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للهيئةالعامالمدير كلمة

بيئةالحمايةهيئةاطلقتها الطالبيةالبيئةحماةفرقجائزة

ربيةالعاالماراتلدولةالوطنيةاألجندةلرؤيةتعزيزاوالتنمية

2021،  
 
توجهاتو لرؤيةوتحقيقا المستدامةالتنميةتحقيقف

بنسعود الشيخالسمو صاحببقيادةالخيمةرأسحكومة

–اإلمارةحاكملالتحاد األعىلالمجلسعضو القاسم  صقر 

  –هللاحفظه
 
؛عيةالطبيالموارد واستدامةالبيئةحمايةف

اف ول  القاسم  سعود بنمحمد الشيخسمو ومتابعةواشر

الهيئةألهدافودعما التنفيذي،المجلسورئيسالعهد 

اتيجية   والمتمثلةبالمبادرةالصلةذاتاالستر
 
شاركةمتعزيزف

  المجتمعقطاعاتقطاعات
 
وخفضالبيئيةوالتوعيةالرقابةف

1

امجخاللمنالخيمةرأسبإمارةالبيئيةالبصمة اكاتوتعزيز التوعويةالتر بيةزارةو معالشر التر

كت   الخيمةرأسإلمارةالتابعةالتعليميةالنطاقاتسيما ال والتعليم
  لبةالطعىلوالتر

 
المجالف

اكهمالتوعوي   واشر
 
  المساهمةف

 
  الوع  مستوىرفعف

  فقطليسالبيئ 
 
المجتمعاهاتجف

بوي .المجتمعفئاتكافةتجاهوإنما ؛التر

ا    ،واخت 
 
وزير الحماديمإبراهيبنحسي   الوزيرمعال  الوالتقدير الشكر بجزيلاتقدمانيشن

بية   والتعليمالتر
 
  الدكتور الوزير معال  و المتحدةالعربيةاإلماراتدولةف

 
الزيودياحمد نبثان

  التغت  وزير 
.للجائزةالمستمر وتشجيعهمدعمهمعىلوالبيئةالمناخ 

الغيصسيف.د

الهيئةعاممدير 



ي ف
 
ئة حصلت جائزة فرق حماة البيئة الطالبية عىل المركز األول ف

بية والتعلي اكة مع وزارة الير وع الحكومي المتمي   بالشر
م ضمن فئات المشر

ة لعام   الحكومي بدورتها الثانية عشر
.2017جائزة التمي  
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الجائزة  نشأة 
  
 
حكومةاتوتوجهرؤيةلتحقيقوالتنميةالبيئةحمايةهيئةسع  إطار ف

  الخيمةرأس
 
لدور ا وتعزيز الطبيعية،الموارد واستدامةالبيئةحمايةف

  للتعليمداعمةمؤسسةكأفضلالهيئة
 
2017لعامالخيمةرأسإمارةف

وعاتللمبادرات،واستكماال    الممارساتوأفضلوالمشر
الهيئةها طبقتالئر

أسبر عموما التعليميةوالمؤسساتخاصبشكلالمدارسطلبةلفئة

  التمت   مبادرة:مثلالخيمة
  البيئ 

و المليونومبادرة،(2009)لمدرسئر

  والمعرض،(2014)شجرةواحد 
ومبادرة،(2015)المتنقلالبحريالبيئ 

ةالمدرسةوجائزة،(2016)المتقدمةالتكنولوجيا أجيال   المتمت  
 
ةالبيئف

  اإلبتكاروجائزة؛(2017)المستدامة
فكرةجاءت؛(2017)المدرس  البيئ 

التابعةميةالتعليالنطاقاتمستوىعىل"الطالبيةالبيئةحماةفرق"جائزة

  وتضمينها السابقةالمبادراتنسقالستكمالالخيمةرأسإلمارة
 
فئاتف

  أمال وذلك،الجائزةهذهوممارسات
 
  والوع  المعرفةتعزيز ف

لدىالبيئ 

إلئيةالبياالستدامةوممارساتفكرةونقلاألطفالورياضالمدارسطلبة

.العمريةالفئةهذه



 حماية إعداد  
 
.تهاالبيئة والمحافظة عىل استدامجيل مساهم ف

 االيجةةانر  والمسةةؤولية الوطتنميةةة  
نيةةة اتجةةاه وغةةرس السةةلوب البيةةئ 

البيئة 

وتعفعيةةةةل ت  
  رفةةةةع مسةةةةتوى الةةةةوع  البيةةةةئ 

 
زيةةةةز مفهةةةةوم دور الهيئةةةةة  ف

. االستدامة بي   الطالب والطالبات 

  
 
