
 

 

 البيئيزها الدولية اعترافًا بتمي   "العلم األزرق"شهادة  تنالإماراتية  شواطىء ومراس   سبعة
 
 
جمعية اإلمارات للحياة الفطرية بالتعاون مع الصندوق  كَدتأدبي، دولة اإلمارات العربية المتحدة:   - 2102أكتوبر 9

 حصول سبعة شواطىء وموانىء في اإلمارات على ،(FEE)  العالمي لصون الطبيعة، الممثل الوطني لمؤسسة التعليم البيئي
. وبذلك، الجاري سيتم اإلعالن عن المرفق الثامن في وقت الحق من العامو  .تم األعالن عن أسمائها "العلم األزرق" شهادة 
 يس عالمية. لدى سكان اإلمارات العربية المتحدة الخيار للتمتع بالشمس وركوب األمواج في مرافق تلتزم بمقاي أصبح

 
للمساعدِة في حمايِة وتطويِر الشواطِئ والمراسي  وقد ُصممتمعترٌف بها دوليًا، و بيئية مرموقة شهادة وشهادة العلم األزرق هي 
 تمنح للمرافق التي تبرهن على التزامها بمعايير البرنامج الصارمة.وهي في جميع أنحاِء العالم، 

 
 بعد، 21وبذلك يصُل إجماليُّ عدِد الشواطِئ والمراسي الحاصلِة على العلم األزرق في دولِة اإلماراِت العربيَِّة المتحدة إلى 

  توجت أربعة مرافق ساحلية بالعلم األزرق. 1122 إطالق مرحلة تجريبية ناجحة في عاِم 
 

دولًة  4,على  اً موزعشاطئًا ومرسًى  948,3قائمٍة عالميٍة تضمُّ  وقد انضمت المواقُع التي حصلت على هذه الجائزِة حديثًا إلى
 مختلفًة، بدءَأ من شواطِئ ُجُزِر الكاريبيِّ االستوائيَِّة إلى ُجروِف نيوزيلندا الوعرة. 

 
 وتضمُّ الشواطُئ والمراسي التي حصلت على العلم األزرق المواقع التاليَة:

 
 أبوظبي –شاطئ قصر اإلمارات  -
 أبوظبي –اإلمارات  مرسى قصر -
 دبي  –شاطئ منتجع جبل علي للجولف  -
 دبي –مرسى منتجع جبل علي للجولف -
 دبي -الشاطئ المفتوح )شاطئ عام(  -
 دبي –شاطئ حديقة الممزر  -
 الفجيرة –مريديان منتجع شاطئ العقَّة  -

 



 

أن سبعَة مواقع إضافية في دولِة  جداً يسعدنا اإلمارات للحياة الفطرية: "ة جمعي يوقد صرَّحت "ليزا بيري" مديرة البرامج ف
 اإلمارات العربية المتحدة قد حصلت على جائزِة العلم األزرق، بينما سيعلن عن الموقع الثامن الحقا في هذا العام."

 
ٌع يدل على اهتما م متزايد وأكدت بيري على أن التزاَم إدارِة الشواطئ والمراسي في هذا القطاع في دولة اإلمارات هَو أمٌر مشجِّ

: "نحن ندعو الجميع للتَّقدُِّم بمزيٍد من الطلبات أضافتو في الدولة باالستدامة البيئية والذي عكسه نجاح  مشروع العلم األزرق.  
 ."الدولةللحصول على هذه الجائزِة المرموقة وذلك لمساعدتنا في رفع مستوى التَّميُِّز السَّاحليِّ في 

 
اطئ المميزة التي حصلت على الجائزة مؤخرًا متاحة بالنسبة للمقيمين في دولة اإلمارات والسائحين ليزا بيري: "هذه الشو  تابعتو 

المواقع في السعي  لضمان الحفاظ على  عبرسواء. ومن خالل برنامج العلم األزرق فإننا نعمل مع الجهات التي تدير العلى 
 هذه الشواطِئ نظيفة وآمنة ومصانة لألجياِل القادمة".

 
تمُّ منُح العلم األزرق على أساس اإلمتثال الثنين وثالثين من المعايير بالنسبة للشواطئ، وأربعٍة وعشرين بالنسبة للمراسي،  وي

خدمات ، و اإلدارة البيئية،  التعليم البيئي، ما يخص باألنشطة االستجمامية جودة المياه في التي تغطي أربعة جوانب رئيسية:
  .السالمة

 
 الشركةفي  المؤسسةشؤون التقوم برعاية مشروع العلم األزرق في الدولة شركة أباليد ماتيريالز. وقد عّلَق مايكل باكستر، مدير 

في  (  دورا حاسماEWS-WWFجمعية اإلمارات للحياة الفطريِة بالتعاون مع الصندوق العالمي لصون الطبيعة ) بالقول:"تلعب
الجيدة في المرافق  الممارسات البيئية وزيادة الوعي البيئي رفع ال بد منو  ي  في المنطقة.التعليم  البيئو  المعلومات البيئية تعزيز

 العلم األزرقمشروع  برعاية نحن سعداءو التنوع البيولوجي والتنمية السياحة المستدامة.  بين حماية توازن سليم تحقيقل السياحية
من  األجيال القادمةيتمكن   حتى المنطقة وموارد في حماية الطبيعة دورا رئيسيا تلعب، والتي اإلمارات العربية المتحدة في

 " بها.التمتع 
 

، والتي أطلقت مرحلًة تجريبيًة ناجحًة في 1113عام التبنت جمعية اإلمارات للحياة الفطرية دور المنسُق الوطنيُّ للبرنامِج منذ 
مل الجمعية منذ ذلك الحين مع السلطات والجهات المعنية لرفع مستوى فريق ع يتعاون. كما 1122كورنيِش أبوظبي عام 

. أما الشواطُئ األخرى التى ترفع  حاليًا فهي: مريديان  العلم األزرقالمعايير البيئية للشواطئ والمراسي على الصعيد الوطنيِّ
 .1122الجائزة في العام  الميناء السياحي دبي، مرسى ياس، ومرسى البندر في أبوظبي. وقد حصلت جميُعها على

 
 


