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 في القطاعين الحكومي والخاص  مارة رأس الخيمةأفضل الممارسات البيئية  في إمبادرة 

 " 3102الدورة الثانية  "

 

 نبذة

تعمل هيئة حماية البيئة والتنمية بشكل دائم على نشر الوعي البيئي بين فئات المجتمع المختلفة، وتنمية الحس  
لق اطلقت الهيئة الدورة الثانية من مبادرة أفضل الممارسات البيئية في إمارة رأس بالمسؤولية البيئية،  ومن هذا المنط

المحلي )الحكومي ، وتستهدف في دورتها الحالية القطاع 3103الماضي  الخيمة،  والتي انطلقت أولى دوراتها في العام 
رة ولضمان استمرارية النتائج في إمارة رأس الخمية،  وذلك لتعزيز جودة الحياة في إإلما( الفندقي)والخاص  (واالتحادي

التي تحققت خالل الدورة األولى،  والتي عملت على نشر الوعي البيئي بين فئات المجتمع،  وتقدير وتشجيع اإلسهامات 
 .البارزة في مجال المحافظة على البيئة من قبل المؤسسات بتطبيق أفضل الممارسات البيئية وتحقيق التنمية المستدامة

 

 درةأهداف المبا

 واألفراد بإمارة رأس الخيمة (الفندقي)والخاص  (المحلي واالتحادي)الحكومي رفع مستوى الوعي البيئي بين القطاع   .0

تفعيل دور الهيئة في تقديم االستشارات البيئية والمساندة والدعم للمبادرات البيئية، وذلك باالعتماد على خبرات الهيئة   .3
 في هذا المجال وموظفيها

حملة ساعة األرض، يوم البيئة )لالحتفال عبر مجموعة من األنشطة التوعوية ألهم المناسبات البيئية  التعاون المشترك  .2
 (.......،  الوطني، يوم البيئة العالمي

 مساهمة جميع القطاعات في خلق بيئة صحية مستدامة وبالتالي تحقيق رؤية ورسالة الهيئة  .4

 على البيئة من قبل المؤسسات الساعية إلى التميز و االبتكار تقدير وتشجيع اإلسهامات البارزة في مجال المحافظة  .5

 

 الفئات المستهدفة

 الدوائر المحلية في إمارة رأس الخيمة  .0

 الجهات االتحادية العاملة في إمارة رأس الخيمة  .3

 في إمارة رأس الخيمة( الفندقي)القطاع الخاص   .2

 

 المعايير األساسية للمبادرة

 وعقد شراكات بيئية( مسابقات/ حمالت/ مبادرات/ ورش عمل/ ندوات / محاضرات ) يةفعاليات بيئ تنظيم   .0

 تعزيز الرقعة الخضراء  .3

 التقليل من استخدام الورق  .2

 لكهرباءاستهالك اترشيد   .4

 بكفاءة إدارة النفايات  .5

 استهالك الماءترشيد   .6

 بيئة العمل الداخليةتحسين   .7
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 بيئيةوعقد شراكات (مسابقات/حمالت/مبادرات/ورش عمل/ندوات/محاضرات) ات بيئيةفعالي تنظيم  المعيار األول

تنمية الوعي بالقضايا البيئة المختلفة وتفعيل مشاركة المؤسسات والجمهور في البرامج البيئية المتنوعة، وذلك بتنظيم  
 .كات بيئية، فضال عن عقد شرا المتعلقة بالبيئة العديد من الفعاليات واألنشطة المختلفة

  ةالفرعي المعايير

والموظفين  المتعامليندعم وتنظيم أنشطة ومبادرات بيئية من خالل تنظيم عدد من الفعاليات والحمالت البيئية لتوعية   .0
 .بالفعاليات واألنشطة والمناسبات البيئية

 .ئة والتنمية في اإلمارةفي الفعاليات التي تنظمها هيئة حماية البيمن جانب الجهة أو موظفيها المشاركة   .3

 .عقد شراكات مع المؤسسات المعنية بالبيئة لضمان تبادل المعرفة البيئية  .2

 مؤشرات القياس

 المرتبطة بالمعيار

 3102  والندوات وورش العمل التي عقدتها الجهة المشاركة في الموضوعات البيئية المختلفة عدد المحاضرات

 3102خالل عام  قامت بها الجهة المشاركة التوعية البيئية التيعدد حمالت 

 3102خالل عام بشأن موضوعات بيئية  التي نظمتها الجهة المشاركة عدد المسابقات الداخلية

 3102خالل عام  عدد المبادرات البيئية التي أطلقتها وتبنتها الجهة المشاركة

 3102خالل عام  مبادرةال  في إطارالمشاركة  الجهةعدد الشراكات البيئية التي ابرمتها 

 