اب المةةةةةةدارس ف   و القيةةةةةةام بالفعالاشر

يةةةةةةات مجةةةةةةاالت العمةةةةةةل البيةةةةةةئ 
.واالنشطة البيئية 

المحاف  
 
  ابةةةةراز االسةةةةهامات الخاصةةةةة ف

 
ظةةةةة التعةةةةاون مةةةةع المةةةةدارس ف

.ال التمت   واالبتكار والساعية عىل البيئة 

  
 
عة االبتكارية لدى فرق البيئة الطالبية ف حل المشكالت تعزيز الت  

البيئية

3

الجائزة أهداف 

«فرق حماة البيئة الطالبية»
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اللخمنالبيئيةللتوعيةجديدا مدخال تقدمألنها •
يةالتوعنقلعىليعتمد والذيالتعليم  المدخل
المجتمعفئاتمختلفإلئومنها المدارسالالبيئية

  البالوع  مستوىرفععىلتشجيعهمخاللمن
.يئ 

  شةةةةةةةةةأن تشةةةةةةةةةجيع الطةةةةةةةةةتتمةةةةةةةةةت   الجةةةةةةةةةائزة بتفردهةةةةةةةةةا •
 
الب ف

  والحفةةا  عةةىل الب
يئةةة مةةن والطالبةةات عةةىل العمةةل البيةةئ 

 لمناسةةةئر  الخةةةالل ارتةةةداءهم الةةةزي 
هيئةةةة الرسةةةم  الممةةةت  

  كةةل مدرسةةوتشةةكيلهم 
 
ة تعزيةةزا فةةرق رقابيةةة وتوعويةةة  ف

.البيئة واستدامة مواردهالمفهوم حماية 

2021تعةةةةةةةزز رؤيةةةةةةةة دولةةةةةةةة االمةةةةةةةارات العربيةةةةةةةة المتحةةةةةةةدة •
  الرخاء متحدون 
 
.البيئةو حماية ف

حماة البيئة الطالبيةتعد جائزة فرق لماذا 
مبتكرة؟



  د
 
ورتي   حصاد جائزة فرق حماة البيئة الطالبية ف

2017-2019

اتم العددالمؤشر

مشاركة34المشاركات المدرسية عدد 1

طالبا1089.عدد الطلبة المشاركي   2

3
  المسابقة األدبية والفنية لتنمي

 
  عدد الطلبة المشاركي   ف

ة الوع  البيئ 

طالبا771.لدى الطلبة

  المشاركةالمدرسيةالبيئيةاالبتكاراتعدد 4
 
ابتكارا339.المسابقةف

ات التوعوية 5   تقدمها الهيعدد المستفيدين من المحاض 
ومعلماطالبا 544.ئةالئر

  تنظمها اله6
  الئر

طالبا303.يئةعدد المستفيدين من ورشة الباحث البيئ 

7
  تنظمه ال

  الئر
  الكرنفال البيئ 

 
  شهر عدد الطلبة المشاركي   ف

 
هيئة ف

.االبتكار 
طالبا507

8

  المعرض عدد الطلبة 
 
ظمه البحري المتنقل الذي تنالمشاركي   ف

.الهيئة
طالبا1837

9
  األشجار عدد 

  الهيئةوزرعتها وزعتها الئر
 
األطفالورياضالمدارسف

شجرة7800الخيمةبرأس



  دورتها الثانية 
 
نتائج الجائزة ف

يرات –المدرسة الفائزة بالمركز األول  مدرسة التر
2/للتعليم األساس  ح

  المدرسة الفائزة بالمركز 
 
اكاديمية رأس –الثان
الخيمة 

مدرسة زهرة –المدرسة الفائزة بالمركز الثالث 
١المدائن للبنات ح 



   يحتةةوي و ار المشةةاركةتعبئةةة طلةةب1.
 
ون مشةةاركات للالمشةةاركةطلةةب ) فةةاق ملةةف الكةةتر

(قائمة بأسماء الفريق المشارب ،الفردية والجماعية
ونيا تسليم جميع .2 استمارات المشاركة الكتر

  كةةون خطةةة تأن . 3
، بحيةةث مطبقةةة لمةةدة كافيةةة، ال تقةةل عةةن عةةام دراس  واحةةد الفريةةق البيةةئ 

  استمارات المشاركة المقدمةتظهر نتائج
 
ها  ف

امج كةون تأن . 4 ة، وذاالةتر للمةدارس و بالخطةة الاشةغيليةصةلة وثيقةة تأو األنشةطة متمةت  
  
