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مت اإطالق برنامج »�سواطئ نظيفة« �سنة 1999 من 

قبل �شاحبة ال�شمو امللكي الأمرية لال ح�شناء، رئي�شة 

موؤ�ش�شة حممد ال�شاد�س حلماية البيئة. وهو يعترب جناحا 

�شعبيا حقيقيا نظرا للعدد املتزايد لل�شواطئ املنخرطة 

يف الربنامج ولزيادة اإقبال امل�شطافني عليها. واليوم، 

تلّقى اأكرث من 80 �ساطئا حوايل 100 مليون يوم-

زيارة، مما يدل على البعد الذي مييز هذا الربنامج الرامي 

اإىل الرتقاء ب�شواطئنا لت�شتجيب للمعايري الدولية.

ويندرج جناح الربنامج، منذ �شنة 2010، يف 

اإطار روؤية �شاملة حلماية ال�شاحل الوطني. كما 

اأثبتت اأول درا�شة تقييمية اأجرتها املوؤ�ش�شة �شنة 

الكفاءات املحلية وتزويدها  2012 �رضورة تعزيز 
باأدوات جديدة للتخطيط والتنفيذ والتدبري.

وقد هدفت درا�شة ثانية قامت بها املوؤ�ش�شة �شنة 2014، 

ب�رضاكة مع املديرية العامية للجماعات املحلية حول 

»التدبري امل�شتدام لل�شواطئ وال�شاحل يف اإطار برنامج 

�شواطئ نظيفة«، اإىل تلبية هذه احلاجة. ولذلك ركزت 

الدرا�شة على و�شع اأدوات لتدبري ال�شواطئ وتكوين اأع�شاء 

اجلماعات املحلية ال�شاحلية يف جمال ا�شتخدام هذه 

الأدوات. وعلى املدى الطويل، �شتمكن تنمية مهاراتها 

من �شمان تدبري م�شتدام لل�شاحل وا�شتثماره على اأح�شن 

وجه وال�شتفادة من فوائده القت�شادية والجتماعية.

واإ�شافة اإىل الأن�شطة املعتادة، متيز برنامج »�شواطئ 

نظيفة« ل�سنة 2015 بعمليات تهدف اإىل مواكبة 

الفاعلني املحليني وتكوينهم وحت�شي�شهم.

واأخريا، �شكلت ن�شخة 2015 بالن�شبة للربنامج فر�شة 

لتجديد اتفاقيات ال�رضاكة التي انتهت مدتها يف 2014.

املقدمة	 45
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جتديد	اتفاقيات	ال�رشاكة

منذ اإطالق برنامج »�سواطئ نظيفة« �سنة 1999 

من قبل �ساحبة	ال�سمو	امللكي، ت�شعى املوؤ�ش�شة اإىل 

اإ�شفاء طابع ال�شتدامة على العمل الذي تقوم به.

ونظرا لنجاح الربنامج والتزايد امللحوظ لالإقبال على 

ال�شواطئ امل�شاركة، والذي ارتفع بخم�شة مرات بني 

�سنتي 2005 و2010، لحظت املوؤ�ش�شة اأن هناك 

حاجة اإىل تعزيز اإر�شاء الربنامج من خالل توفري اأدوات 

منهجية ت�شهل عملية تدبري ال�شواطئ والتخطيط لها.

ويكمن الهدف من ذلك يف ال�شيطرة على ال�شغوط 

البيئية التي تثقل ال�شواطئ واملرتبطة باجلاذبية 

القت�شادية املتزايدة، اإ�شافة اإىل اإدماج تدبريها يف 

اإطار روؤية اأكرث �شمول حلماية ال�شاحل، خا�شة واأن 

هذه ال�شواطئ ت�شكل ٪30 من ال�شاحل الوطني.

ولتحقيق هذه الأهداف، اأو�شت الدرا�شة ال�شرتاتيجية 

حول »التدبري امل�شتدام لل�شواطئ وال�شاحل يف اإطار 

برنامج �شواطئ نظيفة«، من بني اأمور اأخرى، بتعزيز 

التفاقيات اخلا�شة بالربنامج، والتي يجب اأن تعتمد 

على ميزانية وخطة عمل ملدة ثالث �شنوات، �شيتم 

يف اإطارهما حتديد م�شاهمات كل جهة متدخلة.

