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اإن جمعية الإمارات للحياة الفطرية )EWS( هي منظمة اإماراتية بيئية غري حكومية، اأن�شئت برعاية �شاحب ال�شمو ال�شيخ 

حمدان بن زايد اآل نهيان، ممثل احلاكم يف املنطقة الغربية ورئي�س جمل�س اإدارة هيئة البيئة - اأبوظبي.

 وتعمل جمعية الإمارات للحياة الفطرية )EWS( بالتعاون مع ال�شندوق العاملي ل�شون الطبيعة WWF، اإحدى اأكرب 

املنظمات امل�شتقلة حلماية البيئة يف العامل واأكرثها احرتامًا. وقد بداأ ن�شاط جمعية الإمارات للحياة الفطرية بالتعاون مع 

ال�شندوق العاملي ل�شون الطبيعة EWS-WWF يف دولة الإمارات العربية املتحدة منذ عام 2001، ومهمتها  هي العمل مع 

الأفراد واملوؤ�ش�شات يف دولة الإمارات العربية املتحدة واملنطقة على حماية التنوع احليوي والت�شدي للتغريات املناخية وتخفي�س 

الب�شمة البيئية من خالل التثقيف والتوعية وال�شيا�شات العامة ومبادرات احلفاظ على البيئة املبنية على اأ�ش�س علمية. 

للمزيد من املعلومات، يرجى زيارة املوقع

www.ewswwf.ae 

 @ews_wwf :تويرت

 ews.wwf :في�شبوك

WWFUAE :يوتيوب

EWS-WWF 2013 © حقوق الطبع حمفوظة

EWS-WWF/شورةالغالف: ©تيفاين �شلتز�

لقد متت الطباعة على ورق م�شنوع من املواد املعاد تدويرها 

تف�ضل بالن�ضمام لربنامج العلم الأزرق

اإذا رغبت يف امل�شاركة يف برنامج العلم الأزرق، 

الرجاء الت�شال بجمعية الإمارات للحياة الفطرية 

بالتعاون مع ال�شندوق العاملي ل�شون الطبيعة 

)EWS-WWF( املمثل الوطني ملو�ش�شة التعليم 

)FEE( البيئي

 

مكتب اأبوظبي

هاتف:

فاك�س: 

مكتب دبي

هاتف: 

فاك�س: 

 info@ewswwf.ae :الربيد الإلكرتوين

نبذة عن جمعية اإلمارات للحياة الفطرية بالتعاون 
 EWS-WWF مع الصندوق العالمي لصون الطبيعة

برنامج املنفذ الوطني برعاية

+971 2 634 7117
+971 2 634 1220

+971 4 354 9776
+971 4 354 9774
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يعد برنامج العمل الأزرق برناجمًا عامليًا مميزًا يتم منحه 

لل�شواطئ التي يتم تطويرها بناًء على مفهوم ال�شتدامة. 

يحظى هذا الربنامج ب�شهرة وا�شعة بني ال�شكان املحليني 

وال�شائحني من كافة اأنحاء العامل ك�شعار يف التميز للمناطق 

ال�شاحلية.

يعمل هذا الربنامج نحو التطوير امل�شتدام للمناطق 

ال�شاحلية وذلك من خالل طلب برنامج العلم الأزرق من 

ال�شواطئ واملرا�شي تبني معايري الربنامج ذات �شلة بجودة 

املياه، والتعليم البيئي، والإدارة البيئية وال�شالمة واخلدمات 

الأخرى. ي�شمل برنامج العلم الأزرق اأي�شًا اأن�شطة التعليم 

البيئي لكافة اأفراد املجتمع ومتخذي القرارات والهيئات 

و�شركات ال�شياحة.

كما يتميز برنامج العلم الأزرق بال�شفافية التامة ملا يتعلق 

مبعايري جودة املياه، والطلب من اإدارة ال�شاطئ التما�شي 

دائمًا مع كافة معايري الربنامج على مدار العام والفح�س 

املنتظم للتاأكد من جودة مياه ال�شاطئ.