.المجال البيئ 

  الجةةةةةةةةائزة ، وتسةةةةةةةةتطيالمشةةةةةةةةاركة . 5
 
ع مفتوحةةةةةةةةة لجميةةةةةةةةع المةةةةةةةةدارس الحكوميةةةةةةةةة والخاصةةةةةةةةة ف

  مختلةةةف فئةةات الجةةةائز 
 
  السةةلتي   السةةةابقتي   المشةةاركة ف

 
  هةةذه الةةةدورة المةةدارس الفةةةائزة ف

 
ة ف

.أيضا

امج والمبادرات واألنشةطة البيئيةة جميةع أو معظةم فئةات الجةائزةأن . 6 ومجاالتهةا تغط  التر
المختلفة

ارب بهةةةا حمايةةةة البيئةةةة والتنميةةةة لهةةةا حةةةق االسةةةتفادة مةةةن الصةةةور والمصةةةنفات المشةةةهيئةةةة . 7
ها وتعد ملكية خاصة للهيئة ولها حق الترصف فيها سواء باللشر أو الطباعة وغ .ت 

5

الجائزةآليات تنفيذ 
"الطالبية حماة البيئة فرق " 

اطات المشاركة  فيهاواشتر



كيلتشعددها أو الحلقةاو المرحلةعنالنظر وبغضمشاركةروضةأو مدرسةكلعىل.8
افيي   بخالفطالبةأو طالبا 20عنأعضائهعدد يقلال البيئةحماةمنفريق ثوبحياالشر
  التوازنتحقيقمراعاةيتم

 
يضمنبما و مختلفةوأعمار صفوفمنالفريقأعضاءاختيار ف

المستمروالتعلمالمعرفةنقلمنمستمرةعمليةووجود الفريقأعمالاستدامة

س أسةاس  لمشةاركة فرية. 9 ق حمةاة البيئةة ارتداء الزي الرسم  لهيئة حمايةة البيئةة والتنميةة شر
  جميع أنشطة وفعاليات الفريق وعند عملية التقييم مةن خة

 
  الجائزة ، وذلك ف

 
الل الزيةارات ف

الميدانية

  المدرسةةةةةةة ، وذلةةةةةةك بةةةةةةإشر أن . 10
 
اف مةةةةةةن يةةةةةةنظم الفريةةةةةةق أنشةةةةةةطة بيئيةةةةةةة توعويةةةةةةة وفعاليةةةةةةات ف

.مع الهيئة وبالتلسيق المدرسة 

  تةةةةةم القيةةةةةام بهةةةةةا وفقةةةةةأن .11
 لآلليةةةةةات يقةةةةةوم الفريةةةةةق بقيةةةةةاس نتةةةةةائج المبةةةةةادرات واألنشةةةةةطة الةةةةةئر

ً
ا

.المتعمدة للمبادرة 

  المةةةةدارس والروضةةةةات المشةةةةاركة أن . 12
 
انجةةةةازات بتقةةةةاريرا تعةةةةد فةةةةرق حمةةةةاة البيئةةةةة الطالبيةةةةة ف

  نهايةةة كةةل فصةةل دراس  للعةةام الةةدراس  
 
ورفعهةةا إل هيئةةة حمايةةة البيئةةة 2020-2019الفريةةق ف

والتنمية ، والحصول عىل تغذية راجعة بشأنها

5

الجائزةآليات تنفيذ 
"الطالبية حماة البيئة فرق " 

اطات المشاركة  فيهاواشتر



ات القياس المرتبطة بفئات  الجائزةالتقييممعايت   ومؤشر
الدرجة
100

1
يذالتخطيط والتنف

امجالتخطيطوعملياتأهداف،آليةوضوح   يئيةالبواالنشطةوالمبادراتللتر
الئر

الفريقينفذها 
10

ات القياس مؤشر
  التوازندرجة

 
مختلفةعمريةومراحلصفوفمنالبيئةحماةفريقتشكيلف

  المدرجةالبيئيةالمبادراتعدد 
 
للمدرسةالاشغيليةالخطةف

2

ف التوعية والتثقي

  
البيئ 

البيئيةامجالتر خاللمنالمشاركةوتفعيلالمختلفةالبيئةبالقضايا الوع  تنمية
30.بالبيئةعلقةالمتالمختلفةواألنشطةالفعالياتمنالعديد بانظيموذلكالمتنوعة،

