
 

 أبطال الشركات في الطليعة في الحد من البصمة الكربونية لدولة اإلمارات العربية المتحدة

حملة أبطال  تمكنت من خفض انبعاثاتها الكربونية بشكل كبير ضمنخمس مؤسسات  تكرمجمعية اإلمارات للحياة الفطرية 
 اإلمارات الوطنية.

 

 جمعية اإلمارات للحياة الفطرية بالتعاون مع الصندوق العالمي للطبيعةأعلنت  : دبي، دولة اإلمارات العربية المتحدة:28يناير 
(EWS-WWF عن اختيار الجامعة األمريكية في الشارقة، وأركورب للهندسة المعمارية، وفندق كراون بالزا أبوظبي، وسيرفز )

، وذلك في ات في الحد من بصمتها الكربونيةلتفاني هذه المؤسس تقديرا  سيتي ، وتيكوم لالستثمارات كـ "شركات بطلة معتمدة" 
، وسعادة رزان حفل رفيع المستوى حضره معالي الدكتور أحمد راشد بن فهد، وزير البيئة والمياه لدولة اإلمارات العربية المتحدة

برنامج القطاع الخاص في  وفقا  لمشاركتهاقد تم اختيار هذه المؤسسات و  .أبوظبي -البيئة هيئةلاألمين العام خليفة المبارك، 
ت العربية المتحدة على الحد من ااإلمار  قطاع األعمال في دولةالذي تم تصميمه لتشجيع جميع و "أبطال اإلمارات"  لحملة

 بصمته الكربونية.

 

 تدفق المياه، وصيانة وتحديث تخفيفمثل تركيب المعدات التي من شأنها ، من خالل تطبيق التغييرات التقنية والسلوكية و 
دخال مصابيح  تمكنت هذه الشركات من وأجهزة تكييف الهواء،  وتقليل استخدام اإلضاءة LEDأنظمة تكييف الهواء والتهوية، وا 

 شهرا  متتالية. 18% في استهالك الطاقة خالل 55 -11% في استهالك المياه و28 -%  82تتراوح ما بين  وفورات تحقيق
 ها لثاني أكسيد الكربون.وهذا بالتالي أدى إلى الحد من انبعاثات

 

، والتي برنامج القطاع الخاص لحملة أبطال اإلماراتالمطلوبة من قبل  الثالث التعهدات إتمامفي  هذه الشركات نجاحتقييم بعد 
هذه  ستمهد%، 11 تجاوزت ل بنسبة نتج عنها قيام كل مؤسسة بالحد من انبعاثات الكربون الخاصة بها من الطاقة والمياه 

 وحيث أن المؤسسات الخمسة الطريق اآلن لشركاٍت أخرى لتخفض من استهالكها في المياه والطاقة في المستقبل القريب.



 

من خالل مشاركتها في حملة  ركاتيمكن للش ، الدولة، فيفي رفع اليصمة الكربونية  تساهم والمياه الطاقة من الكربون نبعاثاتإ
 .البصمة هذا خفض نحوالالزمة  الخطواتأبطال اإلمارات اتخاذ 

 

معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه، مهنئا  الشركات البطلة المعتمدة على النجاح الذي حققته وداعيا   وقد علق
تحدة وتجاه دولة اإلمارات العربية الملمستقبل مستدام  تجاه بناءمسؤولية  تحملجميعا   عليناالتخاذ المزيد من اإلجراءات؛ "

% في البصمة البيئية لدولة 01المرتفعة في دولة اإلمارات. يساهم القطاع الخاص بنسبة الفردية تخفيض البصمة البيئية 
في حملة أبطال  الشركات مشاركة هذهمن الملهم رؤية التصدي لهذا التحدي، و في  حيوي اإلمارات، لذا بإمكانه لعب دورٍ 

 ."نخطواٍت هامة  تجاه الحد من استهالك الكربو ل اإلمارات الوطنية واتخاذها

 

 االكربونية في عملياته اإلى مساعدة الشركات في تخفيض انبعاثاته الشركات ضمن حملة أبطال اإلماراتيهدف برنامج أبطال 
دارتها على المدى الطويل. ويقدم البرنام على  ملة متوفرةعمل متكا حقيبة أدواتباإلضافة إلى ، المباشر اإلرشاد جاليومية وا 

، وأدلة إرشادية تساعد الشركات على بناء استراتيجيات بيئية طويلة المدى بما يتعلق باستهالك الماء والكهرباء. هذا اإلنترنت
وعلى الشركات المشاركة في البرنامج توثيق رحلتها وتقديم دارسة حالة متكاملة لكي يتم تقييم أداءها من قبل جهة مستقلة 