 تعزيز الرقعة الخضراء المعيار الثاني

أو في محيطها الخارجي بهدف تحسين المنظر الجمالي باالعتماد على  المشاركة تانى الجهامببتعزبز الرقعة الخضراء  
 .عزيز مفهوم المدن المستدامةتأيضا في النباتات المحلية التي تستهلك كميات قليلة من المياه ، وهو ما يساعد 

  ةالفرعي المعايير

 (. إن أمكن)ة نشر الرقعة الخضراء داخل أوخارج مبنى الجهة المشارك  .0

 .المنظر الجمالي للرقعة الخضراء  .3

 .مدى إستخدام النباتات المحلية التي تستهلك كميات قليلة من المياه  .2

 3102خالل عام  لمشاركةاالتي تم زراعتها داخل الجهة   من النباتات المحلية عدد الشتالت الجديدة مؤشر القياس

 3102خالل عام أو فروعها ة التي تم زراعتها في المحيط الخارجي للجهتات  المحلية من النباعدد الشتالت الجديدة 

 

 التقليل من استخدام الورق المعيار الثالث

التقليل من استهالك الورق وتحويل أماكن العمل إلى مواقع صديقة للبيئة، حيث يتم االعتماد بشكل أكبر على المراسالت  
ل كامل في الحفظ والمراسالت واألرشفة، وغيرها اإللكترونية والتركيز على استخدام التقنيات الحديثة واالستفادة منها بشك

 .من األنشطة

 ةالفرعي المعايير

 .مستوى نشر وتوعية الموظفين بأهمية التقليل من استخدام الورق  .0

 .فعاليات ترشيد استهالك الورق وإساليب إعادة تدويرها  .3

 .تنويع قاعدة التوعية لجميع فئات المجتمع  .2

 مقارنة بالعام السابق 3102في مصروف القرطاسية خالل عام قيمة الترشيد  مؤشر القياس

 3102وزن األوراق التي وردتها الجهة المشاركة لمصانع إعادة التدوير خالل عام 

 

 ءالكهربا ستهالكاترشيد  المعيار الرابع

الحفاظ على هذه الموارد وتوفير الفائض عن الحاجة بهدف  الكهرباءتوعية أفراد المجتمع بأهمية التقليل من استهالك  
، من مثل إستخدام اإلضائة الطبيعية أو كهرباءالحيوية،  وذلك من خالل وضع برنامج أو حلول مناسبة لترشيد استهالك ال

 .للحد من هدرها وبالتالي يتحقق الهدف في حماية البيئة وتنميتها كهرباءامتالك أجهزة من شأنها ترشيد عملية استهالك ال

 ةفرعيال المعايير

 .البرامج والجهود التي تبذلها الجهة المشاركة في مجال ترشيد استهالك الكهرباء في مبانيها  .0

 ( Power Saving Lamps) ، كاستخدام مصابيح الترشيد الترشيد في استهالك الطاقة الكهربائية  .3

 السابقمقارنة بالعام  3102قيمة الترشيد في استهالك الكهرباء خالل عام  مؤشر القياس
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 بكفاءة إدارة النفايات المعيار الخامس

توعية العمالء والموظفين في الدائرة بأهمية المحافظة على النظافة، وأهمية فرز النفايات من المصدر واالستفادة من  
على جمعها وتدويرها، وغرس حب النظافة والمحافظة على سالمة البيئة واإلسهام في نشر الثقافة العامة للمحافظة 

   .النظافة واالهتمام بصحة البيئة

  المعايير الفرعية

  .وضع خطط عامة إلدارة النفايات  .0

 .فرز النفايات من المصدر وإعادة تدويرها  .3

االستهالكي من خالل تعميم فكرة فرز  حث العمالء والموظفين على المشاركة في المحافظة على البيئة وتغيير سلوكهم  .2
 .النفايات

 3102خالل عام  المخصصة إلعادة التدويرالجديدة عدد صناديق النفايات  ياسمؤشر الق

 

 استهالك الماءترشيد  المعيار السادس

التوعية بأهمية المياه واإلستفادة منها بصورة أفضل والترشيد في استهالكها بمشاركة جميع أفراد المجتمع في التقليل من  
 .ل أفضل للجميع، حيث أنه سلوك ديني ووطنياستهالك المياه، وتوفيرها لضمان مستقب

 المعايير الفرعية

 .توفير المنشورات والبروشورات التثقيفية التوعوية  .0

 ترشيد استهالك المياه كاستخدام جهاز توفير المياه  .3

 مقارنة بالعام السابق 3102قيمة الترشيد في استهالك المياه  خالل عام  مؤشر القياس

 

 بيئة العمل الداخليةحسين ت المعيار السابع

على الموظفيين االهتمام بالبيئة والمحافظة عليها،  وذلك بتطبيقهم ألفضل الممارسات المسؤولة والصديقة للبيئة في مجال  
 بيئة العمل الداخلية لكل موظف،  وبالتالي توعية عمالئهم الداخليين والخارجيين

