.
وكما أنه ال يمكن للعالم الطبيعي أن َ
يقف ساكناً ،فنحن
أيضاً ال يمكننا ذلك.
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العدد
01

عالمنا ُ
المترابط

إن مجلة "أكوامارين" هي بمثابة احتفاءنا بفرق ومشاريع
وعمالء وشراكات أكوامارين ،فهي منصتنا إلخبارك
بقصصهم ،إىل جانب المفاهيم والموضوعات الجديدة التي
ُتلهمنا.

من خالل هذه القصص،
ستكتشف العديد من المواضيع
التي تكمن يف صميم عملنا الحايل
ومشاريعنا السابقةورؤيتنا لمستقبلنا:
↲ اإلنسانية المشتركة :العمالء الذين
ألهمونا بتفكير معطاء
أكبر من أنفسهم،
والذين و ِثقوا بنا لبناء
شراكات تعاونية حقيقية.
↲ التنوع :األماكن والمجتمعات التي ت�تيح
لنا إلقاء نظرة أعمق على تعقيدات العالم،
ورؤية وجهات نظر فريدة.
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↲ التقدم :ملخصات ت�تحدى المعيار
المعتاد والتي دعتنا إىل رفع المعاي�ير.
ُ
↲ الضمير :وأخيراً وليس آخراً ،الرغبة
الكامنة لدينا لفعل الشيء الصحيح وخلق
نتائج أفضل وأكثر استدامة ،للمؤسسات
والشعوب ،ومن أجل البيئة أيضاً.
عملنا ُيلهمنا باستمرار لكي نفكر
بشكل مختلف قلي ً
ال حول المستقبل،
وحول األشياء التي تحقق التنمية الجيدة
والترفيه الجيد .ونحن نأمل أن تؤدي هذه
القصص الدور نفسه بالنسبة لك.

02

غاالكتيكا وشراكة من
أجل الناس.

07

أكوامارين_2020/1

التعاون لبناء مركز أفضل لمجتمع بلدة كوغاليم،
مع لوك أويل.

06

" ُتعدُّ غاالكتيكا اليوم أكبر مرفق ترفيهي يف
كوغاليم والمرفق الوحيد يف المنطقة الذي
يقدم مجموعة كهذه المجموعة الفريدة من
مناطق الجذب.
حيث توفر غاالكتيكا أفضل الظروف المريحة
لتلبية االحتياجات االجتماعية األساسية:
االجتماعية والترفيهية والمادية والثقافية،
وبالتايل رفع مستوى المعيشة والجاذبية
االجتماعية للمنطقة بأكملها وبشكل كبير.
حيث تغطي كل منطقة يف مجمعنا جانباً ُمعيناً
من الثقافة والرياضة حتى يتمكن كل زائر من
العثور على شيء مثير لالهتمام بالنسبة له.
تقع بلدة كوغاليم الصغيرة واليافعة يف منطقة أوكروغ خانتي-مانسي
المستقلة الروسية شبه القطبية .حيث تأسست البلدة يف عام 1975
لخدمة حقول النفط الهائلة داخل المنطقة ،وال يزال جزء كبير من
سكان البلدة البالغ عددهم  60,000نسمة يزود القوى العاملة لهذه
الصناعة اليوم.
حيث تعتبر شركة لوك أويل أكبر جهة توظيف يف بلدة كوغاليم،
وهي واحدة من أكبر الشركات يف روسيا والعب عالمي يف صناعة
النفط .وقد حصلت لوك أويل على اسمها من األحرف األوىل من اسم
بلدة كوغاليم وبلدتين أخري�ين يف المنطقة (وهما النجباس وأوراي)،
ولهذا ،فإن العالقة بين لوك أويل وسكان بلدة كوغاليم عميقة ووثيقة.

↑ ال ِت ْمثال والحدائق
الموجودين يف المدخل األمامي لغاالكتيكا،
يف يوم االفت�تاح قبل
قص الشريط.

نحن ندرك المسؤولية التي ت�تحملها غاالكتيكا
تجاه المجتمع ككل وتجاه العمالء على
ج ُ
مع منصة
الم ّ
المستوى الشخصي؛ فقد أصبح ُ
فعالة للمناسبات والمشاريع االجتماعية على
مستوى المدينة والمنطقة وعلى المستوى
االتحادي".

وعلى الرغم من األمن الوظيفي وفرص التطوير التي ت�تيحها لوك
أويل ،فإن الموقع البعيد لبلدة كوغاليم كان وحتى وقت قريب يحرم
سكان البلدة من التمتع بوسائل الترفيه والمرافق األساسية األخرى،
والتي عادة ما تساهم يف تعزيز نمو المجتمع وترابطه .ومع لجوء
عائالت كوغاليم وغيرها من البلدات يف المنطقة إىل السفر ألكثر من
ساعتين إىل أقرب مدينة وهي مدينة سورغوت ،أو أبعد من ذلك إىل
موسكو ،بهدف الترفيه والتسلية ،كان من الوجاب القيام بشيء ما
لمواجهة هذه المسألة.
ابتكر مؤسس لوك أويل ورئيسها التنفيذي ،السيد "فاجيت
ال فريداً؛ وهو غاالكتيكا .وتواصل معنا حام ً
اليكبيروف" ح ً
ال فكرة
مساعدة سكان وعائالت كوغاليم على العيش بشكل أفضل من خالل
وجز فكرته فرصة واعدة
تطوير مركز ثقايف ورياضي ،حيث شكل ُم َ
إلحداث تأثير إيجايب على حياة الكثيرين ،وهو األمر الذي كان بمثابة
تحد لم نتردد يف مواجهته.
ٍ
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بافيل ليوبينين

↲ مدير إس.كي.كي "غاالكتيكا"

08

"تعد فرص التواصل واالستجمام والتعلم أموراً
ً
حيوية لرفاهية كل شخص ،ونحن فخورون بأننا
ساعدنا يف توفير المزيد من هذه الفرص لسكان
كوغاليم .يف هذه العمليةُ ،قمنا بتوسيع آفاقنا
نحن ،وتعلمنا طريقة حياة وتاريخ مكان فريد من
العالم .ال يزال المشروع تجربة تعليمية حقيقية،
ونحن ممتنون ألن نكون جزء من كل ذلك".

نيكوالس ترافيس
↲ مالك/مدير ،أكوامارين

بينما ُكنّا نقوم بالبحث يف هذا المشروع بهدف فهم احتياجات
المجتمع بشكل أفضل ،تطور مفهوم غاالكتيكا بسرعة إىل شيء أكثر
طموحاً ،لتكون النتيجة هي وجهة ُكل ّية ومتكاملة للترفيه العائلي والتي
تلبي جميع احتياجات التواصل لدى المجتمع .وبفضل احتواء غاالكتيكا
على معرض مايئ (أكواريوم المحيط) وحديقة مائية وحديقة شتوية
ومقاه ومساحات خضراء طبيعية ومساحات للبيع بالتجزئة ومناطق
ٍ
مصممة لتسهيل التجمعات االجتماعية الكبيرة والصغيرة على حد
سواء ،فقد قدم تصميم المنطقة نسيجاً يجمع السكان المحلي�ين معاً.
الرؤية :منشأة تدعم مجموعة واسعة ومتغيرة من األنشطة من أكثر
اللحظات غير الرسمية والشخصية إىل األحداث الجماعية واالحتفاالت.

تنقسم حدائق غاالكتيكا النباتية إىل 6
مناطق متميزة بأنواع مختلفة من الغابات،
بما يف ذلك حديقة يابانية وغابات استوائية
مطر يّة .كانت هذه حالة اختبار للنهج واسع
النطاق الشبيه بالنهج الذي قمنا باتباعه يف
حدائق يارانجا ،والتي كانت مشروعنا التايل.

المنتزه المايئ يف غاالكتيكا يعمل بكامل
طاقته حتى يف منتصف فصل الشتاء ،عندما
تم التقاط هذه الصورة .االستحمام والتمتع
بحمامات بانيا (أو الساونا الروسية) له
تقاليد عريقة يف روسيا والسباحة هي شكل
شائع من التمارين الرياضية ،مما يجعل
هذه ميزة شعبية يف صالح المركز.

↗

←

وأكثر من كو ّنها مجرد مكان للترفيه ،كانت الجوانب األخرى من
الرفاهية محورية بالنسبة لمفهوم غاالكتيكا .فقد كانت فرص التعليم
المجّ مع ُموجه للمجتمع فيما
والتعلم أساسية للتصميم ،لضمان
كون ُ
ّ
يوفر للسكان المحلي�ين فرصاً لتجربة الموائل والحياة البرية الطبيعية
رسخت الحاجة إىل طول أمد
غير ُ
المتاحة لهم يف المنطقة المحلية .كما ّ
التشغيل والمتانة يف البيئات القاسية ومبادئ االستدامة ،أهمية التطوير
فيما ركزنا على استخدام أنظمة البناء الصديقة للبيئة،
والمواد المتقدمة طويلة األجل المناسبة لظروف المنطقة شبه
القطبية الشمالية.
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علمنا يف وقت مبكر جداً أن نجاح المشروع سيتم قياسه من خالل التجارب الجديدة
والطقوس المتكررة التي سوف يُنشئها الناس هناك.
مع وضع هذا المعيار يف االعتبار دائماًُ ،و ِلدت غاالكتيكا كما نعرفها اليوم.
وقد أثبت المشروع أنه جهد جماعي حقيقي ،وهو أحد سمات التعاون وشهادة على كيفية
التغلب على العقبات من خالل الشراكة.ومع الثقة والدعم الثمينين من ممثلي عمالئنا يف
المكتب الرئيسي لشركة لوك أويل ،وشركة لوك أويل ويسترن سيبيريا ومؤسسة أور فيوتشر،
تمكنا من بناء شبكة شراكة دولية عالية األداء لتنفيذ المشروع.
من خالل إدارة أكوامارين لجميع مفاهيم المشروع وعملياته وإدارته ،تعاقدنا مع العديد
من المتخصصين والخبراء ،سواء على مستوى محلي هنا يف نيوزيلندا أو على المستوى الدويل،
عال.
إلكمال األعمال واسعة النطاق على مستوى ٍ
قدم فريق التصميم والمعارض التابع لنا يف نيوزيلندا وجنوب إفريقيا تصميم وتخطيط
مناطق الجذب الرئيسية الـ  14يف المنطقة .وقدم فريق تيركيش بروجيكت مانجمنت أند
إنجنيرنغ التابع للمقاول الرئيسي من قازان ،إريل غازستوري 1,000 ،عامل يف المشروع .وتم
التعاقد مع فريق تصميم تيركيش تيكنيكال (إس.إف.إم.إم) كمصمم فني لألعمال .تضمن
الشركاء اآلخرون الدعم القانوين من تشارلز راسل يف لندن لضمان قدرة هيكل المشروع على
النجاح واستشارة (جي.إل.إل) أند كروكس يف موسكو بشأن المستأجرين والعالمات التجارية
التي ستعمل يف مجال البيع بالتجزئة.
من خالل العمل يف سياق الديناميكيات الدولية والسياسة والعقوبات ،كان المشروع
منحنى تعلم يتطلب مرونة هائلة وقدرة كبيرة على التأقلم إليجاد الحلول وخلق طرق جديدة
للعمل.

شراكات مستمرة
لم يتوقف عملنا لرعاية مجتمع كوغاليم
عند غاالكتيكا .اقرأ عن مشروعنا القادم
المبتكر لزيادة إثراء مجتمع كوغاليم ،وهو
عبارة عن منطقة مكتفية ذاتياً والتي تشكل
منارة يف نهجنا المستقبلي لتطوير وسائل
البيئي يف
الم
ٌ
الترفيه ذات التفكير البيئيَ :
وطن ِ
يارانجا .انظر الصفحة 18
القيادة الخيرية
فاجيت اليكبيروف ليس شخصية رئيسية يف
القيادة والمشاريع التجارية فحسب ،بل
أيضاً يف مجال العمل من أجل الصالح
َش ٌ
ط يف العديد
االجتماعي يف روسيا .وهو ن ِ
من المبادرات لدعم وبناء الرفاهية يف
المجتمعات ،بما يف ذلك كوغاليم .اعرف
المزيد عنه وعن مبادرته الخيرية الرئيسية
مؤسسة أور فيوتشر يف الصفحة .96

تعرف على فريقنا
اقرأ المزيد عن فريق التصميم الدويل لدى
أكوامارين والمقيم يف جنوب إفريقيا والذي
ساعد يف إضفاء الحيوية على المفهوم ،من
التصميم المكاين إىل البحث عن الموائل
وتنفيذها .انظر الصفحة 92

تم االنتهاء من غاالكتيكا يف عام  ،2016مع ظهور مشاريع جديدة بشكل مستمر بفضل
نمو شراكتنا الطويلة والمثمرة مع لوك أويل .لقد حققنا معاً حتى اآلن ما يزيد عن  350مليون
دوالر أمريكي من األعمال عبر المناطق التعليمية والترفيهية المجتمعية والمنتزهات السكنية
ومنتزهات المناظر الطبيعية.
غاالكتيكا نفسها مستمرة يف التطور .لقد قمنا منذ انتهاء المشروع ،بالمباشرة يف مشروع
المخصصة للبيع التجزئة بنسبة
توسيع تطويري ،والذي سيزيد حجم غاالكتيكا والمساحة ُ
إضافية تصل إىل  %80بسبب الطلب ونجاح التطوير األصلي .إن ضخامة تأثير غاالكتيكا على
مجتمع كوغاليم واضح بالتأكيد.
كما شارك السيد اليكبيروف مع الرئيس بوتين يف محادثة" ،است�ثمر صندويق الخاص ،أور
فيوتشر ،يف كوغاليم .يحتوي المركز الذي تم بناؤه مع لوك أويل على كل شيء :حوض مايئ
وحديقة مائية وأربعة دور سينما ومطاعم وصاالت تسوق وصاالت بولينغ وصاالت رياضية
للتسلق وحلبة تزلج لألطفال وما إىل ذلك .هذا يُشكل ح ً
ال عملياً للتنمية االجتماعية يف هذه
المنطقة"1 .
كجزء من التزامنا بالنجاح على المدى الطويل ،تقوم أكوامارين باستمرار بالشروع يف
عملية تعليمية ،ومراقبة ميول الزوار وبياناتهم من أجل التكيف والتعديل والتحسين للمستقبل.
يتضمن هذا االلتزام مراجعة مجانية بعد ثالث سنوات من االنتهاء للمساعدة يف تحسين
التوصيات المستقبلية لتحسين أنظمة البناء ،واألعمال التجاريوعمليات التسويق.

↑

13

نفق المعرض المايئ يف غاالكتيكا هو األطول
يف روسيا.
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تقديراً لعملهم مع المجتمع يف
كوغاليم ،وجهودهم يف تعزيز الثقافة
المحلية ،تلقت لوك أويل العديد من
الجوائز ،بما يف ذلك:

غاالكتيكا
مناطق الجذب
السياحي الرئيسية

زائر يف األسبوع

مساحة المشروع م²

شهر برنامج عمل

جائزتان من آي.يب.أر.أي (الرابطة الدولية
للعالقات العامة) :أفضل شركة يف مجال
مشاركة المجتمع .أفضل شركة للترويج
لتقاليد والمنطقة والسياحة
الفوز بجائزة الوكالة الدولية الستشارات
االتصاالت (آي.سي.سي.أو) ألفضل حملة
عابرة للثقافات ،تقديراً للترويج للمبادرات
الثقافية واالجتماعية والسياحية يف كوغاليم.
تم االعتراف بغاالكتيكا بحد ذاتها
كواحد من أفضل  10معارض مائية يف العالم.

الخدمات المقدمة من قبل
أي.كيو.إم.
↲تصميم المفاهيم ،التصميم
الداخلي ،التصميم المعماري،
التخصصي ،التصميم ،الهندسة
اإلشراف على التصميم
الفني والتخصصي
اإلشراف على أعمال البناء
اإلدارة و
استشارات التشغيل

15
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إثراء
األرواح

و
األماكن

نظرة جديدة
على إلهام
قديم.

حدائق يارانجا
والمركز الثقايف
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فيما كانت أكوامارين ُتنهي العمل يف المرحلة األوىل من
مجمع غاالكتيكا الترفيهي ومجمعه التجاري ،تواصل
معنا السيد فاجيت اليكبيروف
من شركة لوك أويل ليقدم لنا طلباً جديداً مثيراً لالهتمام.
وجز الفكرة الفريد هذا من شأنه
لم يكن يف حُ سباننا أن ُم َ
أن يزرع بزرة فكرة ستنمو لتحدث تغي�يراً جذرياً يف كيفية
تعاملنا مع تصميم الترفيه.
إن يارانجا التي تقدم فوائد كبيرة لمجتمع كوغاليم
لكونها طليعة منهجية المفهوم الجديد الرائد الذي
وطن ِبيئي خاص
تقدمه أكوامارين ،ستكون أول َم
ٌ
بأكوامارين↰ يتحول إىل واقع ينبض بالحياة يف عام
.2022
كان موجز فكرتنا هو إنشاء حديقة نباتية ومركز ثقايف
بالقرب من غاالكتيكا ،والذي ِم ْن شأنه أن يجلب تجربة
الغابات االستوائية المطرية إىل سيبيريا الغربية مع
تكريم السكان األصلي�ين يف المنطقة المحيطة.
ُ
ترح أن يتخذ هذا المبنى شكل "تشوم" (- )chum
واق َ
والذي ُيسمى أيضاً "يارانجا"
 وهو المسكن التقليدي المبني على شكل قبة ،والذيالرحل.
يستخدمه سكان شمال روسيا األصلي�ين ُّ
↑

↗

↰
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ال يقتصر تصميمنا ليارانجا على المركز
فحسب ،بل يشمل الحدائق المحيطة أيضاً،
األمر الذي يُحقق انتقا ً
ال سلساً من األرض
المحيطة.

