EES - Endorsement
التنمية المستدامة هدف أساسي من األهداف التي قامت عليها سياسة اإلمارات العربية المتحدة والتي تحرص
 ولقد كانت وزارة الشؤون. على ترشيد الطاقة وتوفير مصادرها لما لذلك من دور في خلق بيئة نظيفة وخضراء
االجتماعية من أوائل الوزارات في الدولة التي عملت على ترشيد الطاقة في مبانيها ومراكزها ومؤسساتها
 مبنى حيث وجهت الوزارة جميع الموظفين والعاملين في الوزارة على ترشيد الطاقة/40/ والتي يتجاوز عددها
،عبر النشرات والرسائل بالبريد اإللكتروني وبينت لهم االجراءات الكفيلة بترشيد الطاقة ليس في الوزارة فحسب
 وقد تضمنت تلك التوجيهات االقتصاد في استهالك الكهرباء،وإنما في منازلهم وحياتهم العامة والخاصة
 كما عنت الوزارة. باإلضافة إلى االقتصاد باستخدام الورق في المراسالت،والماء والحد من االستخدام المفرط فيهما
بإعادة التدوير وما إلى ذلك من إجراءات كفيلة بالحد من استهالك الطاقة وإنجاز بيئة صحية ونظيفة تحفظ الثروة
 وقد انضمت وزارة الشؤون االجتماعية لبرنامج. وتحمي البيئة لنورثها ألجيالنا القادمة حتى يتمتعوا بحياة رغيدة
 وأعلنت التزامها في الحد من إنبعاث ثاني أكسيد الكربون واستهالك الطاقة في2012 نجم طاقة اإلمارات في سنة
 وستستمر تلك المبادرة أيضا2013 – 2011  كما نفذت مبادرة رعاية خضراء ضمن استراتيجتها للسنوات. مرافقها
. 2016 – 2014 للدورة االستراتيجية الثالثة
وإن وزارة الشؤون االجتماعية التي تصدر هذا الكتاب التوعوي " نجم طاقة اإلمارات " بالتعاون مع شريكها
االستراتيجي" اتصاالت" " وشركة باسيفيك كونترولز" تحرص على أن يكون ترشيد الطاقة والحفاظ على البيئة ثقافة عامة يلتزم بها جميع المواطنين والمقيمين
 ونأمل أن يجد الجميع في هذا الكتاب كل ماهو ضروري الرشادهم عن الطرق السليمة، على أرض اإلمارات الطيبة لتكون اإلمارات نموذجا يحتذى بين دول العالم كافة
.. لتقليل البصمة الكربونية لدولة اإلمارات العربية المتحدة
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Sustainable development is a key objective of United Arab Emirates policy, which is keen to rationalize and provide energy sources given
their role in creating a clean and green environment. Ministry of Social Affairs was one of the first ministries in UAE that worked on energy
efficiency in its buildings, centers and institutions, which is more than 40 buildings where the ministry guided all employees on energy
conservation through newsletters and e-mail messages that showed them the measures to rationalize energy not only in the ministry, but
in their homes and their public and private lives, those directives included the conservation in consumption of electricity and water and
reduce excessive use, in addition to conserving the use of papers in correspondences. The ministry was also involved in recycling and
other measures to reduce energy consumption and achieve a healthy and clean environment which will preserve wealth and protect the
environment to bequeath to future generations to enjoy prosperous life.
Ministry of Social Affairs joined Emirates Energy Star program in 2012 and declared its commitment to reduce energy
usage and carbon footprint in its facilities. The ministry also carried out green care initiative in its strategy for years
2011-2013 and this initiative will remain for the third session strategy 2014-2016.
Ministry of Social Affairs issues this case study “Emirates Energy Star” in collaboration with its strategic partner Etisalat and Pacific
Controls to ensure that energy and environmental conservation is general culture adhered by all citizens and residents of the UAE to be
a model followed by all nations of the world, and we hope that everyone will find in this book all that is necessary to instruct them on the
proper ways to reduce the carbon footprint of the United Arab Emirates.
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