


الطبيعية  ثرواتنا  ا�ستثمار  على  الدائم  عزمنا  »ن�ؤكد 

وي�س�ن  التل�ث  من  ويحد  التنمية  يحقق  الذي  بالقدر 

يف  امل�ستدامة  التنمية  هي  وهذه  ويط�رها.  امل�ارد 

اأ�سمى معانيها ومقا�سدها وهذا ما جعلته روؤية الإمارات 

2021 غايًة لها«

�ساحب ال�سم� ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان

رئي�س دولة الإمارات العربية املتحدة



اأن  مقدمته  ويف  الكثري  منا  ي�ستحق�ن  و�سعبها  »الإمارات 

اأن ن�سابق الزمن  ن�فر لهم بيئة �سحية وه�اًء نقّيًا. علينا 

لبتكار حل�ل اأكرث ا�ستدامة ونتطلع لت��سيع م�ساحة احل�ار 

البيئية  الق�سايا  كل  ت�سمل  م�سب�قة  غري  بافكار  واخلروج 

وعلى راأ�سها اإن�سان الإمارات وثرواتنا وم�اردنا الطبيعية 

والت�ا�سل مع اأهل الإخت�سا�س وتفعيل احل�ار للتعرف على 

التحديات التي ت�اجهنا والتغلب عليها«. 

�ساحب ال�سم� ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكت�م

نائب رئي�س دولة الإمارات العربية املتحدة ورئي�س جمل�س ال�زراء

حاكم دبي وراعي م�ؤ�س�سة زايد الدولية للبيئة
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املتحدة على  العربية  الإمارات  لدولة  الأجندة اخل�رضاء  تعمل 

الربامج واملبادرات بهدف  اأطر لتحديد هيكلية وحوكمة  و�ضع 

تطوير  على  تركيزنا  ين�ضب  حيث  اخل�رضاء،  التنمية  حتقيق 

النظيفة  الطاقة  مثل  العالية،  امل�ضافة  القيمة  ذات  ال�ضناعات 

للبيئة،  ال�ضديقة  واخلدمات  ال�ضلع  وتوفري  اخل�رضاء،  واملباين 

جهودنا  اأن  اإىل  التقديرات  وت�ضري  امل�ضتدامة.  ال�ضياحة  وكذلك 

�ضتثمر عن توفري 160 األف وظيفة خ�رضاء جديدة، ويف الوقت 

جاءت  وقد  كبري.  ب�ضكل  الكربون  انبعاثات  من  احلد  ذاته، 

باري�س  اتفاق  على  املتحدة  العربية  الإمارات  دولة  م�ضادقة 

تاأكيداً على اأهمية اجلهود التي نبذلها. واأود اأن اأ�ضدد على اأننا 

برامج  اإطالق  ال�ضباب من خالل  تثقيف  �ضاماًل يف  نهجًا  نتبع 

التعليم الر�ضمية يف املدار�س حول اأهمية احلفاظ على املوارد 

الأعمال  جمالت  تعزيز  اإىل  بالإ�ضافة  البيئية،  وال�ضتدامة 

اآليات حتفيزية خمتلفة ودفع عجلة  اخل�رضاء من خالل و�ضع 

البحث والتطوير لالبتكارات التكنولوجية بهدف حت�ضني كفاءة 

ا�ضتخدام املوارد و�رضعة ال�ضتجابة للتغري املناخي. ومن هنا، 

فاإن ال�رضاكة بني القطاعني العام واخلا�س هي من اأبرز العوامل 

الهامة لتحقيق النمو الأخ�رض.

