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اللواء الأزرق

اللواء الأزرق

التميز لشواطئنا وماريناتنا
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اللواء الأزرق

4154
3466 �شاطئ و 688 مارينا

 بلدا 49

من 5 قارات
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اللواء الأزرق

اإنه ال�ضمان للجودة البيئيةاإنه عالمة اإيكولوجية دولية

يعترب الل�اء الأزرق عالمة اأن�شاأتها م�ؤ�ش�شة الرتبية على البيئة، وهي �شبكة من 

املنظمات غري احلك�مية املعباأة من اأجل حماية البيئة.

تت�اجد م�ؤ�ش�شة الرتبية على البيئة ب 73 دولة من �شمنها املغرب منذ 

2002، واملمثلة فيه من طرف م�ؤ�ش�شة حممد ال�شاد�س حلماية البيئة.

والل�اء الأزرق مدع�م من لدن برنامج الأمم املتحدة للبيئة واملنظمة 

العاملية لل�شياحة.

يعترب الل�اء الأزرق مبثابة �شمان للج�دة البيئية. فرفعه ف�ق جماعة اأو ميناء 

ترفيهي مينحهما النطباع الإيجابي والديناميكي لدى ال�شاكنة والزوار.

كما ي�شجع على ن�رش وعي عام بنهج �شل�ك اأكرث احرتاما للطبيعة وثرواتها.

ت�شمل عالمة الل�اء الأزرق معايري ج�دة مياه ال�شتحمام وتهيئة ال�شاطئ 

واملنطقة اخللفية لل�شاطئ والأمن والتن�شيط والإعالم وحماية النباتات 

واحلي�انات. 

بالن�شبة للم�شطاف، فاإن اختيار �شاطئ يحمل الل�اء الأزرق يعني له اختيار 

حميط اآمن وحممي وحمرتم للبيئة والتن�ع البي�ل�جي. 

يف م�انئ الرتفيه احلا�شلة على الل�اء الأزرق، ت�شكل حماية البيئة وال��شط 

البحري اأول�ية هامة. فاأ�شحاب اليخ�ت يجدون بها م�شاحة خا�شة للرتميم 

والتنظيف بدون مقذوفات يف ال��شط الطبيعي، واأنظمة لتفريغ املياه العادمة 

من ب�اخرهم وكذلك مناطق لتفريغ النفايات اخلا�شة.

اللواء األزرق، ماذا يعني؟
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اللواء الأزرق

اللواء األزرق يجعل شواطئنا في 
مستوى المعايير الدولية

OGƒdG ºa

ôjƒÑd ΩG

ájRƒ◊G

∫ÉMQ …ó«°S

ƒ∏cG ≈°Sƒe …ó«°S 

á∏NGódG (ôaÉ°ùe)

º°SÉ≤H

á≤«fRƒH

äGÒî°üdG

á«MÉ«°ùdG á£ëŸG

 ájó«©°ùdG

ájó«©°ùdG

h’ OGh

É«d GódG

¿É«∏Y OGh

¿ÉªcQG

QÉ≤°TCG

Iôjƒ°üdG

áÁó≤dG ájôjƒ°üdG

ájó«dƒdG

IRhóH

»Ø°SG

ôjOÉcCG

22

تزايد ال�ضواطئ املتوجة كل �ضنة

�شاطئا 

متوجا �ضنة 

 2016

يتم تدبريه باملغرب من طرف املوؤ�ض�ضة

معايري �ضارمة

اعتمد الل�اء الأزرق باملغرب �شنة 2002 من طرف م�ؤ�ش�شة حممد ال�شاد�س 

حلماية البيئة وذلك يف �شياق برنامج "�ش�اطئ نظيفة". وه� مدع�م من طرف 

املكتب ال�طني املغربي لل�شياحة. بذلك، اأ�شبح املغرب اأول بلد عربي والثاين 

على ال�شعيد الإفريقي الذي جلاأ ل�شتعماله.

  NM 03 07 199 تخ�شع معايري ج�دة مياه ال�شتحمام مل�ا�شفة

)امل�شادق عليها �شنة 2014(، املنبثقة عن الت��شية الأوروبية �شنة 2006
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اللواء الأزرق

الإعالم والرتبية على 

البيئة

ال�ضالمة 

واخلدمات
التدبري البيئي

جودة مياه 

ال�ضتحمام

كيف يمنح اللواء األزرق؟

املراقبة البعدية تر�ضح طوعي اأربع جمموعات للمعايري

مينح الل�اء الأزرق على اأ�شا�س احرتام 

اأربع جمم�عات من املعايري.

