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ل�صون الطبيعة، اأحدى اأكبر المنظمات البيئية الم�صتقلة في العالم. 
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 المحتويات 

“يجري تركيب العديد من الأجهزة والمعدات الرئي�صية في المنازل 
والمباني والم�صانع من اأجل البنية التحتية الأ�صا�صية. وتعد تقنية 
الم�صخة ركيزة اأ�صا�صية في البنية التحتية كما اأنها تمكن الأنظمة 

الأ�صا�صية من توفير-على �صبيل المثال ل الح�صر- مياه �صرب نظيفة، 
ومياه باردة و�صاخنة لت�صغيل اأجهزة تكييف الهواء، والتخل�ص من مياه 

ال�صرف ومكافحة الحرائق. 

وجدير بالذكر اأن الم�صخات ت�صتهلك 10% من الإجمالي العالمي 
ل�صتهالك الطاقة الكهربائية. قد يوؤدي تطبيق اأحدث التقنيات اإلى تقليل 
اإجمالي ا�صتهالك الكهرباء بن�صبة  4%. اإ�صافًة اإلى ذلك، بو�صع التقنيات 

الذكية مثل اأجهزة التحكم المتطورة واأجهزة المراقبة وال�صت�صعار اأن 
تقلل اإجمالي ا�صتهالك الكهرباء اإلى %60.

تاأخذ �صركة جراندفو�ص على عاتقها دعم كفاءة الطاقة من خالل تطبيق 
اأحدث تقنياتها المتطورة كما ت�صع �صركة جراندفو�ص ب�صفتها ال�صركة 

الرائدة عالميًا في مجال توريد الم�صخات المتطورة ُن�صب عينيها تقديم 
الحلول العالمية الم�صتدامة؛ حيث يعد ذلك اأحد قيمها الأ�صا�صية وتعمل 

ال�صركة على تر�صيخ هذا المبداأ في جميع اأعمالها التي من �صاأنها اأن 
ترتقي بحياة الأ�صخا�ص وتحافظ على عمل الم�صانع بكفاءة.

تو�صل البحث الذي اأجرته جمعية الإمارات للحياة الفطرية الخا�ص 
بعوائق كفاءة ا�صتخدام الطاقة والمياه في القطاع الخا�ص وتقديم الحلول 
لهذه الم�صكلة اإلى فكرة اأخرى قيمة ب�صاأن ما يمكننا القيام به حيال تقديم 

الدعم لتحفيز كفاءة ا�صتخدام الطاقة في جميع اأنحاء الدولة، حيث 
تعمل ال�صركة على تقديم تقنيات متطورة والم�صاهمة في توفير المعلومات 

الالزمة واأف�صل الممار�صات المتبعة”.

هينينج �س�نداجر

 الع�س� المنتدب ل�سركة جراندف��س 
لمنطقة ال�سرق الأو�سط وتركي�

“من الوا�صح اأنه ينبغي على دولة الإمارات العربية المتحدة، اإلى جانب 

معظم البلدان اأي�صًا، معالجة الطلب المتزايد على الطاقة والمياه. غير 
اأنه مع النمو ال�صكاني ال�صريع، وتطوير ال�صياحة وال�صفر، وتو�صيع البنية 

التحتية وازدهار القطاعات ال�صناعية والتجارية، فاإن ذلك �صي�صكل 
تحديًا حقيقيًا. ومن المتوقع في وقتنا الحالي اأن يت�صاعف الطلب المحلي 
على الطاقة في غ�صون خم�ص �صنوات فقط، و�صيت�صخم الطلب على المياه 
بن�صبة 44% في غ�صون ال�صنوات الع�صر القادمة. ورغم اأن الحكومة يمكن 

اأن تقوم بالكثير، اإل اأنه ينبغي على القطاع الخا�ص اأن يتحمل ن�صيبه من 
الم�صوؤولية.

ولطالما كانت �صركة فارنيك، ولوقت طويل، من المدافعين عن كفاءة 
ا�صتهالك المياه والطاقة. فقد طورنا “مح�صن الأداء”، وهو اأداة لقيا�ص 

كفاءة ا�صتهالك الطاقة والمياه عن طريق �صبكة الإنترنت، وعقدنا 
�صراكة مع �صركة جرين غلوب لل�صهادات الخا�صة بال�صياحة الم�صتدامة، 

ون�صت�صيف “مناخي” هو برنامج اإدارة انبعاثات الكربون. ونتخ�ص�ص في 
عمليات التدقيق التف�صيلية للطاقة لنو�صي بالحلول الأكثر فعالية للمباني 

القائمة.

اإن فوائد الحد من ا�صتهالك الطاقة والمياه وا�صحة. فبالإ�صافة اإلى 
تحقيق وفورات كبيرة في فواتير الماء والكهرباء، فهو ي�صهم اأي�صًا في 

جدول اأعمال القت�صاد الأخ�صر لدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث 
تلعب كفاءة ا�صتهالك الطاقة والمياه دورًا محوريًا للحد من انبعاثات 

الكربون بن�صبة ت�صل اإلى 25% بحلول عام 2030، وزيادة الناتج المحلي 
الإجمالي من 4% اإلى 5.5% واإيجاد 165000 فر�صة عمل م�صتدامة 

اإ�صافية. 

اإذن ماذا ننتظر؟”

 م�رك��س اوبرلين، 
الرئي�س التنفيذي ل�سركة ف�رنيك للخدم�ت
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بما اإن دولة الإمارات تتعر�ص لآثار تغير المناخ، �صيكون من ال�صعب عليها النتظار لتخاذ الإجراءات الالزمة 
لذلك، حيث يجب على الدولة اأن تتخذ الإجراءات بناًء على التالي:

فهم تاأثيرات ومخاطر تغير المناخ في الدولة وتقييم تدابير التكًيف المنا�صبة	 

اإظهار الريادة خالل المفاو�صات الدولية من خالل الو�صول الى اتفاق عالمي قوي وطموح لخف�ص انبعاثات 	 
الغازات الدفيئة نظرًا للمخاطر المتوقعة على الم�صتوى المحلي

تخفيف النبعاثات الكربونية من خالل ا�صتخدام الطاقة المتجددة ومعايير كفاءة ا�صتهالك الطاقة	 

تعمل جمعية الإمارات للحياة الفطرية بالتعاون مع ال�صندوق العالمي ل�صون الطبيعة على ق�صايا تغير المناخ في 
دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الخليج. لقد و�صع فريق المناخ والطاقة في الجمعية ا�صتراتيجية جديدة 

طموحة لمدة 5 �صنوات، ت�صعى اإلى رفع ق�صية تغير المناخ لت�صبح اأولوية وطنية، واإلى تو�صيع �صيا�صات ومعايير 
متعلقة بالطاقة المتجددة وكفاءة ا�صتهالك الطاقة. فنحن نعتبر كفاءة ا�صتهالك الطاقة اإحدى الحلول الرئي�صية 

المحتملة لخف�ص النبعاثات الكربونية العالمية والمحلية، نظرًا لقدرتها التناف�صية “كوقود” بديل وفعاليتها 
القت�صادية وتوفرها في جميع القطاعات والتقنيات.

بينما ت�صهد الدولة تنفيذ جدول اأعمال القت�صاد الأخ�صر وروؤية الإمارات 2021، ل ينبغي اأن تقع م�صوؤولية 
التحول الى اقت�صاد منخف�ص الب�صمة الكربونية على كاهل الحكومة فقط، فال�صركات ال�صغيرة والمتو�صطة 

والكبيرة م�صوؤولة على اأن تكون مثال ُيحتذى به للحد من اآثار هذه المخاطر حيث يترتب عليها دورًا هامًا في هذه 
المرحلة النتقالية الأ�صا�صية.

ي�صتهدف هذا التقرير الموؤ�ص�صات الحكومية (بالأخ�ص �صانعي ال�صيا�صات المتعلقة بالطاقة) والقطاع الخا�ص 
بهدف ت�صجيع العمل على معالجة هذه العقبات جماعيًا وفرديًا . اإننا ن�صعى اإلى ا�صتعمال نتائج الم�صح الإح�صائي 

للتعاون مع القطاعات المعنية والمبادرة بالحوار حول معالجة العقبات الرئي�صية. بالإ�صافة اإلى ذلك ناأمل 
بت�صهيل المزيد من التعاون في ما بين القطاعات المختلفة والت�صجيع على بذل جهود اأكبر في �صبيل تحقيق 

الكفاءة في ا�صتهالك الطاقة في الدولة. كما ن�صجع القّراء على ا�صتخدام هذه النتائج ون�صرها على اأو�صع نطاق 
ممكن لإعالم �صانعي ال�صيا�صات والقائمين على البحوث بالم�صائل التي يثيرها الم�صح الإح�صائي. �صتكون هذه 

النتائج الجزء الأ�صا�صي في اتخاذ المزيد من الإجراءات لم�صاركة القطاع الخا�ص في المرحلة النتقالية في دولة 
الإمارات للتحول من اقت�صاد ا�صتهالكي للوقود اإلى اقت�صاد منخف�ص الب�صمة الكربونية الذي �صي�صمن مرونة 

وقوة وحماية ل�ُصبل عي�ص الأجيال القادمة.

 اإيدا تيلي�س
المدير الع�م

تواجه ال�صركات في دولة الإمارات العديد من العقبات التي تعيق امكانياتها لتخفي�ص ا�صتهالك الموارد الطبيعية. 
ويمثل هذا التخفي�ص عن�صرًا اأ�صا�صيًا للح�صول على اقت�صاد منخف�ص الب�صمة الكربونية. بناًء على تعاوننا مع 

القطاع الخا�ص في الدولة، قمنا بتحديد اأكبر تحديات يواجهها القطاع الخا�ص في تنفيذ تدابير كفاءة ا�صتخدام 
الطاقة والمياه. اإننا نفتخر بعر�ص نتائج اأول م�صح اإح�صائي في دولة الإمارات حول كفاءة ا�صتخدام الطاقة 

والمياه في القطاع الخا�ص.

بما اإننا نواجه تحديات تغير المناخ حاليًا، ولتجنب اآثارها ال�صلبية والخطيرة، ل بد من اتخاذ جهود �صرورية 
للحد من انبعاثات الكربون على النطاق العالمي. وفي حال عدم قيامنا بهذه الإجراءات، فذلك �صيزيد من 

المخاطر التي تتعر�ص لها الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي العالمي والنظم الغذائية واقت�صاد الدولة. اأنه من 
المتوقع اأن ترتفع درجة الحرارة بمعدل درجتين مئويتين، نتيجة تغير المناخ، موؤديًا الى خ�صائر في معدل الدخل1 
ال�صنوي العالمي بن�صبة تقدر بين 0.2% و2%، مقارنًة بتكلفة محاولة التكّيف مع الطق�ص القا�صي والذي يمكن اأن 

ت�صل اإلى معدل بين 0.5% -1% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول عام، 2 2050.