معايل الدكتور ثاين بن اأحمد الزيودي

وزير التغري املناخي والبيئة

بدولة الإمارات العربية املتحدة
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اآل  را�ضد  بن  ال�ضيخ حممد  ال�ضمو  �ضاحب  مبادرة   اإن 

مكتوم، نائب رئي�س دولة الإمارات العربية املتحدة - 

رئي�س جمل�س الوزراء - حاكم دبي، رعاه اهلل، باإن�ضاء 

هذه اجلائزة تعترب دفعة قوية مل�ضرية التنمية اخل�رضاء 

من  املزيد  لتقدمي  حافزاً  ت�ضكل  اأنها  اإذ  الدولة،  يف 

تقّدر  اأف�ضل  اأجل بيئة  الرائدة واملتميزة من  الإجنازات 

البيئي للتنمية كاأ�ضا�س للتطور  اأهمية املنظور  وتدرك 

احل�ضاري والإجتماعي. ويف هذه الدورة الثالثة نتطلع 

اجنازاتنا  تربز  كربى  م�ضاركة  حتقيق  نحو  بطموح 

ال�ضناعية  واملوؤ�ض�ضات  الأفراد  �ضعيد  على  الوطنية 

املختلفة  والإعالمية  التعليمية  واملوؤ�ض�ضات  واخلدمية 

يف دولة الإمارات العربية املتحدة.

عامة  ثقافة  الأخ�رض  والقت�ضاد  ال�ضتدامة  ق�ضايا  اليوم  اأ�ضبحت 

اأهم مقومات  لكونها من  الدول نظراً  اإليها جميع  تن�ضدها وت�ضعى 

احلياة الع�رضية، ولأهميتها الق�ضوى يف توفري بيئة �ضّحية، ف�ضاًل 

عن كونها العمود الفقري لنمط احلياة الأمثل لالإن�ضان. 

اأن كل واحد منا ُمطالب اليوم يتغيري ممار�ضاته و�ضلوكه  ول �ضك 

اليومي نحو اأمناط حياة م�ضتدامة وكل دولة ُمطالبة اليوم بتغيري 

امل�ضار الإقت�ضادي نحو اقت�ضاد اأخ�رض وتنمية م�ضتدامة لوقف عجلة 

التدهور البيئي وعك�س اجتاهها نحو التعايف واحلفاظ على املوارد.

من اأجل هذا جاءت مبادرة جائزة الإمارات التقديرية للبيئة موؤكدًة 

كل  م�ضاركة  لتحفيز  الثاقبة  والروؤية  الر�ضيدة   قيادتنا  حلكمة 

قطاعات املجتمع يف م�ضرية التنمية اخل�رضاء. وكل اأملنا اأن ي�ضتمر 

النجاح الباهر الذي حققته اجلائزة يف دورتيها الأوىل والثانية.

املهند�س/ حمدان خليفة ال�ضاعر

الأمني العام جلائزة الإمارات التقديرية للبيئة

الأ�ضتاذ الدكتور/ حممد اأحمد بن فهد

رئي�س اللجنة العليا مل�ؤ�س�سة زايد الدولية للبيئة
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م�ؤ�س�سة زايد الدولية للبيئة

مقدمة:

اأ�ضدر �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم، نائب رئي�س دولة الإمارات 

موؤ�ض�ضة  باإن�ضاء  قراراً  دبي،  حاكم   - الوزراء  جمل�س  ورئي�س  املتحدة  العربية 

وتقديرا جلهود  وفاًء   ،1999 عام  من  يناير   29 فى  للبيئة  الدولية  زايد  جائزة 

موؤ�ض�س دولة الإمارات العربية املتحدة، املغفور له باإذن اهلل، الوالد ال�ضيخ زايد 

بن �ضلطان اآل نهيان الذى ترجم فكره البيئي الإمنائي على اأر�س الواقع اإجنازا 

وعطاًء غري م�ضبوق خالل خم�ضة عقود من الزمان. 