يتم الرت�شح للح�ش�ل على هذه العالمة 

الإيك�ل�جية ب�شكل ط�عي. ومتنح بالن�شبة 

مل��شم ا�شطياف واحد وجتدد كل �شنة. 

خالل فرتة ال�شطياف املمتدة ما بني 

15 ي�ني� و15 �شتنرب، تتم زيارات 
مفاجئة اأو مربجمة من قبل اأع�شاء 

التن�شيقية ال�طنية وم�ؤ�ش�شة الرتبية 

على البيئة الذين يتاأكدون من مطابقة 

ال�ش�اطئ املت�جة للمعايري.

يف حالة عدم احرتام املعايري، يتم ف�را 

تنكي�س العلم ومعاقبة ال�شاطئ بالن�شبة 

لباقي فرتة م��شم ال�شطياف وامل��شم 

الذي يتل�ه.

كما جترى زيارات ملراقبة امل�انئ خالل 

امل��شم ال�شياحي من اأجل التاأكد من 

الحرتام اجليد للمعايري. هذه الزيارات 

تق�م بها م�ؤ�ش�شة حممد ال�شاد�س حلماية 

البيئة والتن�شيقية الدولية لل�اء الأزرق. 

ومبا�رشة بعد التت�يج، يلتزم كل حا�شل 

على العالمة باحرتام �رشوط ا�شتخدامها.
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اللواء الأزرق

افتتاح امل��شم 

والإعالن عن الرت�شيح 

اأو جتديد الرت�شيح

ملئ ملف الرت�شيح 

امل��ش�ع  على 

النرتنت  مب�قع 

امل�ؤ�ش�شة

التاريخ املحدد لإيداع 

ملفات الرت�شح.

درا�شة ملفات الرت�شح 

من طرف جلنة حتكيم 

وطنية واإر�شال 

النتائج اإىل جلنة 

التحكيم الدولية

1 2 3 4

المؤسسة المؤسسة المؤسسة    
الدولية للتربية البيئية  المؤسسة  الجماعاتالمؤسسةالمؤسسة

الساحلية
 الجماعات
الساحلية

 الجماعات
الساحلية

درا�شة ملفات 

الرت�شح من طرف 

جلنة التحكيم 

 الدولية

م�ؤ�ش�شة الرتبية على 

البيئة

لإعالن عن نتائج 

جلان التحكيم

الي�م الأول لرفع علم 

الل�اء الأزرق

زيارات للمراقبة 

 مفاجئة اأو مربجمة

امل�ؤ�ش�شة وم�ؤ�ش�شة 

الرتبية على البيئة

 الي�م الأخري

 لإنزال علم

الل�اء الأزرق

5 6 8 97

مسطرة الولوج اللواء األزرق 

منت�ضف

دجنرب 

 نهاية �ضهر

يناير

مار�س, اأبريل  ابتداء من15 يونيو

 منت�ضف �ضهر

دجنرب

فرباير ماي من 15 يونيو

اإىل 15 �ضتنرب 

16 �ضبتمرب
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الت�ضال باملوؤ�ض�ضة

هل يستجيب الشاطئ أو المارينا لمعايير اللواء األزرق؟ 

التسجيل ببرنامج شواطئ نظيفة

" • تقدمي طلب ت�ضجيل �ضاطئكم بربنامج "�ضواطئ نظيفة	

•تواكب املوؤ�ض�ضة ال�ضاطئ اأو املارينا وتهيئهما لي�ضتجيبا ملعايري اللواء الأزرق. 	
•تعطي اللجنة الوطنية بع�س التو�ضيات للح�ضول على اللواء الأزرق 	

تقدمي طلب احلصول على الشهادة لـ "اللواء األزرق

يتم تقدمي طلبات احل�ضول على ال�ضهادة اإىل اللواء الأزرق يف �ضهر دجنرب 

جلنة حتكيم اللواء األزرق

تتدار�س جلنة التحكيم جميع طلبات الرت�ضح يف �ضهر فرباير

تر�ضل الطلبات املقبولة اإىل جلنة التحكيم الدولية للح�ضول على املوافقة النهائية.