تقدم منصة العروض الجديدة تصميماً
حديثاً وجريئاً ،وت�تميز بسقف زجاجي محاط
بحدائق زهور موسمية.

انظر ص 38 .لمعرفة المزيد حول المواطن البيئية
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يُقدم َمعْ َل ُم المياه الذي يبلغ ارتفاعه  30متراً ،والذي يحوي على ست شالالت متقاربة ال ُتحفة الرئيسية لحدائق
البطل النباتية .سوف يأخذ الزوار مصعداً إىل األعلى ،ثم يتجولون إىل أسفل عبر الحدائق ومعروضات المخلوقات
الغريبة .سيكون من الممكن سماع صوت الشالل يف جميع المواقع داخل الهيكل.

22

ومع توسعنا يف موجز الفكرة ،بدأنا نتعمق يف التاريخ الثقايف للمنطقة،
لنقوم بنسج حكايات الماضي مع فهم عال للمجتمعات المعاصرة
يف المنطقة .حيث تجري خيوط الثقافة األصلية اآلن إىل مستوى
أعمق عبر المشروع ،لتكون أكثر من مجرد شكل المبنى بحد ذاته.
ومن خالل إعادة التواصل مع الطريقة التي يخبرنا بها الماضي عن
الحاضر ،جددت يارانجا تقديرنا للدور المحتمل القوي للشعوب األصلية
وحكمتهم يف تطوراتنا والمجتمع األوسع ككل.
وعلى الرغم من أنهم يشكلون أقل من  %5من سكان العالم
فقط ،إال أن السكان األصلي�ين اليوم يقومون بحماية  %80من التنوع
البيولوجي العالمي  2.وينعكس االرتباط العميق الذي نملكه جميعاً
مع الطبيعة وبيئ�تنا يف العديد من الثقافات والتقاليد .ولكونهم ُمشرف ّين
يعملون من أجل طريقة أكثر استدامة وشمولية للتعايش مع الطبيعة،
فإن السكان األصليون يقدمون مصدراً قيماً للغاية للمعرفة ومصدراً
مهماً يف التعليم وهو ذو فائدة كبيرة يف األعمال الحديثة وتصميم
الترفيه التعليمي والمجتمع ككل.
من هذا ،ظهر منظور جديد ُكل ّياً حول تصميم منطقة الترفيه؛
مفهوم من شأنه أن يساعدنا على رسم مسار جديد نحو التنمية
المستدامة  -والذي يثري رؤيتنا لمستقبل أكوامارين.
أين بدأ كل هذا؟ من خالل عملية استكشاف كيفية إضفاء
الحيوية على حديقة نباتية يف هذه المنطقة النائية شبه القطبية،
وتحديات البناء يف هذه البيئة ،أدركنا أنها بحاجة إىل شيء خاص
وفريد حقاً .خاصة إذا كان لها أن تدفع السياحة بشكل فعال نحو
هذه المنطقة النائية ،واألهم من ذلك ،جذب السكان المحلي�ين أيضاً.
الرؤية؟ منطقة ال تحتوي فقط على موائل الغابات المطرية النباتية

االستوائية وشبه االستوائية ،ولكن أيضاً حوض مايئ وحوض
حيوي ومرايب حيوانات وطيور وأنشطة ترفيهيةللسماح لهذه الموائل
باالزدهار يف البيئة القاسية بطريقة مستدامة ،يجب استخدام أحدث
وأفضل ممارسات الهندسة والبناء.
عندما استكشفنا هذه العناصر المتعددة الجوانب لتطور
المشروع ،وكيف يمكننا جمعها معاً بطريقة أكثر عمقاً وتماسكاً،
البيئي .حيث يتم جمع عناصر مختلفة معاً داخل
الم
ٌ
ولدت فكرة َ
وطن ِ
البيئي يف وحدة متكاملة ومكتفية ذاتياً ،بد ً
ال من مجموعة من
الم
ٌ
َ
وطن ِ
"الميزات" المعزولة↰ .
البيئي يف يارانجا موائل الجبال والغابات
سوف يحاكي َ
الموطن ِ
المطرية ،ويضم معارض تحت الماء ،مما يتيح للزوار القيام برحلة
من قمم األشجار إىل األنهار والبحيرات ،عبر الينابيع الدافقة والجداول
ك المياه يف الغابات االستوائية المطرية ،ومراقبة حياة الحيوانات
وب َر ِ
ِ
والنباتات يف كل بيئة على طول الطريق.
البيئي لعرض العالم الطبيعي ،والطريقة التي
تم تصميم َ
الموطن ِ
تعيش بها الحيوانات والنباتات المتنوعة ،وت�تفاعل مع بعضها البعض
يف موائل متميزة؛
ولكن ،هناك ما هو أبعد من ذلك ،فقد تم تصميم يارانجا للمشاركة
والتواصل من خالل الترفيه والمتعة .هدفنا هو أن تكون مركزاً
امة
َ
لإلد َ
والتعليم ،فهي تحتوي على برامج تربية لألنواع النادرة والمهددة
باالنقراض.
تسلط التجربة المباشرة الضوء على الحاجة إىل حماية غابات العالم،
ستكون بمثابة نصير للبيئة.
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ونظراً للمعرفة المتقدمة الالزمة لتشغيل حدائق الغابات
المطرية ،سيتم تطوير مركز تعليمي لتسهيل هذه الحاجة .ومن خالل
تقديم تدريب متقدم يف علم النبات والمجاالت ذات الصلة ،سيتم
تبسيط عملية التوظيف مع حصول موظفي يارانجا على المؤهالت
الالزمة من خالل الفصول الدراسية ومختبر التدريب.

↗

يمتد الممر السفلي فوق غابة األمازون
االستوائية الفيضانية (أو غابة المستنقعات)،
والتي تمتاز باكتمال جميع العناصر مع
األنواع الخاصة بغابة المستنقعات والتي
سوف تشكل بيئة دقيقة قدر اإلمكان يف
هذا الموقع.

سيوفر هذا المركز التعليمي أيضاً قاعدة للعمليات لألطفال
والبالغين على حد سواء ،والذين يشاركوننا االهتمام بالعلوم الطبيعية.
ومع القدرة على تقديم العديد من الدورات والمواد التدريبية ،يمكن
عقد محاضرات لصالح سكان كوغاليم وللمجموعات والمدارس من
مدن أخرى داخل المنطقة.
سيكون هناك مكان للتعلم الثقايف أيضاً يف يارانجا،
مكان للزوار لفهم وتجربة الثقافات األصلية يف المنطقة بشكل أفضل.
أثناء تطوير المعارض التعليمية للمركز الثقايف ،اكتشفنا جغرافية وتاريخ
الشعوب األصلية يف جميع أنحاء المنطقة ،وأدركنا كيف ت�تقارب الهوية
الثقافية والمكان الجغرايف وكيف يمكننا ترجمة ذلك بشكل أفضل
للزوار .ومن بين ما تعلمناه من األبحاث اكتشفنا أن المجموعات
القبلية يف المنطقة غالباً ما كانت ُتسمى باسم األنهار التي عاشوا
بالقرب منها ،مما يسلط الضوء على ارتباط السكان المحلي�ين العميق
بالطبيعة والمكان .سيركز المركز الثقايف بشكل أساسي على شعب
منطقة خانتي الشرقية ،الذي تقع يف إقليمه األصلي مدينة كوغاليم،
ولكن المركز يعترف أيضاً بالتعلم األوسع من جميع أنحاء المنطقة
الثقافية المعقدة والمتنوعة.

↰

انظر ص 38 .لقراءة المزيد حول منهجية
مفهوم الموطن البيئي الخاصة بنا
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↗
يأخذ مجمع يارانجا
شكله من المساكن التقليدية
المصممة على شكل قبة
ُ
الرحل
والتي استخدمها السكان األصلي�ين ُّ
يف شمال روسيا.

→
الم ْق َ
ض ّي مدى تعقيد
الع ْر ِ
ط ٌع َ
يُظهر َ
المفهوم االست�ثنايئ ،والذي يتطلب
مدخالت من المتخصصين يف بناء
األحواض المائية والتعليم والتهوية
وتكي�يف الهواء وتقنيات التزجيج لتحويل
المشروع إىل واقع حقيقي.
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البيئي يف يارانجا
َ
الموطن ِ

الفوائد

مساحة
المشروع م²

اإلكمال

ميزانية
المشروع

االحتفاء بالثقافة
ت�تميز منطقة أوكروغ خانتي-مانسي المستقلة الروسية
شبه القطبية بكونها منطقة تنوع وتعقيد ثقايف مميز .ولهذا
كان التمثيل الدقيق والمحترم للثقافات المحلية أمراً حاسماً
بالنسبة للمشروع .وقد كان فريق خبرائنا حجر األساس يف
ضمان حساسية المشروع للتاريخ الثقايف للمنطقة ،وذلك أثناء
تصميم المعارض التعليمية باإلضافة إىل تصميم المفهوم
الشامل للمشروع.

هم الطبيعة
َف ُ

تم أخذ ّ
كل نوع من األنواع الموجودة يف نظام يارانجا البيئي
المختار بعناية فائقة يف عين االعتبار وبشكل دقيق ،وصو ً
ال إىل
ُ
آخر حلزون .ومن خالل توظيف معرفة عدد من علماء األحياء
وخبراء األنواع ،نهدف إىل بناء موائل للحيوانات ،وليس مجرد
وضع الكائنات والنباتات كأشياء للعرض ،لنقوم بإنشاء نظام
بيئي متناغم يمثل بدقة البيئات الطبيعية الحقيقية.

خدمة المجتمع
سوف يساهم المشروع بشكل كبير يف رفاهية المجتمع
واألفراد .وذلك عبر توفير الفرص االجتماعية والتعليمية،
باإلضافة إىل توفير الفرصة للسكان المحلي�ين الستكشاف
الموائل الغريبة إىل جانب الثقافات المحلية يف المنطقة.
وسيساهم التطوير أيضاً يف االقتصاد المحلي من خالل خلق
فرص العمل والسياحة.

البناء الذكي

سوف يتم بناء يارانجا وفقاً لمعاي�ير صارمة من الناحية
الهندسية ومن ناحية التفكير المستدام ،مع فريق من الخبراء
المساهمين .إن تكرار بيئة الغابات المطرية الحارة والرطبة
ليس باألمر السهل عندما تصل درجات الحرارة الخارجية إىل ما
بين  30-و  40-درجة مئوية يف الشتاء السيبيري الذي ال يرحم،
ولكن المواد المتقدمة وتقنيات البناء ت�تيح لنا  -على ما يبدو -
تحقيق المستحيل .ومع أفكار مثل خزانات الحوض المايئ التي
تعيد تدوير المياه لتغذية مظالت الغابات المطرية ،نحن نبتكر
ونطور ما هو مطلوب لضمان النجاح.
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تحقيق
حدائق
يارانجا
فريق ˚360

↑

الحديث ،ويفتقدون لفهم هشاشتها ،والعالقة المتبادلة بين
جميع الكائنات الحية .وتركز صناعة الترفيه على جذب انتباه الزوار
لفترة قصيرة ،واالحتفاظ به لغرض وحيد هو زيادة الربح .ومن النادر
جداً رؤية أي دوافع أسمى .كان من المثير لالهتمام بالنسبة لنا
إنشاء شيء من شأنه تقريب الزائرين من الطبيعة ،والسماح لهم
بفهم أهميتها والشعور بها ،بل وأكثر من ذلك ،لتغي�ير حالة الشخص
النفسية ،مما يساعده على إيجاد توازن داخلي معين".
إن العمل مع مجموعة من الشركاء الذين يحفزّهم التحدي
بنفس الدرجة التي يُحفز بها فريق أكوامارين ،جعل من هذا
المشروع بمثابة شيء جديد ومختلف ُكل ّياً .والنتيجة :مشروع
يحتوي على الكثير من التفاصيل التي ستدهش عامة الناس ،والعديد
من التفاصيل األخرى التي لن يالحظها الكثيرون" .بعض جوانب
المشروع مرئية للجميع ،مثل الهندسة المعمارية والمفهوم الفريد
لالحتباس الحراري االستوايئ يف مناخ سيبيريا الذي تصل درجات
الحرارة فيه إىل ما دون  45درجة مئوية .أما البعض اآلخر من تلك
الجوانب فهي مخفية ويفهمها المتخصصين الفني�ين فقط .فوراء ما
هو مريئ ،هناك حلول هيكلية وهندسية معقدة وفريدة من نوعها،
ونحن جميعاً فخورون بها بشكل هائل".
يُسلط إيفجيني كوشينكو ،رئيس مؤسسة (إل.يب .غروب) الضوء
على المناظر الطبيعية العمودية المعقدة يف النواة المركزية للمبنى،
والتحكم يف المتطلبات المناخية المختلفة للمناطق االستوائية وشبه
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االستوائية داخل المبنى نفسه ،وتحقيق التوازن بين احتياجات عافية
مختلف أنواع الحيوانات ،ومعالجة استخدام الطاقة وكفاءتها يف
إن الجمع بين العناصر التقنية واإلبداعية المختلفة لمشروع على
هذا المستوى من التعقيد ليس باألمر السهل .فقد احتاج تطوير
مركز حدائق يارانجا الثقايف تعاوناً هائ ً
ال وشراكات قوية .وكما هو
الحال يف جميع مشاريع أكوامارين ،قمنا ببناء فريق ُمخصص لهذا
المشروع ،ومتخصص للغاية وعابر للحدود والجنسيات،
لتأمين مجموعة المهارات المناسبة لهذه المهمة.
وأثناء تحول يارانجا إىل واقع ،فإننا نعتمد على خبراء يف
مجاالت ت�تراوح بين األنثروبولوجيا والثقافات التاريخية ،وصو ً
ال إىل
الفنانين والمصممين والمهندسين وعلماء األحياء الذين يقدم كل
نظر ال غنى عنها لهذا المشروع.
منهم وجهة
ٍ
عبر قيادة مقرها يف نيوزيلنداُ ،ق ّمنا بعقد شراكات مع فرق
محلية يف موسكو (وهي الفريق التقني وفريق المشروع وفريق
الهندسة) ،ويف سان بطرسبرغ (وهي فريق األنظمة الطبيعية وفريق
البيولوجيا) ،ومع العديد من المتخصصين الذين يعملون عن بُعد،
من أماكن بعيدة مثل ألبوكيركي يف نيو مكسيكو .ومع وجود فريق
متخصص للغاية من الخبراء الموضوعي�ين ،يمكننا ضمان عدم
إغفال أي جزء من تفاصيل يارانجا ،بدءاً من الثقافات المحلية
الممثلة ،وانتهاءاً بآخر نوع من أنواع الحلزونات الموجودة يف يارانجا.
ُ

كان التزجيج تحدياً رئيسياً وقصة نجاح للمشروع ،حيث سمح للزوار باالستفادة القصوى من التباين الدرامي
لسهول الثلج يف الخارج والحدائق االستوائية يف الداخل ،فيما ُق ّمنا بإحياء الفكرة الحالمة التي قدمها عميلنا السيد اليكبيروف.

الج ُ
مع بين فريق من األفراد ذوي المهارات الفنية
كان َ
العالية ،والذين ت�توافق رؤيتهم مع رؤية المشروع أيضاً ،أمراً بالغ
األهمية بالنسبة لنا .وقد كان العمل مع شريكنا الرئيسي (إل.يب.
لقاء بين العقول .وقد ع ّبر السيد فالديمير جليزر
غروب) بمثابة
ً
(المدير العاملمؤسسة إل.يب .غروب) عن ذلك بأفضل شكل
ممكن ،حيث قال:
"يفقد الكثير من األشخاص صلتهم بالطبيعة يف المجتمع
المشروع ،كمجرد عدد قليل من التحديات الواسعة التي تمت
مواجهتها خالل س ّير عملية المشروع.
قاد كبير المهندسين الزراعي�ين يف (إل.يب .غروب) سيرجي
غريشينكو فريقاً لمواجهة التحدي المتمثل يف تنسيق الحدائق،
بهدف جعلها مثيرة لالهتمام من الناحية الجمالية من خالل
النباتات المختارة ،يف حين جعلها مثيرة لالهتمام أيضاً من وجهة
نظر تعليمية .كانت الطبيعة الفريدة للمشروع مناسبة تماماً
لفريق خبراء (إل.يب .غروب) ،مما مثل تحدياً كبيراً مع العديد من
المتطلبات "غير القياسية" التي يتعين حلها .ويقول غريشينكو" :إن
طريقة العمل الجماعي ،حيث يتبادل المتخصصون المعرفة مع
بعضهم البعض ،أمر ممتع حقاً".