زادت انبعاثات الكربون في دولة الإمارات بمعدل 5% �صنويًا بين 1994 و2013 وهي ت�صاوي 5 اأ�صعاف المتو�صط 
ِنفت دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثالثة لأعلى معدل ل�صتهالك المياه للفرد الواحد  العالمي3. �صُ

والرابعة ع�صر لأعلى معدل ل�صتهالك الكهرباء للفرد الواحد4. �صت�صتمر التغيرات المناخية بالتاأثير �صلبًا على 
موارد الطبيعية ال�صحيحة والمياه العذبة المحدودة والمدن ال�صاحلية و�صحة ال�صكان. ت�صير اأحدث الأبحاث5 

اإلى اآثار التغيرات المناخية على ال�صعيد الإقليمي وعلى �صعيد دولة الإمارات )مثل زيادة درجة حرارة الأر�ص 
بمقدار درجتين اإلى 3 درجات مئوية، وزيادة في ن�صبة الرطوبة بمعدل 10% واختالف درجة الملوحة في منطقة 

الخليج(، مع اأهمية الأخذ بعين الإعتبار الزيادة المحتملة في الطلب على اإمكانيات التبريد وتحلية المياه، على 
�صبيل المثال، وذلك �صوف يحتاج اإلى التقييم والدمج في عمليات تخطيط الدولة. هذه التاأثيرات لن تواجهها 

ال�صركات وحدها في الدولة، ولذلك قد تواجه ا�صطرابًا في �صال�صل التوريد وتدابير ال�صيا�صة التنظيمية. 
بالإ�صافة اإلى زيادة في التكاليف، فاإن عدم الإهتمام بمخاطر تغير المناخ قد يوؤثر �صلبًا على �صمعة هذه ال�صركات 

اأي�صًا.
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توؤكد الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ في تقييمها الخام�ص اأن العلماء في جميع اأنحاء العالم 
يتفقون ب�صكل قاطع، وبثقة تبلغ 95%، اأن التاأثير الب�صري كان ال�صبب الرئي�صي لظاهرة الحتبا�ص الحراري 

والذي لحظناه منذ منت�صف القرن الع�صرين )الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، 2013(. حيث زاد 
اعتمادنا على الوقود الحفري في مختلف القطاعات من تركيزات غازات الحتبا�ص الحراري )غازات الدفيئة(، 

مما اأدى اإلى زيادة في انبعاثات ثاني اأك�صيد الكربون تحديدًا في الغالف الجوي اإلى ما يقارب من 40% اأكثر من 
الن�صبة التي كانت منذ 200 �صنة )ال�صندوق العالمي ل�صون الطبيعة، 2015(. اأدى ذلك اإلى ارتفاع متو�صط 

درجات الحرارة البحرية والبرية العالمية بمعدل 0.85 درجة مئوية بين 1880 و2012 )الهيئة الحكومية 
الدولية المعنية بتغير المناخ، 2013(.

  2. تغير المناخ:  1. مقدمة
قطاع الطاقة ُتعد ق�صية الو�صول اإلى كفاءة ا�صتهالك الطاقة والمياه وا�صحة، حيث اإذا تمكنا من تحقيق ذلك، يمكننا التقليل 

ب�صكل كبير من النبعاثات، بينما نقوم بتوفير فوائد قّيمة لالقت�صاد وال�صحة العامة واإيجاد فر�ص العمل. لكن 
ت�صير التوقعات اإلى اأنه لن يتم ا�صتغالل ما ي�صل اإلى ثلثي اإمكانيات كفاءة الطاقة حتى عام 2035 ما لم تتغير 

ال�صيا�صات )الوكالة الدولية للطاقة، b2014( وما لم يتم معالجة هذه العقبات.

يمكن ا�صتخال�ص الكثير من اأوجه ال�صبه بين ال�صيناريو العالمي وبين ال�صياق الحالي في دولة الإمارات العربية 
المتحدة. فبينما تم تطوير ال�صيا�صات بالفعل وتنفيذها لزيادة كفاءة ا�صتخدام الطاقة في الدولة، ل يزال هناك 

جزء كبير من الفر�ص الغير مدركة لكفاءة ا�صتخدام الطاقة.

بداأت جمعية الإمارات للحياة الفطرية بالتعاون مع ال�صندوق العالمي ل�صون الطبيعة بالبحث في المو�صوع 
بمزيد من التعمق، بناء على تجربتها مع القطاع الخا�ص في الم�صاعدة على زيادة جهود كفاءة ا�صتهالك المياه 

والطاقة لل�صعي اإلى ك�صف العقبات ذات الأولوية والحلول المتعلقة بها. واأنهت الجمعية في عام 2015 اأول 
م�صح اإح�صائي للعقبات والحلول لتنفيذ اإجراءات كفاءة ا�صتهالك المياه والطاقة في القطاع الخا�ص في دولة 

الإمارات. يهدف هذا التقرير اإلى تلخي�ص نتائج الم�صح الإح�صائي واكت�صاف الآثار المترتبة على هذه النتائج.

بعدها تم اكت�صاف اأهم ثالث عقبات من حيث الأولوية من خالل اأبحاث الق�صية. تلخ�ص هذه الأبحاث العقبات 
القائمة في ال�صياق المحلي بمزيد من التف�صيل، وتحديد �صبب وجودها، وكيفية اإ�صهامها في الق�صايا المتعلقة 

بكفاءة ال�صتهالك، وكيف تعيق هذه العقبات القطاع الخا�ص عن ت�صريع كفاءة ا�صتخدام الطاقة والمياه وتحديد 
الحلول الممكنة على اأ�صا�ص ردود فعل القطاع الخا�ص. تم تقديم الأبحاث خالل ثالث مناق�صات تمحورت حول 
لة وانت�صار كل من هذه العقبات. كانت تهدف الجل�صات اإلى تحفيز الحوار مع الخبراء المتخ�ص�صين  اأهمية و�صِ

في العقبات و�صناع القرار ووا�صعي ال�صيا�صات في القطاعين العام والخا�ص. و�صيتم تحديث اأبحاث الق�صية 
فيما بعد لت�صمل التعليقات التي تم جمعها خالل الجل�صات ليتم ا�صتخدامها لو�صع �صيغة الموقف النهائي لجمعية 

الإمارات للحياة الفطرية لتطوير كفاءة ا�صتخدام الطاقة والمياه في القطاع الخا�ص في دولة الإمارات العربية 
المتحدة6.

توصف كفاءة 
استهالك الطاقة 
)والمياه( استخدام 
مقدار اقل من 
الطاقة )والمياه( 
لتوفير الخدمات 
ذاتها.
الهيئة الدولية للطاقة 

�صهدت دولة الإمارات العربية المتحدة على الم�صتوى المحلي تنمية اقت�صادية وح�صارية ل ُي�صتهان بها، مما اأدى 
اإلى نمو كبير في معدلت انبعاثات الغازات الدفيئة، بمعدل 5% �صنويًا بين 1994-72013. كان قطاع الطاقة 

المحرك الرئي�صي لالنبعاثات في دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2013، وهو ما يمثل 75% من اإجمالي 
 ،)a2014 ،الغازات الدفيئة. جاءت ن�صبة 33% من الإنبعاثات مبا�صرة من قطاع الطاقة )وزارة البيئة والمياه

ول �صيما ب�صبب اإنتاج الكهرباء والمياه. ب�صرف النظر عن تمتع دولة الإمارات بمناخ حار وجاف، الأمر الذي 
يتطلب قدرًا معينًا من الطاقة، فاإن معدل ا�صتهالك الفرد المرتفع في البالد من المياه والكهرباء ي�صتدعي 

المزيد من الهتمام حيث اأن هذه القطاعات تقع في المرتبة الثالثة لأعلى معدل ل�صتهالك المياه للفرد الواحد 
والرابعة ع�صر لأعلى معدل ل�صتهالك الكهرباء للفرد الواحد )برنامج الأمم المتحدة للبيئة 2013، البنك 

الدولي، 2014(. 

%22 قطاع 
النقل البري

 %7 قطاعات أخرى

%15 قطاع النفط 
والغاز   

%33 قطاع الطاقة 
والمياه

%1 قطاع الزراعة
%6 قطاع النفايات

%16قطاع الصناعة 
)انتاج اإلسمنت 
واأللومنيوم(

7 تم ح�صاب هذا المعدل با�صتخدام التقرير الوطني الثالث لوزارة الخارجية )وزارة الخارجية a2012( ومخزون غازات الدفيئة لعام 2012 
و2013 من ِقبل وزارة البيئة والمياه )وزارة البيئة والمياه، a2014( ووزارة الطاقة )وزارة الطاقة، 2015(

6للمزيد من المعلومات عن اأبحاث الق�صية والموقف النهائي، ُيرجى التوا�صل مع جمعية 

الإمارات للحياة الفطرية بالتعاون مع ال�صندوق العالمي ل�صون الطبيعة.
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توفر كفاءة ا�صتهالك الطاقة على ال�صعيد العالمي فر�صة كبيرة للحد من النبعاثات بالقدر الالزم لتبقى 
الحرارة اأقل من درجتين مئويتين. يمكن اأن يقلل هذا من النبعاثات بن�صبة 49% بحلول 2020 )الوكالة الدولية 

للطاقة، 2013(.

كما توفر كفاءة ا�صتهالك الطاقة اأي�صًا العديد من الفوائد الأخرى: حيث تتنامى الجدوى القت�صادية لكفاءة 
ا�صتهالك الطاقة ب�صرعة، وتوفر حاليًا 310 مليار دولر اأمريكي �صنويًا. تبلغ قيمة ال�صوق المالية لكفاءة ا�صتهالك 

الطاقة 120 مليار دولر اأمريكي �صنويًا )الوكالة الدولية للطاقة، 2014(، كما اأن اإمكانية اإيجاد فر�ص العمل 
المتوقعة في قطاع كفاءة ال�صتهالك �صت�صيف 8-27 �صنة8 وظيفية لكل 1.1 مليون دولر اأمريكي يتم ا�صتثمارها 

في تدابير كفاءة ا�صتهالك الطاقة )الوكالة الدولية للطاقة، 2014(. 

لم تتحقق هذه الفر�صة بعد بالرغم من و�صوح و�صع الأعمال الخا�صة بال�صتثمار ون�صر كفاءة ا�صتهالك 
الطاقة. ومن المتوقع اأن تبقى ثلثي اإمكانيات كفاءة ا�صتهالك الطاقة غير ُم�صتَغلة حتى عام 2035 ما لم تتغير 

ال�صيا�صات. وُتعد اإمكانيات كفاءة ال�صتهالك العالمية غير المحققة في قطاع البناء اأكثر خطورة، مع ما يقدر 
بن�صبة 80% من فر�ص كفاءة ال�صتهالك التي لن يتم ا�صتغاللها حتى عام 2035 )الوكالة الدولية للطاقة، 

2014(. يكمن �صبب عدم ا�صتغالل هذه الإمكانيات في ا�صتمرارية وجود العديد من العقبات. 