ومن هذا املنطلق، مت �شنة 2015 اإعداد م�رضوع 

جديد لتفاقية �رضاكة يف اإطار برنامج »�شواطئ 

نظيفة«، ب�شاأن تنظيم ال�شواطئ وجتهيزها و�شيانتها 

وتن�شيطها. وعلى املدى البعيد، �شت�شمح هذه التفاقية 

لكل �رضيك بتوقع امليزانيات اخلا�شة مب�شاهماته 

ب�شهولة اأكرب، وتعبئة املوارد الب�رضية والتقنية 

الالزمة ور�شد التقدم املحرز يف امل�رضوع.

وي�شمل هذا التخطيط ثالثة عنا�رض رئي�شة، وهي:

جدول ي�شم الأهداف املحددة يف امليزانية  1 .

على مدى ال�شنوات الثالث املقبلة؛

جدولة �شنوية لتدبري ال�شواطئ، ت�شم الإجراءات  2 .

املتفق عليها بني اجلماعة وال�رضيك القت�شادي؛

.) 3 .PUGP( خطة ل�شتعمال ال�شواطئ وتدبريها

يعترب العن�رض الأول، وهو جدول الأهداف، جزءا ل 

يتجزاأ من التفاقية، كما اأنه قد ي�شمل عمليات حتديث 

اأثناء تنفيذ التفاق. ويتم اإعداد العن�رَضْين الآَخرْين 

اأو حتديثهما �شنويا يف اإطار تنفيذ التفاقية.

ويف هذا الإطار، مت �شنة 2015 جتديد جميع 

اتفاقيات �رضاكة التي انتهت مدتها �شنة 2014.

تطوير برنامج »�شواطئ نظيفة« 

»التعميم	التدريجي	لربنامج	»�سواطئ	نظيفة

منذ �سنة 2010، مت يف اإطار برنامج »�شواطئ 

نظيفة« اإدراج 15 �شاطئا جديدا مل يكن 

يحظى بدعم ال�رضكاء القت�شاديني.

ويف �شنة 2015، ان�شم للربنامج �شاطئان جديدان وهما: 

�شاطئ الوطية التابع للجماعة احل�رضية الوطية )طانطان(، 

و�شاطئ طروق )كلم 25( التابع جلماعة العركوب )الداخلة(.

 �رشاكات	جديدة	يف	اإطار	برنامج	»�سواطئ

»نظيفة

مت دعم اأربعة �شواطئ جديدة يف �شنة 2015، وهي:

�شيدي قنقو�س 1 و�شيدي قنقو�س 2. 1 بالق�رض ال�شغري 

)اإقليم فح�س اأجنرة(، بدعم من بنك القر�س الفالحي.

�شاطئ الدالية بق�رض املجاز )اإقليم فح�س اأجنرة(،  2 .

بدعم من موؤ�ش�شة الوكالة اخلا�شة طنجة املتو�شط.

واد عليان بق�رض املجاز )اإقليم فح�س اأجنرة(،  3 .

بدعم من �رضكة »اأ. ب. م. تريمينالز«

الرميالت و�شيدي مغيت بال�شاحل ال�شمايل  4 .

)طنجة-اأ�شيلة(، بدعم من �رضكة لفارج 

تطوان التي حلت حمل ات�شالت املغرب.

الإجنازات	واملكا�سب	املحققة	�سنة	2015

7

87
�ساطئا

29
مقاولة	من	القطاعني	

العام	واخلا�س	تعمل	

جنبا	اإىل	جنب	مع	

اجلماعات	املحلية.

54
جماعة	�ساحلية

69
�ساطئا	ا�ستفاد	

من	دعم	ال�رشكاء



تقرير �شواطئ نظيفة 2015 تقرير �شواطئ نظيفة 2015 

âØdÒe

»æØjEG …ó«°S ÅWÉ°T

OGƒdG ºa

ôjƒÑd ΩG

Iôjƒ°üdG

áÁó≤dG ájôjƒ°üdG

ájó«dƒdG

IRhóH

ájRƒ◊G

∫ÉMQ …ó«°S

ÉcQƒàf »ÁG

ƒ∏cG ≈°Sƒe …ó«°S 

á∏NGódG (ôaÉ°ùe)