↑

تم التفكير بعناية يف كل مساحة داخلية ،باإلضافة إىل التباين ومشاهد الضوء والظل طوال
"الجالء
الوقت ،لنقوم بدمج مفاهيم مثل "كياروسكورو" (أو ما يُعرف بالعربية باسم
َ
والقَ ت ََمة").
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فريق يارانجا

البيئة والموائل واألنواع

مفهوم وتصميم وتنفيذ المشروع
مدير المشروع ،المدير اإلبداعي،

نيكوالس ترافيس

التصميم المعماري وتنسيق المشروع
المصمم الداخلي

آنا تاراسوفا

قائد المشروع والمصمم الداخلي

سوزان برجر

مصمم الجرافيك والتسويق

نيكوالس برجر

كبير المصممين المعماري�ين التنظيمي�ين الروس

أولغا بتروفا
فريق الرسم:

قائد مشروع نمذجة معلومات البناء ()BIM

سيسيليا فان دير ميروي

عضو فريق رئيسي

أموري شتراوس

أعضاء الفريق

هندريك سايمان وكريستي فان هيردين

أخصايئ معارض األسماك المائية وأحواض السمك الكبيرة

أندري أوبوليتوف

أخصايئ يف األنواع التي تعيش يف الصحراء والسالحف والسحايل والتماسيح

يوري مينشيكوف

أخصايئ الزواحف والثعابين والسحايل

فالديمير شارلين

طبيب بيطري ،أخصايئ يف علم الطيور

إيكاترينا ألكسيفا

إعداد الوثائق التخصصية والرسومات

ديمتري رالوف

ُم َه ْن ِد ُس ِد ُ
يكور-فنان مناظر طبيعية اصطناعية

دميتري جورباتوفسكي

ُمختص برعاي كائنات أكواريوم المحيط

إيغور جروتسكي

أخصايئ فراشات

إيفجيني كوروتكيفيتش

أخصايئ حشرات وفراشات

نيكوالي كوتوف

أخصائية حشرات وحلزونات

ايرينا جارينا

أخصايئ يف عدة مجاالت يف علم نباتات المناطق المناخية المختلفة

سيرجي جريشتشينكو

أخصائية يف النباتات االستوائية وشبه االستوائية،
ونباتات األرضية المفتوحة

إيرينا كوزلوفا

أخصايئ يف النباتات المائية

سيرجي تشوباروف

وجويل آن بورتر

البناء والهندسة

إدارة األعمال والعمليات
المدير العام واإلدارة

مكسيم بليانين

تيركيش تيكنيكال إنجنيرنغ أند بروجيكت مانجمنت:

مدير المشروع

فالديمير جليزر

مهندس بناء ومدير مشروع

زينال بوراك أيهان

مدير الشؤون المالية والعمليات الرئيسي

جون سيم

مهندس ميكانيكي

هاكان ديالن

رئيس مهندسي المشروع

مكسيم سيروف

مهندس تدفئة وتهوية وتبريد المشروع

يانا جريجور ي�يفا

مهندس سباكة المشروع

ألكسندر أرسنتي�يف

مهندس كهرباء المشروع

ألينا سيشينيك

مهندس النظم منخفضة التيار للمشروع

أليكسي شوكالوفيتش

مهندس نظم حرائق

إيفجيني ساالخوف

أنظمة البناء واألنظمة الخاصة

إيفجيني كوشينكو

هندسة أنظمة سالمة الحياة وهندسة أنظمة البناء

سيرجي إيفانوف

التراث والثقافة
باحثة يف األنثروبولوجيا االجتماعية واألنثروبولوجيا التطبيقية

أليفتينا بورودولينا

متحف سورغوت اإلثنوغرايف

أولغا ستارودوبوفا

دكتوراه ،باحثة مستقلة

أولغا باالليفا

أستاذ ،دكتوراه جامعة والية مكسيكو

أندرو ويجيت
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عالم كامل من العجائب يف
يارانجا

ٌ
البيئي يف حدائق يارانجا عدد ًا ال
الم
↲ سيضم َ
وطن ِ
ُيحصى من األنواع الرائعة ،إىل جانب بيت زجاجي
مساحته  1966متر مربع،ومساحة 90متر مربع ُمخصصة
للتعليم ،مع فصلين دراسي�ين ُمخصصين،
والعديد من الرسوم البيانية الكبيرة والعروض
التفاعلية .وبالتزامن مع وجود المركز الثقايف الذي
تبلغ مساحته 260متر ًا مربع ًا  ،سيكون التعليم والتعلم
عن غابات كوكب األرض وأهميتها أمر ًا محوري ًا يف
تجربة الزوار.

أكثر من  40نوع ًا مختلف ًا من األسماك ت�تراوح من
أسماك نيون ت�ترا الملونة الصغيرة إىل األربيمة
النهرية العمالقة وأنواع مختلفة من سمك الرقيطة

أكثر من  400نوع نبايت ت�تراوح من العصارة
الصحراوية الفريدة إىل بساتين الفاكهة االستوائية
الجميلة

الر َتيْالء
 38نوع ًا مختلف ًا من العناكب التي تشمل ُ
الزهرية اآلكلة للطيور ،باإلضافة إىل العقرب
التايالندي األقل شهرة

 15نوع ًا من الحشرات والرخويات بما يف ذلك
خنفساء جالوت الشهيرة باإلضافة إىل مستعمرة من
النمل القاطع لألوراق

 38نوع ًا من القشريات

ضميمة البطاريق والتي تضم بطاريق جنتو .ولكون
هذه الكائنات حساسة بشكل للغاية فيما يخص
بيئ�تهم ،فقد سمح لنا التنفيذ والتخطيط الصارم
برعاية عقولهم النشطة والفضولية وشخصياتهم
الغريزية.

 7أنواع مختلفة من الطيور بما يف ذلك بط الماندرين
الملون وطيور النحام

 16نوع ًا من الزواحف التي تشمل سحلية الرقبة
المتدلية المثيرة لالهتمام بشكل فريد والعديد
من الثعابين بما يف ذلك األناكوندا الصفراء

 8أنواع من البرمائيات بما يف ذلك الضفدع السام
الشهير للغاية
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أخبرين وسوف أنسى؛
أرين وقد أتذكر؛ إجعلني
ُمشارك ًا وسوف أفهم.
↲ حكمة شائعة

عندما نقوم بخلق التواصل
والمشاركة ،فنحن نبني التفاهم؛ ونترك
انطباعاً دائماً؛ نحن نساعد على إلهام
اآلخرين إلحداث التغي�ير.
إن التجارب الغامرة والتفاعلية العميقة هي يف صميم
نهج أكوامارين.حيث يخلق مفهوم منطقة الترفيه الخاص
البيئي ،وهي بيئات تسمح للناس بالتفاعل
الم
ٌ
بناَ ،
وطن ِ
مع الموائل على العديد من المستويات ،مما يعزز التعلم
باإلضافة إىل تجربة ترفيه أكثر إيجابية وجاذبية.
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تعال إىل داخل
وطن ِبيئي
م
َ
ٍ
المستقبل المستدام
للمحميات الترفيهية

↖

39

حدائق سنغافورة يف غابة سحب الخليج.
هذا المشروع الذي قامت به حكومة سنغافورة .هو مصدر رئيسي لإللهام
بالنسبة لنا ،ومشروع حددنا من خالله المستوى الذي نطمح إليه يف
مشاريعنا الخاصة.

أكوامارين_2020/1

38

لماذا نحتاج
البيئية ...
َ
للمواطن ِ
نداء للتغي�ير

اآلن أكثر من أي وقت مضى ،أصبح
من الواضح أن الطبيعة ،وتأثيرنا
عليها ،هي أمور يجب
أن تؤخذ يف االعتبار يف جميع
جوانب حياتنا .منذ بداية الزمن،
كانت الطبيعة يف حالة مستمرة
ح ّول ،لكن التأثيرات البشرية
من ال َت َ
األخيرة على اإليقاع الطبيعي للعالم بدأت يف دفع األمور
نحو غيابالتوازن؛ توازن نبدأ يف رؤيته وهو يعود عندما نقوم
بإزالة أنفسنا من المعادلة .ليس من الضروري أن تجري
األمور بهذه الطريقة .مع ًا ،يمكننا نحن البشر والطبيعة أن
نزدهر سوي ًا .لكننا بحاجة إىل التغي�ير.

دائماً ما تمكنت البشرية يف مواجهة الشدائد من صناعة
الفرص لالبتكار والنمو وإيجاد التقدم ،ويف الواقع يمكن
للمرء أن يجادل بأن نجاحنا كنوع حتى اآلن ُيعزى إىل قدرتنا
الجماعية على االستجابة .ومع استمرار تأثيرنا على األرض،
اآلن هو ليس الوقت المناسب للتغني بأمجادنا السابقة.
فنحن لم نصل بأي حال من األحوال إىل ذروة المسعى
اإلنساين ،فهناك الكثير مما يجب تحقيقه.
بنفس الطريقة التي ت�تكيف بها الطبيعة ،يمكننا نحن
أيضاً أن نتكيف ،وليس كأفراد فحسب .يمكن للمؤسسات
والمجتمعات والحكومات واألفكار أن ت�تغير ،بل ويجب أيضاً
أن ت�تغير.
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ولكن ما عالقة كل
هذا بأكوامارين،
وما نفعله،ورؤيتنا؟

البيئي  -التعريف
َ
الموطن ِ
القاموسي:

يف عالم كبير ومعقد مثل عالمنا ،يجب على كل منا
اختيار معاركنا والدفع من أجل التقدم يف المجاالت التي
نشعر فيها بالحماس والقدرة .وبالنسبة ألكوامارين،
فهاذ يعني تطوير الوجهات الترفيهية .لقد كنا دائماً
واعين للتنظيم واالهتمام المدروسين للبيئات الطبيعية
التي نصممها ،ولكن فيما نبني قدراتنا،
نحن نرى أنه يمكننا فعل المزيد اآلن.
هذا هو السبب يف أننا ندعو إىل نموذج جديد
لتجربة التصميم.

حتى الوقت الحايل ،اعتمدت أماكن الترفيه بشكل
كبير على أفكار وتجارب السطحية،
والتي حالما ت�تم تجربتها لمرة واحدة ،تقدم عوائد
متناقصة من حيث القيمة والمتعة المتصورة،
وبالتايل ينشأ السباق الدائم إلطالق العرض الرئيسي التايل "المليء باإلثارة" .هذا ليس شيئاً غير مستدام
تجارياً وبيئياً فحسب ،ولكنه أيضاً ال يدفع لتخطي الحدود .وهو ال يُلهم أو يدعو إىل التغي�ير .وهو ال يحقق ما
يمكن أن يكون عليه مكان الترفيه بشكل كامل.
حيث ت�تطلب االحتياجات المعاصرة لمجتمعاتنا وبيئ�تنا القيام بعمل أفضل يف نهجنا تجاه تجربة
وتصميم الترفيه .لدينا اآلن المعرفة والعلم والتكنولوجيا المتاحين لجعل هذا حقيقة.
لقد طورنا نهجاً ،وبالطبع أخذنا إلهام
مفهومنا من الطبيعة.

↲ من الناحية البيولوجية ،يتم تعريف
البيئية على أنها "مجتمع
َ
المواطن ِ
رئيسي من النباتات والحيوانات
ذات أشكال الحياة والظروف البيئية
المتماثلة""3.مجتمع بيولوجي متميز"
والذي يتشكل استجابة لمناخ مادي
البيئية على
مشترك4،قد تحتوي َ
المواطن ِ
أي عدد من الموائل أو األنظمة البيئية
داخل حدودها5
البيئية منطقة محدودة
تمثل َ
المواطن ِ
تحتوي على أنواع حية تكميلية تشترك
في بيئة تعتمد عليها من أجل عيش
حياتها.
الغابات المطرية االستوائية هي
البيئية ،كما هو حال التندرا
َ
المواطن ِ
واألراضي العشبية والصحاري والعديد
من األنواع األخرى من البيئات المتميزة
التي لها مناخات وأنواع مختلفة ومالمح
بيولوجية على كوكب األرض.

↑

شالل مطار شانغي الشهير الذي تم تصميم ِم ْن ِقبل

↰

البيئية التي تحدث بشكل
انظر ص 56 .لقراءة المزيد حول َ
المواطن ِ
طبيعي يف الطبيعة ،والتي نستمد منها إلهامنا.

مؤسسة صفدي أرتشيتيكس ()Safdie Architects
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البيئي لدى أكوامارين:
َ
الموطن ِ
إعادة تعريف مناطق الترفيه

تصميم ُمستوحى
من الطبيعة

↲ التصميم من أجل عالم يزدهر فيه الناس ،وتزدهر فيه
بيئ�تنا أيض ًا ،تعد موُ اطننا البيئية مكان ًا ينبض بالحياة
البيئي لدى أكوامارين هو
للترفيه النشط.
َ
والموطن ِ
وجهة ترفيهية مخطط لها بشكل عبقري لكي تكون
البيئي بمجموعة مترابطة من
مميزة .يتميز َ
الموطن ِ
المعارض الطبيعية والتجارب النشطة وأسلوب الحياة
والرفاهية والمرافق التعليمية في صميمها ،وتقدم
نموذج أعمال تقدمي والذي يعمل بجد من أجل
البيئةوأصحاب المصلحة فيها والمجتمع.

تماماً كما هو حال المواطن البيئية
الطبيعة ،والتي هي بيئات متوازنة
موجودة كمجتمع مكتفي ذاتياً حيث
يمكن أن تزدهر الحياة ،فإن رؤيتنا أن
نخلق وجهات تقدم هذا أيضاً.

نحن نعتبر كل موطن بيئي لدى أكوامارين َك ُك ٍّل متماسك ،مع ضمان
أن كل موطن فردي داخل حدوده يمثل ما يمكن أن يراه المرء يف
البرية قدر اإلمكان.
تم تصميم كل موطن بيئي حسب الطلب ليناسب موجز الفكرة
وسياقها ،ولكنها جميعاً تعتمد على المبادئ المشتركة لتنظيم بيئة
تربط بين الطبيعة والناس والترفيه والتعليم.

األركان الـ  4للموطن البيئي
لدى أكوامارين

الموائل
الطبيعية

الخبرات النشطة

البيئي كل ما تعلمناه يف نهج
مناطق الترفيه بعد إعادة تعريفها ،يمثل َ
الموطن ِ
تصميم شامل واحد ،والذي يجيب على أوجه القصور يف صناعة األحياء المائية والترفيهية
البيئية بيئة اجتماعية دائمة التطور توفر أعما ً
ال مستدامة
أو "الوضع الراهن" .تعد َ
المواطن ِ
بتصميمها ،مما يثري بشكل كبير المجتمعات التي يتم وضعها فيها ،وتحقق الفائدة
للراغبين يف االست�ثمار يف التغي�ير.
نحن يف أكوامارين ،نقوم بإجراء دراسات جدوى تفصيلية وتقي�يمات سياقية قبل كل
البيئي يساهم يف تعزيز المجتمع المحلي ،والحساسية
مشروع لضمان أن تصميم َ
الموطن ِ
تجاه البيئة ،وتقديم الخدمات للمست�ثمرين.
اآلن هو الوقت المناسب للتغي�ير .بالنسبة ألكوامارين ،فهذا يبدأ من هنا.
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أسلوب الحياة
والرفاهية

التعليم
والثقافة
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↲  .2الخبرات النشطة

↲  .1الموائل الطبيعية

ُ
صنعت لكي ُتحركنا

الموطن البيئي
حجر االساس يف َ

غالباً ما يكون من السهل اعتبار أسلوب
الحياة والتجارب التي توفرها لنا بيئاتنا
الطبيعية أمراً ُمسلماً به .يف نيوزيلندا،
نحن نتمتع بميزة كبيرة بفضل الحيوانات
والنباتات المحلية المحيطة بنا ،والتقدير
الفطري لبيئ�تنا والمتأصل فينا كشعب.
وانطالقاً من التقاليد المحلية وتاريخ شعب
المسمى
الماوري األصلي ومفهومهم عن ُ
"كاتياكيتانغا" (( )Kaitiakitangaوالذي يشير
إىل الوصاية)↰ووصو ً
ال إىل وزارة المحافظة
على البيئة ضمن الحكومة ،نحن نعرف جيداً
الفوائد التي تأيت من حماية وتجربة البيئة
الحساسة التي تحيط بنا.
ال يمكننا القول أن جميع األشخاص والمجتمعات محظوظين
بنفس القدر ،ولكن القدرة على "استهالك" الطبيعة واالستفادة من
وجودها يجب أن تكون تجربة يمكن لجميع الشعوب الوصول إليها.
البيئي ذلك بالضبط بفضل موائله الطبيعية.
ويحقق َ
الموطن ِ

وبد ً
ال من كونها مجرد "شاشات عرض" فحسب ،فإن موائلنا
ومصممة
الطبيعية عبارة عن مجتمعات بيولوجية منظمة بعناية ُ
لتزدهر يف وئام تماماً كما يحصل يف البرية .وبفضل است�ثمارنا
للتكنولوجيا والهندسة الرائدة بشكل يحقق فائدة كبيرة ،يمكننا تكرار
الظروف الطبيعية ودعم التنوع البيولوجي للعديد من النظم البيئية
البيئي.
الطبيعية التي قد تكون غريبة على البيئة الخارجية َ
للموطن ِ
من ميزات الحديقة النباتية ،التي يمكن أن تعمل على توفير مركز
لبناء المجتمع والتواصل ،إىل أحواض السمك ،التي تقدم النظم البيئية
الجميلة التي تمزج بين الفن والعلم ،يمكننا جلب العالم الواسع إىل أي
مجتمع ،من خالل المواطن البيئية.
تظهر األبحاث أنه مع وجود محيط طبيعي ،من المرجح أن
يسكن الناس لفترة أطول6.إىل جانب تجارب أكثر عمقاً لالستمتاع،
يتواصل الناس ،ويتفاعلون ويست�ثمرون بعمق أكثر ،ويغادرون مع
انطباع أكثر فائدة وإيجابية.
العلم يثبت اآلن ما عرفناه دائماً؛ الفوائد الهائلة من االنغماس
يف الطبيعة يف مواجهة االكت�ئاب وضغط الدم والتوتر والعافية البدنية
والنفسية العامة7.عندما ندمج الطبيعة يف أنماط حياتنا ،فإننا نستفيد
جميعاً ،وبالتايل ،هذا السبب الذي يجعل الموائل الطبيعية ٌتعتبر جزءاً ال
يتجزأ من تصميم الموطن البيئي الخاص بنا.