كما تتعلق حالة تطوير كفاءة ا�صتهالك الطاقة اأي�صًا بال�صياق الموجود في دولة الإمارات العربية المتحدة. هناك 
اإمكانية لخف�ص 56% من انبعاثات الكربون اإذا حققت الإمارات العربية المتحدة كامل عملية التخفي�ص المتوقعة 

بحلول عام 2030 )مقارنة مع معدل العمل المعتاد(، و�صيكون لـ 65% من تدابير التقليل من النبعاثات اأثرًا 
اقت�صاديًا اإيجابيًا على المجتمع )م�صدر، 2009(. ومن �صاأن تدابير الحد هذه اأن ت�صهم اأي�صًا في تحقيق 

جدول اأعمال القت�صاد الأخ�صر لدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث �صتلعب كفاءة ا�صتهالك الطاقة والمياه 
دورًا هامًا. �صتقلل مجمل �صيناريوهات القت�صاد الأخ�صر المقترحة )بما فيها كفاءة ا�صتخدام الطاقة والمياه 
والتدابير الأخرى( من انبعاثات الكربون في دولة الإمارات العربية المتحدة بن�صبة ت�صل اإلى 18-25% بين 

عامي 2013 و2030، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي بن�صبة من 4% اإلى 5.5%، واإيجاد ما ي�صل اإلى 
 .)b2014 ،165000 وظيفة مقارنة مع �صيناريوهات العمل المعتاد )وزارة البيئة والمياه

فمن الوا�صح اأنه ينبغي معالجة احتياجاتنا المتزايدة ل�صتهالك الطاقة والمياه. ومن المتوقع اأن يت�صاعف الطلب 
على الطاقة في دولة الإمارات بحلول عام 2020، ومن المتوقع اأي�صًا اأن ينمو الطلب على المياه بن�صبة %44 

بحلول عام 2025 )برنامج الأمم المتحدة للبيئة، 2013( و�صت�صتهلك متطلبات وقود تحلية المياه وحدها %20 
 .)b2012 ،من اإنتاج الوقود الكلي بحلول عام 2030 )وزارة الخارجية

بينما تم تنفيذ العديد من �صيا�صات اإدارة الطلب على الطاقة والمياه الإ�صافية في دولة الإمارات العربية 
المتحدة، ل يزال المدى الذي يمكن اأن ت�صاهم به هذه ال�صيا�صات في تحقيق الإمكانيات الكاملة لكفاءة الطاقة 

والحد من انبعاثات الكربون بحاجة اإلى تقييم.

 3. الفرص في كفاءة 
استهالك الطاقة والمياه

تعد كفاءة 
إستهالك الطاقة 
ضرورية لتخفيض 
آثار تغير المناخ 
وفي الوقت نفسه 
تحقيق النمو 
اإلقتصادي. لذا 
يجب على التدابير 
والمعايير الموجودة 
أن تستمر بتوفير 
المزيد من الفرص 
لزيادة كفاءة 
استهالك الطاقة 
وعليه أنشاء سوق 
عمل لمنتجات  
وسياسات كفاءة 
استهالك الطاقة 
والمياه
ماريا فان دير هوفن، 
مدير تنفيذي
 الهيئة الدولية للطاقة
(IEA, 2014c)  

8وظيفة واحدة لعام واحد ت�صاوي �صنة وظيفية.
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عر�ص ب�صري لقطاع الطاقة والمياه في دولة الإمارات العربية المتحدة من خالل العر�ص والتوزيع والت�صليم 
لقطاعات الدولة المختلفة. تعود العالقة بين اإنتاج الطاقة والمياه اإلى ترابط العمليتين حيث ُت�صتخدم 

الحرارة الناتجة من اإنتاج الكهرباء لتحلية مياه البحر. وهكذا، مع زيادة الطلب على الماء، �صتزداد الحاجة 
لإنتاج الكهرباء، ليزيد ذلك لحقًا اإنتاج المياه المحالة )مزهر، تاء. واآخرون، 2010(. 

 الوضع الحالي لقطاع الطاقة
والمياه في اإلمارات

مخزون المياه الجوفية

 تسعى إمارة أبو ظبي إلستعمال
 المياه المدورة %100 في الزراعة

والزينة الطبيعية

 ستتواجد المياه الجوفية لمدة 50-40 سنة3 فقط
بناًء عاى نسبة اإلستهالك الحالي في إمارة أبو ظبي

 محطة تحلية
مياه

 محطة توليد طاقة

كهرباء

 زيادة الطلب
 على أيًا من

 الكهرباء أو
 المياه سيزيد

 انتاج أيهما
تلقائيًا

 تخزن المياه
 المنتجة

 اإلضافية
 لمدة ثالثة

أيام فقط

ستقبل
في الم

حرارة وبخار

 لن تنتج محطة توليد
 الطاقة النووية أية مياه

 محالة كنتيجة ثانوية مثلما
 تنتج مع انتاج الكهرباء في
 محطات التوليد الموجودة

حاليًا في اإلمارات

 فحم
حجري

غاز

نفط

زينة طبيعية

المباني التجارية المنازل

زراعة

القطاع الصناعي

ياه
لم

ح ا
ش

 ر
ية

وف
لج

ا

40%2

هدرة

مياه

60%2

مياه

 محلول
ملحي

 تعد هذه ال�صورة تف�صير ب�صيط للو�صع الحالي لقطاع الطاقة والمياه في الإمارات.
ر�ّصام: نور مزهر، جمعية الإمارات للحياة الفطرية، 2014

 
1 Mezher, T. & AL, 2010
2 thenational.ae/uae/environment/plans-to-reuse-100-of-abu-dhabis-waste-
water-in-four-years
3 ead.ae/SitePages/presscentre.aspx?itemid=70
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تمت اإعاقة اعتماد تدابير كفاءة ا�صتهالك الطاقة والمياه على ال�صعيدين الدولي والإقليمي لأ�صباب مختلفة. فقد 
واجهت العديد من البلدان م�صاكل في تنفيذ تدابير كفاءة ال�صتهالك ب�صبب عدم وجود الوعي الالزم بالفوائد 

المالية والإ�صتثماريةر في تدابير كفاءة ا�صتهالك الطاقة، والتكاليف العالية لمعامالت الم�صروع، والتقنيات 
الباهظة الثمن )الوكالة الدولية للبيئة 2010(.

كانت محدودية اإمكانية الو�صول اإلى البيانات واأ�صعار ال�صلع الأ�صا�صية والإعانات ومحدودية راأ�ص المال لال�صتثمار 
في التقنيات والحلول المتاحة في العديد من البلدان النامية تمثل اأي�صًا بع�ص العقبات الرئي�صية لتنفيذ تدابير 

ادارة الطلب الإ�صافية )األكورتا، واآخرون ، 2013(. تنت�صر العديد من العقبات على الم�صتوى العالمي في �صوق 
دولة الإمارات العربية المتحدة، وقد بذلت الجهات الحكومية المحلية والتحادية جهودًا لتوفير حلول لبع�ص 

العقبات الأ�صا�صية.

ت�صمل هذه المبادرات معالجة العقبات المالية من خالل تنفيذ نموذج واإطار عمل �صركة خدمات الطاقة لتحفيز 
القطاع في دبي، ومن خالل تغييرات نظام التعرفة في اأبوظبي، والحد من الدعم الحكومي في يناير عام 2015. 

وعلى الرغم من ذلك، فال نزال بحاجة اإلى المزيد من العمل لتحديد العقبات المختلفة والتاأكد من و�صع 
مجموعة متنوعة من الحلول وتنفيذها لتلبية الحتياجات ب�صتى اأنواعها في مختلف القطاعات.

عملت جمعية الإمارات للحياة الفطرية حتى وقت قريب ب�صكل مبا�صر مع �صركات القطاع الخا�ص ال�صاعين 
لتنفيذ تدابير كفاءة ا�صتهالك المياه والكهرباء في المكاتب من خالل حملة اأبطال الإمارات - برنامج اأبطال 

ال�صركات9.كان اأحد العنا�صر الهامة للم�صروع ت�صجيع ال�صركات على توثيق وتبادل المعلومات حول كيفية تحقيق 
الكفاءة في ا�صتهالك المياه والكهرباء في مكان العمل، من اأجل اإظهار و�صع العمل في الحد من انبعاثات ثاني 

اأوك�صيد الكربون في دولة الإمارات العربية المتحدة. �صاعدت درا�صات الحالة في تو�صيح ما اإذا كانت ال�صركات 
قد حققت اأهداف الم�صروع وهي الحد من ا�صتهالك المياه والكهرباء بن�صبة ل تقل عن 10% لكل منهما. 

حظيت الجمعية من خالل هذه الم�صاركة بخبرة مبا�صرة مع تلك ال�صركات الحري�صة على الم�صاركة في الحد 
من ا�صتهالك المياه والكهرباء في مكاتبها، بالإ�صافة اإلى ال�صركات التي لم تتمكن من تلبية الحد الأدنى من 

متطلبات البرنامج.

اعتبرت 7 �صركات فقط من بين درا�صات الحالة المقدمة قادرة على تحقيق هدف التوفير بمقدار 10%، فهذا 
يعني اأن 40% من الطلبات المقدمة لم تكن موؤهلة.

اأدركت الجمعية بعد العمل الدقيق مع ال�صركات الغير موؤهلة اأن الموؤ�ص�صات في دولة الإمارات تواجه العديد من 
العقبات التي تمنع هذه ال�صركات من تحقيق كفاءة اأكبر في ا�صتهالك المياه والكهرباء. لذا قررت الجمعية اأن 

تقوم بالمزيد من الأبحاث بهذا ال�صاأن. 

بداأت جمعية الإمارات للحياة الفطرية - للح�صول على �صورة �صاملة لهذه الق�صايا - في جمع المعلومات حول 
العقبات ال�صائعة لكفاءة ا�صتهالك المياه والكهرباء. هذه العقبات مق�صمة الى الفئات التالية: عقبات �صوق العمل، 
عقبات مالية، عقبات المعلومات، العقبات الموؤ�ص�صية والتنظيمية، والعقبات التقنية. قد كللت هذه النتائج بخبرة 

جمعية الإمارات للحياة الفطرية المبا�صرة فيما يتعلق بكفاءة ا�صتهالك المياه والكهرباء في القطاع الخا�ص في 
الإمارات والطالع على المطبوعات ال�صاملة للمجالت والتقارير العلمية )الوكالة الدولية للطاقة، برنامج الأمم 
المتحدة للبيئة ، والبنك الدولي، اإلخ( للبحوث المحلية والإقليمية والدولية حول الحلول المتوفرة لزيادة كفاءة 
ا�صتهالك المياه والكهرباء. ثم قامت الجمعية بمطابقة تلك العقبات مع الحلول المحتملة التي تم بحثها دوليًا 

ومحليًا.