تقوم املوؤ�ض�ضة بادارة برناجمني جلائزتني مرموقتني هما جائزة زايد الدولية 

البيئية  الإ�ضهامات  ت�ضجيع  بهدف  للبيئة  التقديرية  الإمارات  وجائزة  للبيئة 

املتميزة، كما ُتنّظم املوؤ�ض�ضة وت�ضت�ضيف وتدعم الكثري من الفعاليات الدولية 

والإقليمية واملحلية وت�ضدر املطبوعات الدورية التي حتقق املعرفة العلمية 

وتن�رض الثقافة البيئية والوعي باأ�ض�س واأهمية املحافظة على البيئة  من اأجل 

ا�ضتدامة التنمية وحفظ حقوق الأجيال القادمة يف بيئة �ضليمة معافاة وموارد 

طبيعية كافية للحياة الكرمية.

روؤية امل�ؤ�سـ�سـة:

رعاية  جهود  دعم  فى  عامليًا  الرائدة  للبيئة  الدولية  زايد  موؤ�ض�ضة  تكون  اأن 

البيئة وحتقيق التنمية امل�ضتدامة.

ر�سالة امل�ؤ�سـ�سـة:

تكرمي الإجنازات البيئية املحلية والعاملية الرائدة ون�رض الفكر البيئى ا�ضتمراراً 

للم�ضرية اخل�رضاء التي اأر�ضى دعائمها املغفور له باإذن اهلل الوالد ال�ضيخ زايد 

بن �ضلطان اآل نهيان.

قَيْم ومبادئ واأهداف امل�ؤ�س�سة:

زايد  موؤ�ض�ضة  حتتكم  والعاملي،  املحلي  ال�ضعيدين  عىل  ر�ضالتها  لتحقيق 

تية: الدولية للبيئة اإىل منظومة القيم الآ

 ال�ضفافية والنزاهة وامل�ضداقية التي تعزز الثقة والتعاون.

ال�ضعيدين  عىل  والتكامل  الت�ضامن  تعك�س  التــي  ال�ضــرتاتيجية  ال�رضاكات   

املحيل والــدويل يف طرح املبادرات البيئية واقرتاح احللول املبتكرة للق�ضايا 

البيئية املختلفة.

داء املوؤ�ض�ضي.   التميز والكفاءة يف الأ

تية: وتلتزم امل�ؤ�س�سة باملبادئ البيئية الآ

 الدعوة حلماية البيئة و�ضون مواردها لتحقيق التنمية امل�ضتدامة. 

 تر�ضيد ا�ضتهالك املوارد البيئية وتقليل واإعادة ا�ضتخدام وتدوير النفايات. 

 الهتمام ب�ضحة البيئة وال�ضحة املهنية داخل اإطار عمل املوؤ�ض�ضة.

وت�سعى امل�ؤ�س�سة اإىل الأهداف التالية:

حتقيق  نحو  الرائدة  والإجنازات  الإ�ضهامات  على  التقدير  واإ�ضفاء  ت�ضجيع   

التنمية امل�ضتدامة على امل�ضتوى العاملي واملحلي.

 دعم وتعزيز اجلهود العاملية نحو تنفيذ اأهداف التنمية امل�ضتدامة.

املحلى  امل�ضتوى  على  البيئية  الإ�ضتدامة  فكر  ن�رض  فى  الفاعلة  امل�ضاهمة   

والإقليمى والدويل.
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م�ؤ�س�سة زايد الدولية للبيئة

ج�ائز امل�ؤ�س�سة:

تعترب موؤ�ض�ضة زايد الدولية للبيئة من اأكرب م�ضاهمات دولة الإمارات العربية 

املتحدة، بل ومن اأكرب امل�ضاهمات العاملية يف دعم م�ضرية التنمية امل�ضتدامة 

حمليًا واإقليميًا ودوليًا. ويف �ضبيل ت�ضجيع وتقدير الإجنازات البيئية الرائدة 

عامليا وحمليا، تقوم املوؤ�ض�ضة مبنح جائزتني الأوىل دولية والثانية حملية.