↰
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البيئي الخاص بنا ،لم
أثناء تصميم َ
الموطن ِ
ننس اإلثارة والمفاجآت الموجودة عادة يف
َ
وجهات الترفيه التقليدية على اإلطالق .فقد
ُق ّمنا بدمج متنزهات المغامرات والمالعب
المناسبة لجميع الفئات العمرية جن ًبا إىل
الموطن
جنب مع المساحات الطبيعية يف َ
البيئي ،مما يضمن تجربة تفاعلية عميقة
ِ
تعزز الرفاهية وتوفر عائداً أعلى بكثير من
الجوالت والمعارض التي
ب لمرة واحدة ثم ُتنسى".
جر ُ
" ُت ّ

والزحاليق والمتنزهات المائية واالنزال على الخطوط المعلقة (zip-
 ،)lineوالهبوط من قمم الجبال وتسلق الصخور ،وصو ً
ال إىل القفز
بالمظالت الداخلي.
يمكن دمج األنشطة البدنية والرياضة والجوالت واأللعاب
والمعالم السياحية من جميع أنحاء العالم يف وجهة الموطن البيئي
الشاملة .دون أن تكون تحت رحمة الطقس أو القيود الجغرافية ،يمكننا
تكرار الظروف والبيئة المناسبة لنحقق
المرح والتسلية على مدار السنة ولجميع الزوار.

األنشطة الموجودة سوف تجعل مستوى األدرينالين لدى
الزوار يقفز بسرعة هائلة ،وسوف تنبض أجسامهم وقلوبهم بالحياة.
االحتماالت مفتوحة؛ من تسلق الجدران والمتنزهات الهوائية والتأرجح

انظر ص 60 .لقراءة المزيد حول مفهوم
كاتياكيتانغا لدى شعب الماوري
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↲  .3أسلوب الحياة والرفاهية
تلبية ُكل حاجة

يعتبر دور الرعاية الذاتية والنشاط االجتماعي
من أجل الرفاهية العامة للناس والمجتمعات
الموطن
أحد االعتبارات المهمة أثناء تصميم َ
البيئي .ولخدمة هذه االحتياجات وتعزيزها،
ِ
نعالج التوقعات والمطالب الشائعة لدى
الزوار المعاصرين .إن دمج مساحات البيع
بالتجزئة والضيافة والصحة والرفاهية يف
جميع أنحاء ،وفرص التواصل وغمر الحواس،
واالستمتاع بالكماليات الحديثة ،وفيرة
وعديدة ويستمتع بها المستفيدون ،وكل ذلك
مع دعم نموذج أعمال مستدام.

حيث يمكن للمطاعم والبارات حتى االندماج مع الموائل
الطبيعية ،وزراعة المنتجات الطازجة يف الموقع واالستفادة من
المناطق المحيطة والديكور .وتبعاً للمشروع ،عندما يحين الوقت للبدء
بالعمل الجدي ،قد يتم أخذ الخدمات المهنية ومرافق المؤتمرات يف
الحسبان ،مما يوفر مصادر دخل بديلة ومتنوعة.

↲  .4التعليم والثقافة
القيادة بالقدوة ُ
الحسنى

دائماً ما يكون التعليم أكثر فاعلية عندما
يمكننا ربط ما نتعلمه بالسياق والتجربة .توفر
المواطن البيئية ذلك تماماً عبر قدرتها على
إيواء وعرض أي عدد من الموائل الطبيعية
وبيئات التعلم والفرص التعليمية .وهذا ال
يعود بالفائدة على المستوى العام للتعليم
والمعرفة لدى ألطفال والكبار على حد سواء
فحسب ،بل إنه يقطع شوطاً طوي ً
ال يف تقديم
خدمة لصالح البيئة واالعتراف بالثقافة
المحلية.

يُظهر البحث يف إدارة المحافظة على البيئة اآلن أنه؛ كلما ازداد
ارتباط الناس بالبيئة الطبيعية ،كلما زاد احتمال اتخاذهم إجراءات
لحمايتها8.ويلعب التعليم دوراً حيوياً يف معالجة تحدياتنا البيئية الملحة.
التعليم ،جنباً إىل جنب مع التفاعل المباشر مع الطبيعة ،هو جزء
بل
ال يتجزأ من التجارب يف جميع المواطن البيئية المصممة ِم ْن ِق ِ
أكوامارين .حيث يمكن أن تساهم أنظمة المواطن البيئية أيضاً يف
خدمة البيئات الطبيعية المعرضة للخطر من خالل مبادرات البحث أو
التربية أو الزراعة يف الموقع.
إىل جانب التعليم ،تلعب الثقافة وكل ما يندرج تحتها دوراً مهماً
يف المواطن البيئية لدى أكوامارين.
فالتعقيد الثقايف والتنوع يف عالمنا يستحق االحتفاء به ،والتاريخ المحلي
والعادات والتقاليد يف جميع أنحاء العالم تقدم فرص
رائعة لعرض المعالم اإلقليمية الفريدة من خالل المرافق التعليمية
ونقاط االتصال.

يتم النظر يف االحتياجات والرغبات االجتماعية من المطاعم
الفاخرة والمنتجعات النهارية إىل أحدث متاجر األزياء والمقاهي بشكل
جيد ،وذلك لمنح الزوار كل فرصة ممكنة لتعميق التجارب المشتركة
التي ال تنسى وتغذية أنفسهم من الداخل والخارج .كما يتم تعزيز
الشعور االنتماء إىل المجتمع وفرص التواصل.
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الموطن البيئي يف يارانجا
↲ األقسام الرئيسية

↘

الموطن البيئي األول لدينا ،حدائق يارانجا ،تضع الطبيعة يف صميمها ،حرفياً؛ مع حدائق
مركزية كبيرة محاطة بالمرافق التعليمية واالجتماعية والثقافية ،وتضم جميع أركان
الموطن البيئي األربع بعمق ضمن التصميم والتنفيذ.

َ 1.م ْر َكز الحديقة مع المعروضات
2.مدخل الحدائق
3.المدخل الرئيسي
4.معرض البطاريق
5.المركز الثقايف للشعوب األصلية
6.المقهى
7.البيت الزجاجي
8.الخدمات التقنية
9.أجنحة التعليم والمحاضرات
	10.مركز الوظائف
	11.اإلدارة

8
4

10

3
12

1

2

5
11

6

9
7
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"هدفنا من تصميم الموطن
البيئي ،هو إنشاء مساحات
غامرة وجذابة حيث يصبح
الناس مشاركين ويشعرون
بأنهم جزء من العالم الذي
يتعلمون عنه ،وليس مجرد
مراقبين".

نيكوالس ترافيس
↲ مالك/مدير ،أكوامارين
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فوائد الموطن البيئي

للبشر
↲ تحسين العافية والسالمة
↲ زيادة النشاط البدني
↲ نشاط التعليم البيئي
↲ التجربة المشتركة
↲ أنشطة تحقق الرضى

السر
في
األشجار
يف اليابان ،يتم االحتفال بممارسة "شينرين
يوكو" (أو حمام األشجار) كعالج لنمط الحياة
الحضرية الحديثة والضغوط المرتبطة بها.

البيئية
↲ الوعي البيئي
↲ مبادرات المحافظة على الموائل
↲ تصميم نظام بيئي ُمستدام
↲ البحث والتعلم
↲ القيادة المؤسسية البيئية

للمؤسسات
المحسن
↲ زمن المكوث ُ
↲ فرص الشراكات التعليمية
↲ تعزيز السياحة بالنسبة للمؤسسات والمجتمع
↲ زيادة زيارة العودة
↲ مصادر الدخل المتنوعة

قد يكون لفكرة رومانسية مثل مفهوم "حمام
األشجار" أساس علمي .حيث تشير األبحاث إىل
أنه يمكن أن تكون "المبيدات النباتية" التي تنتجها
9
األشجار كآلية الدفاع ،قادرة على تقديم فوائد صحية.
فالمبيدات النباتية هي مركبات عضوية (موجودة
يف العديد من النباتات ،بما يف ذلك الثوم والبصل)،
وهي تمتلك خصائص قوية مضادة للجراثيم .وتظهر
دراسات أخرى أنه عند استنشاق "الغبار الجوي الخاص
بالغابات" ،فقد يتسبب ذلك يف ارتفاع عدد خاليا "إن.
كي( ".أي الخاليا القاتلة الطبيعية) يف الجهاز المناعي
(األمر الذي يُساعد الدفاعات الطبيعية ألجسامنا).
بدأ العلم اآلن يشير إىل روابط ت�تعلق بما نعلمه
جميعاً بشكل غريزي ،وهو أن قضاء الوقت يف الطبيعة
أمر جيد بالنسبة لناُ .تظهر الدراسات وجود روابط ال
ت�توقف عند حدود العافية العاطفية وتحسين الحالة
المزاجية فحسب ،بل تشمل أيضاً مشاعر الهدوء
والتعاطف ،وحتى الفوائد الفيزيولوجية مثل انخفاض
ضغط الدم وتوتر العضالت وخفض هرمونات اإلجهاد
مثل الكورتيزول ،وانخفاض المخاطر المرتبطة بمرض
7
السكري وأمراض القلب واألوعية الدموية.
حتى أن هناك "رقماً سحرياً" ،حيث تشير
الدراسات إىل أن الفوائد تظهر بعد االستغراق يف
األماكن الطبيعية لساعتين على األقل يف األسبوع .بعد
ذلك ،ت�توسع الفوائد لتشمل ما هو أبعد من الفرد ،مع
وجود روابط علمية تشير إىل "تماسك مجتمعي" أكبر
10
وفوائد مثل انخفاض معدالت الجريمة.
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مواطن الطبيعة البيئية
↲ مصدر إلهامنا

	الغابات المطرية هي أقدم
النظم البيئية الحية على كوكب
األرض ،وبعضها حافظ على
شكله الحالي لمدة  70مليون
11
سنة على األقل.
	فغابة بوريال  -والتي ُتعرف
أيض ًا باسم غابة الثلج،
أو كما ُتدعى في روسيا؛ تايغا
 تنمو في أقصى خطوطالعرض الشمالية ،بما في ذلك
في روسيا ومنغوليا واليابان
12
والنرويج والسويد واسكتلندا.
وت�تكون من غابات صنوبرية
بشكل رئيسي ،وعلى الرغم
من أنها أقل شهرة من الغابات
المطرية ،إال أنها مهمة بنفس
القدر في إطار امتصاص
الكربون.

لمت مقدار قليل حتى عن بعض البيئات
إذا َت َع َ
الطبيعية المدهشة لكوكب األرض فسوف
ترى السبب الذي جعلنا نعتبر مشاركة هذه
المعرفة هدف حياتنا .فالغابات والمناطق
الرطبة والمحيطات كلها مواطن بيئية يف
العالم الطبيعي .وهي فريدة من نوعها
ومتنوعة بشكل ال يصدق ،وجميعها لها
وظائف حيوية تدعم توازن بيئ�تنا.
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الغابات

ُتسمى أحيان ًا رئة األرض ،والغابات مثل غابات
األمازون المطرية يف أمريكا الجنوبية وغابة
بوريال أو تايغا يف روسيا هي بعض من أثمن
كنوزنا األرضية والعب رئيسي يف امتصاص
الكربون.

	وتشكل الغابات الشمالية في
روسيا أكبر منطقة حرجية على
كوكب األرض  -حتى أكبر من
تلك الموجودة في األمازون (12
مليون كم مربع) ،13وهي بذلك
أصل مهم في حماية مناخ
األرض .الموطن البيئي هو
خط العرض  50شما ً
ال12.وهو
أكبر "موطن بيئي
14
أرضي" على كوكب األرض.
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	من بين العديد من الفوائد
األخرى ،تلعب المناطق الرطبة
دور ًا حيوي ًا في تطهير أنظمة
المياه وحماية السواحل من
الفيضانات ودعم مجموعة
كبيرة من النباتات والحيوانات
الفريدة ،بما في ذلك العديد
من الطيور والحشرات المهددة
باالنقراض والكثير غيرها.
	في بلد أي.كيو.إم .األم؛
نيوزيلندا ،فقدنا اآلن أكثر
من  %90من مناطقنا الرطبة
األصلية.
	ولغياب فهم الجمهور الواسع
وتقديره ألهمية هذه النظم
البيئية ،فقد استمر تدميرها
في التصاعد وبوتيرة
متسارعة في كل مكان
من العالم.
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المناطق الرطبة

نظام بيئي ال يحظى بتقدير كبير ،والذي يمكن
َوصفه ،تمشي ًا مع وصف الغابات بأنها رئة
كوكب األرض ،على أنه ُك ْل َية كوكب األرض.

	النظم البيئية في محيطاتنا
معرضة بشدة للتغير المناخي،
حيث يكون لالحترار العالمي
والتحمض تأثير مدمر بالفعل
على البيئات الهشة مثل
15
الشعاب المرجانية.

المحيطات

أساس عمل وشغف أكوامارين منذ وقت
مصرف للكربون يف
طويل .المحيطات هي أكبر
ّ
كوكب األرض.

	وفي الوقت الحاضر،
المحيطات عبارة عن بالوعات
(أماكن تصريف) لثاني أكسيد
الكربون ،وتمثل أكبر بالوعة
كربون نشطة على كوكب
األرض ،وتمتص أكثر من ربع
ثاني أكسيد الكربون الذي
16
يطلقه البشر إلى الهواء.
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حكمة
السكان
األصلي�ين و
كاتياكيتانغا
يؤمن شعب الماوري تقليدي ًا بأن هناك قرابة عميقة بين البشر
والعالم الطبيعي .فجميع أشكال الحياة مترابطة .والبشر ليس
متفوقين على النظامالطبيعي؛ إنهم جزء منه17.هذا االعتقاد
يقطع شوط ًا طوي ً
ال يف تفسير تقديس شعب الماوري العظيم
ألرضهم (أو ما يدعونه "وهينوا" ( ،))whenuaوالبيئة ككل.
فكاتياكيتانغا تعني الوصاية والحماية 17،وقد أصبحت
تصف كيفية إدارة البيئة استنادً ا إىل وجهة نظر شعب الماوري
إىل العالم (والتي ُتسمى ماتورانجا ماوري ،أو معارف شعب
الماوري)  -وقد تم دمجها يف تشريعات البيئة يف نيوزيلندا.
المسؤولية عن حماية األرض عميقة يف الثقافات
التقليدية يف جميع أنحاء العالم .وإن االعتراف بهذه القيم
يعود للظهور ،مصحوب ًا باالعتراف بأن الحفاظ على نظمنا البيئية
وترميمهاوالتراث الثقايف يسيران جنب ًا إىل جنب.
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نيكوالس ترافيس
↲

أكوامارين
مالك/مدير

لكونه معتاد ًا على التغي�ير ،فقد قام نيكوالس بتغي�ير
أكوامارين بشكل ّ
جذري ،ولعدة مرات منذ توليه إدارة
الشركة التي أسسها والده بويب يف عام  .1972ويف الواقع،
فهو يرى أن القدرة على التكيف هي جوهر األعمال بحد
ذاته ،والتطور لتلبية أسواق متنوعة وآفاق جديدة.

"لطالما كانت وجهة النظر الشاملة مركزية بالنسبة لما نقوم به يف
أكوامارين ،أي النظر إىل جميع أجزاء الموقف المترابطة ،والتكيف
معها ".على حد قول نيكوالس.
".هذا ما يجعلها ممتعة ومثيرة لالهتمامعلى المستوى
الشخصي .أما على المستوى المهني،فهذا ما يمكننا من النجاح".
"هذا النهج يضرب يف عمق فلسفة التصميم لدينا ويف عمق نهج
العمل التعاوين لدينا .األمر كله يتعلق باالستجابة للسياق ،واالنفتاح
على الفرص ،وهو جزء مما يجعل العمل الذي نقوم به
مجزياً للغاية.
وهذا ما كان الحال عليه منذ األيام األوىل للشركة كشركة
معمارية تقدم خدمة األعمال السكنية والتجارية يف أقصى شمال
نيوزيلندا ،ومن خالل نموها إىل شركة استشارية متخصصة يف أحواض
السمك التجارية خالل العقد الممتد بين عامي  2000و .2010أما اآلن،
وفيما تنشر أكوامارين جذورها يف جميع أنحاء العالم ،وت�توسع يف مجال
تطوير الترفيه على نطاق واسع ،فإنه هذا أصبح أكثر أهمية وصلة.
"إن العمل بهذه الطريقة يمنحنا الفرصة لفتح أعيننا على
الثقافات وطرق العمل األخرى .وفرصة تكوين صداقات وشراكات
وتعاون يف جميع أنحاء العالم".
ونظراً لألحداث األخيرة يف جميع أنحاء العالم ،وبالتحديد تأثير
وباء كوفيد 19-العالمي ،فإن أهمية القدرة على التكيف لتشغيل
األعمال الناجحة كانت واضحة .وقد احتل التعاون عن بُعد أيضاً مركز
الصدارة ،حيث سلط الضوء على الكيفية التي يمكن بها لمجتمعاتنا
وشركاتنا أن تظل مترابطة محلياً وعالمياً ،حتى عندما تكون منفصلة
مادياً؛ وهو شيء جوهري بالنسبة لعمليات أكوامارين بالفعل.