ات القياس مؤشر

  البيئيةواآلنشطةوالحمالتالمبادراتونوعيةعدد •
.تنفيذهاتمالئر

  الداخليةالبيئيةالمسابقاتعدد •
.تنظيمهاتمالئر

  البيئيةالمناسباتعدد •
.بهااالحتفالتمالئر

3

تعزيز الرقعة 

اء  الخرص 

اءالرقعةتعزيز  الجمال  المنظر تحسي   بهدفالمدرسةوخارجداخلالخرص 
  االحتياجذاتالمحليةالنباتاتعىلباالعتماد 

ما وهو ،القليلأو المعتدلالمان 
  أيضا يساعد 

 
.المستدامةالمدنمفهومتعزيز ف

15

ات القياس مؤشر

اءالرقعةمساحة•   الخرص 
 
.المدرسةف

يش–السمر–الغاف-السدر)المحليةاألشجار عدد •   (والخالشر
تمالئر

.المدرسةوخارجداخلرعايتها عىلالحرصودرجةزراعتها 

4

ترشيد استهالب

ءالكهربا )الطاقة

(والماء

الحاجةعنضالفائبوتوفت  والماءالكهرباءاستهالبمنالتقليلخاللمنالتوعية
ةمناسبحلولوضعخاللمنوذلكالحيوية،الموارد هذهعىلالحفا بهدف
شيد  أجهزةتالبامأو الطبيعيةاإلضاءةاستخداممثل،والماءالكهرباءاستهالبلتر

.الكهرباءاستهالبعمليةترشيد شأنها من

10

ات القياس .الطاقةاستهالبترشيد عىلتحثوممارساتداخليةضوابطوجود مدىمؤشر

5
  
10للتطويرتها وقابليوواقعيتها االبتكاريةوالتطبيقاتوالمشاريةةةةعاألفكار إبداعيةاالبتكار البيئ 

ات القياس   االبتكاريةوالتطبيقاتوالمشاريةةةةعاألفكار عدد •مؤشر
 
  العملمجالف

.البيئ 

6

التعلم و التطوير 

المستمر 

  العملفريقتأهيلو إعداد 
أفضلعىلعاالطال خاللمنبالتنفيذوالمعنيي   البيئ 

المعياريةالمقارناتوعقد الممارسات
10

ات القياس   المعياريةوالمقارناتوالعمليةالعلميةالعملورشعدد مؤشر
.الفريقنفذها تمالئر

النتائج واألثر7

نتائجووضوحالقياسأدواتجودةو والبيئةالمستهدفةالفئةعىللجائزةاثر أ
اتها البيئةحمايةفيقنشاطات درجةىلوعالمدرسةوخارجداخلاإليجابيةوتأثت 
.المعنيي   جميعسعادة

10

التغطية االعالمية8
  والفعالياتاالنشطةكافةونشر توثيق

وسائللخالمنالمدرسةبها تقومالئر
5الهيئةلحساباتتاجعملمعاالجتماع  التواصلووسائلاالعالم

ات األداء مؤشر
  الملشوراتعدد 

ها تمالئر   نشر
 
عالياتالفبشأناالجتماع  التواصلوسائلف

البيئية

الجائزةمعايت  تقييم 



ة  أحداثها من الواقع بإمارة رأس الخيالقصة القصت 
ُّ
ة أو رسومات  تستمد .مة كتابة قصة قصت 

وط المشاركة شر

:عىل إحدى الموضوعات البيئية التاليةتركز•
وات المائية الحية بإمارة رأس ا1. .لخيمة الحياة الفطرية و التنوع الحيوي والير
.حماية الهواء من التلوث 2.
.المحافظة عىل الموارد الطبيعية و استدامتها مثل المياه الجوفية3.
.ترشيد استهالك الطاقة  4.
.أن تكون القصص باللغة العربية الفصىح•
اوح عدد كلمات القصة• :  أن يير
.كلمة1000و 500-بي   : طالب الحلقة الثانية•
.  كلمة1000و 700-بي   : طالب التعليم الثانوي•
ة• وط كتابة القصة القصي  ام بفنيات وشر .االلير 
.( A4 Simplified Arabic )تكتب القصة عىل الحاسب•
ي مسابقات أخرى الدولة •

ت، أو شاركت ف  أال تكون القصة قد نشر
هيئة حماية البيئة والتنمية لها حق االستفادة من المشاركات وتعد•

ها ملكية خاصة للهيئة ولها حق الترصف فيها سواء بالنشر أو الطباعة وغ .ي 

5

المشاركات الفردية

المستدامةوالتنمیةالبيئةعنتروجبيئيةكرتونيةشخصيةتصميمابتكار شخصية

وط المشاركة شر

ي بعملالتقدممشاركلكلیحق•
.فقطواحد فن 

ي األعمال•
فضھا ر سیتمحالیأ،مستخدمة(لشخصیات)مشاركاتتتضمنالنر

.أصلیأالتصمیمھذا یكونأنیجبكما تلقائیأ 
.(جرافیكس)الحاسوبتصامیمباستخدامیسمحال •
.األلواناستخدامعىلقیود توجد ال •
خاصةلكيةموتعد المشاركاتمناالستفادةحقلها والتنميةالبيئةحمايةهيئة•

