
 



 اسم املبادرة

 لبيئة مستدامةرقابة ناعمة 

 رؤية املبادرة

 للعمل امليداني والرقابة على أسواق السمك  الكوادر الوطنية النسائيةتحفيز 

 اهداف املبادرة 

واستدامة مواكبة توجهات الدولة في تمكين املرأة واثبات قدراتها في العطاء وتطبيق أفضل املمارسات في مجال حماية البيئة  -

 مواردها

رفع مستوى الوعي واملعرفة البيئية ودرجة اإلملام و االلتزام بالقوانين االتحادية واملحلية ذات العالقة بحماية البيئة  -

 واستدامة مواردها لدى مختلف فئات املجتمع

 تعزيز التطوع في العمل البيئي امليداني -

 واالبتكار لتوفير الحلول للقضايا البيئية أو ترسيخ مفهوم االستدامةتشجيع املؤسسات وفرق العمل على التميز في البحث  -

 املوائمة مع االستراتيجية 

احتلت مبادرة رقابة مجتمعية لبيئة مستدامة املركز الثاني في أولويات املبادرات واملشروعات االستراتيجية التي أطلقتها الهيئة خالل 

، وأيضا كانت هي الوسيلة الفنية األكثر أهمية لتحقيق متطلبات متعاملي الهيئة من خالل تحليل منزل الجودة كأداة وقدرة  2018عام 

مع العناصر  2021تحليلية للتخطيط االستراتيجي للجودة وإعادة تصميم الخدمات ؛  وذلك نظرا لتوائم املبادرة  مع رؤية اإلمارات  

 التالية:

األول: متحدون في املسؤولية )مواطنون إماراتيون يتحلون بالطموح واإلحساس باملسؤولية)غرس االحساس باملسؤولية وما يتعلق بها 

من حيادية وشفافية ونزاهة في تنفيذ االعمال الرقابية باعتبارهن عضوات فاعالت في سلطة مختصة ومتخصصة( يرسمون بثقة 

، مستندين في ذلك معالم مستقبلهم، ويشاركون بفاع
ً
 مترابطا

ً
 حيويا

ً
لية في بيئة اجتماعية واقتصادية دائمة التطور، ويبنون مجتمعا

لى إلى األسرة املستقرة والتالحم االجتماعي والقيم اإلسالمية املعتدلة والتراث الوطني األصيل ) من خالل تعزيز دور املراة في الحفاظ ع

 
ً
 لدور املرأة في املجتمع االماراتي منذ القدم(. املوارد الحية وضمان استدامتها وصال

الثالث: متحدون في املعرفة )الطاقات الكامنة لرأس املال البشري املواطن توظف اإلمارات كافة الطاقات الكامنة لرأس املال البشري 

والخاص،)تمكين الكادر املواطن املواطن، عبر تعظيم مشاركة اإلماراتيين وتشجيع الريادة وبناء القيادات في القطاعين الحكومي 

 النسائي( وجذب أفضل الكفاءات والحفاظ عليها( 

:إماراتيون يتمتعون برغد العيش، ويهنؤون بحياة مديدة  الرابع: متحدون في الرخاء )جودة حياة عالية في بيئة معطاءة مستدامة

انات(، ويحظون بنظام تعليمي من الطراز األول، ونمط وبصحة موفورة)مراقبة جودة االسماك ودرجة جودة الهواء ونوعية مياه الخز 

حياة متكامل تعززه خدمات حكومية متميزة)تمكين العنصر النسائي املواطن(، وتثريه أنشطة اجتماعية وثقافية متنوعة في محيط 

 سليم وبيئة طبيعية غنية.

الهيئة  أهداف و ورسالة ورؤية الطبيعية، املوارد واستدامة البيئة حماية في الخيمة رأس حكومة وتوجهات كما تتواءم املبادرة مع رؤية 

الصلة باملبادرة واملتمثلة في توفير الحماية واإلدارة املستدامة للتنوع الحيوي واملوارد الطبيعية ، وتعزيز مشاركة  ذات االستراتيجية

 قطاعات املجتمع في الرقابة والتوعية البيئية وغيرها .