يعر�ص هذا الملخ�ص التطورات المتعلقة بالم�صح الإح�صائي الذي تم ا�صتخدامه لجمع ردود الأفعال المبا�صرة 
من القطاع الخا�ص. لقد قام باإجراء الم�صح الإح�صائي �صركة 10TNS: �صركة ا�صت�صارية في اأبحاث �صوق العمل. 

وكان الغر�ص من الدرا�صة ال�صتيعاب الكلي لوجهات نظر القطاع الخا�ص حول العقبات الأكثر �صيوعًا لتحقيق 
كفاءة ا�صتهالك المياه والكهرباء على نطاق وا�صع، وفهم وجهات نظر القطاع الخا�ص ب�صاأن الحلول الممكنة.

4. العقبات التي تواجه 
القطاع الخاص لتحقيق كفاءة 
استهالك الطاقة والمياه

لم يستطع %40 من المشاركين في برنامج أبطال اإلمارات 
- القطاع الخاص تحقيق هدق البرنامج وهو تخفيض 
 استهالك الطاقة والمياه في مكاتبهم بنسبة 10%.
 بناًء على ذلك،  أدركت جمعية اإلمارات للحياة الفطرية 
أن العديد من الشركات الخاصة تواجه عقبات كثيرة 
لتبنّي تدابير تؤدي الى تحقيق كفاءة استهالك الطاقة 
والمياه  

توفر دولة 
اإلمارات العربية 
المتحدة دعم 
مالي لمستهلكي 
الطاقة والمياه. 
لذلك التعريفة 
التي يدفعها جميع 
المستهلكين اقل 
من السعر المدفوع 
من قبل الدولة 
النتاج وتوزيع 
الطاقة والمياه.   

سوق 
العمل

مالية

الوعي

التقنية

المعلومات

 التنظيمية
والمؤسسية

فئ�ت العقب�ت التي ت�اجهه� 
�سرك�ت القط�ع الخ��س في 

الإم�رات

 الوضع الحالي لقطاع 
 الطاقة والمياه 

في اإلمارات 

9 للمزيد من التفا�صيل حول هذا الم�صروع ونتائجه ُيرجى زيارة الموقع الإلكتروني:
 uae.panda.org/what_we_do/reducing_footprint/2d/www.tnsglobal.com :المعروفة �صابقًا با�صم تايلور نيل�صون �صوفر( �صركة رائدة في اأبحاث ال�صوق ومجموعة معلومات الأ�صواق( TNS 10
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تم اإجراء 363 مقابلة مبا�صرة ومقابالت خا�صة في اأبوظبي ودبي وال�صارقة باللغتين الإنجليزية والعربية، مع 
الموظفين المكلفين باإدارة كفاءة ا�صتهالك المياه والكهرباء في �صركاتهم. تم و�صع معايير محددة ل�صمان حجم 

العينة المنا�صب وتوفير ال�صياق المنا�صب لهذا الم�صح الإح�صائي. 

حجم العينة: بناء على البحوث البنكية التي ُن�صرت ل�صركة TNS عام 2014 والخبرات الناتجة عن . 1
الدرا�صات الإح�صائية في دولة الإمارات العربية المتحدة، و�صعت تو�صية ليكون الحد الأدنى لحجم العينة 
= 50 �صخ�ص يمثلون مجموعة متجان�صة من ال�صركات لجعل العينة قوية اإح�صائيًا. وبما اأن هدف الم�صح 

الإح�صائي كان معرفة ال�صلوك والت�صرفات القائمة بح�صب الإمارة، كان الحد الأدنى لحجم العينة في 
الإمارة 50 �صخ�صًا، وهذه الإمارات الم�صتهدفة هي اأبو ظبي ودبي وال�صارقة. تم تحديد حجم العينة 

الخا�صة بامارة ال�صارقة تبعًا للحد الأدنى المطلوب و ذلك لأن ال�صارقة لديها اأدنى م�صاهمة في العدد 
الإجمالي من الكيانات التجارية بين الإمارات الثالث )حوالي 15%(. وتم بعد ذلك تحديد العينة لكل من 

امارتي دبي واأبو ظبي.

عين�ت ممثلة اإح�س�ئيً�: العدد الكلي للمقابالت التي اأجريت كانت 363 ، ويمثل هذا العدد القطاع . 2
الخا�ص اإح�صائيًا في دولة الإمارات العربية المتحدة، قيا�صًا على تمثيل القطاع الخا�ص في اأكبر ثالث 

اإمارات: اأبوظبي، دبي، ال�صارقة. لقد قمنا بتعريف ال�صركة في القطاع الخا�ص بم�صمى “من�صاأًة تجاريًة” و 
ذلك وفقًا لأهداف هذا الم�صح الإح�صائي. و قد تكون تلك المن�صاأة التجارية خا�صة اأو �صبه خا�صة/اأو �صبه 

حكومية ولديها مكاتب في دولة الإمارات العربية المتحدة، �صواًء كانت �صركة عالمية اأو �صركة اإقليمية اأو 
�صركة محلية.

الح�س�ل على العينة ال�سحيحة: كان من ال�صروري اأن يتم التاأكد من ا�صتيعاب الم�صاركين في . 3
الدرا�صة لمفهوم اإدارة ا�صتهالك المياه والكهرباء. وذلك لأن اإدارة ا�صتهالك المياه والكهرباء يمكن دمجها 

مع م�صوؤوليات موظفين مختلفين في ال�صركة )مثل اإدارة المرافق، الهند�صة، الإدارة، ال�صتدامة، اإلخ.(. 
لذلك تم التاأكد ُم�صبقًا من موؤهالت كل م�صارك في تنفيذ اإدارة ا�صتهالك المياه والكهرباء في مكاتبهم. 

تدريب الفريق الميداني: احتاج فريق TNS الذي اأجرى المقابالت مع الم�صاركين في الم�صح . 4
الإح�صائي اإلى فهم وا�صتيعاب �صارم لق�صية اإدارة كفاءة ا�صتهالك المياه والكهرباء. لذلك ُعقدت دورات 

تدريبية مع الفرق الميدانية باللغتين الإنجليزية والعربية ل�صمان الو�صوح التام ب�صاأن المحافظة على المياه 
والكهرباء والق�صايا المتعلقة بذلك والعقبات والحلول الأ�صا�صية.

توفر النتائج التالية نظرة ثاقبة للو�صع الحالي لتنفيذ تدابير الكفاءة في المكاتب وت�صنيف العقبات والحلول من 
وجهة نظر 363 موظف يعملون في اإدارة ا�صتهالك المياه والكهرباء في القطاع الخا�ص في دولة الإمارات العربية 

المتحدة.

5. طرق بحث المسح 
اإلحصائي

المشاريع الصغيرة 
والمتوسطة

�صنفت الدرا�صات الم�صاريع 
ال�صغيرة والمتو�صطة باأنها 

ال�صركات التي تحقق عائدات 
�صنوية تقل عن 100 مليون 

درهم اإماراتي 

المنشآت التجارية 
متوسطة الحجم

�صنفت الدرا�صات المن�صاآت 
التجارية متو�صطة الحجم 
باأنها ال�صركات التي تحقق 

عائدات �صنوية تقدر بين 100 
و500 مليون درهم اإماراتي 

المنشآت التجارية 
كبيرة الحجم

�صنفت الدرا�صات المن�صاآت 
التجارية كبيرة الحجم باأنها 

ال�صركات التي تحقق عائدات 
�صنوية تبلغ اأكثر من 500 

مليون درهم اإماراتي

 للبحوث TNS م�صدر الت�صنيف: �صركة
 امل�صرفية، 2014

تصنيفات 
شركات القطاع 
الخاص المختلفة

ا. حجم العينة والمجموعة المستهدفة
فيما يلي و�صف لحجم العينة وتحليلها وال�صياق العام لالإجابات :

6. نتائج المسح اإلحصائي

وجهاً لوجه	 
فترة العمل الميداني: 	 

ديسمبر 2014 – يناير 2015	 
اللغات المستخدمة:	 

العربية	 
اإلنجليزية	 

 .1
طريقة إجراء 

المقابالت

المشاريع الصغيرة 	 
والمتوسطة - 263 

المنشآت التجارية متوسطة 	 
الحجم - 55

المنشآت التجارية كبيرة 	 
الحجم - 45

 .3 
توزيع الشركات 
حسب التصنيف

الموظف المسؤول عن إدارة 
االطاقة والمياه في المكتب

 .2 
وصف 

المجيب

363 شركة مختلفة في القطاع 
الخاص

 .4 
حجم العينة

دبي: 212	 
الشارقة: 52	 
أبو ظبي: 99	 

.5
توزيع الشركات 

حسب اإلمارة
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تصنيف 
المجيبين 

حسب 
القطاع

 

دبي 58%

%27 أبوظبي

توزيع الشركات حسب اإلمارة

توزيع الشركات حسب التصنيف

%1 الزراعة والغابات وصيد األسماك

%9 اإلنشاءات

%5 التصنيع

%16 تجارة الجملة

%34 تجارة التجزئة

%2 التمويل، التأمين

%2 االتصاالت 

%3 العقارات

%16 الخدمات

%6 قطاعات أخرى (حدد)

%1 التعدين

%1 الكهرباء والغاز والخدمات الصحية

%4 النقل

%14 الشارقة
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أبوظبيالشارقةدبي

توزيع أصناف الشركات في كل اإلمارة 

توزيع مجيبي المسح 
اإلحصائي اإلجمالي

%72  المشاريع 
الصغيرة 

والمتوسطة 

%15 المنشآت التجارية 
متوسطة الحجم  

%12 المنشآت 
التجارية كبيرة الحجم
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ب. األسئلة التمهيدية لكفاءة استهالك 
الطاقة والمياه 

في البداية ُطرحت اأ�صئلة تتعلق بال�صياق على الم�صاركين في ال�صتطالع لتمهيد الطريق لمناق�صة العقبات التي 
تعيق تحقيق الكفاءة واإيجاد الحلول لها. وكان الهدف منها ك�صف بع�ص الفر�صيات الأولية وفهم نظرة القطاع 

الخا�ص لفواتير ا�صتهالك المياه والكهرباء وكفاءة ا�صتهالك المياه والكهرباء في القطاع، وتحديد مدى الجهود 
المبذولة لتنفيذ مبادرات الكفاءة في مكاتب ال�صركات الخا�صة. وكانت النتائج على النحو التالي:

السؤال: هل تدفع شركتك 
فواتير المياه والكهرباء؟ 

السؤال: هل تقوم بتتبع استهالك الطاقة والمياه 
في مكتبكم؟

%99 نعم

%34 ال

%66 نعم

*املجيبون: 363

*املجيبون: 363

*املجيبون: 363

غالبية إمارة 
دبي والمشاريع 

الصغيرة 
والمتوسطة 

9% من �صركات دبي تتتبع 
ال�صتهالك من خالل العدادات و 

اأغلبها من ال�صركات الكبيرة

متابعة االستهالك من خالل 
فواتير المياه والكهرباء:

