
مقارنة بني ا�ستهالك املياه يف نهاية عام التطبيق مقابل عام خط الأ�سا�س

م�ساكن املوظفني م�ساكن الطالب املباين الأكادميية املجموع الكلي
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حتظى م�ساألة ال�ستدامة بالكثري من الهتمام  يف املنهج الأكادميي يف اجلامعة الأمريكية يف ال�سارقة )AUS(، لذا رغب فريق ال�ستدامة التابع لها “ممار�سة ما 

 م�ستمٍر يف تطبيق ممار�سات ال�ستدامة. ان�سمت اجلامعة الأمريكية يف ال�سارقة اإىل برنامج اأبطال الإمارات عام 2012 لت�ساهم يف 
ٍ
يعظ به” من خالل اإحراز تقدم

خف�س ن�سب ا�ستهالك الكهرباء واملياه يف حرمها الذي تبلغ م�ساحته 1،266،442 مرت مربع. 

و�سعت اجلامعة املحافظة على الطاقة يف مقدمة اأولوياتها قبل املياه، نظرًا للتاأثري الكبري الذي ترتكه الطاقة على التكاليف. وقد حققت اجلامعة تخفي�سًا بن�سبة %12 

يف ا�ستهالك الطاقة وتخفي�سًا بن�سبة 39% يف ا�ستهالك املياه، مما نتج عنه انخفا�س بن�سبة 13% يف كمية  اإنبعاثات غاز ثاين اأك�سيد الكربون . 

*ملحوظة: نظرًا ل�سعوبات يف القيا�س، مت ح�ساب خط اأ�سا�س املقارنة ل�ستهالك املياه من خالل تقدير قيم ا�ستهالك املياه للتمديدات املوجودة يف املبنى الرئي�سي.

كيف تمكنت الجامعة األمريكية في الشارقة من 
خفض بصمتها الكربونية

مت ت�سكيل جلنة توجيهية خمت�سة بال�ستدامة، تعمل من خالل مكتب خا�س بها 

للتن�سيق فيما بني م�ساريع ال�ستدامة وت�سهيل اأعمالها، ومن بني اأهدافها تطبيق 

الأمر الذي اأ�سدره رئي�س اجلامعة بتخفي�س ا�ستهالك الطاقة بن�سبة 30%  يف 

غ�سون ثالث �سنوات يف املنطقة الأكادميية من احلرم اجلامعي. وقد وافق جمل�س 

اأمناء اجلامعة على نظام  للقيا�س يتيح القيام بالقيا�س الدقيق ل�ستخدام الكهرباء، 

بحيث ميكن اأن تتم عملية القيا�س عن بعد. 

قامت اجلامعة الأمريكية يف ال�سارقة بتطبيق جمموعة من املبادرات للحد من 

ا�ستهالكها للطاقة واملياه، بدءًا من احللول الب�سيطة اإىل امل�ساريع الأكرث تعقيدًا فيما 

يتعلق باأجهزة تكييف الهواء والإ�ساءة ومعدات املكاتب. 

مت ح�ساب خط الأ�سا�س بجمع املعلومات من فواتري خدمات الطاقة اخلا�سة التي 

 واحٍد 
ٍ
مت جمعها من 134 ح�ساب خمتلف، ومتت املقارنة مع الفواتري بعد مرور عام

على التطبيق. ونظرًا لعدم توفر الت�سجيالت الدقيقة، مت تقدير ا�ستهالك املياه 

.)LEED( با�ستخدام طرق نظام الريادة يف الت�ساميم اخلا�سة بالطاقة والبيئة

تكنولوجيا التعديالت 

اأجهزة تكييف الهواء:

- تخفي�س عدد املربدات من 9 اإىل 4

- و�سع طبقات رقيقة عازلة للحرارة على النوافذ

- حتديث نظام اإدارة الأبنية

- تثبيت اأجهزة حتكم لإغالق اأنظمة التكييف عند عدم وجود م�ستخدمني يف الأبنية

- اإجراء �سيانة وقائية على اأجهزة التكييف و�سبطها على درجة حرارة 23-24 درجة مئوية