 وصف املبادرة

مبادرة رقابة مجتمعية  ناعمة لبيئة مستدامة هي مبادرة مبتكرة ومتفردة ورائدة عامليا أطلقتها هيئة حماية البيئة والتنمية برأس 

الخيمة بهدف تمكين املرأة من التطوع في عمليات الرقابة البيئية وتقديم خدمات القياس والتوعية البيئية من أجل بيئة مستدامة ؛ 



موظفات حكوميات  –رة على مستوى العالم تقوم جهة حكومية بدعوة املراة بمختلف الفئات )ربات منازل حيث أنه وألول م

منسوبات ومتطوعات بالجمعيات والنوادي واملراكز –طالبات  –قيادات تربوية ومعلمات  –بالقطاعين الحكومي االتحادي واملحلي 

االعالميات( للقيام بدور رقابي على أسواق السمك واملطاعم والسواحل  -مم ذوات اله –العامالت في املهن املساعدة  –االجتماعية 

والشواطىء ؛ فضال عن تقديم خدمة قياس جودة الهواء ونوعية مياه الخزانات باملطاعم واملنازل واملؤسسات الحكومية والتعليمية ، 

ت ومراقبي الهيئة في اتخاذ القرار  بتوقيع  مخالفات على وبالتالي تقوم املتطوعات ألول مرة بإبداء مالحظاتهن ومشاركتهن مع موظفا

متطوعة  126عدم اإللتزام باالشتراطات البيئية وفقا للقوانين البيئية االتحادية واملحلية ، وحتى تاريخه بلغ عدد املتطوعات في املبادرة 

، وتعليمية واجتماعية بخالف ربات املنازل جهة حكومية  18جنسيات ومن إمارات مختلفة ومن مختلف القطاعات تمثلن  9من عدد 

عملية زيارة رقابية وعمل مسوحات بيئية للمنازل واملطاعم وأسواق ومتاجر بيع األسماك ومناطق  86حيث قمن حتى اآلن بتنفيذ عدد 

اإلنزال السمكي والسواحل والشواطىء واملؤسسات الحكومية ، وبلغت درجة سعادة املتطوعات بفكرة املبادرة املبتكرة وطريقة 

% ، 83.55% ،وبلغت درجة سعادة موظفي الهيئة بهذه املبادرة نسبة 89% ، في حين بلغت درجة سعادة املجتمع بها 86تطبيقها نسبة 

احتلت مبادرة وأسهمت املبادرة بشكل كبير في تصدر هيئة حماية البيئة ملؤشر السعادة الوظيفية على مستوى حكومة رأس الخيمة ، و 

،  2017ستراتيجية التي أطلقتها الهيئة خالل عام رقابة مجتمعية لبيئة مستدامة املركز الثاني في أولويات املبادرات واملشروعات اال 

وأيضا كانت هي الوسيلة الفنية األكثر أهمية لتحقيق متطلبات متعاملي الهيئة من خالل تحليل منزل الجودة كأداة وقدرة تحليلية 

 22تفرد املبادرة عامليا من خالل واحتفت وسائل االعالم املحلية واإلقليمية بللتخطيط االستراتيجي للجودة وإعادة تصميم الخدمات ، 

  برنامج األمم املتحدة اإلنمائيجهة دعما كبيرا النجاح املبادرة يأتي على رأسها مكتب  27مقاال وتحقيقا وتقريرا وخبرا عنها ، وقدمت 

(UNDP بالدولة الذي وافق على توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية تشكل مبادرة )مستدامة ركيزتها  رقابة مجتمعية  ناعمة لبيئة

األساسية ،هذا باإلضافة لالتحاد النسائي ، ومنتدى املرأة الخليجية ، وجمعية اإلمارات للحياة الفطرية ، وتوجت هذه املبادرة نظرا 

صاحب لدورها في تعزيز توجه دولة اإلمارات لتمكين املرأة وتعزيز دورها في املجتمع ودعم البيئة املستدامة باملوافقة السامية من 

السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو املجلس األعلى حاكم رأس الخيمة )حفظه هللا( على رعاية سمو الشيخة آمنة بنت سعود 

 بن صقر القاسمي للمبادرة .