  أيضا  لمشاركة التحديات والنجاحات وأفضل الممارسات مع الشركات األخرى المهتمة. واعتمادها، و 

 

تبرهن حملة أبطال اإلمارات على أهمية " أبوظبي: -، األمين العام لهيئة البيئةتعليقا على ذلك، قالت سعادة رزان خليفة المبارك
أساس قائمة على  بيئية سياسات في المساهمة  في تطوير، وغير الحكوميةوالخاصة  بين مختلف القطاعات، الحكومية التعاون

من البصمة الكربونية لدولة اإلمارت، وتعود بالنفع على البيئة والمجتمع عملي تهدف إلى تغييرات طويلة المدى للحد 
في الحد من البصمة البيئية  قطاع األعمالجهود هذه المؤسسات إلى استمرار مساهمة  ونحن نأمل بأن تؤدي واالقتصاد. 

 لدولة اإلمارات."

 



 

 لطبيعةلمن جانبها قالت إيدا تيليش، المدير العام باإلنابة لجمعية اإلمارات للحياة الفطرية بالتعاون مع الصندوق العالمي 
(EWS-WWF) :وينتج الكربونية  "تبرهن اإلنجازات التي قامت بها هذه الشركات إمكانية القيام بتغييرات تحد من انبعاثاتها

تساعدها بمثابة أداٍة هامٍة لشركاٍت أخرى في دولة اإلمارات  ة التي قدمتها الشركاتعنها توفيرات مالية. وتعتبر دراسات الحال
يجاد أفضل الطرق للحد من انبعاثاتها الكربونية. تبرهن هذه األمثلة على أن الحد من االنبعاثات  في التغلب على العوائق وا 

 "السهل تخطيه وتجاوزه باستخدام تدابيٍر منخفضة التكلفة. بل ومن هدف يسهل تحقيقه، هو % 11ية بنسبة الكربون

 

ومن توثيقها بشكل  نسب الحد التي حققتهاتقييم قامت بها  جهة خبيرة للتأكد من قد اجتازت هذه المؤسسات الخمسة عملية ل"
هذه لعبت  لقدتعهداتها في الدورة األولى من البرنامج.  نجاحها في إتماما  ليسرنا إعالن أنه قد تم اعتمادها نظر  واليوم، ،صحيح

يكونوا أن ب نأملو  التصدي لتغير المناخدورا  فاعال  في الحد من البصمة البيئية لدولة اإلمارات وفي المساعدة على الشركات 
 في دولة اإلمارات." للشركات قدوة يحتذى بها ومصدرا لإللهام

 

( برنامج أبطال EWS-WWF) جمعية اإلمارات للحياة الفطرية بالتعاون مع الصندوق العالمي لصون الطبيعةأطلقت 
 وذلك ضمن حملة أبطال اإلمارات والتي (EAD)أبوظبي في البيئة في شراكٍة مع هيئة 8111اإلمارات للقطاع الخاص عام 
اعتماد نسب إلجراء تقييم مستقل و رنست ويونغ الدعم الفني قد وفرت شركة إول. (MOEW)ُاعتمدت من وزارة البيئة والمياه 

للحد من انبعاثات الكربون الوحيد الذي  الوحيد البرنامج الوطني التطوعي ليصبح هذا البرنامج هوالكربون التي تم تخفيضها، 
 .مستقلة تعتمده جهٌة ثالثةٌ 

 تعهدات:يطالب برنامج أبطال اإلمارات من الشركات إنجاز ثالثة 

تطوير وتطبيق استراتيجة قابلة للقياس للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المرتبطة باستهالك الطاقة والمياه بنسبة  .1
 شهرا  متتابعين. 18%، كٍل منهما خالل 11

 وها.توثيق النتائج التي تم تحقيقها وتقديمها إلى برنامج أبطال اإلمارات لمساعدة الشركات األخرى أن تحذو حذ .8
االلتزام بتطوير وتطبيق استراتيجية طويلة المدى للحد من بصمة الكربون السنوية للشركات والسماح للمراجعين  .0

 المستقلين بالوصول إلى عمليات المراجعة البيئية واستعراض النشاطات.



 

 
 :نسب التوفير التي حققتها الشركات البطلة المعتمدة

 
 الشركة
 

نسبة الوفر في 
 الكهرباءاستهالك 

نسبة الوفر في 
 استهالك المياه

 %28 %18 سيرفز سيتي
الجامعة األمريكية في 

 %39 %12 الشارقة
فندق كراون بالزا 

 %31 %21 أبوظبي
أرشكورب للهندسة 

 %89 %55 المعمارية
 %29 %11 تيكوم لالستثمارات

 

 

 

 