اأولً: جائزة زايد الدولية للبيئة:

بن  ال�ضيخ حممد  ال�ضمو  اجلائزة، �ضاحب  راعي  وهي جائزة عاملية مينحها 

العربية املتحدة ورئي�س جمل�س  الإمارات  اآل مكتوم، نائب رئي�س دولة  را�ضد 

ا�ضتيفاء  بعد  اختيار حمددة  وفقًا ملعايري  �ضنتني  كل  دبي،  حاكم   - الوزراء 

متطلبات الأهلية واجلدارة، لدعم وت�ضجيع الإجناز والتميز يف جمالت العمل 

البيئي املختلفة على ال�ضاحة الدولية.

تتكون اجلائزة من مبلغ مايل قدره مليون دولر اأمريكى يق�ضم لأربع فئات كالآتي:

القيمة  )دولر(الفئة

500،000جائزة القيادة العاملية املتميزة فى جمال البيئة1

250،000جائزة الإجنازات العلمية والتقنية فى جمال البيئة2

200،000جائزة الإجنازات البيئية التي تنعك�س اإيجابا على املجتمع3

50،000جائزة العلماء ال�ضباب يف البيئة والتنمية امل�ضتدامة4

ثاأنيًا: جائزة الإمارات التقديرية للبيئة:

وهي جائزة حملية ت�ضعى لت�ضجيع وتكرمي دور الأفراد واملوؤ�ض�ضات يف تر�ضيخ 

مفهوم التنمية امل�ضتدامة داخل الدولة. وقد مت تخ�ضي�س مليون درهم يق�ضم 

على 5 فئات ياأتي تف�ضيلها لحقًا يف هذا الكتيب.
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جائــزة الإمارات التقديرية للبيئـة

مقدمة:

لروؤية  وحتقيقًا  املتحدة  العربية  الإمارات  لدولة  اخل�رضاء  للم�ضرية  دعمًا 

اآل نهيان،  زايد  ال�ضيخ خليفة بن  ال�ضمو  اأعلنها �ضاحب  التي   2021 الإمارات 

رئي�س دولة الإمارات العربية املتحدة، اأطلق �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن 

اآل مكتوم، نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي وراعي  را�ضد 

التقديرية  المارات  »جائزة   2011 �ضبتمرب  يف  لبيئة،  الدولية  زايد  موؤ�ض�ضة 

للبيئة«، وذلك لتفعيل دور جمتمع الإمارات يف تنفيذ »ا�ضرتاتيجية الإمارات 

للتنمية اخل�رضاء«. 

اأهداف اجلائزة:

تهدف جائزة الإمارات التقديرية للبيئة اإىل :

الوطنية  واجلماعية  الفردية  واملبادرات  البيئية  الأعمال  وت�ضجيع  دعم   

الطبيعية  املوارد  ا�ضتدامة  حتقيق  يف  امل�ضاهمة  �ضاأنها  من   التي  املتميزة 

والطاقة.

 حتفيز الأفراد واملوؤ�ض�ضات على التميز يف البحث والبتكار الذي يوفر حلوًل 

لق�ضايا البيئة اأو ي�ضاهم يف تر�ضيخ مفهوم ا�ضتدامة التنمية.

 اإبراز جهود املوؤ�ض�ضات ال�ضناعية واخلدمية امللتزمة باملعايري البيئية.

 امل�ضاهمة يف ن�رض الثقافة والوعي البيئي بني اأفراد املجتمع.

م�ا�سفات اجلائزة:

فى حفل  �ضنتني  كل  اجلائزة  راعي  ال�ضمو  �ضاحب  تقديرية مينحها   جائزة 

ر�ضمى  مبدينة دبى وفقًا ملعايري اختيار حمددة بعد ا�ضتيفاء متطلبات الأهلية 

واجلدارة.

 مينح كل فائز جُم�ّضم و�ضهادة تقديرية.