دبي: 86%
الشارقة: 97%

أبوظبي: 97%

سؤال: كم يبلغ متوسط فاتورة الكهرباء 
والمياه لمكتبكم شهريًا؟ 

متوسط التكلفة الشهرية لفواتير المياه والكهرباء- حسب اإلمارة

التعريفة في اأبوظبي اأقل بن�صبة 40%، ولكن الفواتير كانت في الواقع اأقل بن�صبة 10% فقط

AED 1,826 أبوظبي 

AED 2,094  الشارقة

AED 2,076 دبي 

5001500 100020002500

أبوظبي

الشارقة

دبي

%1 ال

AED 1,292 المشاريع الصغيرة والمتوسطة

AED 4,116 المنشآت التجارية متوسطة الحجم

AED 2,397 المنشآت التجارية كبيرة الحجم

AED 1,346 المشاريع الصغيرة والمتوسطة

AED 3,629 المنشآت التجارية متوسطة الحجم

AED 3,993 المنشآت التجارية كبيرة الحجم

AED 1,943 المشاريع الصغيرة والمتوسطة

AED 2,608 المنشآت التجارية متوسطة الحجم 

AED 2,425 المنشآت التجارية كبيرة الحجم

 

مالحظات جمعية الإمارات للحياة الفطرية: اأجري ال�صتطالع خالل �صهري نوفمبر/ دي�صمبر 2014، اأي في الفترة التي لم يكن يطبق على التعريفة 
في اأبوظبي قانون اإ�صالح تعريفة فواتير المياه والكهرباء الذي بداأ تنفيذه في يناير 2015. وقبل ذلك، كانت التعريفات التجارية في اأبوظبي اأقل 

بن�صبة ما بين 45-65 % بالن�صبة للكهرباء والمياه تبعًا لم�صتوى ال�صتهالك. وعلى الرغم من ذلك، كانت ال�صركات التي تتخذ من اأبوظبي مقرًا ل 
تزال تدفع في المتو�صط بن�صبة حوالي 10% اأقل من ال�صركات في الإمارات الأخرى. وكان هذا على الأرجح لأن ال�صتهالك في اأبوظبي كان اأعلى 

نظرًا لأنها تمتلك نظام تعريفة اأقل وتتمتع بالمزيد من الدعم. 

* كلمة “المجيبون” تعني حجم الردود التي تم الح�صول عليها من اإجمالي حجم العينة لهذا ال�صوؤال المحدد
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*املجيبون: 363

*املجيبون: 363

*املجيبون: 359

 

%80 من ال�صركات التي تعتبر ان 
فواتير المياه والكهرباء تمثل تكلفة كبيرة 
هي من المن�صاآت التجارية كبيرة الحجم 

سؤال: هل تمثل فاتورة الكهرباء والمياه في 
مكتبكم تكلفة كبيرة بالنسبة لشركتكم؟ 

السؤال: هل تضع شركتكم أهدافًا لخفض استهالك الكهرباء 
والمياه في المكتب؟ 

السؤال: خالل فترة االثني عشر شهرًا الماضية هل 
ازدادت فاتورة الكهرباء والمياه في المكتب أم أنها 

بقيت على حالها أم انخفضت بالمقارنة مع االثني 
عشر شهرًا التي قبلها؟ 

اإجماًل، تعتبر %70 من ال�صركات اأن فواتير المياه والكهرباء تمثل تكلفة كبيرة ل�صركتهم

51% من ال�صركات في اأبوظبي 
ل يعتقدون اأن فواتير الكهرباء 
والمياه تمثل تكلفة كبيرة اأو ل 

يعرفون اإذا ما كانت كبيرة 

نعم 52%

ال 48%

%47 من الشركات التي انخفضت 
فاتورتها حققت ذلك بفضل تدابير كفاءة 

استهالك الطاقة

%53 من هذه الشركات 
من  التجارية الكبيرة الحجم 

يرى %66 من المجيبين في دبي اأن فاتورة المياه والكهرباء كانت 
اأكبر ب�صبب تنامي حجم ال�صركة 

من الأرجح اأن تكون ن�صبة ا�صتهالك الطاقة والمياه من �صركات دبي اأعلى 
من ن�صبة ا�صتهالك ال�صركات في الإمارات الأخرى

%33 تزايد

%5 تناقص

"تحقق الشركات 
التي تضع أهدافًا 
طموحة لتخفيض 
انبعاثات الكربون 
تخفيضًا أكبر في 
االنبعاثات مع عوائد 
أعلى من الشركات 
التي ال تضع مثل 
هذه األهداف"
 تقرير الصندوق العالمي(
 لصون الطبيعة/
 بالتعاون مع مؤسسة
CDP 2013( 

%92 من ال�صركات في ال�صارقة و %73 في دبي 
ت�صعر اأن فواتير ا�صتهالك المياه والكهرباء تمثل تكلفة كبيرة

%71 أبوظبي

%24 أبوظبي

%63 دبي

%32 دبي

%44 الشارقة

%54 الشارقة

%62 بقي على حاله

مالحظات جمعية الإمارات للحياة الفطرية: من المرجح ان يكون هناك تحول في المفاهيم حول اأهمية وحجم تكاليف ا�صتهالك المياه والكهرباء 
نظرًا للزيادة الأخيرة في التعريفات التجارية في اأبوظبي

مالحظات جمعية الإمارات للحياة الفطرية: بالن�صبة لل�صركات ال500 الأمريكية في موؤ�صر 
�صتاندرد اأند بورز، و التي و�صعت اأهدافًا اأ�صا�صية لخف�ص النبعاثات، �صنفت هذه ال�صركات في 

المتو�صط على اأنها اأعلى بثالثة اأ�صعاف من ال�صركات التي لم ت�صع مثل هذه الأهداف. 

مالحظات جمعية الإمارات للحياة الفطرية: يعد تنفيذ تدابير كفاءة ا�صتهالك الطاقة والمياه و�صيلة هامة 
لتقليل الفواتير وتجنب الزيادات الكبيرة في التكاليف. ومن �صاأن ذلك اأي�صًا حماية ال�صركات من الرتفاعات 

المتزايدة في التعريفة و�صمان اإمكانية نموها بطريقة تجعلها اأكثر قدرة على المناف�صة.

ال�صركات الكبيرة اأكثر ميال 
لو�صع الأهداف

 ال�صركات التي ت�صع الهداف اأكثر مياًل بن�صبة %13 
لتنفيذ تدابير كفاءة ال�صتهالك 

%53 كبيرة نسبيًا 

%24 ليست كبيرة 

%6 ال أعرف 

%17 تكلفة كبيرة للغاية 
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السؤال: يرجى ذكر األسباب التي حالت دون تطبيق 
تدابير الكفاءة حتى اآلن**

السؤال: ماذا يمكن أن تكون الطريقة الرئيسة إلقناع 
إدارتكم العتماد إجراءات ترشيد استهالك الطاقة 

والمياه؟ )سؤال مفتوح(
41% 

31%

28%

27%

25%

18%

لم يدرسوا األمر بعد 

قالوا أن هناك نقص في التمويل 

قالوا انه كان لديهم نقص في الخبرة في 
تنفيذ تدابير الكفاءة

توفير التدريب لتدابير كفاءة استهالك 
الطاقة والمياه 

إجراء مقابالت مع اإلدارة 

الكفاءة من حيث التكلفة

إيجاد منتجات أرخص 

تركيب عدادات ذكية 

زيادة الوعي 

تنفيذ تدابير المحافظة على البيئة 

استخدام أجهزة كفوءة 

إجراء تحليالت شهرية والتواصل مع 
واعالم اإلدارة بالنتائج 

مراقبة االستهالك في أقسام مختلفة 

شرح كيفية تخفيض الفواتير 

 قالوا أن للكفاءة أولوية منخفضة بالنسبة 
لشركتهم

قالوا أنهم لم يتمكنوا من العثور على 
المنتجات المناسبة الحتياجاتهم

قالوا أن عدد قليل فقط من موظفي اإلدارة 
مقتنعين باألمر 

** يمكن للمجيب الواحد اأن يقدم اأكثر من اإجابة لعدم تنفيذ تدابير الكفاءة في مكاتبهم. ولذلك �صتكون الن�صب اأكثر من %100.

*املجيبون: 137

*املجيبون: 117

3%

3%

3%

3%

5%

7%

7%

8%

9%

14%

15%

مالحظات جمعية الإمارات للحياة الفطرية: 

الإجابتان الأعلى ن�صبة تدلن على اأنه:  

 ل يزال هناك الكثير من المنظمات التي تحتاج اإلى توعية ب�صاأن فر�ص تدابير كفاءة ا�صتهالك الطاقة والمياه، و�صيحتاجون اإلى القتناع بالعمل . 1
على اإعادة تجهيز مكاتبهم. هناك العديد من الطرق المختلفة لمعالجة هذه الم�صكلة، وهذه مجموعة من الحلول المختارة: 

أ الأ�صلوب الإعالمي الذي يزيد من م�صتوى فهم فوائد الكفاءة، اأو	.

أ من خالل الأ�صلوب التنظيمي حيث تتم زيادة التعريفة وتحفيز ال�صركات من خالل الدافع المالي على انتهاج الو�صائل المنا�صبة لخف�ص 	.
فواتير ا�صتهالكهم للطاقة والمياه، اأو 

أ  ت�صجيع ال�صركات اأو اإلزامها بو�صع اأهداف خا�صة بالكفاءة �صواء من خالل المبادرة القائمة على ال�صوق اأو من خالل مبادرة تنظيمية. 	.