جلنة التحكيم الدولية للواء األزرق

جتتمع جلنة التحكيم الدولية يف اأبريل من اأجل درا�ضة جميع طلبات احل�ضول على �ضهادة اللواء الأزرق وتطلع املر�ضحني على النتائج.

نعم

املرحلة التجريبية

 تعتمد اجلماعة اأو اجلهة امل�ضوؤولة على تدبري املرينا  تو�ضيات املوؤ�ض�ضة 

من اأجل المتثال ملعايري اللواء الأزرق.

موسم 
اللواء األزرق 

يبتدئ !

ال

مراحل الحصول على شهادة اللواء األزرق
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معايير تتويج الشواطئ 

الرتبية والإعالم البيئيني

•ت�فري ال�شباحني املنقذين وجتهيزات الإنقاذ  	
بال�شاطئ

•ت�فري معدات الإنقاذ بال�شاطئ. 	
•من اأجل ال�قاية من الت�شادمات واحل�ادث،  	

يت�جب مراقبة خمتلف م�شتعملي ال�شاطئ 

ومراقبة ا�شتعمال ال�شاطئ.

•يجب اأن تك�ن املراحي�س والتجهيزات قابلة  	
لل�ل�ج بالن�شبة لالأ�شخا�س املعاقني يف 

�شاطئ واحد على ظهار وجت�شيد املنطقة 

املت�جة برفع الأعالم بال�شاطئ.

• الأقل حا�شل على الل�اء الأزرق بكل بلدية. 	
•اإظهار ت�شميم ال�شاطئ مبختلف جتهيزاته. 	

•و�شع خمطط ا�شتعجايل لل�قاية من خماطر  	
التل�ث.

•اإن�شاء ول�ج اآمن لل�شاطئ. 	
•يجب و�شع نظام دوريات املراقبة بال�شاطئ  	

•ال�ل�ج اإىل املاء ال�شالح لل�رشب بال�شاطئ. 	

ال�ضالمة واخلدمات 

•اإظهار املعل�مات املتعلقة بالأنظمة الإيك�ل�جية  	
باملناطق ال�شاحلية وباملناطق احل�شا�شة 

الطبيعية التي ت�جد بها.

•اإظهار املعل�مات التي تتعلق بج�دة مياه  	
ال�شتحمام املحَيّنة كل 15 ي�ما.

•اإظهار املعل�مات املتعلقة بربنامج الل�اء الأزرق  	
ومعايري �شاطئ "الل�اء الأزرق" وبرامج اأخرى 

كاملفتاح الأخ�رش.

•اإظهار مدونة ال�شل�ك بال�شاطئ، لكن على الرغم   	
من ذلك يجب ت�فري الق�انني املنظمة ل�شتعمال 

ال�شاطئ عند طلبها من العم�م. 

• اأن�شطة ترب�ية ح�ل البيئة. ت�فري ما ل يقل عن 5	

تدبري املحيط الإيكولوجي 

جودة املاء

•اإحداث جلنة تهتم بتدبري ال�شاطئ مكلفة  	
بتطبيق معايري عالمة "الل�اء الأزرق" 

وبعمليات تقييم ال�شاطئ.

•يجب و�شع الق�انني واملخططات التي تنظم  	
ت�شيري وتدبري ال�شاطئ رهن اإ�شارة العم�م بناء 

على طلبهم مبكتب البلدية.

•يجب اأن يك�ن ال�شاطئ نظيفا. 	
•وج�د عدد كاف من �شناديق القمامة  	

بال�شاطئ اأو بج�اره: يجب اأن تتم �شيانتها 

وتفريغها ب�شكل منتظم.

•وج�د حاويات خم�ش�شة للم�اد القابلة لإعادة  	
التدوير بال�شاطئ اأو بج�اره.

•يجب اأن تك�ن التجهيزات ال�شحية النظيفة  	
م�فرة ب�شكل كاف مع الإخالء املنظم 

للتدفقات.

•مينع التخييم و�شياقة ال�شيارات وطرح الأزبال  	
منعا تاما.

