جائزة اإلستدامة البيئية
املقدمة

في اطاييسعا ييئ احمايةاالسمييةاطلتماييةايطلحقلمييةافي احالمييداطلحقلمييةاطلل يح طلةايحالملييسالع مييةايحيهمتييس ا
صساباطل لياطلشمخا ئي اتناصلعاطللس ل اعضياطللهلساطألعلىالالحاس ااسكماإلسعةاعأس طلخملةا
 افظهاهللاا -في االسميةاطلتمايةايط يح طلةاطللييطع اطلاتمئميةايطشيعط ايلحستئيةا يلياطلشيمخالالي اتينائي اطللس ل ايل اطلئت ايعامساطللهلساطلحقفمذي،اقسل اطلتماةاتساالقاهسازةاطإل ح طلةاطلتمامةا علسا
ألح ط اطلتماةاطال حعطحمهمةاذط اطلصلةاتسلهسازةايطللحلثلةاف احئزمزالشسعكةاطللاسعس طلاكيلمةاف ا
طلحيعمةاطلتمامةايخفضاطلتصلةاطلتمامةايطشعطكتماف اطلل يسحلةافي اعفيسال يحيواطلييع اطلتماي اطحهيس ا
كسفةافاس اطللهحلس.

أهداف الجائزة

. 1ترسيخ مبادىء التنمية املستدامة.
. 2تعميم مفهوم الثقافة البيئية بين مختلف القطاعات.
. 3تعزيز الشعور باملسؤولية البيئية املجتمعية .
. 4تفعيل األنشطة البيئية الهادفة واملتميزة في املجال البيئي.
 .5تقدير وتشجيع اإلسهامات البارزة في مجال املحافظة على البيئة من قبل املؤسسات الساعية إلى التميز و االبتكار.

معاييرتقييم جائزة اإلستدامة البيئية
تقييم اإلنجازات والنتائج

المعايير
المعيار األول

السياسات الداعمة لإلستدامة البيئة في الجهة


وجود خطة وأهداف تدعم االستدامة البيئية



وجود لوائح وأنظمة داعمة لإلستدامة البيئية

المبادرات البيئية لحماية البيئة واستدامة الموارد الطبيعية

المعيار الثاني



وجود مبررات واحتياجات للمبادرات لدى الفئة المستهدفة



المبادرات التي تم تنفيذها بالتعاون مع هيئة حماية البيئة والتنمية
لتحقيق االهداف االستراتيجية لحكومة رأس الخيمة



التنوع في المبادرات البيئية



نسبة تنفيذ الخطة



عدد اللوائح واألنظمة



عدد المبادرات التي تم تنفيذها



نسبة الخفض في البصمة الكربونية



نسبة الخفض في استهالك الكهرباء والماء



حجم المواد التي تم إعادة إستخدامها/تدويرها



نسبة الخفض في انبعاثات الغازات الدفيئة والملوثات البيئية



الدرجة 30

نسبة إستخدام المواد الصديقة للبيئة

من المواد القابلة لإلستبدال

والمستخدمة في الجهة


نسبة التقنيات الصديقة للبيئة المستخدمة في العمليات/الخدمات

المعيار الثالث

النتائج والتأثيرات




المنفعة العائدة على المعنيين

اإلطارالزمني

طإلعالناعنا
طلهسازة

01/08/2019

الدرجة 40

طخعاميما
ال حالما
التس ا
طللشسعكة
19/09/2019

طع سلاللفس ا
طللشسعكة

15/12/2019

نسبة الوعي لجميع الفئات المعنية باإلستدامة البيئية

حلممما
طللشسعكس

22/12/2019

الدرجة 30

طإلعالناعنا
طلقحساج

31/12/2019
حملوا تطبيق
استدامة لحساب
البصمة الكربونية

Environmental Sustainability Award
Introduction

In the endeavors of EPDA to achieve sustainable development and to reach the vision and directives of
His Highness Sheikh Saud bin Saqr Al Qasimi, Member of the Supreme Council and Ruler of Ras Al
Khaimah, in protecting the environment and the sustainability of natural resources. The Executive
Council, EPDA launched the Environmental Sustainability Award in support of EPDA strategic objectives
related to enhancing the participation of government sectors in environmental awareness, reducing the
environmental footprint and involving them in contributing to raising the level of environmental
awareness Categories of society.

Objectives

1. Establishing the principles of sustainable development.
2. Dissemination of the concept of environmental culture among different sectors.
3. Promote a sense of community environmental responsibility.
4. Activate the environmental activities targeted and distinguished in the environmental field.
5. Appreciate and encourage outstanding contributions in the field of environmental conservation by
institutions seeking excellence and innovation.
Criteria for Assessing the Award

First
Criterion

Standards

Evaluate achievements and results

Policies supporting environmental sustainability in the region

- Plan implementation ratio

- A plan and objectives that support environmental sustainability
- Existence of regulations that support environmental sustainability

Grade

- Number of regulations

30

- Number of initiatives implemented

Second Criterion

Environmental initiatives for environmental protection
and sustainability of natural resources
- Justifications and needs for initiatives in the target group
- Initiatives implemented in cooperation with the Environment

- Carbon footprint reduction ratio
- Reduction in electricity and water consumption
- Volume of materials reused / recycled
- Reduction in greenhouse gas emissions and environmental
pollutants

Grade
40

Protection and Development Authority to achieve the strategic

- Percentage of use of environmentally friendly materials of

objectives of the Government of Ras Al Khaimah

replaceable materials used in the region

- Diversity in environmental initiatives

- Percentage of environmentally friendly technologies used in

Download Estidama
application to
calculate the Carbon
Footprint

Results and effects

- Percentage of awareness of all groups concerned with

- Benefit to those concerned

environmental sustainability

Results

Evaluation

Submission
of all
documents

31/12/2019

22/12/2019

15/12/2019

Last day to
receive
applications

19/09/2019

Grade
30

Award
announcement

01/08/2019

Time frame

Third
Criterion

operations / services