"إذا أظهرت لنا األحداث العالمية يف العام الماضي أي شيء ،فهي
أن التغي�ير أمر ال مفر منه ،وأنه من خالل التعاون والعمل معاً ،نتغلب
على العقبات ونمضي قدماً .أما إذا تركنا الخوف أو الحرمان يشلنا،
فإننا نحد من قدرتنا على االستجابة ،وقدرتنا على رؤية الفرص التي قد
يجلبها التغي�ير".
لم ينته تطور أكوامارين َبعْ د بأي حال من األحوال .ويستخدم
نيكوالس هذه البصيرة نفسها لقيادة الشركة نحو اتجاه جديد وهو
قطاع التصميم الترفيهي ،اتجاه يناصر الترابط بين عافية اإلنسان
وسالمة بيئ�تنا ،ويتحدى الصناعة للقيام بعمل أفضل ،وأن تكون أفضل،
وتعمل بضمير أعظم.
بالنسبة لنيكوالس ،إنها رؤية عزيزة على قلبه .فهو يعيش يف
ضواحي أوكالند يف نيوزيالندا مع زوجته وأطفاله الثالثة ،وهو يختبر
يومياً فوائد العيش بالقرب من الطبيعة .وهو جاد بشأن حمايتها،
بالشراكة مع وزارة المحافظة على البيئة يف نيوزيلندا ومع "إيوي"
(وتعني شعب/مجموعة بلغة الماوري) المحلي إلنشاء محمية
ُمخصصة للغابة األصلية التي يبلغ عمرها  400عام بالقرب من منزله،
وضمان الحفاظ عليها إىل األبد .حيث تقدم الغابة القديمة أيضاً كنزاً
ثقافياً ،كخلفية لمشاريع األفالم والتلفزيون المحلية.
"بالنسبة يل ،كل شيء يتعلق باتباع نهج يتعامل مع األشياء
بطريقة تعني أننا نصمم من أجل الحياة والشركات والعالم الذي
بناء على ما تم فعله
نطمح إليه يف المستقبل ،وليس لتلبية التوقعات ً
من قبل".
لمعرفة المزيد حول رؤية أكوامارين لمستقبل التصميم
الترفيهي ،اقرأ عن المواطن البيئيةيف ص.38 .
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يف جي يب مارين
كينغدوم

معيار وطني جديد يفتح
آفاقاً جديدة يف الهند.

↲ تشيناي ،الهند:
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"عند العمل على مشاريع بهذا
الحجم والتعقيد ،هناك شيء واحد
ت�تعلمه؛ وهو أن الصبر والمثابرة
يؤتيان ثمارهما .خالل فترة توقف طويلة أثناء
سعي العميل للحصول على
التمويل ،استخدمنا الوقت
لتحسين المفهوم والبناء عليه،
ولم نتنازل أبداً عن األمل
يف إحياء هذا المشروع".
↲	نيكوالس ترافيس
مالك/مدير ،أكوامارين

خالل عملنا مع مارين سكيب ،وهي عضو قديم وأساسي يف صناعة
األحواض المائية ،قمنا بأدوار هندسة المعمارية للمشروع والتصميم
الداخلي وتصميم الرحلة المواضيعية .وبفضل التصميم الملتزم بقصة
قمنا بتطويرها باالشتراك مع مارين سكيب ،يحقق المشروع الناتج
مساحة غامرة ومسلية مع مدرسة للغوص ،ومساحات للمعارض
وتناول الطعام ،وتجارب تفاعلية مع الطبيعة وفرص تعليمية.
وبدءاً من عام  ،2012أجرينا عملية صارمة حيث تم استكشاف
العديد من تصميمات المفاهيم قبل اختيار النهج النهايئ والتكليف به،
مما يضمن تجربة عالمية المستوى لوجهة تشيناي الجديدة.
يقع حوض السمك يف منتزه "جي يب وورلد ثيم بارك" الترفيهي
يف منطقة منتجع تشيناي ،وسوف يخدم غرضاً مزدوجاً يحقق الترفيه
والتعليم .ويشمل على ميزات مثيرة لإلعجاب مثل نفق تحت األرض
بطول  70متراً و 35معروضاً من أنواع أعماق البحار مع إطالالت
بانورامية.

هذا المشروع ذو المستوى الدويل هو أول
وأكبر حوض مايئ عام يف الهند ،حيث تم
تصميمه على أعلى مستوى يف إطار تكاثر
النظام البيئي مع تقديم عروض لبرامج
التعليم واالستدامة المشتركة.

النفق تحت المايئ الذي يبلغ طوله  70متر يف يف
جي يب مارين كينغدوم.

ص َد َف ٍة بحرية تجلس رأساً
ُ
صمم من مفهوم َ
على عقب ،حيث كان هدفنا هو إنشاء واجهة
مفتوحة حيث يمكن ألشخاص من الشارع
رؤية شيء مثير لالهتمام يف الداخل (نظرة
خاطفة إىل الغابات المطرية) ،وإغرائهم مع
تقديم شيء أيضاً لمن يمرون بقربه فحسب.

بالنسبة لخزان الحوض المايئ العام الكبير،
قمنا بتطبيق نهج ناجح تم استخدامه سابقاً يف
تركوازو (اسطنبول ،تركيا) ،والقائم على إنشاء
خزان بانورامي مع نافذتين.

ولكونه أول حوض مايئ عام تجاري رئيسي يف الهند ،كان هذا
معلماً مثيراً لمجتمع األحواض المائية ولمواطني الهند أيضاً .وقد مهد
الطريق لبدء مشاريع أحواض مائية أخرى يف البالد ،مثل أكواريوم
المحيط كجرات الجديد يف أحمد آباد.
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الص َد ِّف لسقف يف جي يب مارين كينغدوم  -وهو هيكل
من هذا الجانب ،يمكن رؤية الشكل َ
غشايئ التوتر  -يف حين يسلط الضوء أيضاً على تعقيد الحوض المايئ العام الكبير.
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هذه هي تشيناي

تواجه المناطق الرطبة واألنهار والبحيرات يف تشيناي
ضغوطاً كبيرة من عملية التحضر (التمدن) .حيث
يعمل التغير المناخي والضغوط البيئية األخرى على
تحفيز المبادرات الجديدة للمحافظة على البيئة
ومبادرات الوعي البيئي يف المنطقة ،مما يوفر فرصاً
لبدء برامج المحافظة على البيئة يف الحوض المايئ.

وهي مدينة رائدة يف نواح كثيرة ،حيث
تشتهر تشيناي باألطعمة واألفالم
والسياحة والسياحة الصحية باإلضافة
إىل مزيجها من السمات الثقافية
الحديثة والتقليدية.

تشيناي لديها العديد من األلقاب

كانت تشيناي ُتعرف باسم
مدراس حتى عام .1996

↲ عاصمة الهند الصحية
↲ ديترويت جنوب آسيا
↲ بوابة جنوب الهند
↲ مدينة الجسور
ساحل تشيناي الجنويب
هو أرض تفقيس لبيوض لجأة (أو
السالحف البحرية) رديل الزيتونية
المهددة باالنقراض.

↲ العاصمة المصرفية للهند

جون سيم
↲	أكوامارين

كبير أخصايئ الجدوى ومدير الشؤون المالية
والعمليات الرئيسي

ابدأ يف أي مكان ،وابحث يف كل مكان .يمكن
أن تكون اإلحاطات األولية للمشروع يف
أكوامارين ،غامضة يف الغالب مثل فكرة
عابرة من عميل ،أو واسعة مثل فكرة
لمنطقة أعيد تصورها بأكملها .ومع خلفيته
العلمية كجيولوجي ،والمؤهالت المحاسبة
المعتمدة التي يمتلكها والتي تدعم وتعزيز
نهجه التحليلي متعدد الطبقات لتقي�يم
الجدوى ،فإن جون قادر على فهم كل
شيء.

مهما كان موجز الفكرة األويل ،يأخذ جون ما يسميه نهج "من
األسفل إىل األعلى"" .إن نقطة البداية بالنسبة يل دائماً ما تكون هي
استكشاف المشهد االجتماعي والثقايف والسياسي بأعمق قدر ممكن.
كيف يعيش الناس هنا وكيف يعملون ويلعبون؟ أنا أعمل على التحدي
دائماً "إلثبات ذلك" ،وأعلم أن هذا النهج قد نجح عندما أرى أنه سوف
ينجح".
نهجنا للجدوى يجمع بين البنية المنهجية والسيولة .نحن نبدأ
دائماً بعملية أساسية لتقي�يم المنافسين وديموغرافية المنطقة والملف
السكاين بما يف ذلك اإلحصاءات المحلية والدولية والسياحية ،حيث
نحصل على أكبر قدر ممكن من المعلومات ثم نطبق منهجنا المجرب
والصحيح على ذلك .ثم ،هناك طبقة بديهية من المالحظة واالستجابة
للسياقات المحلية ،والتي تجمع بين الحس السليم مع قفزات الرؤيا
التي تأيت من التساؤل العميق.
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↲	االنتهاء
هو البداية
فقط.
تعاملنا مع شراكات العمالء كاست�ثمارات طويلة األجل يف
التعاون .من المفهوم إىل التشغيل ،نحن نقوم بتصميم
المستقبل يف األفق .لنقدم لعمالئنا تسجيالت وصول
تكميلية على المسار الصحيح لتحسين وتقي�يم وضمان
النجاح ،ونحن يف ذلك على
المدى الطويل يف جميع مشاريعنا.

العمل مع التاريخ والمناظر
الطبيعية

↲ ليما ،بيرو:

إن السياق التاريخي والسياسي
والجغرايف الفريد يجعل هذا
المشروع الحايل فريداً من نوعه
حقاً.
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على مدى قرون من التقلبات ،والتي شملت النمو السكاين
واالضطرابات المدنية وديناميكيات القوة الصاعدة والهابطة ،تطورت
المشهد الحضري يف ليما ،بيرو باستمرار .ويف الوقت الحاضر ،بدأ مركز
مدينة ليما يبتعد عن الساحل أكثر فأكثر ليفسح المجال لمنطقة
ميرافلوريس المزدهرة األقرب إىل المحيط .ومع ازدهار األعمال
والسياحة الجديدة عن طريق البحر ،ازداد عدد السكان ،جنباً إىل جنب
مع التنمية والبنية التحتية .تم تقديم موج الفكرة لنا لنقوم بتصميم
مجمع أحواض السمك لخدمة السكان المتنامي�ين يف هذه المنطقة
النابضة بالحياة.

لقد كان السياق الثقايف والتاريخي للمنطقة
مصدر إلهام لمفهوم التصميم الخاص
بالحوض المايئ الجديد ،مستمدين اإللهام
أيضاً من الوادي المقدس لدى شعوب اإلنكا؛
وادي أوروبامبا يف جبال األنديز يف البيرو.
و ُيمكن ُمشاهدة ذلك يف األشكال الدائرية
السائدة يف المفهوم.
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يف الحوض المايئ بحد ذاته ،سوق يتم إرشاد الزوار يف رحلة،
ليكتشفوا عالماً جديداً مستوحى من العالم القديم .فقد تم تصميمه
لتوفير عنصر المفاجأة والشعور باالكتشاف من البداية إىل النهاية،
ويتقارب التخطيط المعماري مع تصميم المعارض ورواية القصص
لخلق تجربة سلسة.
ومع التفاعلية الموجودة يف قلب المفهوم ،يتم استكمال الموائل
المائية الحية  -سواء كانت مياه مالحة أو مياه عذبة  -مع عروض
معلوماتية ومعارض مصممة لتناسب كل منطقة اكتشاف بعناية.
ويف تصميم الحوض المايئ ،أخذنا بعين االعتبار بعناية كل جانب
من جوانب رحلة الشخص عبر المنشأة  -من أخذ تدفق حركة السير
يف االعتبار ،إىل بناء رحلة تعليمية وعاطفية .ومع وجود أدالء واسعي
االطالع يعملون كموظفين يف المركز ،وعروض إعالمية مفصلة ،سوف
يشعر الزائرون باالنغمار التام يف االستمتاع والتعرف على عجائب
الطبيعة هذه وبطريقة شخصية.

يتجلى التصميم الدائري المستوحى من
اآلثار المعمارية اإلقليمية بشكل واضح
يف تصميمنا.

اآلثار القديمة للوادي المقدس اإلنكا -
النقطة المرجعية لتصميم هذا المفهوم.

يقع حوض السمك مباشرة على
الشاطئ ،وهو عبارة عن تطوير جديد
يقع على أرض رياضية قديمة وغير
مستخدمة حالياً .وعلى الرغم من أنه
مثير لإلعجاب ،إال أن عرض الطابق
األرضي مخادع ،حيث تضم المعارض
تحت األرضية معظم التصميم المكون
من  15,361م مربع.

ومع بدء المشروع ،سيتم تنفيذ هندسته لتعمل مع المناظر
الطبيعية المذهلة للمنحدرات والشواطئ الساحلية الموجود يف
ميرافلوريس.
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األشياء الجيدة تأخذ وقتاً.
ال يزال حوض ليما المايئ قيد التطوير ،وعلى الرغم من أنه لم يكن بأي
حال من األحوال مشروعاً بسيطاً ،إال أنه قد كان عم ً
ال مليئاً بالحب
والتعلم .ومن خالل مئات المشاريع التي أكملناها ،ليس من المفاجئ
أن تنشأ عقبات ،والتي ت�تراوح من الشخصية إىل السياسية إىل المالية.
وهنا لم يكن مشروع ليما مختلفاً .وكما يمكن أن تكون مشاريع
التخطيط ذات نطاق واسع يف كثير من األحيان ،كان البدء بتطوير
حوض ليما المايئ مساراً بطيئاً وطويالً ،ولكنه مسار نعلم أنه سيكون
ُمستحقاً لذلك العناء بمجرد أن يتحقق .إن اجتياز هذا المسار يُشكل
جزءاً من العملية فقط.

←

يقع الهيكل الرئيسي فوق بركة انعكاسية،
وهي مصممة لتعكس المبنى والسماء ،مع
مشهد من المنحدرات أعاله لتقدم مشهد
يعكس السماء كمرآة.

↙

يمتد الممر فوق البركة االنعكاسية ،التي
تعلو المحيط.

وال يزال إيماننا بمفهوم هذا العمل والغرض منه راسخاً ،مما
يدعم التزامنا برؤية المشروع مكتمالً .وعند االنتهاء من المشروع،
فإنه سيوفر فرصة ال مثيل لها للبيرو ،مما يساعد على جعل عاصمتها
وجهة مميزة .وكما يقول نيكوالس ترافيس:

"إن الكثير من الحياة البرية المذهلة
يف أمريكا الجنوبية غير معروفة
نسبياً ،وحوض السمك هو فرصة
لدعم مدى خصوصية الحياة البرية
وتميزها .والمشروع لن يجلب شيئاً
خاصاً لشعب البيرو فحسب ،بل سوف
يساعد على جلب شيء من البيرو إىل
لعالم األوسع".
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مسقط برؤية عين الطائر للهيكل الدائري للمفهوم ،ومشهد واضح للطبقة العليا مع
منطقة عمل كبيرة حيث يحدث كل شيء تحت األرض.
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حوض ليما المايئ

إشراك الزوار،
 5مبادئ رئيسية
م 2مساحة
الحوض المايئ اإلجمالية

ليما هي عاصمة البيرو،
وواحدة من أكبر المدن
يف أمريكا الجنوبية (يقطنها العديد
من سكان بيروالبالغ عددهم 30
مليون نسمة)

لكونها ُقب َل ًة سياحية ،فإن ليما هي وجهة أوىل لراكبي
األمواج والسياح المغامرين وفناين الطهو وعشاق
الثقافة على حد سواء.

إشراك الحواس  5كلها ← يتفاعل األشخاص المختلفون
بطرق مختلفة .ومن خالل إشراك جميع الحواس ،يمكننا
إنشاء تأثير أكثر استدامة وذكريات أعمق.
مخاطبة ُك ٍل من القلوب والعقول ← تسمح اإلحصائيات
والمعلومات الجيدة بتجربة عميقة ،ولكن االستفادة من
عواطفنا مهمة أيضاً .هدفنا؟ خلق تجارب تجعل الناس
يبتسمون ويضحكون ويتذكرون ويخبرون أصدقائهم.
تعزيز المجتمع ← المجتمع أمراً حيوياً لنجاح أي مشروع،
ألنه يخلق إحساساً بالمكان لكل من الزوار والموظفين بحيث
يشعرون بأنهم "يمتلكون" المشروع عند اكتماله .ويقدم
الموظفون المنخرطون بهذه الطريقة تجارب رائعة للعمالء،
ويبقون مع المؤسسة لفترة أطول ،ويكونون أكثر سعادة.
ومن المرجح أن يعود الزوار الذين يرتبطون مع المشروع
على هذا المستوى للزيارة لمرات متكررة ،باإلضافة إىل
مشاركة تجاربهم وتشجيع اآلخرين على الزيارة.
بناء إحساس بالدهشة ← غالباً ما ت�تضمن المشاريع التي
تقدم تجربة مؤثرة حقاً وتبني ارتباطات عميقة عناصر
المفاجأة يف اكتشاف شيء جديد .يجب
أن يكون هذا النوع من رواية القصص
وتصميم التجربة حجر الزاوية
يف بداية أي مشروع.
معرفة جمهورك ← إن بناء فهم
عميق لجمهورنا أمر بالغ األهمية لنجاح
أي مشروع ،من النجاح التشغيلي بسبب
التخطيط الدقيق للجدوى،
إىل نجاح التجربة بحد ذاتها.

91

أكوامارين_2020/1

90

نيكوالس
وسوزان
برجر

عندما تكون الحدود الدولية والثقافات
واللغات واالختالفات الزمنية مجرد أحداث
يومية ،ت�ثبت أكوامارين وشبكتها الموثوقة من
المتخصصين يف جميع أنحاء العالم ،أن القدرة
على التكيف والتواصل هي الشيء األهم.