 تتكون اجلائزة من مبلغ مايل قدره مليون درهم  يق�ضم خلم�س فئات كالآتى:

درهم الفئة

200،000 جائزة ال�ضخ�ضية البيئية 1

جائزة املوؤ�ض�ضة ال�ضناعية 2

100،000 املوؤ�ض�ضات ال�ضناعية الكربى

100،000 املوؤ�ض�ضات ال�ضناعية ال�ضغرية واملتو�ضطة

جائزة املوؤ�ض�ضة التعليمية 3

100،000 اجلامعات واملعاهد العليا

100،000 املدار�س

جائزة البتكار اأوالخرتاع اأوالبحوث البيئية 4

100،000 الإبتكار والإخرتاع

100،000 البحوث البيئية املطبقة

جائزة الإعالم والتوعية البيئية 5

100،000 ال�ضحافة والإذاعة والتلفزيون

100،000 املوؤ�ض�ضات والهيئات  وال�رضكات

ق�اعد الرت�سيح للجائزة:

 الرت�ضيح متاح لالأفراد واملوؤ�ض�ضات وال�رضكات ومنظمات املجتمع املدين التي 

تتميز مبا حققته من نتائج ومنافع بيئية  بالدولة.
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جائــزة الإمارات التقديرية للبيئـة

 يجب اأن يكون الإجناز املر�ضح لنيل اجلائزة  متميزاً يف املجال الذي تر�ضح لأجله.

الداعمة للرت�ضيح، ويلتزم  الوثائق  اأن ترفق با�ضتمارة الرت�ضيح كافة   يجب 

املر�ضح بتزويد اللجنة الإ�ضت�ضارية الفنية باأي وثائق اإ�ضافية تطلبها يف الأطر 

الزمنية املحددة.

 يلتزم املر�ضح لنيل اجلائزة بت�ضهيل عمل اللجنة الإ�ضت�ضارية الفنية وال�ضماح 

لها باإجراء زيارات ميدانية للتاأكد من �ضحة البيانات واملعلومات الواردة يف 

ا�ضتمارة ووثائق الرت�ضيح متى ما راأت ذلك.

- املوؤ�ض�ضة غري ملزمة برد املواد املقدمة للرت�ضيح.

  �سروط جائزة ال�سخ�سية البيئية:

 اأن يكون ال�ضخ�س املر�ضح من مواطني دولة الإمارات العربية املتحدة.

 اأن يكون ال�ضخ�س املر�ضح قد اأم�ضى ما ل يقل عن ع�رض �ضنوات ُم�ضاهمًا يف 

جمال العمل البيئي.

 اأن يكون قد �ضاهم م�ضاهمة متميزة ذات عالقة بالبيئة يف املجتمع املحلي 

اأوالإقليمي اأوالدويل.

 اأن يرفق ملخ�ضًا لل�ضرية الذاتية يو�ضح الجنازات وال�ضهامات املتميزة يف 

جمال البيئة

  �سروط جائزة امل�ؤ�س�سة ال�سناعية:

 اأن يكون للموؤ�ض�ضة اجنازات بيئية متميزة يف الدولة.

التغري  وزارة  حتددها  التي  البيئية  باملعايري  ملتزمة  املوؤ�ض�ضة  تكون  اأن   

املناخي والبيئة  وال�ضلطات املحلية املخت�ضة.

 اأن ل تقل مدة مزاولة املوؤ�ض�ضة لن�ضاطها عن خم�س �ضنوات متوا�ضلة داخل 

الدولة.

 �سروط جائزة امل�ؤ�س�سة التعليمية:

 اأن يكون للموؤ�ض�ضة �ضيا�ضة لالإلتزام باملعايري البيئية وتطبيقات الإ�ضتدامة.

 اأن يكون للموؤ�ض�ضة برامج اأو ن�ضاطات تر�ضخ مفهوم الإ�ضتدامة البيئية.