º°SÉ≤H

á≤«fRƒH

ÜÉFòdG ÚY

∫Gƒ°T ΩGOÉe

äGÒî°üdG

á«MÉ«°ùdG á£ëŸG

 ájó«©°ùdG

ájó«©°ùdG

∫ƒ°U

h’ OGh
¿ÉªcQG

QÉ≤°TCG

اإن �شارة »اللواء الأزرق« الدولية التي متنحها املوؤ�ش�شة 

الدولية للرتبية البيئية ت�شمن للم�شطافني �شواطئ تتوفر 

على اأف�شل املعايري الدولية يف املجالت التالية:

•جودة مياه ال�شتحمام؛ 	
•التهيئة والتدبري؛ 	

•ال�شالمة والتغطية ال�شحية؛ 	
•اأن�شطة التح�شي�س والرتبية على التنمية  	

امل�شتدامة لفائدة امل�شطافني.

 تو�سيع	نطاق	منح	ال�سارة	لت�سمل	املرا�سي

واملوانئ	الرتفيهية

�شيتم تو�شيع نطاق اللواء الأزرق، والذي اأطلق 

�سنة 2002، لي�شمل املوانئ الرتفيهية.

وقد مت عقد اأول اجتماع اإخباري ملديري املوانئ 

الرتفيهية يف يونيو 2014، حيث اأبَدْوا عن رغبة 

حقيقية يف اإدراج هذه العالمة يف املرا�شي.

ويف اأبريل 2015، قامت املوؤ�ش�شة، ومب�شاعدة خبري 

اإ�شباين يف املوانئ الرتفيهية احلائزة على اللواء 

الأزرق، بتنظيم زيارة درا�شية اإىل اأربع موانئ باململكة، 

وهي: اأبي رقراق، وال�شعيدية، ومار�شيكا واأكادير. وقد 

هدفت هذه الزيارة اإىل درا�شة مدى امتثال املوانئ 

للمعايري اخلا�شة مبنح �شارة اللواء الأزرق، واإىل حتديد 

الإجراءات التي يتعني تنفيذها على املدى القريب 

واملتو�شط والبعيد ل�شمان المتثال لهذه املعايري.

وقد مت اإعداد تقرير لكل مر�شى ب�شاأن هذه الزيارة 

واإر�شاله اإىل املديرين املعنيني، والذين دعوا 

اإىل و�شع خطة عمل بالتعاون مع املوؤ�ش�شة. 

وتنق�شم هذه اخلطة اإىل ثالث مراحل:

اإعداد خطة عمل على املدى القريب واملتو�شط  1 .

والبعيد لتلبية املعايري اخلا�شة مبنح ال�شارة 

تقدمي الرت�شيح لنيل �شارة »اللواء الأزرق« ح�شب  2 .2
مدى المتثال هذه املوانئ ملعايري ال�شارة

اعتماد مقاربة تدريجية يف منح ال�شارة، مع اإطالق  3 .

العملية التجريبية »مارينا اللواء الأزرق ل�شنة 2015«.

:�رشوط	التاأهيل	للمعايري	الدولية

من �شنة اإىل اأخرى، تقوم موؤ�ش�شة حممد ال�شاد�س 

حلماية البيئة بتعزيز وهيكلة الدور الذي تلعبه 

امل�شالح الوزارية يف تطوير برنامج »�شواطئ 

نظيفة«، ول �شيما من خالل حت�شني معايري تاأهيل 

ال�شواطئ لتتما�شى مع املعايري الدولية.

9 8

الوحدة 

01

منح	ال�سارة

23
�ساطئا	حاز	على	�سارة	

اللواء	الأزرق
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جودة	مياه	ال�ستحمام

مراقبة	جودة	مياه	ال�ستحمام

٪97.3 من املياه اخلا�شعة للمراقبة تتوفر على جودة 

 373 اإن هناك  لل�شباحة، حيث  B، وهي �شاحلة  اأو   A
من اأ�شل 383 حمطة متواجدة ب 146 �ساطئا.

كما اأن ٪2.7 من املياه اخلا�شعة للمراقبة تتوفر 

على جودة C، وهي كذلك �شاحلة لل�شباحة، حيث 

اإن هناك 10 من اأ�شل 383 حمطة متواجدة ب 6 

�شواطئ )طنجة املدينة، وماركال، وجبيلة ]عمالة 

طنجة-اأ�شيلة[، وزناتة ال�شغرية، وال�شعادة 

وال�شهدية ]ولية الدار البي�شاء الكربى[(.