مع وجود العمالء يف كل قارة تقريباً ،تؤكد أكوامارين باستمرار على
أهمية بناء مجموعة من المهني�ين ذوي التفكير المماثل يف جميع
أنحاء العالم لدعم رؤيتهم .ومن خالل المعرفة والخبرة الفنية
المشتركة التي يتيحها هذا النهج أظهرت أكوامارين قدرة غير مسبوقة
على تفسير االحتياجات والسياقات وحاالت األعمال لعمالئها
الدولي�ين ،وبالتايل إنتاج حلول مستدامة وملهمة ومثيرة للتغي�ير.
نيكوالس وسوزان برغر عضوان أساسيان يف هذا الفريق

↲

التعاون
عبر الحدود

بعد أن تم منحهما عقداً للعمل يف مشروع غاالكتيكا القائم يف
المكون
كوغاليم أثناء قضائهما لبعض الوقت يف نيوزيلندا ،جلب الفريق
ّ
من زوج وزوجة ،والقادمين من جنوب إفريقيا خبرة كبيرة يف التصميم
وإدارة المشاريع،لكنهم كانوا حديثي العهد يف مشاريع مراكز الترفيه
الدولية ضخمة الحجم .ولكن األكيد أن ذلك لم يتسبب
يف إحباطهم أو تلكؤهم"

ومع وجودهم اآلن يف وطنهم ،يواصل الزوجين دعم عمليات
أكوامارين العالمية بشكل كامل .ومع وجود مجموعة من العمالء
والمشاريع الدولية ،أثبت فريق العمل المتمركز بالقرب من خط الطول
المركزي ،أنه فريق ال يقدر بثمن لضمان عمليات وخدمات سريعة
االستجابة على مدار الساعة .إن فوائد وحريات العمل من المنزل
ليست كل ما جذب نيكوالس وسوزان إىل أكوامارين ،كما يوضح
نيكوالس:

ولكونهما مصمم الجرافيك ومصمم داخلي على التوايل ،فالثنايئ
بارعين بشكل ال يصدق يف التفكير بشكل عفوي وارتجايل .ومع كونهم
مسؤولين عن التصميم الداخلي والتصميم الجرافيكي والعالمة
التجارية ورحلة/تجربة العمالء وعرض تنسيقات المعروضات
المهتمة للغاية بالتفاصيل ،أنها
والرسومات التقنية ،أثبتت طبيعتهما ُ
طبيعة ال تقدر بثمن يف تنفيذ رؤى نيكوالس ترافيس التي ال هوادة
فيها.

"إن الدافع الكبير لنجاح أكوامارين هو تقدير فرقنا
واعتبارها الفطري للتنوع الثقايف وقدرتهم على تطبيق ذلك على
مشاريعنا .ولكوننا من جنوب أفريقيا ،أي من دولة محددة
بمجموعة متنوعة من الثقافات واللغات ،فإن نفس هذه
إيل أنا وإىل سوزان .إنه شيء
المهارة والتقدير تأيت بشكل طبيعي ّ
كنا شغوفين به ،ومع نطاق مشاريع أكوامارين يمكننا دمج
ذلكفي عملنا على مستوى مختلف تمام ًا".

بالنسبة للكثيرين ،يبدو نطاق مشاريع أكوامارين واسعاً بشكل
ُمثير للرهبة؛ ولكن ،بالنسبة لنيكوالس وسوزان ،تجسد هذه المشاريع
"وظيفة األحالم" .وكما توضح سوزان" :يضع نيكوالس ترافيس قدراً
كبيراً من الثقة بنا ،ويمنحنا الحريات اإلبداعية والمسؤولية التي ال
يمكننا ببساطة العثور عليها يف مكان آخر".

رحب بالثقافات ووجهات النظر المختلفة قوي عبر
الم
ُ
هذا النهج ُ
شبكة أكوامارين،وقد أعد الشركة بشكل أفضل للتكيف والتغلب بسهولة
على التحديات التي تنشأ عادة عبر الحدود الدولية ،مع االستفادة من
الفرص المقدمة .وكما يقول نيكوالس ترافيس" :من األشخاص الذين
يمشون عبر أبواب مركز مكتمل ،إىل أولئك المنخرطين
يف تصور األفكار يف البداية ،كل ما نقوم به يتعلق بالعقول والقلوب
البشرية .نيكوالس وسوزان يجسدان بالضبط كيف يكون
األشخاص المعني�ين بالمشروع ،هم السبب وراء نجاح المشروع".

ومع كون أغلب تلك المشاريع دولية من حيث السياق،
ومفاهيمية من حيث الطبيعة ،وفريدة للغاية بحيث ال يُشبه أي منها
اآلخر ،تكشف سوزان عن أن مشاريع أكوامارين تمنحها باستمرار
تجارب مجزية وصعبة ،والتي من النادر أن يكون لها شبيه.
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وتضيف سوزان" :لدينا أيضاً الفرصة إلحداث تأثير إيجايب على
حياة الناس من خالل مشاريعناُ ."،مشيرة إىل مشروع غاالكتيكا الذي
يركز على المجتمع المحلي ،وتحدد سوزان مدى أهمية ذلك بالنسبة
للفريق ،حيث استمتعت كثيراً بالقدرة على بناء تجارب تعليمية
وت�ثقيفية لألطفال والبالغين على حد سواء ،وطوال الوقت .وهي تجارب
كانوا سيفقدونها ،يف مكان معزول كهذا.
"إنه يجعل عملنا مجزياً بشكل ال يصدق".
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يف أكوامارين ،يبدأ كل مشروع بصفحة
فارغة .نحن منفتحون على أن نكون
مخطئين،
وأثناء دراسات الجدوى األولية ،نقلب
كل حجر ونطرح كل سؤال قبل
بناء توصيتنا.

صفر
افتراضات
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↑

صدارة روسيا للمؤسسات
االجتماعية
↲	فاجيت اليكبيروف ومؤسسة أور فيوتشر :مناصرة ريادة
األعمال االجتماعية يف روسيا

اآلن ،وبعد سنوات عديدة من العمل مع فاجيت
اليكبيروفمن خالل مشاريعنا مع لوك أويل،
أصبحنا ندرك التفانيالذي يمتلكه تجاه األشخاص
والمجتمعاتوتجاه الضمير االجتماعي .لقد ألهمنا
من خالل مالحظتنا آلثار استباقيته االجتماعية.
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بعد أن قدم لنا عميلنا السيد فاجيت اليكبيروف
موجز فكرته إلنشاء مبنى باستخدام شعار لوك
أويل ،حققنا هذا التحدي الجمايل عبر مشهد من
منظور عين الطائر.

مع كون السيد اليكبيروف يشارك بشكل شخصي يف العديد من
المبادرات لتحسين المجتمعات (بما يف ذلك مشروع غاالكتيكا يف
كوغاليم)،فهو يقدم القيادة العملية التي نحتاجها من أولئك األكثر حظاً
من بيننا كبشر .ولعل أهم مبادراته هي مؤسسة أور فيوتشر والتي يتم
تمويلها من دخله الشخصي .ولكن أوالً ،إليك بعض
المعلومات عن الرجل نفسه.
مع كونه من بين أغنى الرجال يف روسيا (والعالم) وأكثرهم نفوذاً،
فقد بنى فاجيت اليكبيروف بالفعل إرثاً مذه ً
ال يف القيادة .وقد كرس
حياته المهنية بالكامل لصناعة الطاقة ،حيث ارتقى اليكبيروف من
العمل على الحفارات ،ليصبح أصغر نائب لوزير الطاقة يف تاريخ االتحاد
السوفي�يتي ،وبعد ذلك ،كان له دور فعال يف تأسيس لوك أويل .ولوك
أويل هي واحدة من أكبر الشركات يف روسيا ،والعب عالمي يف صناعة
النفط .وقد كان السيد اليكبيروف رئيس لوك أويل منذ تأسيسها يف
عام  .1993وهو خامس أغنى رجل يف روسيا (وفقاً لموسكو تايمز)،
والخامس والخمسين يف العالم (بقيمة  21,4مليار دوالر أمريكي تقريباً
اعتباراً من يونيو/حزيران من عام  ،2020وفقاً لمجلة فوربس) .ومع
وجود هذه الموارد الرائعة تحت تصرفه ،فهو يف وضع قوي لقيادة
وتحقيق التغي�ير للمجتمعات يف روسيا .وهذا المزيج من المسؤولية
االجتماعية والحكمة التجارية ليس ُمهم ً
ال أو منسياً.
يف عام  ،2007أسس السيد اليكبيروف مؤسسة أور فيوتشر
للبرامج االجتماعية اإلقليمية أو"صندوق أور فيوتشر" .وتكرس
المؤسسة نفسهالتعزيز ودعم وترويج المشاريع
االجتماعية يف روسيا.

وت�تمثل مهمتهم يف العمل كمحفز للتغي�ير االجتماعي
اإليجايب يف المجتمع الروسي ،وتعزيز روح المبادرة االجتماعية من
خالل توفير الدعم والتمويل للمنظمات التي تركز على المشاكل
المجتمعية وحلولها .ومن خالل جوائز "سوشال إنتربرونوير" (Social
 Entrepreneurوالتي تعني الريادي االجتماعي) ،يقدم الصندوق
قروض بدون فوائد للشركات الجديدة أو القائمة ضمن ريادة األعمال
االجتماعية .وينصب تركيز الصندوق على تقديم الدعم المايل للمشاريع
التي تهدف إىل حل المشكالت االجتماعية الملحة.
وتقول مديرة الصندوق ،ناتاليا زفيريفا" :إن ريادة األعمال
االجتماعية هي نهج مبتكر لمشاكل المجتمع .ومنذ البداية ،قررنا أن
ندعم المشاريع بالقروض ،وليس المنح ،ألن رجل األعمال الريادي
االجتماعي يجب أن يكون قادراً على جني المال .وت�تمثل مهمة رائد
األعمال يف إنشاء وتطوير أعمال مستدامة يمكنها أن تفي بمهمتها
الرئيسية باستمرار ،وهي حل مشكلة اجتماعية معينة .ويهدف
الصندوق إىل مساعدة تلك األعمال أثناء التأسيس والتطوير والتوسع؛
ونستخدم األموال المرتجعة لدعم رواد األعمال االجتماعي�ين
اآلخرين".
"نحن ال نكتفي بتقديم المساعدة المالية فقط ،ولكن نساعد
رواد األعمال االجتماعي�ين بشكل شامل ،فنحن نقدم المعلومات
والدعم االستشاري ونطور المشاريع التعليمية .إنه لمن دواعي السرور
أننرى مجتمع رواد األعمال االجتماعي ينمو كل عام".
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فورس فو
غود:

حصلت المؤسسة على جوائز "فورس فور غود" ( Force for Goodوالتي تعني القوة من أجل
والمخصصة لتكريم الجهات المميزة والبارزة يف مجال المشاريع االجتماعية يف روسيا .هذه
الخير)،
ُ
الجوائز مخصصة لرواد األعمال االجتماعي�ين وممثلي المنظمات غير الحكومية ورؤساء المؤسسات
الحكومية ووسائل اإلعالم والمؤسسات التعليمية.
والذين حازوا على الجوائز لعام  2019هم مشاريع تقدم حلو ً
ال مبتكرة للبرامج االجتماعية و ُتلهم
اآلخرين بالقدوة .أحد الفائزين يف مجال "المساهمة الشخصية يف تنمية ريادة األعمال االجتماعية"
هو جورج لين ،الذي طور وصنع دعامات العمود الفقري الخاصة منذ عام  .2006ويف عام  ،2014أسس
مركزاً جديداً لتقويم العظام واألطراف االصطناعية ( )scoliologic.ruوالذي يُنتج أيضاً أجهزة تقويم
العظام واألطراف االصطناعية ويقدم الدعم العالجي النفسي للمرضى .وللمركز  6فروع يف روسيا
وفرع واحد يف إستونيا.

"يف وقت سابق ويف جميع المقابالت والمؤتمرات الصحفية،
كانت توجه يل فقط أسئلة عن سوق النفط ومشاريع لوك أويل
يف هذه الصناعة ،ولكن اآلن ُيوجه يل المزيد والمزيد من
األسئلة عن ريادة األعمال االجتماعية .لم يعد األمر جديداً،
واآلن تنتقل العديد من المشاريع التي دعمتها مؤسسة
"أور فيوتشر" منذ بداية رحلتها نحو مستوى جديد ،لتصبح
مؤسسات كبيرة تطلق االمتيازات وتفتح فروعاً يف مناطق
جديدة.
حتى اآلن ،منح الصندوق ما يقرب من  10مالي�ين دوالر أمريكي بشكل
قروض بدون فوائد ،عبر  255مشروعاً يف  58منطقة.
ومن خالل القروض صفرية الفوائد ،قامت المؤسسة
بدعم المنظمات االجتماعية يف العديد من المجاالت المختلفة ،مثل:
↳رياض األطفال ،بما يف ذلك رياض األطفال ذوي
االحتياجات الخاصة.
↳شركات تأهيل األشخاص الذين يواجهون تحديات بدنية.
↳المتاحف والمنظمات ،التي تحافظ على الفنون والحرف
التقليدية.
↳المنظمات التي تقدم الرعاية للمسنين.
↳المنظمات التي توظف أشخاصاً من الفئات المحرومة.
أطلق الصندوق بالتعاون مع لوك أويل مشروع "أكثر من مجرد
شراء!" ( ،)!More than just a Purchaseوهو مشروع لمساعدة
الشركات االجتماعية للوصول إىل أسواق أكبر .ويعمل المشروع على
أن يتم بيع المنتجات التي تنتجها المؤسسات االجتماعية يف المتاجر
الصغيرة يف محطات الوقود.
ويعمل مختبر ريادة األعمال االجتماعية
يف إطار الصندوق .وهو يجري ويف جميع أنحاء روسيا ندوات عبر
اإلنترنت ودورات مواضيعية وبرامج "جروث فورميال" (Growth
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 Formulaوالتي تعني صيغة النمو) ،وهي برامج مسرعات لألعمال.
وبعد أن عُ ِق َد ألول مرة يف عام  2018يف منطقة كالينينغراد ،تمكن
خريجوه الـ  16األوائل يف عام واحد فقط من إنشاء  68وظيفة
جديدة ،وزيادة متوسط مبيعاتهم السنوي بنسبة  ،%31وزيادة التأثير
االجتماعي ألنشطتهم بأكثر من  .%40وتم إطالق برنامج التسريع
الثاين يف منطقة نيجني نوفغورود وهو يوشك على االنتهاء ،وسيتبعه
برنامج  2020يف منطقة أستراخان.
ً
وخاصة بها ،وتحتوي
تنشر المؤسسة أيضاً دورية ُمترجمة
المسماة "األعمال الجديدة:
الدورية ُ
ريادة األعمال االجتماعية" على معلومات و
بوابة تحليلية ،وتقوم بتطوير البرامج التعليمية والمبادرات التشريعية
يف مجال ريادة األعمال االجتماعية ،باإلضافة إىل عقد المنتديات
واالجتماعات.
ريادة األعمال االجتماعية هي اتجاه مثير للبالد ،وهي مدعومة
اآلن وبشكل رسمي من قبل قادة الحكومة الروسية منذ عام .2019
وكل عام ينخرط فيها المزيد والمزيد من الشركات ،مما يسمح بحل
المشاكل االجتماعية بشكل أسرع وأكثر كفاءة.
وت�تطلع مؤسسة "أور فيوتشر"
إىل دعم العملية.

عندما أدركنا أن ريادة األعمال االجتماعية قد وصلت إىل
مرحلة جديدة من التطوير ،قررنا اتخاذ الخطوة التالية ،وبدأنا
يف تشكيل مجموعة من المست�ثمرين ذوي التأثير :أولئك الذين
هم على استعداد الست�ثمار أموالهم يف األعمال االجتماعية،
وإعطاء األولوية لتأثيرها االجتماعي المحتمل على الربحية
العالية.
نحن نعيش يف زمن يتغير فيه التكوين االجتماعي،
وعندما يقدر الناس جهودهم ليس فقط من الناحية المالية.
سوف ننتقل تدريجياً إىل عالم حيث سيكون كل عمل تجاري
ُموجهاً "من أجل الشعوب"".