•يجب احرتام الق�انني املتعلقة بالكالب  	
واحلي�انات الأليفة الأخرى.

•يجب �شيانة بنايات وجتهيزات ال�شاطئ ب�شكل  	
جيد.

•احرتام املعايري وامل�ا�شفات املتعلقة بج�دة  	
مياه ال�شتحمام. بالن�شبة للمغرب، يجب اأن 

تك�ن ج�دة مياه ال�شتحمام مطابقة للمعيار 

املغربي NM 03.7.199 املتعلق بتدبري 

ج�دة مياه ال�شتحمام امل�شتلهم من الت��شية 

.CE/2006/7 الأوروبية

•يجب اأن ل يك�ن ال�شاطئ عر�شة للمقذوفات  	
ال�شناعية ول ملقذوفات ال�حل.

•تتُبّع �شحة ال�شعاب املرجانية املت�اجدة  	
بالقرب من ال�شاطئ.

•مراقبة جميع معايري اجل�دة املتعلقة بت�شفية  	
املياه العادمة واملقذوفات.

•ين�شح بالتحلل الطبيعي للطحالب البحرية  	
وامل�اد النباتية الأخرى بال�شاطئ، اإل يف حالة 

الت�شبب يف اإزعاج العم�م.
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معايير تتويج  المرينات والموانئ الترفيهية

)م.د( معيار دليل  )م.د( معيار دليل  

)م.د( معيار دليل  

•�شمان تنظيف منبع املاء ب�شكل دائم. 	
•يجب اأن يك�ن امليناء الرتفيهي مزودا بتجهيزات  	

ا�شتقبال نفايات املراحي�س.

•حتاليل منتظمة ملياه امليناء والروا�شب. 	
•تدبري اأوحال اجلرف. 	

•و�شع رهن الإ�شارة جتهيزات �شحية مالئمة، نظيفة  	
ومزودة ب�شكل جيد بعالمات الت�ش�ير، مبا يف ذلك 

مرافق التنظيف وت�فري املاء ال�شالح لل�رشب. 

•جب مراقبة اإخالء املياه العادمة وت�جيهها نح�  	

حمطة للمعاجلة مرخ�س لها.

•يجب اأن ل يت�رشب اأي تل�ث اإىل نظام معاجلة املياه  	
العادمة اأو اإىل اأرا�شي امليناء الرتفيهي اأو املاء اأو 

املحيط الطبيعي. 

•ل وج�د لت�رشيف مبا�رش للمياه العادمة يف امليناء. 	
•وج�د نظام م�شخات جتفيف الر�شيف )م.د( . 	

تدبري البيئة الرتبية والإعالم البيئيني

جودة املاء
ال�ضالمة واخلدمات

•معل�مات ح�ل امل�اقع الطبيعية ال�اجب احرتامها  	
واأ�شناف احلي�انات والنباتات املحمية.

•و�شع برنامج للتدبري البيئي. 	
•ت�فري ما ل يقل عن ثالثة اأن�شطة للرتبية البيئية  	
لفائدة م�شتعملي امليناء الرتفيهي وامل�شتخدمني 

به، من �شمنها ن�شاطني على الأقل اأثناء امل��شم.

•اإظهار ت�شميم امليناء 	
•ال�شتقبال واملعل�مات 	

•معل�مات ح�ل الل�اء الأزرق اخلا�س باملارينا  	
و/اأو معايري الل�اء الأزرق اخلا�س باملارينا اأو 

عالمات اإيك�ل�جية اأخرى مل�ؤ�ش�شة الرتبية على 

البيئة )م.د(. 

•حث ال�شياح على ا�شتعمال و�شائل النقل  	
الإيك�ل�جية )الدراجة اله�ائية، امل�شي، النقل 

العم�مي...( )م.د(.

•حت�شي�س م�شتخدمي امل�انئ. 	

•وج�د اأوعية مميزة، مالئمة ومعرفة ب�شكل مدقق  	
لتخزين النفايات اخلطرة.

•وج�د �شناديق قمامة مالئمة يتم تدبريها ب�شكل  	
جيد.

•وج�د حمطات ل�شتقبال النفايات القابلة لإعادة  	
التدوير مثل القنينات الزجاجية وعلب ال�شفيح 

وال�رق والبال�شتيك وامل�اد الع�ش�ية اإلخ.