 المعايير الفرعية

 (.والمتعاملللموظف )حظر التدخين في مواقع العمل الداخية  اصدار لوائح داخلية حول  .0

 (.المنظفات العامة، األثاث المكتبي)استخدام منتجات صديقة للبيئة كـ   .3

 .توفير اإلضاءة الطبيعية والتهوية في مكاتب العمل  .2

 .تستهلك القليل من الماء التي  إضافة نباتات الزينة  .4

 .سالمة والبيئةمبادرات للحفاظ على الصحة وال  .5

 3102عدد اللوائح الداخلية التي تم إصدارها بشأن  المحافظة على البيئة خالل عام  مؤشر القياس
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المؤشرات العامة التي يجب توفير معلومات عنها  م

 من جانب الجهات المشاركة

المستوى 

 المرجعي

2102 

المستوى 

 المستهدف

2102 

المستوى 

المحقق 

2102 

 

 األدلة المطلوبة

القرار المعتمد بتشكيل الفريق     المبادرة من الجهة المشاركة المشاركين فياألفراد عدد  0
 البيئي

والندوات وورش العمل التي عقدتها الجهة  عدد المحاضرات 3

 المشاركة في الموضوعات البيئية المختلفة
  

اسم  -قائمة المشاركين-صور 
 م الفعاليةمستندات تنظي-المحاضر

والروالت واللوحات   (بروشورات/ نشرات )عدد المطبوعات  2

الثابتة التي صممتها و انتجتها الجهة المشاركة بشأن موضوعات 

 بيئية

  

صور من –نسخ من المطبوعات  
 الروالت واللوحات

4 
   التوعية البيئية التي قامت بها الجهة المشاركةعدد حمالت 

الفعالية مستندات تنظيم  –صور  
قائمة بأسماء أو أعداد  –

 المشاركين

بشأن  التي نظمتها الجهة المشاركة عدد المسابقات الداخلية 5

 موضوعات بيئية 
  

 المسابقةمستندات تنظيم  –صور  
 – قائمة بأسماء المشاركين –

  شهادات تكريم الفائزين

6 

   كةعدد المبادرات البيئية التي أطلقتها وتبنتها الجهة المشار

مستندات تنظيم  –صور  
قائمة بأسماء أو  – المبادرات

تقارير عن  -أعداد المشاركين

 انجازات كل مبادرة

في الجهة  عدد األخبار والتحقيقات المنشورة عن فعاليات المبادرة 7

 مختلف وسائل اإلعالمب المشاركة 
  

الروابط اإللكترونية الخاصة  
نسخة من  –باألخبار والتحقيقات 

  صحفال

   بشأن األنشطة البيئية الجهة المشاركة  الميزانية التي أنفقتهاحجم  8
بشأن هذا  النتائج المالية المعتمدة 

 البند

  في إطارالمشاركة  الجهةعدد الشراكات البيئية التي ابرمتها  9

 مبادرة ال
  

نسخ من اتفاقيات الشراكة  
 المعتمدة 

01 

   لمخصصة إلعادة التدويرالجديدة اعدد صناديق النفايات 

صور فوتوغرافية لهذه الصناديق  
مع أدلة مستندية تثبت عملية 
توريد هذه الصناديق للجهة 

 الحكومية أوالخاصة

00 

   قيمة الترشيد في استهالك المياه  خالل العام مقارنة بالعام السابق

للعامين  المياهفواتير استهالك  
والنتائج المالية  2102و 2102

عتمدة  للجهة الحكومية أو الم
 المتعلقة بهذا المصروف الخاصة

03 
قيمة الترشيد في استهالك الكهرباء  خالل العام مقارنة بالعام 

 السابق
  

فواتير استهالك الكهرباء للعامين  
والنتائج المالية  2102و 2102

المعتمدة  للجهة الحكومية أو 
 المتعلقة بهذا المصروف الخاصة

التي تم زراعتها داخل من النباتات المحلية الت الجديدة عدد الشت 02

 الجهة  
  

صور فوتوغرافية لهذه الشتالت  
مع أدلة مستندية تثبت عملية 
توريد الشتالت مصنفة  للجهة 

التي تم زراعتها في من النباتات المحلية عدد الشتالت الجديدة  04 المعنية

 أو فروعها  لمشاركةاالمحيط الخارجي للجهة 
  

 

تي تم إصدارها بشأن  المحافظة على البيئة عدد اللوائح الداخلية ال 05

 في الجهة المشاركة
  

نسخة معتمدة من لوائح  
 المحافظة على البيئة

مقارنة بالعام عام لاقيمة الترشيد في مصروف القرطاسية خالل  06

   السابق
النتائج المالية المعتمدة المتعلقة  

بمصروف القرطاسية لعامي 
 2102و  2102

وراق التي وردتها الجهة المشاركة لمصانع إعادة وزن األ 07

 التدوير 
  

مستندات توريد األوراق إلى  
 مصانع إعادة التدوير