 اأن ل تقل مدة مزاولة املوؤ�ض�ضة لن�ضاطها بالدولة عن خم�س �ضنوات متوا�ضلة.

 �سروط جائزة البتكار اأوالخرتاع اأوالبح�ث البيئية:

 اأن يكون الإجناز قد طبق اأو قابل للتطبيق وله مردود بيئي وا�ضح.

 اأن ي�ضاهم البتكار اأو الخرتاع اأو البحث يف حل م�ضكلة اأو م�ضكالت بيئية اأو يف 

املحافظة على املوارد الطبيعية والطاقة.

 

 �سروط جائزة الإعالم والت�عية البيئية:

 يجوز اأن ي�ضمل العمل امُلر�ضح الربامج امليدانية والإعالمية 

 اأن يكون العمل مبتكراً مع مراعاة حقوق امللكية الفكرية.

 موافقة الفائز على ن�رض العمل املقدم على موقع اجلائزة الإلكرتوين.

 للرت�سيح:

يجب ا�ضتخدام ا�ضتمارة الرت�ضيح املوجودة على موقع املوؤ�ض�ضة:

  http://zayedprize.org.ae/ar/emirates-appreciation-award

تر�ضل الرت�ضيحات واملرفقات بالربيد الإلكرتونى اأوالربيد امل�ضجل اإىل:

الأمانة العامة ملوؤ�ض�ضة جائزة زايد الدولية للبيئة

رقم 504 - برج العلى - �ضارع ال�ضيخ زايد - �س.ب. 28399 دبى، الإمارات العربية املتحدة

هاتف: 3326666 +9714 / فاك�س: 3326777 +9714

uaeaward@zayedprize.org.ae :بريد اإلكرتونى

اآخر موعد لإ�ضتالم الطلبات 31 اأغ�ضط�س 2017
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جائــزة الإمارات التقديرية للبيئـة

الفائزون بجائــزة الإمارات التقديرية للبيئـة:

الدورة الثانيةالدورة الأوىلالفئة

جائزة ال�ضخ�ضية 

البيئية

معايل الفريق 

�ضاحي خلفان متيم

نائب رئي�س ال�رضطة 

والأمن العام بدبي

معايل حممد اأحمد البواردي

وكيل وزارة الدفاع والع�ضو 

املنتدب بهيئة البيئة اأبوظبي

جائزة املوؤ�ض�ضات 

�رضكة اأبو ظبي ال�ضناعية الكربى

للعمليات البحرية

)اأدما العاملة(

�رضكة دبي لالأملنيوم )دوبال(

جائزة املوؤ�ض�ضات 

ال�ضناعية ال�ضغرية 

واملتو�ضطة 

�رضكة المارات لألواح الزجاج امل�ضطح

�رضكة بريغر المارات لالأ�ضباغ

جائزة املوؤ�ض�ضة 

التعليمية للمدار�س

مبادرة املدار�س 

امل�ضتدامة

جمل�س اأبو ظبي 

للتعليم

مدر�ضة اأذن للتعليم الأ�ضا�ضي 

- راأ�س اخليمة

جائزة املوؤ�ض�ضة 

التعليمية للجامعات

اجلامعة الربيطانية بدبي

جائزة البتكار 

والخرتاع

هيئة كهرباء ومياه 

دبي

املركز الوطني لالأر�ضاد 

اجلوية والزلزل

جائزة الإعالم والتوعية 

البيئية لل�ضحافة 

والإذاعة والتلفزيون

هيئة البيئة 

واملحميات الطبيعية

ال�ضارقة

موؤ�ض�ضة ال�ضارقة لالإعالم

جائزة الإعالم 

والتوعية البيئية

لالأفراد واملوؤ�ض�ضات

الأ�ضتاذة / عزة 

يو�ضف العو�ضي

املعلمة براأ�س اخليمة

الأ�ضتاذ / اأحمد م�ضبح النعيمي

املعلم مبدر�ضة التفوق - العني