يتم منح برنامج العلم الأزرق ملو�شم واحد مع قابلية 

التجديد �شنويًا لل�شواطئ واملرا�شي التي تتما�شى مع معايري 

الربنامج. وقد ينتج  يف حال عدم التما�شي مع املعايري 

�شحب العلم الأزرق، الأمر الذي اأعطى العلم الأزرق �شمعة 

قوية ومكانة ثقة وموؤ�شر �شفاف لل�شواطئ املتميزة. يوجد 

اليوم ما يزيد عن 4000 �شاطئ يرفع راية العلم الأزرق يف 

50 دولة يف العامل.

جمعية الإمارات للحياة الفطرية بالتعاون مع ال�شندوق 

العاملي ل�شون الطبيعى )EWS-WWF( هي املمثل 

الر�شمي ملوؤ�ش�شة التعليم البيئي )FEE( الذي تعد العلم 

الأزرق واحدًا من براجمها العاملية.

تقوم جمعية EWS-WWF بتقدمي الن�شيحة وامل�شاعدة 

لل�شواطئ واملرا�شي املهتمة يف احل�شول على العلم الأزرق. 

ومع ازدياد عدد �شواطئ ومرا�شي احلا�شلة على العلم 

الأزرق والتي ت�شاهم يف بناء م�شتقبل م�شتدام ملناطق 

 EWS-WWF دولة الإمارات ال�شاحلية، ت�شتمر جمعية

مبراقبة التزام هذه ال�شواطئ ومتا�شيها مع معايري العلم 

الأزرق. 

لقد ان�شمت دولة الإمارات العربية املتحدة لربنامج العلم 

الأزرق عام 2010، ومت منذ ذلك حتقيق زيادة م�شتمرة يف 

عدد ال�شواطئ واملرا�شي التي ح�شلت على العلم الأزرق 

والتي تلعب دورًا رياديًا يف ت�شكيل م�شتقبل الدولة البيئي 

وتطبيق مفهوم التطوير امل�شتقبلي امل�شتدام.

نبذة عن العلم األزرق
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 يجب على ال�شواطئ املتقدمة للح�شول على العلم الأزرق اللتزام بـ32 معياراً تندرج حتت املجالت الأربع الأ�شا�شية التالية: 

لالطالع على كافة املعايري اخلا�شة بال�شواطئ، 

يرجى زيارة املوقع الإلكرتوين

blueflag.org

التثقيف البيئي والمعلومات 
يعد توفري معلومات حول برنامج »العلم الأزرق« وتقدمي 

اأن�شطة يف جمال التثقيف البيئي بع�شا من العنا�شر 

الأ�شا�شية املطلوبة ل�شتيفاء هذا املوؤ�شر. 

جودة المياه
يتطلب هذا املوؤ�شر تقدمي العدد املطلوب من عينات املياه 

و�شمان مراعاتها ملقايي�س الربنامج ومتطلبات حتليل جودة 

املياه. ويعد �شمان �شالحية املياه لال�شتحمام الرتفيهي من 

العنا�شر الهامة التي ت�شاهم يف احل�شول على العلم الأزرق. 

اإلدارة البيئية 
تعد اإدارة ال�شاطىء وتوفري مرافق جيدة اأحد املطالب الأ�شا�شية 

التي تندرج حتت هذا املوؤ�شر، وذلك بدءًا من احلفاظ على 

نظافة ال�شاطئ حتى مراقبة ال�شعاب املرجانية و�شمان �شيانة 

املباين واملعدات اخلا�شة بال�شاطئ ب�شكل �شحيح.

السالمة والخدمات
يعد تعزيز اإجراءات ال�شالمة عن�شرًا اأ�شا�شيًا يف برنامج 

العلم الأزرق. وهذا املوؤ�شر، من �شمن معايري اأخرى، 

يتطلب اأن ت�شمن ال�شواطئ وجود عمال الإنقاذ ووجود 

معدات الإ�شعافات الأولية وتوفر مياه ال�شرب.

المعايير الخاصة بالشواطئ 
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 يجب على املرا�شي املتقدمة للح�شول على العلم الأزرق اللتزام بـ 24 معياراً تندرج حتت املجالت الأربع الأ�شا�شية التالية: 

لالطالع على كافة املعايري اخلا�شة باملرا�شي، 

يرجى زيارة املوقع الإلكرتوين

blueflag.org

التثقيف البيئي والمعلومات 
يعد توفري معلومات وا�شحة حول املر�شى والنظم الطبيعية 

املحيطة به، بالإ�شافة اإىل ن�شر القواعد ال�شلوكية وتقدمي 

اأن�شطة يف جمال التثقيف البيئي بع�شًا من العنا�شر 

الأ�شا�شية املطلوبة ل�شتيفاء هذا املوؤ�شر. 

