
 

 

 وجهة مستدامة في أبوظبيكترسخ مكانة جزيرة الجبيل  مبادرات بيئية رئيسة خمس

 
تسلط جزيرة الجبيل الضوء    ،مع اقتراب موعد اليوم العالمي للبيئة، الذي يوافق الخامس من يونيو  :2022يونيو    5أبوظبي،  

 في الجزيرة  ضمن التزامها بحماية التنوع البيولوجي والحياة البرية  يالبيئ  دعم النظامتسعى من خاللها إلى    مبادرات  خمسعلى  
الخطوات  العديد من  ، اتخذت جزيرة الجبيل  2020  عام  في يناير  منتزه قرم الجبيلمنذ افتتاح  ف  حتى تصبح وجهة صديقة للبيئة. 

 . ةالتعاون االستراتيجيمبادرات الشراكات و حفاظ على طبيعة الجزيرة وزيادة الوعي بأهمية البيئة من خالل إطالق لل الهامة

 

، تواصل جزيرة الجبيل العمل على تطبيق رؤية الوالد المؤسس لدولة  عالمياً ومع التركيز على مكانة أبوظبي باعتبارها مركزًا بيئيًا  
لحماية أشجار القرم والحفاظ على  اإلمارات العربية المتحدة، المغفور له بإذن هللا، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب هللا ثراه،  

 العاصمة وتعزيز النظام البيئي لدولة اإلمارات العربية المتحدة. فيأعدادها  

 
جزيرة الجبيل : "بالنسبة للشركة جزيرة الجبيل لالستثمار  مدير العمليات،  عبدهللا سعيد الشامسيالمهندس  وفي تعليق له، قال  

 . ي"نواصل تعزيز مكانة الجزيرة باعتبارها وجهة بيئية رائدة في إمارة أبوظبفإن كل يوم هو يوم عالمي للبيئة حيث 

البيولوجي ودعم الحياة البرية في أرجاء الجزيرة التي أصبحت وجهة تستقطب    للتنوعفخورون بما حققناه من تعزيز  "وأضاف:  
آالف الزوار، إلى جانب توقيعنا العديد من الشراكات االستراتيجية لدعم هذا التوجه. وندرك أهمية مواصلة العمل وبذل المزيد من 

تحقق الفائدة ألفراد المجتمع والحياة البرية على حد سواء  الجهود لتحافظ جزيرة الجبيل على مكانتها باعتبارها وجهة صديقة للبيئة  
 ."خالل السنوات القادمة

 
 :  وجهة مستدامة للحياة البرية والزائرينكخ مكانتها يترسلجزيرة الجبيل  قامت بهابيئية مبادرات  خمسنستعرض فيما يلي و 
 قرم الجبيل منتزه( 1

أول وجهة تعليمية وطبيعة وترفيهية في  بكونه    يتميزو   ،اإلماراتية  في العاصمةالبيئية    المعالمأشهر    من  الجبيل  قرممنتزه  عتبر  ي
  ،مثل األمير ويليامكبار الشخصيات    أعدادًا كبيرة من الزوار شملت  متنزهلاستقطب ا،  2020منذ افتتاحه في يناير  و أبوظبي.  

لنظام البيئي والتنوع التعريف بأهمية اإلى جانب    ،احرجمال الطبيعة السالستمتاع بافرصة    المنتزهتيح  يحيث    دوق كامبريدج،
في جميع أنحاء   للزوار  المعلومات الثقافية والبيئية  عرض   ، إضافة الىالقرمغابات  أكثر ما يميز المنتزه هو  و   البيولوجي الغني.

 .ال تنسىتجربة ممتعة المنتزه  ةزيار يجعل  مما، الموقع

 
 



العديد من برامج التوعية البيئية بالشراكة مع هيئة البيئة بأبوظبي وغيرها من المؤسسات البيئية في المنطقة، يقدم منتزه قرم الجبيل  
حيث تركز هذه البرامج بشكل أساسي على زيادة الوعي حول أهمية أشجار القرم وتنوعها البيولوجي الغني. كما تولي إدارة المنتزه  

ليمية لطالب المدارس ودعم برامج المسؤولية المجتمعية للشركات. إضافة إلى توفير الفرصة  اهتمامًا كبيرًا بتنظيم الرحالت التع
الستكشاف المنتزه برفقة فريق متخصص والتعرف على الطبيعة وتنوع الحياة البرية وأهمية أشجار القرم، إلى جانب تجربة زراعة  

 أشجار القرم والمشاركة في دعم النظام البيئي للجزيرة.
 