�صتحتاج ال�صركات التي در�صت تدابير كفاءة ا�صتهالك المياه والكهرباء بالفعل اإلى زيادة فر�ص الح�صول على التمويل والتي ت�صمل: زيادة فر�ص . 2
الح�صول على وفورات م�صتركة اأو عقود التوفير الم�صمونة مع �صركات خدمات الطاقة، والح�صومات على المنتج، والمنح والتمويالت الحكومية، 

وخطط منح المكافاآت، والمنتجات الم�صرفية الموجهة لتحفيز اتباع تدابير الكفاءة وغيرها. 
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السؤال: ما هو التدخل المناسب لجعل شركتكم تزيد من اعتماد 
الكفاءة في استهالك الطاقة والمياه؟ 

إجراء حكومي

اإلدارة العليا في شركتكم

إجراءات أخرى 

*المجيبون: 363

 دبيالنسبة اإلجمالية 
212

الشارقة
52

أبوظبي
99

63%

5%

32%

62%

4%

33%

77%

23%

58%

8%

34%

 المشاريع الصغيرة
والمتوسطة

263

 المنشآت التجارية 
متوسطة الحجم

55

 المنشآت التجارية 
كبيرة الحجم

44

69%

5%

26%

53%

2%

45%

42%

4%

53%

مالحظات جمعية الإمارات للحياة الفطرية: 

تبين هذه النتيجة اأن غالبية الم�صاركين يف�صلون التدخالت الحكومية في اإجراءات 
القطاع الخا�ص حول اعتماد تدابير ا�صتهالك الكهرباء والمياه. ويمثل هذا راأيًا 
مغايرًا لعوائق الأولوية المحددة في هذه الدرا�صة، والتي تمثل مزيجًا من عوائق 

ال�صوق التي تعتمد على التنظيم. وتوؤكد كل من هاتين النتيجتين المتباينتين على 
تف�صيل القطاع الخا�ص لأ�صلوب التطبيق من الأعلى اإلى الأ�صفل للعمل على تحقيق 

اأهداف كفاءة ا�صتهالك الكهرباء والمياه على الم�صتوى الوطني. على م�صتوى الإمارة. 
كما يدل اأي�صًا على �صرورة التعاون بين القطاعين العام والخا�ص لتحقيق القدرة 

على العمل على معالجة عوائق كفاءة ا�صتهالك الكهرباء والمياه وتنفيذ الحلول الأكثر 
مالءمة لذلك. 

مالحظات جمعية الإمارات للحياة الفطرية: 

تجدر الإ�صارة اإلى الدور المتزايد لتاأثير موظفي الإدارة العليا بين ال�صركات 
ال�صغيرة والمتو�صطة، والمن�صاآت التجارية متو�صطة الحجم، والمن�صاآت التجارية 

كبيرة الحجم. وهناك حاجة اإلى مزيد من الدرا�صة لفهم هذا التزايد ب�صكل كامل، 
ولكن يمكن للفر�صية الأولية اأن تعزو هذه الزيادة اإلى اأن �صيا�صات القطاع الخا�ص 
تظهر اأكثر �صهولة في التنفيذ عندما تاأتي من الإدارة العليا. وترجع فر�صية اأخرى 

تلك الزيادة اإلى الحجم الهائل للقوى العاملة في ال�صركات الكبيرة والتاأثير ال�صامل 
الممكن لأداة واحدة لتنفيذ ال�صيا�صات على عدد اأكبر من الأفراد. وبالإ�صافة 

اإلى ذلك، يمتلك القطاع الخا�ص المرونة الالزمة لإعادة النظر في ال�صيا�صات 
القائمة على اأحدث البيانات التي يتم جمعها داخليًا �صمن الموؤ�ص�صة لهذا الغر�ص 
ب�صرعة وا�صتمرارية. واأخيرًا، من ال�صهل غر�ص بع�ص �صيا�صات القطاع الخا�ص في 
ثقافة ال�صركات عندما يتم فر�صها من الإدارة العليا، بينما قد ت�صتغرق التدخالت 

الحكومية مزيدًا من الوقت للتطوير والتنفيذ، مما يجعلها اأقل مالءمة لتحقيق 
الكفاءة.  

تصنيف حسب الشركات:تصنيف حسب اإلمارات:
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37%
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19%
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34%
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15%
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27%

8
15%

4
25%

9
13%

5
21%

التكلفة العالية 
لتقنيات 

استهالك 
 الكهرباء والمياه: 

عندما تغير التكاليف 
العالية لتقنيات كفاءة 

ا�صتهالك الطاقة والمياه 
وجهة النظر عند اتخاذ 

قرار ب�صاأن ال�صتثمار في 
كفاءة ا�صتهالك الطاقة 

والمياه. يمكن اأن تت�صاوى 
التكاليف العالية للتقنيات 
اأي�صًا مع ت�صخم الأ�صعار 
في �صوق عمل غير نا�صج.

 توافر المنتجات: 
عندما تكون المنتجات 

في ال�صوق غير متوفرة، اأو 
متوافرة ب�صكل قليل للغاية 

فلن يتحقق التنوع المنا�صب 
لحتياجات العمالء، وعدم 
توافر معلومات كافية على 
البطاقة التعريفية للمنتج 

للم�صاعدة في اتخاذ 
القرارات، وجود عالمات 

تجارية وبيانات مزيفة، اأو 
تكون المنتجات المتوفرة 

منخف�صة الجودة. 

إمكانية الوصول 
 إلى سوق العمل:

عندما يكون هناك 
معلومات قليلة اأو معدومة 
حول اأماكن بيع منتجات 
كفاءة ا�صتهالك الطاقة 

والمياه، مما ي�صعب 
اإمكانية الو�صول اإلى �صوق 
منتجات كفاءة ا�صتهالك 
الكهرباء والمياه بالن�صبة 

للم�صتهلكين لعتماد تدابير 
الكفاءة. 

الوعي الكافي 
 بالدعم الحكومي:

عندما ل يمتلك �صناع 
القرار اأو الم�صوؤولون 

عن الطاقة في الأبنية/ 
المن�صاآت الوعي الكافي 

فيما يتعلق بالدعم 
الحكومي لأ�صعار الكهرباء 

والمياه، يمكن لهذا اأن 
يوؤدي بهم اإلى �صوء فهم 

احتمالت الفر�ص المالية 
التمويلية المتاحة للحكومة 
عند الحد من ال�صتهالك 

اأو عدم فهم المخاطر 
المحتملة لرتفاع تكاليف 

المياه والكهرباء التي 
تتزايد مع رفع الدعم.

التركيز على الوعي 
 فقط:

عندما تعزز الموؤ�ص�صات 
التغيرات ال�صلوكية مثل 

اإطفاء الأنوار والمكيفات 
كا�صتراتيجية منفردة 

لتحقيق كفاءة ا�صتهالك 
الطاقة والمياه بدًل من 

الجمع بين الوعي ال�صلوكي 
والتحديث التقني.

عدم االستعجال 
 بشأن تغير المناخ: 
عندما يظهر �صناع القرار 
اأو الموظفون في �صركة ما 

القليل من الهتمام بكفاءة 
ا�صتهالك الكهرباء والمياه 

نظرًا لحقيقة اأن تغير 
المناخ م�صاألة بعيدة جدًا 
في الم�صتقبل و/ اأو �صيء 

غير ملمو�ص وهناك اأ�صباب 
اإ�صافية لعدم الهتمام 

الكافي بالكفاءة واعتبارها 
حاًل لمعالجة تغير المناخ 

منها اأن الموظفين ل 
يدركون اأن تحلية مياه 

البحر تتطلب كميات 
كبيرة جدًا من الطاقة 
اأو ل يدركون تهديدات 

ندرة المياه التي تواجهها 
الإمارات العربية المتحدة.

معلومات ناقصة 
 عن المنتجات: 

عندما يكون هناك نق�ص 
في حزمة المعلومات حول 
منتجات الكفاءة اأو نق�ص 

في المعلومات الخا�صة 
بتدابير الكفاءة، فاإن ذلك 

يعوق اتخاذ القرارات 
الفعالة

المعلومات 
المتوفرة عن 

 المعايير الحالية: 
عندما تواجه المنظمات 

�صعوبة في الح�صول على 
معلومات حول معايير 

المنتجات المتعلقة بكفاءة 
ا�صتهالك الكهرباء والمياه 

، ول يدركون كيفية تاأثير 
ذلك على موؤ�ص�صتهم. 

ثغرات في 
المعلومات 

المقدمة من 
 مزودي الخدمة: 
عندما ل يقدم مزودو 

منتجات كفاءة ا�صتهالك 
الطاقة والمياه اأو مزودو 

الإدارة ما يكفي من 
المعلومات حول كيفية 
تنفيذ تدابير الكفاءة، 

ول يقدمون اإمكانية 
بناء القدرات لموا�صلة 

جهود الكفاءة، اأو الذين 
�صيقومون باإجراء 

عمليات التدقيق اأو الذين 
يولون اأهمية مبالغ فيها 

ل�صتراتيجيات اأخرى بدًل 
من التركيز على كفاءة 

ا�صتهالك الطاقة فقط. 

ج. العقبات التي تعيق كفاءة استهالك المياه والكهرباء:
ُعر�صت على الم�صاركين قائمة من 43 عقبة والتي تقع في الفئات الخم�ص المذكورة �صابقا، وذلك بعد الإجابة على الأ�صئلة التمهيديًة. تم عر�ص كل 

عقبة على حدى للم�صاركين، وُطلب منهم تاأكيد ما اإذا كانوا قد تعر�صوا لهذه العقبة اأثناء تنفيذ اإجراءات كفاءة ا�صتهالك المياه والكهرباء في مكاتبهم. 
نفت  خالل هذه العملية، اأكد القطاع الخا�ص وجود العقبات و�صاهم اأي�صًا في عملية الت�صنيف الإجمالي التي �صتتم بناًء على الأجوبة المتوفرة. ثم �صُ

العقبات وفقًا لالأولوية بح�صب توزيع ت�صريحات الم�صاركين الموافقين على اأنهم قد واجهوا هذه العقبات المحددة في الكثير من الأحيان اأكثر من 
غيرها.

وفي ما يلي عر�ص لأهم العقبات وتعاريفها ون�صبة الم�صاركين الذين اأ�صاروا اإلى كونها عقبات، وذلك كما حددها القطاع الخا�ص، على النحو التالي: 

تعد العقبة في نطاق المسح 
اإلحصائي كآلية تعرقل تطبيق 
مبادرات كفاءة استهالك الطاقة 
والمياه، وهذا يؤدي الى زيادة في 
إنبعاثات الغازات الدفيئة

العائق والتعريف

التصنيف

 النسبة المئوية %
للمجيبين
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يعد الحل في نطاق 
المسح اإلحصائي 
آلية سياسية أو 
مبادرة قد تطّبق 
من قبل القطاع 
العام أو الخاص، 
لتحفيز تطبيق 
مبادرات ومعايير 
كفاءة استهالك 
الطاقة والمياه في 
دولة اإلمارات.