جودة المياه
يعد �شمان نظافة املياه وخلوها من اأي تلوث 

مرئي ناجت عن بقع نفطية اأو رمي النفايات اأو مياه 

ال�شرف ال�شحي اأو غريها من الأن�شطة متطلبًا 

هامًا للح�شول على العلم الأزرق. 

اإلدارة البيئية 
ي�شمل هذا املعيار اإدارة املر�شى ب�شكل �شحيح و�شامل، 

وتوفري مرافق للتخل�س من النفايات ومياه ال�شرف، 

و�شمان �شيانة املباين واملعدات ودورات املياه ب�شكل 

�شحيح. 

السالمة والخدمات
يعد تعزيز اإجراءات ال�شالمة عن�شرًا اأ�شا�شيًا يف برنامج 

العلم الأزرق. وهذا املوؤ�شر، من �شمن معايري اأخرى، 

يتطلب اأن ت�شمن املرا�شي وجود معدات الإ�شعافات 

والإنقاذ الأولية ومعدات مكافحة النريان، بالإ�شافة اإىل 

ت�شهيالت ا�شتخدام الكرا�شي املتحركة للمعاقني.

المعايير الخاصة بالمراسي 
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ل يقت�شر طلب ال�شاطئ اأو املر�شى يف احل�شول على 

ت�شريح العلم الأزرق التما�شي مع املعايري فقط، بل يتطلب 

اأي�شًا اتباع اخلطوات التالية للتمكن من تقدمي الطلب. 

 EWS-WWF يعد التعاون والعمل الل�شيق مع  جمعية

اأمرًا مهمًا للح�شول على الن�شيحة وال�شت�شارة  وللتاأكد 

من التما�شي مع املعايري من اأجل احل�شول على العلم 

الأزرق.

إجراءات التقدم للحصول على العلم األزرق

الخطوة 4

اإذا كانت ترغب يف تقدمي 

الطلب بالنيابة عن �شاطئ 

ترفيهي تديره، يتعني عليك 

البدء فورًا بجمع عينات من 

مياه ال�شاطئ وفح�شها، 

وهذه العملية تاأخذ فرتة 

ل تقل 10 �شهور. يطلب 

الربنامج ت�شليم 20 عينة 

قبل �شهر يوليو، مما يعني 

اأن عليك البدء يف الفح�س 

كل 15 يومًا بداية من �شهر 

�شبتمرب من ال�شنة الأوىل.

الخطوة 3

ال�شتمرار يف تطبيق 

املعايري يف املوقع واإعالم 

 EWS-WWF جمعية

بالجنازات التي متت.

الخطوة 1

توا�شل مع جمعية الإمارات 

للحياة الفطرية لتعرب عن 

اهتمامك يف الن�شمام 

لربنامج العلم الأزرق 

يف دولة الإمارات. ميكن 

الن�شمام يف اأي وقت من 

ال�شنة، ولكن نود التنويه 

باأن تقدمي ا�شتمارات 

الطلب اإىل الهيئة الدولية 

املانحة للعلم الأزرق يتم يف 

�شهر يوليو كل عام.

الخطوة ٢

حدد موعدًا منا�شبًا لكي 

EWS- تقوم جمعية

WWF بالك�شف املبدئي 

ملعاينة املوقع الذي ترغب 

يف باأن يح�شل على 

العلم الأزرق. �شيتم يف 

هذه الزيارة اإعالمك 

بحالة املوقع وما يتطلبه 

من تعديالت واإ�شافات 

للتما�شي مع املعايري.

ال�ضنة الأوىل

�ضبتمرب
ال�ضنة الأوىل ال�ضنة الأوىل ال�ضنة الأوىل
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الخطوة 10

عند املوافقة على طلبك 

للعلم الأزرق، يتطلب منك 

قبل رفع العلم التاأكد من 

وجود اللوحة الإر�شادية 

اخلا�شة بالعلم الأزرق 

قبل نهاية �شهر دي�شمرب. 

عدم الإلتزام قد يوؤدي اإىل 

�شحب العلم الأزرق.