 المساهمين في المحافظة على البيئةأنشطة معينة للمستخدمين وفرص للمشاركة في : خصومات بادر تطبيق( 2

 بالعديد   قيامهملمكافأة أفراد المجتمع عند  أبوظبي  ب  أطلقته هيئة البيئة  الذيمن المساهمين في تطبيق "بادر"    قرم الجبيل  منتزه  يعد
نقاط من  الفوز بالللمستخدمين  حيث يتيح التطبيق    في حماية البيئة في جميع أنحاء أبوظبي.  همالبيئية التي تسا  الممارساتمن  

وهي: التدوير، والتحول، والزراعة، والمبادرة، والحفاظ على  بيئية:    سبعة مواضيعالمهام التي تستند إلى  من    العديد  تطبيقخالل  
يمكن المشاركة فيها تقليل استهالك المياه أو الطاقة، وخفض انبعاثات الطاقة، والمشاركة الفعالة، والتنقل. وتضمن المهام التي  

 تدويرها. و الكربون وإعادة استخدام األشياء  

 

  ،منتزهالتشمل الدخول المجاني إلى الممشى الخشبي في   ، والمكافآتب  الجبيل  قرممنتزه  يمكن للمستخدمين استبدال نقاطهم في  
 الكاياك.في قوارب التجديف  تجاربعلى  %10وخصم قرم، وأنشطة زراعة أشجار ال

 

 ( زراعة مليون شجرة قرم خالل السنوات الثماني القادمة3

المتحدة لزراعة   العربية  الجبيل ، تعهدت  2030مليون شجرة قرم بحلول عام    100ضمن أهداف دولة اإلمارات  شركة جزيرة 
 ألف شتلة في جزيرة الجبيل.  350أكثر من زرع تم   جرة إضافية في الجزيرة. وحتى اآلن،بزراعة مليون شلالستثمار 

 

من األصول الطبيعية في دولة اإلمارات العربية المتحدة. وإضافة إلى دورها في توفير مالذ    بالغ األهمية  اً تعد أشجار القرم جزء
في الجو  الغازات الدفيئة  نسبة  حياة البرية وتوليد األكسجين، يمكن أن تساعد أشجار القرم أيضًا في تقليل  عديد من أصناف اللل
مليون    1,35، ستساهم  منتزه القرم بالجبيلكتمال زراعة أشجار القرم في  تغير المناخ. وبمجرد اعتبر من األسباب الرئيسية لالتي تو 

 .اً من ثاني أكسيد الكربون سنوي اً إضافي اً طن 1150شجرة في التقاط 
 

 ( شراكة جزيرة الجبيل مع االتحاد للطيران 4

زراعة سيتم بموجبها    هذا العام، والتيوقعت شركة جزيرة الجبيل لالستثمار واالتحاد للطيران اتفاقية استراتيجية في وقت سابق من  
هذه المبادرة الجديدة إدخال قنوات مائية جديدة  وتتيح على مدى السنوات الخمس المقبلة في جزيرة الجبيل.قرم ألف شجرة  182

مع   ستراتيجيةتساعد هذه الشراكة االكما  لمحيطة بجزيرة الجبيل.المائية الزيادة تدفق المد والجزر الطبيعي إلى مناطق األراضي 
إلى   من أنحاء العالمالزوار العديد من في أبوظبي، وجذب  بارزةاالتحاد للطيران في الترويج لجزيرة الجبيل كوجهة سياحية بيئية 

 الجزيرة.

 



 بنك اإلمارات دبي الوطني يتعهد بزراعة المزيد من أشجار القرم في جزيرة الجبيل ( 5
شركة جزيرة الجبيل لالستثمار في دعم    إلىجهودها أيضًا    ضمتيعتبر بنك اإلمارات دبي الوطني واحدًا من المؤسسات التي  

بجميع عمالئه الجدد عبر    من خاللها  االستدامة في اإلمارات العربية المتحدة، حيث تم اإلعالن عن مبادرة مميزة يرحب البنك
  3000، حيث تشمل المبادرة زراعة أكثر من  في خطوة من شأنها دعم وتمكين التنمية المستدامة  إهدائهم أشجارًا في جزيرة الجبيل

 شجرة في الجزيرة.

 
 -انتهى-

 

 نبذة عن منتزه القرم بالجبيل 

يتضمن المنتزه ممرًا خشبيًا متعرجًا عبر  منتزه القرم بالجبيل، الوجهة السياحية المستقلة التعليمية والطبيعية والترفيهية األولى من نوعها في إمارة أبوظبي.  
دقيقة عن مطار أبوظبي الدولي،   22غابات القرم يتيح للضيوف استكشاف روح أبوظبي. يتميز المنتزه بموقعه في جزيرة الجبيل بأبوظبي، والتي يبعد 

 ن دبي مارينا.دقيقة ع 60دقيقة عن الخالدية، و 24دقيقة عن جزيرة الريم، و 21دقيقة عن جزيرة ياس، و 14و
 

 . park.jubailisland.aeلمزيد من المعلومات، يرجى زيارة 
 

https://park.jubailisland.ae/