فاجيت اليكبيروف

↲مؤسس ،أور فيوتشر
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قطع االتصال

تقدم التكنولوجيا فوائد هائلة لمجتمعنا .ويف أكوامارين
فهي ُت ّم ُ
كن فريقنا عالمي التوزع من التواصل والعمل مع ًا
بطرق لم تكن ممكنة حتى خالل العقد الماضي .التكنولوجيا
تفتح العالم لنا حق ًا.ومع ذلك ،ويف العصر الرقمي الحايل ،من
السهل جد ًا استبدال تجربة ال تنسى بشكل عميق مع صورة
واحدة تم نشرها على انستغرام.
يف حين أنه ال يوجد إنكار لما تحققه التكنولوجيا من نتائج
إيجابية مذهلة ،فإننا نعتقد أيض ًا أن األمر بأكمله يتعلق
بالتوازن .تشير الدراسات الحالية إىل أن استخدامنا المفرط
لألجهزة التكنولوجية ووسائل التواصل االجتماعي ُمرتبط
بزيادة معدالت االكت�ئاب والقلق والنوم األقل جودة وارتفاع
الو ْ
واس َّية (الهوس
س ِ
الكورتيزول ،وحتى بإثارة السلوكيات َ
النفسي) باإلضافة إىل إبطاء عملية التفكير لدينا.
ومع خروجنا من العزلة القسرية التي تم فرضها على
العديد ِم ّنا يف جميع أنحاء العالم يف اآلونة األخيرة ،ستعود
قيمة تجربة العالم الحقيقي والصلة اإلنسانية الحقيقية يف
األماكن االجتماعية إىل الحياة مرة أخرى.
إن فلسفتنا يف أكوامارين هي تعزيز تجارب العالم
الواقعي تلك ،والتي تدعونا لنبتعد عن هواتفنا ونعيش يف
اللحظة الحالية ،لكي نتمكن من رؤية العالم وتجربته مع
شعور الدهشة ،ومعبعضنا البعض.
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المشاريع
كحل
ٍ
للمشكالت.
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↲ تحقيق اإلمكانيات
رحلة المشروع  -خارطة طريق قادرة على التك ّيف
إن المشاريع التي نعشقها ألقصى درجة ،هي تلك
المشاريع التي ُتقدم تحديات فريدة ومهام معقدة
لنقوم بحلها .لذلك نحن نؤمن بدمج حل المشكالت يف
كل مرحلة من عملياتنا.
إن تحقيق المشروع إىل أقصى إمكاناته ليس
عملية خطية تسير بشكل مباشر من المفهوم إىل
االكتمال ،خاصة عندما يكون المشروع ذو نطاق
واسع .ولكن كما تقول الحكمة الشهير ،عندما ننظر إىل
المشاكل بالطريقة الصحيحة ،فإنها غالباً ما ُتقدم لنا
ُفرصاً جديدة .ويف أغلب األحيان تظهر الرؤى واألفكار
األكثر إثارة لالهتمام ،يف عقبات المشروع وتحوالته
وانعطافاته .ويف الواقع ،فإن بعض المشاريع التي نفخر
كمشكالت يجب حلها.
بها ،قد وردت إىل أكوامارين ُ
يف منهجية أكوامارين ،يسير الهيكل والمرونة جنباً
إىل جنب .حيث تحدد العملية المسار الذي سوف
نتبعه ،وتساعدنا المرونة على عبور المنعطفات
الخطرة ،مع التركيز الشديد والمستمر على هدفنا
النهايئ .حيث يجب أن تظل الوجهة  -وهي رؤية
المشروع  -حقيقية ،ولكن أحياناً قد يتطلب الطريق
للوصول إىل تلك الوجهة القليل من القدرة على التكيف
(أو الكثير منها).
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↲  .2المفهوم

↲  .1الجدوى

↖ انظر ص 30 .لدراسة حالة يارانجا الكاملة

المكان "العملي" لنبدأ منه ،فالجدوى هي خطوة أوىل حاسمة
يف العديد من المشاريع .وهي تحدد السياق لفهم كيفية
تحقيق النتيجة ،وإذا ما كان يمكن تحقيق نتيجة يف األساس،
وهي تحدد إطار عمل المشروع لكي يتم تصميم المشروع
من إطار العمل ذاك .ويمكن لتقي�يم الجدوى الجيد أن يغير
االتجاه المقصود للمشروع وبشكل كامل ،ويمكن أن يؤدي
لنجاح المشروع أو فشله .وال يقتصر األمر على تحليل األرقام
فحسب ،بل ينطوي على منهج متعدد األوجه بمكونات بديهية
ورصدية (عن طريق المالحظة والرصد) وتحليلية ضرورية
للوصول إىل الصورة الكاملة.

"إن بناء وجهة ترفيهية هو بناء أصل من
صول مجتمع تلك الوجهة المحلي .ونحن
ُأ ُ
نأخذ هذه المسؤولية على محمل الجد
ونريد إنشاء شيء يمكن لذلك المجتمع
المحلي أن يفخر به لسنوات قادمة .إن فهم
السياق المحلي الفريد أمر أساسي لتحقيق
ذلك".
↲ نيكوالس ترافيس

دراسة حالة ← الحدائق النباتية المقترحة
جاكرتا ،إندونيسيا
عندما تمت دعوتنا لتقي�يم حوض مايئ سيتم بناؤه يف أحد مراكز
التسوق العديدة الموجودة داخل مدينة جاكرتا ،أدركنا على الفور أن
السياق هنا سيكون فريداً من نوعه ،وأنه سوف يتطلب تحقيقاً عميقاً
لفهم كيفية تقديم أفضل خدمة سكان المنطقة .حيث يتكون ُب ْن َيان
مدينة جاكرتا من مجموعات من المباين السكنية التي ت�تجمع حول
مركز
مراكز التسوق المحلية الكبيرة الحجم (التي يوجد أكثر من 60
ٍ
منها) .ويخدم كل من هذه المراكز التجارية الكبيرة السكان المحيطين
به ،ويعمل كمركز مجتمعي ويخلق بشكل ما "مدينة داخل المدينة".
وعندما تعمقنا يف استكشافنا للمنطقة ،الحظنا أن هناك بالفعل العديد
من األحواض المائية داخل مراكز التسوق يف جاكرتا ،حيث يُنظر إىل
العديد منها على أنها باهظة الثمن ،ونخبوية للغاية ،ويصعب الوصول
إليها ،مما ال يجعلها خياراً جذاباً ألفراد المنطقة (ألن مجرد العبور بين
أجزاء من المدينة قد يعني أحياناً الجلوس لساعات طويلة وسط حركة
المرور المزدحمة جداً يف المدينة) .والحظنا أيضاً أنه ويف كل عطلة
نهاية أسبوع ،يُصبح وسط المدينة ذاته فارغاً ،حيث ينتشر الناس يف
األرياف سعياً وراء حياة ذات سرعة ألطف وطلباً للمحيط الطبيعي.
ومن خالل مراقبة تحركات السكان ،باإلضافة إىل البنية التحتية
الموجودة يف جاكرتا والتغذية الراجعة من داخل المجتمع ،كان من
الواضح أنه كان هناك حل أفضل بكثير من إضافة حوض مايئ أخر
إىل وسط المدينة يف أحد مراكز التسوق الراقية هناك .وأوصينا بإنشاء
وجهة متعددة المرافق يف سيربونغ ،التي تقع على المشارف الجنوبية
للمدينة ،وهذه الوجهة سوف تشمل حوضاً مائياً وحدائق نباتية ومركزاً
ترفيهياً عائلياً أوسع ،لتقديم وجهة لعطلة نهاية األسبوع ،والتي ستكون
أسهل من حيث الوصول ،وأكثر جاذبية للناس ،ومالءمة الحتياجاتهم
ً
ومتوافقة بشكل أكبر مع توجهاتهم السلوكية.
بشكل أفضل،

هذه هي مرحلة المشروع التي نحلم فيها بشكل كبير ونطلق
سهامنا نحو القمر ،حيث ننتقل من فكرة فضفاضة وعامة
إىل فكرة مفصلة وواضحة .ومع ذلك ،فإن اإلبداع الذي يتم
إحضاره إىل هذه المرحلة من المشروع دائم ًا ما يستند إىل
أهداف واضحة ونوايا تشغيلية وتفاصيل عملية تبدو بسيطة
والتي يجب أخذها يف عين االعتبار.ومهما كانت الفكرة
ملهمة ،يجب أن تكون ناجحة على أرض الواقع .ويف بعض
األحيان ،يمكن أن يكون لمحادثة غير رسمية أو تفاصيل تبدو
صغيرة ،تأثيرات كبيرة بشكل غير متوقع على المسار الصحيح
للمشروع ،وبالتايل فإننا نفكر دائم ًا يف المشروع من البداية إىل
النهاية ،ونمنح أنفسنا حرية من موجز فكرة ض ّيق ومحدد.

"هذا األمر ال يتعلق فقط برسمصورة جميلة.
بل يتعلق األمر بالتفكيريف كيفية جعل
المشروع ينبض بالحياة بشكل كامل وجعله
قادر على تحقيق ربح ،ألننا سنقف عند
االفت�تاحونضع يدنا على قلوبنا ونقول
هذا سوف ينجح".
↲ نيكوالس ترافيس

دراسة حالة ← حدائق يارانجا
كوغاليم ،روسيا
بدأت حدائق يارانجا بمكالمة هاتفية واحدة.
وبعد رسمة مرسومة باليد ورسالة بريد إلكتروين ،كان المشروع على
قدم وساق .فمن خالل االستفادة الكاملة من الثقة القوية والعالقة
التعاونية مع عمالئنا ،تمكنا من تحريك األمور بسرعة كبيرة ،ومشاركة
األفكار بشكل غير رسمي مع استجابة رشيقة ومرنة وحوار مفتوح.
ومع ذلك ،كانت الدقة األكثر صرامة ما تزال مطبقة قبل المضي
قدماً بالمفاهيم .بينما قد تبدو كتيبات التشغيل يف البداية كشيء
ينتمي إىل مرحلة أكثر تقدماً من العملية ،فإننا نعتبرها خطوة حاسمة
يف المرحلة المبكرة من المفهوم .حيث إن فهم النوايا التشغيلية يُعلمنا
بشكل عميق عن المفهوم والتصميم .إن اعتبارات دقيقة مثل عدد
الموظفين ،والقدرة واألنشطة المزمع إدراجها كلها مترابطة ،وهي
بالتايل تؤثر على كل شيء من جدوى المفهوم إىل التصميم المعماري
وكل شيء بينهما .وعند تصميم بيئة تحتوي على عدد ال يحصى من
المخلوقات الحية ،يصبح األمر أكثر أهمية ،حيث يتطلب األمر إجراء
محادثات مع علماء األحياء المائية وعلماء األحياء والق ّيمين على
البيئة وخبراء آخرين يف وقت مبكر من المشروع قدر اإلمكان لضمان
رفاهية جميع أشكال الحياة يف الداخل ألن هذا األمر له أهمية قصوى.
إن اإلعداد السليم أمر حيوي لضمان السرعة التي يمكن
بها للمشروع أن يعمل بكامل طاقته (وبالتايل يُصبح ُمربحاً) .ومن
الضروري أيضاً تجنب الفشل يف واجب رعاية الحياة البرية ،وهي
مسؤولية أخالقية يف تطوير أي عرض للموائل الطبيعية.

ومع كون المشروع حالياً يسعى للحصول على االست�ثمار للمضي
قدماً ،فإنه اآلن يمتلك أساساً متيناً لتحقيق النجاح التجاري باإلضافة
إىل إمكانية تم ّيز عروضه حقاً يف المنطقة وخدمة المجتمع بشكل
أفضل.
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↲  .4البناء

↲  .3التصميم والهندسة

↖ انظر ص 06 .لدراسة حالة غاالكتيكا الكاملة

بالنسبة للوجهات الترفيهية ،االمر ليس مجرد تصميم معماري
ببساطة ،حيث أن التصميم والهندسة لهما العديد من
الجوانب التي يجب مراعاتها .من إنشاء رحلة الزوار ورواية
القصص ،إىل المواد والعناصر الهيكلية ،إىل المتطلبات البيئية
لدعم الموائل الحية ،حيث يتم تطوير كل هذا ضمن معاي�ير
المفهوم العام والنية العامة .يزدهر المشروع عندما يقوم
الشركاء الذين نجعلهممشاركين معنا ،بتقديم نفس المستوى
من الحماس لالبتكار الذي نقدمه نحن.

"نيتنا دائماً أن يكون التصميم ُمرعياً للمكان
والسياق ،وأن يروي قصة .الهدف هو أن
تكون ُم ِلهْ َماً ولكن بشكل
ُمتعمد طوال الوقت".

"إل.يب .غروب وأكوامارين تكمالن بعضهما
البعض بشكل جيد مما يمكنهما من تحقيق
نتائج جيدة .حيث يمتلك ُك ٌل من فرق العمل
لدينا متعة العمل وهذا مهم للغاية ألنه
يظهر بشكل واضح يف العمل الذي نقوم به".
↲ فالديمير جليزر
المدير العام ،إل .يب .غروب(شريك استشاري
يف غاالكتيكا وحدائق يارانجا)

"إن طريقة العمل الجماعي ،حيث يتبادل
المتخصصون المعرفة
مع بعضهم البعض ،أمر ممتع حقاً".
كبير المهندسين الزراعي�ين ،إل.يب .غروب(شريك استشاري
يف غاالكتيكا وحدائق يارانجا)

"يجب أن يتم ذلك بشكل صحيح ،طوال
الرحلة وصو ً
ال إىل فتح أبواب المشروع
للزوار ،وما بعد ذلك .اعثر على شركاء ت�ثق
بهم ،والذين يبحثون عن أشياء أهم
من األرباح المالية يف مشاريعهم".
↲ نيكوالس ترافيس

↲ نيكوالس ترافيس

↲ سيرجي جريشتشينكو

حيث يأخذ البناء بعد ًا مختلف ًا تمام ًا عند التصميم من أجل
البيئات الح ّيةُ .
وت ُّ
عد إدارة المقاولين والعمل مع شركائنا
ً
وعمالئنا المتنوعين جزءا ال يتجزأ من المشاريع الكبيرة مثل
مشاريعنا .إن مفتاح النجاح برأينا ،هو وجود رؤية مشتركة
للهدف النهايئ ،والتزام من كل جهة بتحقيق تلك الرؤية.

دراسة حالة ← غاالكتيكا
كوغاليم ،روسيا
لقد قدم مركز غاالكتيكا للترفيه العائلي يف كوغاليم ،يف االتحاد الروسي،
وهو أكبر مشروع لدينا حتى اآلن ،العديد من التحديات أثناء بناءه.
كان أقلها خلق موائل استوائية يف مناخ شبه قطبي وضمان التوصيل
اآلمن والسلس للكائنات الحية يف منطقة نائية نسبياً من العالم،
وبعيدة عن بيئاتها النموذجية .ومن بين التجارب المثيرة يف المشروع،
كانت زيارتنا األوىل للموقع التي حصلت مع درجة حرارة  47-درجة
مئوية ،وهي عالمة واضحة على الظروف التي سيتم فيها البناء .لقد
عملنا بشكل وثيق مع المقاولين الرئيسي�ين ،وكان لدينا مشرفون على
األرض يف الموقع ،مما مكننا من تقديم المشورة وحل المشكالت على
الفور.
إن االلتزام طويل المدى جزء من نهجنا،
وقد أكدت المراجعة التكميلية التي تم إجراؤها يف غاالكتيكا بعد ثالث
سنوات من االنتهاء ،على أننا قادرين على ما هو أكثر من أن نكتشف
أي عيوب ونصححها فحسب ،بل أننا قادرون على أن نتعلم من كل
عملية ونضمن الثقة يف النتائج.

دراسة حالة ← تركوازو (حوض اسطنبول
المايئ) وجريتر كليفالند أكواريوم
تضمنت مشاريعنا من بين عدّ ة أمور أخرى ،تصميمات ومآثر هندسية
صعبة مثل أطول نفق تحت الماء يف أوروبا ،مع مشهد عرض بزاوية
 270درجة لحوض سمك القرش المثير لإلعجاب يف تركوازو (والذي
أصبح اسمه اآلن "حوض اسطنبول المايئ للحياة البحرية") ،وإعادة
تصميم بناء تاريخي ل ُيصبح جريتر كليفالند أكواريوم ،والذي حصل
على جائزة "أفضل استخدام تَك ُيفي" من قبل جمعية ترميم كليفالند
(.)Cleveland Restoration Society
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↲  .5العلميات

حيث يؤيت كل العمل الشاق من تخطيط الجدوى الجيدة ثماره.
إن اإلدارة التشغيلية الناجحة لمركز ترفيهي عبارة عن معادلة
معقدة من العناصر ،بدء ًا من الوظائف واألنظمة والعمليات
الداخلية ،مرور ًا بحجز التذاكر واإلنتاج ،وصو ً
ال إىل اعتبارات
التوظيف وتجربة الزائر ،والتصميم المريئ وتدفق واستخدام
المساحة .ومع إضافة الموائل الحية إىل المزيج ،تعتبر عافية
الحيوانات ومعدالت الوفيات من االعتبارات الحاسمة .ومع
وجود الكثير من العوامل التي يجب أخذها يف الحسبان ،فإن
هذا هو السبب يف أن التخطيط الشامل أمر بالغ األهمية من
المرحلة األوىل ألي مفهوم .لحسن الحظ ،فإن النجاح التشغيلي
ليس عبارة عن وظيفة "اإلغالق والمغادرة" ،ونحن نعتبره
شيئ ًا يمكن مراجعته وتحسينه وتطويره باستمرار ،ال سيما
مع تحول المواقف والسياقات وتغي�يرها يف البيئة المحيطة
والمجتمع.

"كل مشروع فرصة لخلق الثقة من خالل
اإلجراءات التي نقوم بها والقرارات التي
نتخذها".
↲ نيكوالس ترافيس

دراسة حالة ← أكواريوم ديب
وحديقة الحيوان تحت الماء
اإلمارات العربية المتحدة
يف عام  ،2013وبعد عملية مناقصة مشتركة تمت دعوتنا خاللها لتويل
اإلدارة ،بدأنا عقد إدارة .حيث تم تكليفنا بزيادة أعداد الزوار للحوض
المايئ ،وبهدف محدد لتحقيق أكثر من  650,000زائر سنوياً .ويقع
الحوض المايئ يف ديب مول ،وعلى الرغم من وجود حوض مشاهدة
مريئ مثير لإلعجاب بالنسبة لمعظم المتسوقين السنوي�ين البالغ
عددهم  65مليوناً ،فقد فشل يف تحويلهم إىل زوار إىل الحوض الرئيسي،
والموجود يف الطابق العلوي وبعيداً عن األنظار .لم يكن الناس يعرفون
ببساطة أنه موجود ،وال توجد وظائف إلغرائهم بخوض التجربة بشكل
أعمق.
قمنا بتحسين وإضافة العديد من المعروضات ،ولكننا ركزنا
بشكل أساسي على مراجعة الهيكل العام .ومن خالل تحويل وظيفة
االصطفاف وحجز التذاكر لتصبح موجودة بالقرب من الخزان الرئيسي
الكبير ،أنشأنا مدخ ً
ال مرئياً وواضحاً ويمكن الوصول إليه بسهولة ،والذي
يقوم بدعوة الناس إىل منطقة الجذب الرئيسية يف الطابق العلوي.
خلقت رحلة العميل التي أعدنا تخيلها مساراً قام ببناء االستمرارية
من خالل التجربة ،حيث يقود المسار األشخاص يف طريق حول نافذة
العرض الرئيسية عبر النفق ،ثم يف الطابق العلوي من خالل المعارض
الرئيسية للخروج أخيراً من خالل متجر الهدايا.
ولعبنا أيضاً وبشكل حاسم دوراً يف المساعدة على تحسين عافية
األسماك يف الحوض ،وتقديم المعرفة والممارسة الالزمة لتحسين
موائل الحوض المايئ ،وبالتايل خفضنا معدل وفيات األسماك يف هذه
العملية.
لقد ازدادت الزيارات إىل  1,2مليون زيارة ،وأصبح حوض السمك
اآلن أفضل  10وجهات زيارة يف جميع أنحاء العالم ،وحصل الحوض
على جائزة اختيار الناس من موقع "تريب أدفيسور" .وكان المشروع
بداية لشراكة استشارية تعاونية مع شركة إعمار وقادنا إىل تعي�ينّا
لتصميم إعمار أكواريوم وحديقة الحيوانات تحت الماء يف اسطنبول،
وهو مشروع تم استكماله بشكل كامل تقريباً وفقاً لتصميمنا
ومواصفاتنا.
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دعوة

للمحادثات
والشراكات.