- اإ�سالح املكثفات التالفة

شـــركـة بطلــة معتمــدة 2013
الجامعة األمريكية في الشارقة



الإ�ضاءة:

- اإطفاء امل�سابيح نهارًا، وعندما ل تكون �سرورية

- اإزالة بع�س امل�سابيح يف املناطق ذات الإ�ساءة الزائدة

- ا�ستبدال امل�سابيح التقليدية مب�سابيح موفرة للطاقة

- �سيانة امل�سابيح املوجودة

- تثبيت اأجهزة حتكم عن بعد يف اإ�ساءة مالعب الريا�سة والتن�س

- اإدخال اأنظمة الإ�ساءة الآلية يف مناطق حمددة

املياه:

- اإ�سالح موا�سع ت�سرب املياه

-  تثبيت جتهيزاٍت ت�ستخدم املياه بكفاءة اأنظمة التدفق املزدوج للمراحي�س، واأدوات 

توفري املاء التي يتم تثبيتها على ال�سنابري، واأجهزة الإ�ست�سعار التي تثبت يف 

املراحي�س وتعمل عند احلاجة فقط

-  تثبيت طبقة ع�سٍب ا�سطناعيٍة على اثنني من مالعب الريا�سة: من خالل تغطية 

م�ساحة تبلغ 17،500 مرت مربع بطبقة من الع�سب ال�سطناعي بدًل من الع�سب 

الطبيعي، وفرت اجلامعة ما ي�سل اإىل 40،000 لرٍت من املاء يوميًا

معدات املكاتب:

-  اإدخال اإعدادات موفرة للطاقة يف اأجهزة احلا�سب الآيل التي من �ساأنها احلد من 

ا�ستهالك الكهرباء بن�سبة قد ت�سل اإىل %50

- تثبيت طابعاٍت متعددة الأغرا�س

م�ساركة املجتمع:

قامت اجلامعة الأمريكية يف ال�سارقة باإ�سراك املوظفني والطالب يف الق�سايا البيئية 

عن طريق رفع الوعي فيما يتعلق باحلاجة اإىل حفظ الطاقة واملياه، وذلك من 

خالل اإقامة الدورات البيئية للطالب واإعطاء التوجيهات الالزمة لطاقم املوظفني 

واأع�ساء اجلامعة، وطباعة مل�سقات التوعية والن�سرات، ومن خالل و�سائل الإعالم 

الجتماعية اخلا�سة بها. قدمت اجلامعة اأي�سًا ن�سائح �سهرية، ون�سرات اإخبارية 

�سهرية عن ال�ستدامة، وعقدت فعاليات “الأيام ال�سديقة للبيئة”. وكذلك فقد 

مت اإعداد فيديو للر�سوم املتحركة لت�سجيع الطالب على اأن تبني منط حياة اأكرث 

ا�ستدامة، ومت تقدمي عرو�س عن اأنواع املبادرات التي قامت بها اجلامعة. 

املعايري

يتم ال�ستعانة مبعايري معينة مثل معايري املعهد املعتمد ملهند�سي خدمات البناء 

)CIBSE(، واجلمعية الأمريكية ملهند�سي التربيد والتدفئة وتكييف الهواء 

)ASHRAE( يف اأعمال احلفظ وال�سيانة املختلفة التي تتم يف حرم اجلامعة. 