حلول للعقبة (2)حلول للعقبة (1)

حلول للعقبة (4)حلول للعقبة (3)

التكلفة العالية 
لتقنيات كفاءة 

استهالك الكهرباء 
والمياه:

برن�مج الخ�سم: ُتمنح ال�صركات 
فر�صة التقدم للح�صول على 

خ�صومات/ ح�صومات/ اعتمادات 
معينة عندما يحققون وفرًا في 
ا�صتهالك الكهرباء والمياه في 

مكاتبهم

23%

ذكر %14 من المجيبين 
عفويًا اأن ‘ينبغي على الأ�صعار 

اأن تكون اأرخ�ص’ 

**املجيبون: 405

توفر المنتجات:
بن�ء القدرات: توفير ور�ص العمل/ الندوات/ والدورات التدريبية 
لم�صاعدة الم�صتخدمين على معرفة المنتجات المتوفرة في ال�صوق    

19%
مع�يير الحد الأدنى لأداءالط�قة: ينبغي للمنتجات والتقنيات التي 

يتم اإدخالها/ التي تباع في ال�صوق الوفاء التي و�صعتها الحكومة

15%

ذكر 6% من المجيبين عفويًا اأنه ‘ل بد من توفير مجموعة متنوعة 
من المنتجات’ 

**املجيبون: 375

إمكانية الوصول إلى 
السوق: 

مع�يير الحد الأدنى لأداء
الط�قة: ينبغي للمنتجات 

والتقنيات التي يتم اإدخالها/ التي 
تباع في ال�صوق الوفاء بالمعايير 

التي و�صعتها الحكومة

27%
�سي��سة القط�ع الخ��س: ينبغي 

و�صع �صيا�صات ال�صراء الداخلية 
لتاأمين المنتجات والتقنيات التي 

تتمتع بالكفاءة على الم�صتوى 
الموؤ�ص�صي 

19%

ذكر 5% من المجيبين 
ب�صكل عفوي ‘ينبغي اأن 

تكون اإمكانية و�صول جميع 
الم�صتهلكين لل�صوق اأ�صهل’ 

**املجيبون: 297

الوعي بالدعم الحكومي:
ال�عي: تم اإقامة تنفيذ 

حملة موجهة لن�صر الوعي بين 
الم�صتخدمين ل�صتيعاب وفهم 

الدعم الحكومي للكهرباء والمياه 

33%
بن�ء القدرات: ور�ص عمل/ 

ندوات/ دورات تدريبية حول فهم 
الدعم الحكومي للكهرباء والمياه 

33%
بن�ء القدرات: تقارير حكومية 
حول ق�صايا محددة تتعلق بالدعم 

الحكومي للكهرباء والمياه 

33%
**املجيبون: 270

11 لم تكن قائمة الحلول �صاملة باأي حال ، ولكنها تهدف اأن تبين للقطاع الخا�ص باأن الحلول موجودة بالفعل ولل�صماح للم�صاركين بالم�صح 

الإح�صائي باختيار الحلول التي تتنا�صب اأكثر مع اأعمالهم وعملياتهم. 

د. حلول لزيادة كفاءة استهالك المياه 
والكهرباء: 

ُطلب من الم�صاركين اإدراج الحلول للعقبات الأبرز التي واجهوها في مكاتبهم. ُعر�صت قائمة من الحلول 
الممكنة11 للعقبات على الم�صاركين في الم�صح الإح�صائي، والتي �صبق لجمعية الإمارات للحياة الفطرية تحديدها 

من خالل عملية البحث المذكورة �صابقًا. ُطلب من الم�صاركين ترتيب الحلول المرتبطة بالعقبات التي تم 
تحديدها كاأولوية بالن�صبة اإليهم. 

وجاءت اأبرز الحلول التي تم تحديدها كاأولوية من ِقبل القطاع الخا�ص وبع�ص الحلول التي ينبغي در�صها اأكثر، 
على ال�صكل التالي:

مالحظات الإمارات للحياة 
الفطرية: كل ن�صاط من هذه 

الأن�صطة يمكن اأن ي�صكل جزءًا 
من ا�صتراتيجية اأكبر للحكومة 

ب�صاأن التعريفات والدعم 
الحكومي حيث تبذل الجهود 
لتطوير برامج بناء القدرات 

والتوعية ب�صاأن التعريفات 
وم�صتوى الدعم الحكومي اإما 
للقطاع الخا�ص اأو اإلى جمهور 

اأو�صع.

حلول للعقبة (5)

الكثير من التركيز على 
الوعي:

بن�ء القدرات: توفير ور�ص 
العمل/ الندوات/ والدورات 

التدريبية لفهم وا�صتيعاب 
التحديثات والتعديالت التقنية 
لزيادة كفاءة ا�صتهالك الطاقة 

والمياه اإلى حدها الأق�صى  

31%
�سرك�ت خدم�ت الط�قة: 

هي �صركة تقوم بت�صهيل عمليات 
التقييم والتنفيذ والو�صول اإلى 

التمويل لعتماد التحديثات 
والتعديالت الخا�صة بكفاءة 

ا�صتهالك الكهرباء والمياه )يتم 
الح�صول على التمويل اإما من 

خالل اتباع نهج الدخار الم�صترك 
اأو الدخار الم�صمون( 

24%

**املجيبون: 228

حلول للعقبة (6)

عدم االستعجال بشأن 
تغير المناخ: 

�سي��سة القط�ع الخ��س: و�صع 
اأهداف كبيرة للموؤ�ص�صة بالن�صبة 

للكفاءة ال�صنوية في ا�صتهالك 
الكهرباء والمياه

27%
حملة ت�عية: لزيادة معلومات 
ومعرفة الموظفين باأهمية واإلحاح 

التغير المناخي وعالقته بكفاءة 
ا�صتهالك الكهرباء والمياه

26%
بن�ء القدرات: ور�ص عمل/ 

ندوات/ تدريب حول تغير المناخ 
وعالقته بكفاءة ا�صتهالك 

الكهرباء والمياه 

24%

**املجيبون: 204
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حلول للعقبة (8)

المعلومات المتوفرة 
عن المعايير الحالية:

�سف�فية المع�يير: قوانين 
ولوائح لتطوير ون�صر الدرا�صات 
التقنية والكتيبات للم�صتخدمين 

النهائيين لفهم وا�صتيعاب معايير 
كفاءة ا�صتهالك الكهرباء والمياه

25%
نظم المل�سق�ت: توفر 

المل�صقات التي تو�صع على 
المنتجات/ التقنيات جميع 

المعلومات ال�صرورية حول كفاءة 
ا�صتهالك الكهرباء والمياه 

17%

**املجيبون: 162

حلول للعقبة (9) حلول للعقبة (7)

ثغرات في المعلومات 
المقدمة من مزودي 

الخدمة:
�سرك�ت خدم�ت الط�قة: 

�صركة تقوم بت�صهيل عمليات 
التقييم والتنفيذ والو�صول اإلى 

التمويل لعتماد التحديثات 
والتعديالت الخا�صة بكفاءة 

ا�صتهالك الكهرباء والمياه )يتم 
الح�صول على التمويل اإما من 

خالل اتباع نهج الدخار الم�صترك 
اأو الدخار الم�صمون( 

30%
من�سة اإقرار مزودي 

الخدم�ت: عبارة عن برنامج 
عام محلي ومفتوح لتقييم وتوثيق 

وت�صنف المعلومات المتعلقة 
بمزودي خدمات كفاءة ا�صتهالك 

الكهرباء والمياه

28%

**املجيبون: 162

نقص معلومات عن 
منتجات الكفاءة:
نظم المل�سق�ت:توفر 

المل�صقات التي تو�صع على 
المنتجات/ التقنيات جميع 
المعلومات ال�صرورية حول 

كفاءةا�صتهالك الكهرباء والمياه.

31%
مع�يير الحد الأدنى لأداء 

الط�قة: ينبغي للمنتجات 
والتقنيات التي يتم اإدخالها/ التي 

تباع في ال�صوق الوفاء بالمعايير 
التي و�صعتها الحكومة. 

27%
برن�مج ع�م لكف�ءة ا�ستهالك 

الط�قة/ المي�ه: برنامج 
عام موجود على الإنترنت يوفر 

معلومات حول منتحات وتقنيات 
كفاءة ا�صتهالك الطاقة والمياه 

الموجودة في الإمارات. 

13%

**املجيبون: 165

يلعب القطاع الخا�ص دورًا فريدًا وهامًا في تح�صين كفاءة ا�صتهالك الطاقة، فتمتلك ال�صركات تاأثيرًا مبا�صرًا 
على كيفية ا�صتهالك الطاقة في مبانيها. يمكن اأي�صًا ل�صيا�صات ال�صركات والإدارة العليا اإقناع الموظفين بتغيير 

�صلوكهم الإ�صتهالكي في العمل، مما يمكن اأن يوؤدي اإلى تغيير �صلوكهم في منازلهم. كما يمكن لل�صركات اأي�صًا اأن 
توؤثر على اإدارة الطاقة من قبل مورديها و�صركائها التجاريين.

وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة لتحقيق كفاءة ا�صتهالك المياه والكهرباء، 
اإلى اأنه ل يزال هناك العديد من العقبات التي تمنع تحقيق هذه التدابير على نطاق وا�صع. يت�صح من هذه 

الدرا�صة اأن هذه العقبات �صتتطلب عماًل وجهدًا من القطاع الخا�ص والهيئات الحكومية ول ينبغي لكل طرف 
اأن ينتظر الطرف الآخر. تتطلب العديد من المجالت التعاون بين هذه القطاعات لتطوير اأطر العمل الالزمة 

وخطط الحوافز والبرامج الهادفة اإلى دعم وت�صهيل تنفيذ اإجراءات كفاءة ا�صتهالك المياه والكهرباء.

ُيعد ن�صر نتائج هذه الدرا�صة مجرد بداية الرحلة نحو اإزالة العقبات الرئي�صية وتنفيذ الحلول. وتمثل خطوة اأولى 
هامة في الك�صف عن وجهة نظر القطاع الخا�ص ب�صاأن ق�صايا اإدارة وكفاءة ا�صتهالك المياه والكهرباء. �صيكون 

دور جمعية الإمارات للحياة الفطرية متعلقًا بجمع المعلومات حول هذه العقبات وو�صعها اأمام �صناع القرار 
في القطاعين العام والخا�ص، و�صمان اأن المخولين بالت�صرف مقتنعين بذلك. بالإ�صافة اإلى تحليل الم�صح 

الإح�صائي ، تو�صلت هذه العملية اإلى النتائج التالية )والتي ق�صمت اإلى 3 فئات(:

1. اآلثار المترتبة على الحكومة:
أ ت�أثير الدعم الحك�مي: في الوقت الذي ُو�صعت فيه ال�صيا�صات المالية للحد من الطلب على المياه 	.

والكهرباء، مثل زيادة التعرفة، تبّين نتائج الم�صح الإح�صائي وبو�صوح الختالفات الهائلة في ال�صلوك بين 
العمالء المدعومين بكثافة والعمالء الأقل دعمًا. وتما�صيًا مع هذا، �صيكون من المثير لالهتمام تحديد ما 
اإذا كانت الزيادة التعرفة لعام 2015 قد غيرت ال�صلوك الإ�صتهالكي في القطاع الخا�ص في اأبوظبي اأو ما 

اإذا كان وقف دعم اأ�صعار التعرفة الحكومية �صيكون بمثابة اإنذار ُم�صبق للمزيد من الإ�صالح في ال�صلوك.