نحن ُت ُ
لهمنا التحديات .لقد بنينا عملنا
على أن نكون قادرين على التكيف،
والعمل يف السياقات األكثر تميز ًا
وتعقيد ًا يف العالم .نحن نفخر بقدرتنا
على صياغة الحلول التي تكون -
وبطبيعتها  -مناسبة لسياقها.
من دراسات الجدوى التي تم
استكمالها مؤخر ًا يف كولومبيا ونيجيريا
وبايل وجاكرتا إىل المشاريع يف كوريا
الشمالية وروسيا ،فإن قاعدة
مشاريعنا المتنوعة ت�تحدث عن
نفسها.
سواء كنت مهتم ًا باستكشاف
مفاهيم جديدة أو االست�ثمار يف
مشاريعنا ،نحن على استعداد لمنح
شك ٍللرؤيتك للمستقبل.

↲ projects@aqm.nz
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األرض
—كوكبنا.منزلنا.

كوكبنا مليء بالعجائب الطبيعية
الغنية والثقافات المتنوعة
واألنواع المميزة للغاية ومشاهد
الحياة البرية ،التي أصبح الوصول
إليها أسهل من أي وقت مضى يف
عصرنا الحديث .ولكن مع سهولة
الوصول يأيت اعجاب بالنفس .ويف
أوقات عدم اليقين الشديد ،من
المفيد التراجع والتأمل وتقي�يم ما
يقدمه كوكبنا لنا ،وتأثيرنا عليه ،وما
يمكننا القيام به لتحسين مشهده
المستقبلي بالنسبة للبشرية
ولجميع األنواع التي تعيش عليه.
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عالمنا الرائع

ال يمكن وصف كوكب األرض ووجوده من
األساس وقدرته على الحفاظ على الحياة
بحد ذاتها إال على أنه ُمعجزة .إن الجمع بين
عدد ال يحصى من العوامل واألحداث على
مدى  4,5مليار سنة سمح للحياة بالتطور
واالزدهار ،مما أدى يف النهاية إىل البيئة
والمناخ ُ
المعاصرين واللذين نعيش فيهما
اليوم .ففي كل مكان ننظر إليه ،نرى عجائب
جديدة لنتعلم حولها ولنشاركها.

يمكن أن تحتوي مساحة
 10كم مربع من الغابة
المطرية على ما يصل إىل
 1,500نبات مزهر
و 750نوع ًا من األشجار
و 400نوع ًا من الطيور
و 150نوع ًا من
22
الفراشات.
↲ على الصعيد العالمي ،توفر الطبيعة
خدمات تبلغ قيمتها حوايل 125
ً 23
تريليون دوالر أمريكي سنويا.
↲ يعيش ربع أشكال الحياة الموجودة على
24
كوكب األرض تحت أقدامنا  -يف التربة.
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↲ يوجد أكثر من  3,000نوع من الفاكهة
يف الغابات المطرية .تستخدم الشعوب
التي تقطن يف العالم الغريب حوايل 200
منهم ،ولكن القبائل األصلية يف الغابات
25
المطرية تستخدم أكثر من  2,000نوع.

عجائب ت�ثير الدهشة
الحيوانات
عالم
من
↲ من المعروف عن ُقطعان الجاموس
األفريقية أنها تحدد االتجاه الذي
26
سوف تسلكه عن طريق التصويت.
ً
مقارنة
↲ األبقار تقتل عدد ًا من األشخاص
مع ما تقتله أسماك القرش .تقتل أسماك
القرش ما معدله أربعة أشخاص سنوي ًا،
بينما تقتل األبقار ما معدله  22شخص ًا
سنوي ًا .وعلى الرغم من أن بعضها بسبب
حوادث الطرق ،إال أن  %75من حاالت
26
القتل كانت نتيجة هجمات متعمدة.
↲ المدرع (أو األرماديللو) مقاوم للرصاص.

27

↲  ُي ُّ
عد نهر التايمز موطن ًا لفقمات
المرفأ (والمعروفة أيض ًا باسم
الفقمة الشائعة) والفقمات الرمادية
وخنازير البحر الشائعة (المرافية)
وفرس البحر (أو حصان البحر)
27
ونوعان من أنواع سمك القرش.

األرض تصرخ
طلب ًا للمساعدة.

على الرغم من نافذة وجودنا الصغيرة
بشكل ال نهايئ ،إال أن البشر أصبحوا اليوم
أكبر تهديد لصحة كوكبنا .ومع استمرار
الجنس البشري يف استغالل الموارد
الطبيعية المحدودة ،أصبحت األرض
وبيئ�تها وشركائنا من سكانها عرضة للتهديد
بشكل ُمتزايد مع اقتراب تغير المناخ وآثاره
ملوحين يف األفق كنتيجة لذلك.

↲ بسبب تدمير الغابات المطرية ،تفقد
األرض ما يقدر بـ  137نوع ًا من النباتات
والحيوانات والحشرات كل يوم ،بما يف
ذلك العديد من األنواع التي يمكن أن
28
يكون لها إمكانات طبية.

↲ يف السنوات الـ  40الماضية،
اختفى حوايل ثلث أو ما يقرب من 2,4
مليونكيلومتر مربع من الجليد البحري
فيالقطب الشمايل ،وهذا يساوي تقريب ًا
32
مساحة الجزائر.

↲ يف القرن العشرين ،واجهت أسماك
المياه العذبة أعلى معدل انقراض بين
29
الفقاريات يف جميع أنحاء العالم.

↲ يتم فقدان فدان ونصف من الغابة
المطرية يف كل ثانية.

↲ يف مايو/أيار  ،2019اكتشفت أجهزة
االستشعار يف مرصد ماونا لوا يف هاواي
 والذي يقوم برصد تركيز ثاين أكسيدالكربون غاز ثنايئ أكسيد الكربون
يف الغالف الجوي لألرض منذ أواخر
الخمسينات  -تركيز غاز ثنائي أكسيد
الكربون بنسبة تصل إىل  415,26جزء
يف المليون .آخر مرة كان فيها الغالف
الجوي لألرض يحتوي على هذا القدر
من غاز ثنائي أكسيد الكربون كانت منذ
أكثر من ثالثة مالي�ين سنة عندما كانت
مستويات سطح البحر أعلى بعدة أمتار
مما عليه اآلن ،وكانت األشجار تنمو يف
30
القطب الجنويب.

↲ ت�تقلص الغابات االستوائية يف العالم
بمعدل صاعق.
ففي شهر يناير/كانون الثاين من عام
 2020فقط ،فقدت األمازون
منطقة بمساحة تبلغ ضعفي مساحة
33
باريس.
↲ اليومُ ،يقدر أن  90بالمائة من الطيور
البحرية يف العالم لديها أجزاء من
البالستيك يف معدتها34.

↲ إزالة الغابات المدارية مسؤولة اآلن
عن  11يف المائة من انبعاثات غاز غاز
ثنائي أكسيد الكربون يف العالم .وإذا تم
اعتبارها دولة ،فستكون إزالة الغابات
المدارية ثالث أكبر باعث لذلك الغاز
30
بعد الصين والواليات المتحدة.
↲ منذ بداية الثورة الصناعية يف عام
 ،1750ازدادت حموضة مياه المحيطات
السطحية بنحو  30يف المائة 35.هذه
الزيادة ناتجة عن انبعاث المزيد من
غاز ثاين أكسيد الكربون يف الغالف
الجوي وبالتايل امتصاص المزيد إىل
المحيطات .تزداد كمية ثاين أكسيد
الكربون التي تمتصها الطبقة العليا من
ً 36
المحيطات بنحو  2مليار طن سنويا.
↲ ترتفع مستويات البحار بأسرع معدل
منذ  3,000عام ،وبمتوسط يبلغ  3مم
يف السنة .والسببان الرئيسيان الرتفاع
مستوى سطح البحر هما التمدد
الحراري  -فدرجة حرارة المحيط يف
ازدياد ،ومساحة المياه الدافئة ت�توسع
 وذوبان األنهار الجليدية واألغطية30
الجليدية التي تزيد من تدفق المياه.

يفقد العالم بشكل سنوي
 18,7مليون فدان من
الغابات ،أي ما يعادل 27
ملعب ًا من مالعب كرة
القدم كل دقيقة31.
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حان وقت العمل

نحن الجيل األول الذي لديه صورة واضحة
عن قيمة الطبيعة واألثر الهائل الذي نحدثه
جيل يمكنه أن
عليها .قد نكون أيض ًا آخر
ٍ
يعمل على عكس هذا التوجه .ومع تهديد
الحرارة الشديدة والجفاف والفيضانات
والفقر وفقدان التنوع البيولوجي وتدهور
الموائل وعدم االستقرار العالمي ،ليس
لدينا وقت لنضيعه .أفعالنا يمكن أن تغير
األشياء ،ويجب أن نقوم بتلك األفعال .لقد
حان وقت العمل.

نظر ًا الرتفاع مستويات
البحار العالمية ،فقد ابتلع
البحر ما ال يقل عن ثماين
جزر يف المحيط الهادئ
خالل القرن الماضي،
و ُيخشى أن تكون توفالو
وكيريبايت وجزر مارشال
هي الدول منخفضة
االرتفاع التالية التي سوف
ُتمحى عن الخريطة37.
↲  %80من جميع الحيوانات البرية تعيش
يف الغاباتُ .
وت ُّ
عد منطقة األمازون
ً
وحدها موطنا لـ  %10من جميع أنواع
ً 41
الحياة البرية التي نعرفها حاليا.
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يمكننا جميعا أن
نقوم بدورنا

كلنا كايتياكي (أوصياء) ُمكلفين بحماية كنوز
العالم الطبيعية.
لقد أفادت اللجنة الدولية للتغيرات
المناخية ( )IPCCأنه ال يزال من الممكن
تجنب الصدمات المناخية الكارثية التي ال
رجعة فيها إذا لم نتجاوز الزيادة يف درجة
42
الحرارة العالمية بمقدار  1,5درجة مئوية.
ولتحقيق ذلك ،هناك حاجة إىل استجابة غير
مسبوقة ومنسقة للوصول إىل صفر من
االنبعاثات بحلول عام 2050.42
ت�تطلب حماية األرض تغي�ير ًا على مستوى
النظام وسوف ت�تحدانا إلنشاء "معيار"
مستدام جديد .نحن نعتقد أن ذلك يحدث
من الحكومة والمؤسسات إىل األسفل ،ومن
القاعدة الشعبية إىل األعلى ،ومن الشركات
إىل الخارج .يجب أن ت�تغير طرق تفكيرنا
المتأصلة الحالية على كل مستوى فيما
ندعو الجميع للقيام بدورهم.

↲ يعتمد ما يقرب من  200مليون شخص
على الشعاب المرجانية للحماية من
38
رامالعواصف واألمواج.
ُع ِ
↲ على الرغم من أن المدن َت َ
شغ ُل
 3بالمئة فقط من سطح األرض ،إال أنها
تستهلك  78بالمئة من الطاقة وينبعث
منها  %60من انبعاثات ثاين أكسيد
39
الكربون.
↲ يعيش أكثر من نصف سكان العالم
اآلن يف المدن ،وبحلول عام ،2050
سوف يعيش حوايل  70بالمائة من
39
سكان العالم يف مناطق حضرية.
↲ بعض أجزاء جاكرتا تغرق بما يصل
إىل  25سم يف السنة .يرجع الوضع
غير المستقر لجاكرتا إىل مزيج من
عاملين ،وهما ارتفاع منسوب سطح
البحر العالمي وهبوط األراضي حيث تم
استنزاف إمدادات المياه الجوفية لتلبية
30
االحتياجات المائية.

نحن نحمي،
ما نعرفه

التعليم أداة حيوية يف خلق الوعي والمشاركة الالزمة لقيادة التغي�ير.
فعندما نفهم كوكبنا والتحديات التي يواجهها بشكل أفضل ،فلن
نكتفي بتقدير سبب أهمية الطبيعة فحسب ،بل من المرجح أن نتخذ
إجراءات لحماية بيئ�تنا.
ومن خالل التعليم ،يمكننا خلق مستقبل يزدهر فيه الناس
والطبيعة.
لقد أصبحت هذه الفلسفة ذات أهمية متزايدة يف العمل
الذي نقوم به .وتكمن خبرتنا نحن يف أكوامارين ،يف االحتفاء بالعالم
الطبيعي ومشاركته مع الناس بطريقة سهلة المنال .لذا فإن تدمير
الطبيعة والحاجة إىل حمايتها هما يف صدارة اهتمامتنا .نحن جميع ًا
لدينا دور لنلعبه ،وتساعد أكوامارين يف زيادة الوعي والتقدير
للموائل الطبيعية ،لدعم الضغط من أجل التغي�ير.

↲ تخفف الغابات من التغير المناخي من خالل
غاز ثنائي أكسيد الكربون ،وهي المالذ اآلمن
40
للتنوع الحيوي.
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ما هو مفيد
للكوكب هو مفيد
لألعمال

ٌ
ٌ
واحد من أخشاب الغابات
فدان
↲  ُيعطي
المطرية لمالكه  60دوالر ًا أمريكي ًا.
ويعطي الفدان الواحد ُ
المخصص
للرعي لمالكه  400دوالر أمريكي .وينتج
فدان واحد من النباتات والفواكه
الطبية المتجددة ما يقدر بنحو 2,400
دوالر ًا أمريكي ًا (بالنظر إىل ما هو أبعد
من االستخدامات الواضحة ،والمدمرة
يف الغالب ،يمكن الستخدامات األراضي
28
أن توفر فرصة كبيرة وعوائد أكبر).
↲ تكلفة التقاعس عن العمل :أفادت
العديد من أكبر الشركات يف العالم بما
يقرب من  1تريليوندوالر أمريكي من
الخسائر المتوقعة بسبب آثار تغير
المناخ ،وهذه الخسائر سوف تزداد مع
43
مرور الوقت.

تستجيب الشركات يف جميع أنحاء العالم
وبشكل متزايد ،لمطالب المستهلكين
الحتمية بأن تصبح تلك الشركات "خضراء"
(أي صديقة للبيئة) ،وأولئك الذين لن يفعلوا
ذلك سيصبحون بقايا أثرية من حقبة
ماضية .ففي مواجهة التغي�ير الذي نحن
بأمس الحاجة له ،توجد فرص اقتصادية
كبيرة للشركات الراغبة يف التكيف.

↲ هناك طلب كبير من ِق َب ِل المستهلكين
يف جميع أنحاء العالم على المبادرات
المستدامة من الشركات ،كما أن هذه
المبادرات توفر فرصة كبيرة لألعمال.
ووفق ًا للمنتدى االقتصادي العالمي،
يمكن أن يمثل العمل من أجل تحقيق
أهداف التنمية المستدامة فرصة
لألعمال التجارية والتي تبلغ قيمتها
 12تريليون دوالر 18.وبحسب تقديرات
أخرى ،تقول اللجنة العالمية لالقتصاد
والمناخ "إن اإلجراءات المناخية
الجريئة يمكن أن تحقق ما ال يقل عن
 26تريليون دوالر من الفوائد التراكمية
الصافية من اآلن حتى عام 2030
19
مقارنة بالعمل بالطريقة ُ
المعتادة".

من خالل الفرص ذات الصلة
بالمناخ ،يمكن للشركات
الحصول على إيرادات بقيمة 2,1
تريليون دوالر أمريكي ،وهو ما
يفوق تكلفة التنفيذ بمقدار 7
43
أضعاف.
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طالئع التغي�ير

تبتكر الحكومات والشركات والمجتمعات
واألفراد يف جميع أنحاء العالم بالفعل،
التقنيات والمنتجات والخدمات والسياسات
ٌ
ٌ
�ير ،مع
تعاون
الخضراء.
وتواصل وتغي ٌ
ومن أجل البيئة والناس .عندما نعمل مع ًا
ونتعلم من بعضنا البعض ،يمكننا جماعي ًا
قيادة الطريق نحو مستقبل أكثر إشراق ًا.

تم اعتبار نهر وانغانوي
في نيوزيلندا شخص ًا من
الناحية القانونية 44هذه بداية
مرحلة تاريخية في احترامنا
للطبيعة واألولويات الثقافية.
↲ تسلط أهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة الضوء على
دعوة عالمية لتعزيز الرخاء وحماية كوكب األرض .ومع وجود 17
هدف ًا مترابط ًا ،تعمل األمم المتحدة على تنسيق الجهود لتحقيقها
بحلول عام 2030.45
↲لقد كان إلضرابات المدارس العالمية من أجل المناخ والتي ُعرفت
باسم فرايديز فور فيوتشر والتي تعني أيام جمعة للمستقبل،
بدايات متواضعة جد ًا.
بدء ًا من احتجاج فردي من ِق َب ِل "غريتا تونبرج" في عام ،2018
انتشر الطلب على اتخاذ إجراءات عاجلة بشأن أزمة المناخ
بسرعة بين أولئك األكثر تعرض ًا للتداعيات ،مع حدوث احتجاجات
46
منتظمة يقودها الشباب اآلن في جميع أنحاء العالم.
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