وقد ُبنيت كلية الأعمال والإدارة اجلديدة التي افتتحت عام 2010 وفقًا ملعايري نظام 

الريادة يف ت�ساميم الطاقة والبيئة )LEED(. و�سيقوم فريق التطوير يف احلرم 

بتقييم جميع امل�ساريع يف امل�ستقبل من منظور احتوائها على اأف�سل ممار�سات 

ال�ستدامة وبال�ستعانة مبقيِّم معتمد لأ�ساليب التقييم البيئية يف موؤ�س�سات بحوث 

. )BREEAM(الأبنية

وكجزء من خطة طويلة املدى لال�ستدامة، �ستقوم اجلامعة بدرا�سة حتليلية للب�سمة 

 
ٍ
الكربونية، وتطوير خطٍة لتقييم ا�ستهالك الطاقة وتطوير �سيا�سٍة بيئية وو�سع نظام

لالإدارة البيئة. 

الدروس المستفادة

تقدم رحلة اجلامعة الأمريكية يف ال�سارقة للحد من ا�ستهالك الطاقة واملياه درو�سًا 

قيمًة ملن ي�سعى وراء حتقيق جناٍح مماثل، فقد واجهت اجلامعة عدة حتديات 

متكنت من التغلب عليها من خالل اإ�سراك اأ�سحاب امل�سالح املعنيني  اإ�سراك 

املوظفني والطالب على نطاٍق وا�سع.

ونظرًا لقلة ال�سجالت للمباين القدمية يف احلرم اجلامعي وعدم تبنى البع�س 

ل�سلوكيات احلفاظ على البيئة ومنها رفع درجة حرارة املكيفات، وجدت اجلامعة 

الأمريكية يف ال�سارقة باأن بناء العالقات و�سمان ا�سرتاك ودعم الإدارة العليا 

واإ�سراك جميع اأ�سحاب امل�سالح املعنيني اأمرًا حيويًا وغاية يف الأهمية.   

وو�سعت اجلامعة معايري املحافظة على الطاقة يف مقدمة اأولوياتها التي ت�سفر 

عن نتائج �سريعة وحتقق ن�سب توفري مرتفعة بتكلفة منخف�سة وتربهن على اأهمية 

التعاون والعمل امل�سرتك.

وبعد انتهاء العام الأول، من العدل اأن نقول باأن اجلامعة قد خطت خطوًة كبريًة 

لالأمام يف اجتاه هدفها باأن ت�سبح مثاًل ُيحتذى به يف جمال ال�ستدامة.

معلومات حول الجامعة األمريكية في الشارقة

اأ�س�س اجلامعة الأمريكية يف ال�سارقة �ساحب ال�سمو ال�سيخ �سلطان بن حممد 

القا�سمي عام 1994، وهي موؤ�س�سٌة تعليميٌة م�ستقلة للتعليم العايل يف منطقة 

اخلليج. ي�سم حرمها اجلامعي عددًا من الكليات واجلامعات وامل�ساكن اجلامعية 

للطالب واملوظفني، بالإ�سافة اإىل  مباين اخلدمات امل�ساندة. 

�سملت تدابري احلفاظ على الطاقة التي اأوجزناها يف درا�سة احلالة هذه حرم 

اجلامعة الأمريكية يف ال�سارقة باأكمله )با�ستثناء مبنى الأعمال اجلديد(، بينما 

تركزت ن�سب التوفري يف ا�ستهالك املياه يف طابقني من املبنى الرئي�سي وملعبني من 

مالعب الريا�سة.

معلومات عن املبنى

املوقع: املدينة اجلامعية، ال�سارقة

نوعية املبنى: حكومة ال�سارقة

امل�ساحة: 1،266،442 مرت مربع

م�سادر معلومات ال�ستخدام: فواتري خدمات وعدادات هيئة كهرباء ومياه ال�سارقة

www.heroesoftheuae.ae 

حملة اأبطال الإمارات هي مبادرة من جمعية الإمارات للحياة الفطرية EWS-WWF وهيئة البيئة- اأبوظبي 

وبدعم من �سركائنا.

للح�سول على الن�سخة الكاملة لدرا�سة احلالة، الرجاء زيارة

بدعم من