أ ت�أثيرات �سي��س�ت الحك�مة: ي�صبب اأي تدخل حكومي تاأثيرات على القطاعات المختلفة من المجتمع، 	.
ويمكنها اأن تعالج العديد من الق�صايا الم�صتهدفة بهذا التاأثير. ينبغي الأخذ بعين العتبار اأن اإلغاء اأو تقليل 
الدعم الحكومي لإنتاج الطاقة والمياه، وزيادة التعرفة للطاقة والمياه �صيوؤثر على العديد من القطاعات في 

الدولة. كما �صتكون اأي�صًا بمثابة الحل لكثير من العقبات التي تم تحديدها في الم�صح الإح�صائي بالطرق 
التالية:

أ تزيد من عائدات ال�صتثمار في مجال التكنولوجيا	.

أ تحفز العمل على تنفيذ تدابير كفاءة ا�صتهالك المياه والكهرباء	.

أ ت�صجع المنظمات على و�صع اأهداف لكفاءة ال�صتهالك	.

أ ت�صجع �صوق العمل على النمو وذلك بزيادة جذب التمويل والتقنيات العالية لكفاءة ال�صتهالك 	.
في الدولة

7. االستنتاجات

يُعد نشر نتائج هذه 
الدراسة مجرد بداية 
الرحلة نحو إزالة 
العقبات الرئيسية 
وتنفيذ الحلول
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لذلك يمكن توجيه الجهود نحو تنفيذ حلول للق�صايا الهيكلية والأ�صا�صية اأن يق�صي على العديد من العقبات 
و�صيمكن من تحقيق زيادة �صريعة في الجهود التي ت�صتهدف التو�صل اإلى حلول اأخرى. ينطبق هذا على العديد من 

ال�صيناريوهات والأمثلة الأخرى وتم ا�صتك�صافه من خالل اأبحاث الق�صية والنقا�صات المتعلقة بها التي تغطي اأثر 
الدعم الحكومي والتعرفة على القطاع الخا�ص.

2. اآلثار المترتبة على القطاع الخاص:
أ الحل�ل الم�ستندة على الحجم للقط�ع الخ��س: اأوًل، نظرًا لمدى �صخامة قطاع ال�صركات ال�صغيرة 	.

والمتو�صطة في دولة الإمارات العربية المتحدة )يمثل 72% في هذا الم�صح الإح�صائي، وي�صاهم في اأكثر 
من 60% من الناتج المحلي الإجمالي ويوفر 86% من فر�ص العمل التجاري )�صدقات، 2014((، فمن 

المهم النظر اإلى احتياجات الكفاءة على اأ�صا�ص حجم ال�صركة عند تقديم الحلول. بينما يجري تنفيذ 
حلول تمويل التعديالت التحديثية من قبل هيئات مثل �صركات خدمات الطاقة ، يتم ا�صتهداف مثل هذه 

المخططات في الغالب على كمية كبيرة من مجموعات المباني لتكون جذابة اإقت�صاديًا. ل تزال العقبات 
المالية للتعديالت التحديثية، والتي قد تقع خارج �صالحيات �صركات خدمات الطاقة، �صائعة ومنت�صرة على 

نطاق وا�صع. تحتاج ال�صركات ال�صغيرة والمتو�صطة اإلى مجموعة من الحلول )ولي�ص الحلول المالية فقط، 
بل تلك الحلول الأولوية التي حددتها نتائج الم�صح اأي�صًا( لرفع م�صتوى م�صاركتها وتحقيق كفاءة ا�صتهالك 

المياه والكهرباء. 

أ و�سع اأهداف ا�ستهالك المي�ه والكهرب�ء: من الوا�صح اأن ال�صركات التي ت�صع اأهدافًا لتخفي�ص 	.
ا�صتهالك المياه والكهرباء تجعلها اأكثر نجاحًا من ال�صركات التي ل تقوم بو�صع الأهداف. وقد برهنت نتائج 

الم�صح والمقالت العالمية هذه النقطة اأي�صًا. من المهم اأن ت�صع المنظمات اأهداف طموحة ولكن واقعية 
بحيث يمكن اأن يكت�صب تنفيذ كفاءة ا�صتهالك المياه والكهرباء تحفيزًا كبيرًا بينما ي�صاهم في تحقيق 

الأهداف الحالية للحكومة. يتعين على هذه ال�صركات من اأجل تحقيق هذه الأهداف اأن ت�صتهدف ت�صكيل 
مجموعات عمل محددة لقيادة تدابير الكفاءة، واإ�صراك اأ�صحاب الم�صلحة، وتخ�صي�ص موارد التعديالت 

التحديثية، وحث الإدارات العليا على الحد من النبعاثات. تدعم هذه الجهود تحفيز البتكار و�صت�صاعد 
في تحقيق الأهداف اأو تجاوزها لالأف�صل، مما يوؤدي اإلى مدى اأكبر من م�صاركة القطاع الخا�ص في جدول 

اأعمال كفاءة ا�صتهالك المياه والكهرباء في دولة الإمارات العربية المتحدة.

أ الح�جة اإلى بن�ء القدرات الفنية: هناك اتجاه وا�صح مثير لالهتمام من الحلول المحددة لكل عقبة: 	.
ال�صتخدام ال�صائع لالإجراءات المتعلقة بالوعي وبناء القدرات. بناء على هذا، يمكننا اأن ن�صتنتج اأن هناك 

حاجة حقيقية لبناء القدرات الفنية في الدولة، و بالأخ�ص القطاع الخا�ص، للم�صاعدة في النتقال نحو 
اقت�صاد منخف�ص الب�صمة الكربونية. اأ�صار الم�صاركون في ال�صتطالع با�صتمرار اإلى القيام بدورات وور�ص 

العمل مجالت لزمة للقطاع الخا�ص لزيادة العمل على كفاءة ا�صتهالك المياه والكهرباء من ِقبل الإدارة 
العليا، ومديري كفاءة ا�صتهالك المياه والكهرباء، و�صناع القرار. �صي�صتفيد القطاع الخا�ص كثيرًا من وجود 
الموظفين المدربين المتمكنين الذين يعملون بمثابة قادة ورواد في الحد من انبعاثات الكربون، والحد من 

تكاليفها، وتح�صين �صمعة �صركاتهم.

3. اآلثار على القطاع الخاص والعام:
أ ال�سراك�ت بين القط�عين الع�م والخ��س: نرى في �صفحات 25 و26 )ال�صوؤال: ما هو التدخل 	.

المنا�صب لجعل �صركتكم تزيد من اعتماد الكفاءة في ا�صتهالك الطاقة والمياه؟( اأن غالبية الم�صاركين 
في الم�صح الإح�صائي ، بالأخ�ص ال�صركات في ال�صارقة وال�صركات ال�صغيرة والمتو�صطة، يتطلعون اإلى 

الحكومة لتطوير وتنفيذ �صيا�صات وتدخالت لرفع م�صتوى كفاءة ا�صتخدام المياه والطاقة. يمثل هذا تناق�صًا 
مع العوائق ذات الأولوية التي حددها الم�صاركون في الم�صح والتي تمثل مزيجًا من عوائق ال�صوق التي 

تعتمد جزئيًا على التنظيم. يت�صح من هذا اأن تطبيق الحلول �صيتطلب التعاون القوي بين القطاعين العام 
والخا�ص والعمل الم�صترك لو�صع وتنفيذ مجموعة وا�صعة من الحلول الفعالة. تنت�صر هذه الدعوة للعمل 

الم�صترك في المقالت الدولية حول موا�صيع هامة ذو العالقة، مثل تمويل تقنيات وتنفيذ تدابير الكفاءة. 
ووفقًا لوكالة الطاقة الدولية، هناك فر�ص مماثلة للتعاون: “زاد عدد المنتجات وحجم التمويل ب�صكل كبير 

في ال�صنوات الأخيرة، مع ال�صندات الخ�صراء العامة والخا�صة، عقود اأداء الطاقة، اللتزامات الخا�صة، 
تمويل الب�صمة الكربونية والمناخ، وبنوك التنمية متعددة الأطراف والبنوك الثنائية والتي تقدم جميعها 

م�صادر متعددة لتمويل زيادة كفاءة ا�صتخدام الطاقة” )الوكالة الدولية للطاقة، a2014(. يعني هذا اأنه 
بينما يمكن للحكومة اأن تقود تطوير ودعم الأنظمة، ولكن نجاحها يعتمد اإلى حد كبير على الدعم القوي من 

القطاع الخا�ص )وخ�صو�صًا الموؤ�ص�صات المالية في المثال المذكور اآنفًا( لتطوير وتنفيذ الحلول، وت�صهيل 
النتقال اإلى اقت�صاد منخف�ص الب�صمة الكربونية.

استنتاجات  .4
ل بد من المزيد من العمل لدعم انتقال الموؤ�ص�صات نحو تخفي�ص حاد في انبعاثات الكربون. ل ينبغي اأن يتنظر 

القطاع الخا�ص الحكومة لتنفيذ ال�صيا�صات والأهداف وليتحرك لتخاذ الإجراءات الالزمة. يمكن لل�صركات من 
خالل الم�صاركة في تنفيذ تدابير الكفاءة اأو تقديم حلول توؤدي اإلى هذا النتقال، اأن تتمكن من خف�ص التكاليف 

وتعزيز البتكار، والتما�صي مع �صيا�صات الحكومة، ورفع م�صتواها ومكانتها ك�صركات مبتكرة، ومواطنين م�صوؤولين 
وزيادة ولء الموظفين و التعامل مع العمالء و اأ�صواق ومنافذ تمويل جدد، وتحفيز تقديم حلول نحو اقت�صاد 

منخف�ص الب�صمة الكربونية.

تحقيق نسبة 
عالية من تخفيض 
استهالك الطاقة 
والمياه في القطاع 
الخاص يعتمد على 
قيادة الحكومة 
في تطوير وتطبيق 
مبادرات وحوافز 
ومعايير إضافية 
ودعم األنظمة، وأيضًا 
إلى حد كبير على 
الدعم القوي والقيام 
بالمزيد من األنشطة 
والتدابير المتعلقة 
بالكفاءة من قبل 
القطاع الخاص

أن الشركات التي 
تضع أهدافًا لتخفيض 
استهالك المياه 
والكهرباء تجعلها 
أكثر نجاحًا من 
الشركات التي ال 
تقوم بوضع األهداف
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ت
ك الطاقة والمياه في دولة اإلمارا

ستهال
ت كفاءة ا

ث في عقبا
ك الطاقة؟   |   بح

ستهال
ت كفاءة ا

سا
سيا

ص في اعتماد 
هي حواجز القطاع الخا

ما 

تهدف جمعية الإمارات للحياة الفطرية اإىل  املحافظة على الطبيعة واحلد من اأهم التهديدات وال�صغوط 
على البيئة. نحن نعمل مع الأفراد واملوؤ�ص�صات يف الإمارات واملنطقة من اأجل تطبيق حلول املحافظة 

البيئية وذلك من خالل البحوث العلمية، وتطوير ال�صيا�صات البيئية ومبادرات  التعليم والتوعية البيئية.
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