الخطوة 9

 �شتقوم جمعية

 EWS-WWF باإ�شدار 

خرب �شحفي لالإعالن 

عن ال�شواطئ واملرا�شي 

اجلديدة التي ح�شلت 

على العلم الأزرق. يف 

حال رغبتك باإ�شدار بيان 

�شحفي، الرجاء م�شاركة 

اخلرب مع اجلمعية للموافقة 

النهائية على اخلرب. 

�شتقوم اجلمعية بتوفري 

دليل اإر�شادي لي�شاعدة يف 

حت�شري خربك ال�شحفي.

الخطوة 8

 �شتقوم جمعية

 EWS-WWF الإعالن 

عن نتائج اجتماع اللجنة 

الدولية يف �شهر اأكتوبر.

الخطوة 7

اإذا جنح املرفق يف تطبيق 

املعايري خالل عملية 

الك�شف النهائي وعند 

مراجعة الطلبات من قبل 

اللجنة الوطنية، �شتقوم 

  EWS-WWF جمعية

برفع الطلبات املوؤهلة 

للجمعية العاملية.

ن�شيحة!

ل تن�س موا�شلة تنفيذ هذه 

املعايري خالل هذه الفرتة. 

الخطوة 6

 اطلب من جمعية

 EWS-WWF القيام 

بالتقييم النهائي ملوقعك 

يف �شهر يونيو للتاأكد من 

التما�شي مع معايري العلم 

الأزرق، وي�شل عددها 

32 معيار لل�شواطئ، و24 

معيار للمرا�شي.

الخطوة 5

 اطلب من جمعية

 EWS-WWF القيام 

بزيارة ثانية للك�شف يف 

�شهر اأبريل من ال�شنة 

الثانية للتاأكد من التما�شي 

مع املعايري باأكملها. �شتقوم 

 EWS-WWF جمعية

اإعالمك باأية حت�شينات 

متطلبة.

ال�ضنة الثانية

اأكتوبر

ال�ضنة الثانية

اأكتوبر

ال�ضنة الثانية

اأكتوبر

ال�ضنة الثانية

يوليو

ال�ضنة الثانية

يونيو

ال�ضنة الثانية

اأبريل



مواقع العلم الأزرق

ميكنك التعرف على اأقرب �شاطئ اأو مر�شى يرفع راية العلم الأزرق من خالل حتميل برنامج Blue Flag App. ام�شح هذا الرمز املرافق 

 www.blueflag.org من خالل هاتفك املتحرك، اأو قم بزيارة هذا املوقع

انضم لبرنامج العلم األزرق
اإذا كنت مدير �شاطئ اأو مر�شى وت�شعى للح�شول على العلم الأزرق والبدء يف خطوات 

:EWS-WWF الطلب، الرجاء الت�شال مع جمعية

info@ewswwf.ae :الربيد الإلكرتوين

هاتف: 

ملزيد من املعلومات عن العلم الأزرق يف الإمارات، الرجاء زيارة املوقع

 www.blueflag.org لالطالع على قائمة املعايري الكاملة تف�شل بزيارة *

 جمعية الإمارات للحياة الفطرية بالتعاون مع ال�شندوق العاملي ل�شون الطبيعة 

 EWS-WWF هي املن�شق الوطني لربنامج العلم الأزرق يف دولة الإمارات العربية 

املتحدة، وتعمل اجلمعية ب�شكل فعال لزيادة عدد ال�شواطئ واملرا�شي يف احل�شول على العلم 

الأزرق يف الدولة.

نصائح مهمة 
للشواطئ والمراسي:

تاأكد من تكملة اإجراءات وخطوات تقدمي الطلب 

واللتزام باجلدول الزمني من خالل البدء بفح�س 

مياه ال�شاطئ يف �شهر �شبتمرب. �شيتيح لك ذلك 

احل�شول عل 20 عينة بحلول �شهر يوليو.

تاأكد من اأن نتيجة فح�س مياه ال�شاطئ متما�شية 

مع متطلبات جودة املياه التي مت تو�شيحها من قبل 

وثيقة معايري العلم الأزرق.

احر�س على املراجعة امل�شتمرة، وتاأكد من اأن 

ال�شاطئ اأو املر�شى يتما�شى مع معايري العلم الأزرق 

كل ثالثة �شهور.

+971 4 354 9776
www.ewswwf.ae 