 نطاق املبادرة 

يتم تنفيذ هذه املبادرة على أسواق األسماك في االمارة )سوق السمك رأس الخيمة، سوق السمك املعيريض( ومراكز االنزال  -

 السمكي  والبيع في املراكز التجارية. 

فياس جودة الهواء واملياه في املنازل واملطاعم واملؤسسات واملراكز التجارية والقطاع الفندقي واملساجد واملراكز الصحية  -

 ومراكز التجميل اضافة الى الرقابة على السواحل والشواطئ 

 

 النتائج املتوقعة

 األسماكبالتشريعات السارية ذات العالقة بتداول مستوى االلتزام  ارتفاع -

 ارتفاع مستوى الوعي البيئي بين الفئات املجتمعية املستهدفة  -

 اقبال املرأة على العمل في املجال البيئي  -

 االقبال على العمل البيئي التطوعي  -

  توفير بيئية صحية سليمة بين القطاعات التي يتم زيارتها من خالل التقارير التي يتم ارسالها وماتحويه من نصائح وارشادات  -

 الفئات املستهدفة من املبادرة

  املرأة بجميع فئات املجتمع  -

 املسؤوليات



زيارة اسواق السمك والتأكد من تطبيق القوانين املتعلقة ، زيارات ميدانية للقطاعات املستهدفة واجراء املسوحات  :الكادرالنسائي

 .البيئية

على كيفية رقابة جودة األسماك والتأكد من سالمتها وضمان فهمهم  النسائيالكادر الوطني تدريب وتأهيل  :ادارة االستدامة البيئية 

  للتشريعات ذات العالقة

 تحليل عينات املياه التي يتم احضارها واالفادة بالنتائج الدارة التوعية البيئية .

 داخلي : توفير االجهزة والتدريب للمتطوعات حول كيفية قياس جودة الهواء ال ادارة الرقابة البيئية

 تقوم باتخاذ القرارات املتعلقة بالتوصيات الصادرة نتيجة الزيارات وتخصيص املوارد الالزمة لتطبيقها. اإلدارة العليا:

 خطة العمل

 مرفقة

 متطلبات تنفيذ املبادرة )املالية/البشرية/املادية(

 املتطلبات املالية:

 (تقارير التسليم املجروش/املطبوعات ) بوستر احجام السمك/ ارشادات الثلج  -

 املحاضرات )لقاءات الصيادين /محاضرات توعية الصيادين( -

 الضيافة  -

 الحوافز   -

 اللوجستيات )القفازات/مسطرة القياس( -

 املتطلبات البشرية:

 تطوعات لعمل الزيارات برفقة واشراف احدى موظفات الهيئة تشكيل فريق من امل -

 املتطلبات املادية:

 + بنزينللتنقلتوفير سيارة  -

 توفير مسطرة لقياس أحجام األسماك وأداة قياس احجام السلطعونات القشرية.  -

 توفير كاميرا للتصوير والتوثيق -

 توفير قفازات   -

 توفير زي املبادرة  -

 طباعة بطاقات للمتطوعات -

 الية التسويق:

 يتم التسويق للمبادرة من خالل:

 )تويتر/انستقرام/فيسبوك/يوتيوب(وسائل االتصال األجتماعي  -

 البريد اإللكتروني للهيئة -

 وسائل االتصال الجماهيري بمختلف انواعها )املقروءة واملسموعة واملرئية(  -

 

 طرق التغلب   الصعوبات واملعوقات 

عدم تقبل الكادر النسائي في عمليات الرقابة من  -

 الفئات املستهدفة 

 العائق اللغوي  -

في عدم السماح من األسرة معوقات اجتماعية  -

 للمواطنة بزيارة سوق السمك

 مخاطر االمن الشخص ي   -

 

من الهيئة في املراحل االولى من تنفيذ االستعانة بالعنصر الرجالي 

 املبادرة.