هاالطباعةأو بالنشر سواءفيها الترصفحقولها للهيئة .وغي 



  
فيلم بيئ 

توعوي قصت  

  توعوي قصت  حول 
  امارة رأس التنوع البيولوخر  أو األ قضية بيئية أو فيلم بيئ 

 
  ف

 
حيان

.الخيمة 

وط المشاركة شر

.وتوعويهادفالفلميكوننأ•
.عاليةجودةوذا مبتكرا الطرحيكونأن•
.دقائقثالثعنأكير الفيلممدةتتجاوز ال أن•
.جماعي أو فرديبشكلالعمليقدمأن•
ملكيةد وتعالمشاركاتمناالستفادةحقلها والتنميةالبيئةحمايةهيئة•

.هاوغي  الطباعةأو بالنشر سواءفيها الترصفحقولها للهيئةخاصة
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المشاركات الفردية

  
التصوير الضون 

  التصوير 
 
يةالبيئةجمالياتو معالمموضوعحولالضون تنوعها و والبحريةالتر

.الحيوي

وط المشاركة شر

 مع الموضوع ، ويقددم المشدارك •
ً
صدور فوتوغرافيدة كحدد 3أن يكون العمل متوافقا

.أقىص
المصور أو تقدم الصور دون إضافة أي نصوص مكتوبة كالوقت والتاريددددخ وتوقيع•

.اسمه
بالتعددديل تقبددل المشدداركة بالصددور ذات اللددوني   األبدديا واألسددود والملددون و سددمح•

دط أن ال يخددل بتكددوين الصددورة(كدداللون وااضدداءة ) عددىل المشدداركات  د األصددلية، بشر
.وال تقبل المشاركات ذات الصور المركبة

ددد، وال يقدددل ح• د جددددم يجدددب أن تكددددون الصدددور المشدددداركة ذات جدددودة عاليددددة قابلدددة للنشر
.ميجابايت2الصورة عن 

ي جددددددوائز أخددددددرى أو تدددددد•
 
م ال تقبددددددل أعمددددددال فددددددازت مددددددن قبددددددل أو تمددددددت المشدددددداركة بهددددددا ف

.استخدامها بأي شكل من األشكال
لكيدة خاصدة هيئة حماية البيئة والتنمية لها حدق االسدتفادة مدن المشداركات وتعدد م•

ها  .للهيئة ولها حق الترصف فيها سواء بالنشر أو الطباعة وغي 
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الدورة الزمنية 

جائزة فرق حماة البيئة الطالبية

2019أكتوبر 31وااعالن عنهاالجائزةاطالق 1

ي استالم 2
2019نوفمير 29طلبات المشاركةالموعد النهائ 

3
ي لالستالم

ة استمارات المشاركالموعد النهائ 

والمشاركات الفردية
2020مارس 31

2020ابريلواعتماد النتائجتقييم المدارس المشاركة 4

2020ابريلالفائزين حفل التكريم5
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الجوائز

المركزالفئة

الطالبية المتمت   البيئة فريق حماة جائزة

األول

  
 
الثان

الثالث

  
  معيار التثقيف والوع  البيئ 

 
ة ف األول المدرسة المتمت  

اء   معيار تعزيز الرقعة الخرص 
 
ة ف األول المدرسة المتمت  

  معيار ترشيد استهالب 
 
ة ف األول الطاقةالمدرسة المتمت  

  
 
ة ف   االبتكار معيار المدرسة المتمت  

األول البيئ 

  التخطيط للمبادرات البيئية
 
ة ف األول المدرسة المتمت  

  التعلم والتطوير المستمر
 
ة ف األول المدرسة المتمت  

  
 
ة ف ات البيئية المدرسة المتمت   األول النتائج والتأثت 

  التغطية االعالمية للشاطاتها البيئ
 
ة ف األول يةالمدرسة المتمت  

األولصميم شخصية كرتونية بيئيةت

ةال األولقصة قصت 

  
 
األولالتصوير الضون

  توعوي قصت  
األولفيلم بيئ 



، شارع النهضة ، رأس الخيمة ، االمارات العربية المتحدة22مبن  
ي 07/2333789: ، ف07/2333371: ت

8003732: ، الرقم المجائ 
www.epda.rak.ae

Epdarak