•جميع البنايات واملعدات بحالة جيدة ومطابقة  	
للت�رشيعات ال�طنية. يجب اأن يك�ن امليناء 

الرتفيهي مندجما ب�شكل جيد يف حميطه الطبيعي 

اأو امل�شيد.

•تنظيم حركة املرور بامليناء. 	
•اإحداث جلنة لتدبري امليناء الرتفيهي. 	

•و�شع �شيا�شة بيئية وخمطط بيئي. ينبغي اأن  	
يت�شمن هذا املخطط اإ�شارات مرجعية لتدبري 

املاء والنفايات وال�شتهالك الطاقي وق�شايا 

ال�شحة وال�شالمة وا�شتعمال اأكرب قدر ممكن 

من امل�اد الإيك�ل�جية )م.د(.

•تدبري املنطقة اله�شة  )م.د( . 	

•يجب اأن تك�ن جتهيزات الإنقاذ والإ�شعافات  	
الأولية ومكافحة احلرائق مت�فرة ومالئمة وم�شار 

اإىل مكان ت�اجدها ب�شكل جيد. كما يجب اأن تتم 

امل�افقة على املعدات من قبل ال�شلطات ال�طنية. 

•يجب اإعداد وو�شع خمططات امل�شتعجالت يف  	
حالة التل�ث اأو حريق اأو ح�ادث اأخرى.

•اإظهار التعليمات اخلا�شة بال�شالمة وخمططات  	
الإنقاذ بلغتني.

•ت�فر الكهرباء واملاء باملر�شى. 	

•اإظهار ت�شميم امليناء يبني م�اقع خمتلف املرافق. 	
•وج�د جتهيزات لفائدة الأ�شخا�س ذوي  	

الحتياجات اخلا�شة.

•يجب و�شع التجهيزات اخلا�شة بالأ�شخا�س  	
املعاقني.
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ما هي فوائد اللواء األزرق؟

يعترب الل�اء الأزرق مبثابة م�ؤ�رش على التدبري البيئي اجليد، ولكن اأي�شا اأداة لإبراز املكانة ال�شياحية والت�ش�يق باملجال 

الرتابي. اإنه ميّكن من ت�حيد جه�د الفاعلني املهتمني بال�شاطئ ح�ل م�رشوع م�شرتك. 

النعكا�ضات القت�ضادية 

الأثر الجتماعي

بيئة حممية

• يدعم م�اقع ال�شتجمام ويح�شن م�شت�ى ارتيادها. 	
•ينمي امل�ارد املالية لفائدة ال�ش�اطئ واجلماعات ال�شاحلية 	

•يدعم القت�شاد اجله�ي وجتارة قرب حمكمة. 	
•يخلق فر�شا للعمل بالن�شبة للمقاولت ال�شغرى. 	

•يخلق منا�شب ال�شغل 	
•يعزز ول�ج الأ�شخا�س ذوي الحتياجات اخلا�شة. 	

•ينمي �شل�كات م�ش�ؤولة. 	
•يخلق التن�شيط بال�شاطئ خا�شة لفائدة لالأطفال. 	

•يق�ي امل�ارد الب�رشية املعينة بال�ش�اطئ وكذلك كفاءاتهم. 	
•ي�شجع الت�ا�شل ال�شبكي بني الفاعلني. 	

•مياه ال�شتحمام تت�فر على ج�دة عالية وت�شتجيب للمعايري الدولية. 	
•اأقل ن�شبة من التل�ث 	

•�ش�اطئ اأكرث اأمنا 	
•تاأهيل مرافق ال�شاطئ يف اأفق حتقيق التنمية امل�شتدامة. 	

•م�شطاف�ن واأطفال تلق�ا التح�شي�س بالبيئة و يدرك�ن جيدا دور ال�ش�اطئ وال�شاحل. 	



اللواء الأزرق

برنامج يتم تدبريه من طرف موؤ�ض�ضة حممد ال�ضاد�س حلماية البيئة

كلم 3.3 – طريق زعري �ضارع حممد ال�ضاد�س, زنقة املدين بن احل�ضيني الرباط. �س.ب 5679 الرباط- املغرب

الهاتف 44 88 65 37 05 – الفاك�س: 31 55 65 37 05 

environnement@fm6e.org