 االستفادة من املهارات اللغوية  للعنصر النسائي 

مراعاة العادات والتقاليد وشرح أهمية مشاركة الكوادر  النسائية 

 املواطنة لألسر. 

مراعاة توقيت الزيارات بأن تكون نهارية وتعزيز الهوية املؤسسية   

خدام بطاقات الهوية ووسائل االنتقال للمشاركات من خالل است



 

 

 عدم تقبل اصحاب املنازل بالدخول الى املنزل وعمل املسوحات

 

 

 عدم تقبل بعض املطاعم بالدخول الى املطابخ

 

 

 

 

 ضمان سرية الجهات التي تتم زيارتها من قبل املتطوعات 

الخاصة باملؤسسة وتوضيح أنهن موظفات عموميات بحكومة رأس 

 الخيمة 

تم تصميم بوستر يوضح انشطة املبادرة مع وضع الشعار الحكومي و 

توقيع االدارة العليا ، اضافة الى اعطاء اصحاب املنازل نبذة عن 

 ملطمئنتهم .املبادرة قبل الشروع ببدء املسوحات وذلك 

الشرح للمطاعم انشطة املبادرة وان الهيئة تقوم فقط بدورها 

البيئي تجاه املطاعم وذلك ضمن صالحيتها التي تنحصر ضمن 

 النطاق البيئي فقط وليس له عالقة باملخالفات الصحية .

 

يتم التوقيع على تعهد حفظ السرية والخصوصية للمنازل او 

 يتم زيارتها املطاعم او املؤسسات او اي جهة

 الشراكات 

شراك القطاعات خطط في مراحل تنفيذها املتقدمة إ. ومن املاصة بهيئة حماية البيئة والتنميةتعتبر املبادرة من امللكيات الخ

ودائرة بلدية  في مجال تقديم خدمات النظافة العامة ألسواق األسماك الخدمات العامةدائرة الحكومية والخاصة ذات الصلة مثل 

 قسم رقابة االغذية في عمليات تحليل عينات االسماك رأس الخيمة

من خالل قياس جودة الهواء واملياه في  و الهيئة العامة للشؤون االسالمية واالوقافوقياس جودة الهواء واملياه في مراكز التجميل ،  

 ايضا من خالل زيارات املراكز الصحية . منطقة راس الخيمة الطبيةاملساجد  و 

من أجل تنظيم وتوعية الباعة ومتداولي األسماك حول التشريعات ذات  جميعات الصيادين في إمارة رأس الخيمةباالضافة إلى 

 العالقة. 

 خطة التوسع والتطوير 

 املرحلة االولى: أسواق األسماك الرئيسية )راسالخيمة/املعيريض( 

 املرحلة الثانية: مناطق اإلنزال السمكي في أسواق األسماك الرئيسية 

  قياس جودة الهواء واملياه في املنازل واملطاعم واملؤسسات املرحلة الثالثة: 

 قياس جودة الهواء واملياه في املراكز التجارية والفنادق واملراكز الصحية و مراكز التجميل واملساجد  املرحلة الرابعة :  

 قياس النتائج

يتم قياس مدى نجاح املبادرة من خالل استبيان رأي يوزع على املستهلكين ملعرفة مدى رضاهم عن جودة االسماك التي تباع في 

 االسواق إضافة إلى مجموهة من مؤشرات األداء وهي كالتالي:

 املخالفات  عدد -

 عدد الزيارات لكل القطاعات املحددة -

 نسبة رضا املجتمع عن املبادرة  -

 نسبة سعادة املتطوعات  -
 

 