وهي درا�شة اأجرتها مديرية املوانئ وامللك العام البحري 

التابعة لوزارة التجهيز والنقل واللوج�شتيك ومديرية 

املراقبة والوقاية من املخاطر التابعة للوزارة املنتدبة 

املكلفة بالبيئة، وذلك من ماي 2014 اإىل مار�س 2015، 

على �شعيد اأكرث من 152 �ساطئا )383 حمطة لأخذ 

العينات(. وتتوزع هذه ال�شواطئ على 31 عمالة واإقليم 

)45 �شاطئا بالبحر الأبي�س املتو�شط و107 باملحيط 

.NM 03 7 200 الأطل�شي( وذلك وفقا للمعيار املغربي

وتتم مراقبة ال�شواطئ احلائزة على »اللواء الأزرق« 

وفقا للمعيار املغربي NM 03 7 199 )امل�شادق 

عليه �شنة 2014( ال�شادر عن التو�شية الأوروبية 

اجلديدة 2006. ويتعلق الأمر بـ 114 �ساطئا.

مراقبة	جودة	الرمال:

توجت مراقبة 20 �شاطئا بنتيجة اإيجابية.

فبعد اإجراء حتليل كيميائي وفطري وطوبوغرايف، مل 

يالَحظ اأي تلوث باملعادن الثقيلة ول بالهيدروكربونات 

ول فطريات جلدية ول حتى تعفنات.

و�سع	موا�سفات	ال�سواطئ

مت و�شع املوا�شفات ل 44 �شاطئا يف نهاية �شنة 2014.

ويتم خالل ال�شنة احلالية 2015 و�شع 

املوا�شفات اخلا�شة ب 32 �ساطئا. 

وتعترب موا�شفات ال�شتحمام التي يفر�شها 

املعيار املغربي NM 03 7 199 اأداة للم�شاعدة 

على اتخاذ القرار وتثمني مبادرات املقاولت 

ي ال�شواطئ يف جمال التطهري. وُم�َشرِيّ

تهيئة	ال�سواطئ	وتدبريها

)PUGP( خطط ا�شتعمال ال�شواطئ وتدبريها

بحلول نهاية 2015، �شتتوفر 26 �شاطئا على 

خطة ل�شتعمال ال�شواطئ وتدبريها، بزيادة 

اأكرث من 4 �شواطئ مقارنة ب�شنة 2014. 

ويجري حاليا اإعداد 14 خطة جديدة.

ويجدر بالذكر اأنه منذ �شنة 2015، وامتثال 

لتفاقية ال�رضاكة اجلديدة لربنامج »�شواطئ 

نظيفة«، تعترب خطط ا�شتعمال ال�شواطئ وتدبريها 

اأداة اإلزامية بالن�شبة لكل ال�شاطئ.

ال�ستغالل	املوؤقت	للملك	العام	البحري

و�شعت وزارة التجهيز والنقل 13 �ساطئا رهن اإ�سارة 

اجلماعات وكلفتهم بتدبريها وت�شليم رخ�س ال�شتغالل 

املوؤقت لالأفراد. ويتعلق الأمر بال�شواطئ التالية: 

بني�رض، وكاو، واأكادير، وتغازوت، وعبودة، وكلم 

)اأكادير(، وتاليو�شف، وكوميادو، واإردي واملود   25
)احل�شيمة(، واأ�شفي، واإكرام ال�شيف وبدوزة )اأ�شفي(، 

و�شيدي بوغابة )القنيطرة(، وال�شماعلة )�شف�شاون(.

املرافق	ال�سحية	ومراكز	ال�سعافات	الأولية	ومراكز	

الوقاية	املدنية

املغا�شل: ٪76 من ال�شواطئ، منها 30٪ 

لذوي الحتياجات اخلا�شة.

املراحي�س: ٪87 من ال�شواطئ، منها 

٪46 لذوي الحتياجات اخلا�شة.

مركز الإ�شعافات الأولية: ٪64 من ال�شواطئ

وحدة الوقاية املدنية: ٪88 من ال�شواطئ

ال�شنابري العمومية: ٪65 من ال�شواطئ.

ال�سالمة

الت�سوير

يهم الت�شوير 61 �شاطئا مت جتهيزها من قبل 

مديرية املوانئ وامللك العام البحري.

مواصفات الشواطئ

44
�ساطئا	مت	و�سع	موا�سفاته يف	

نهاية	�سنة	2014.

جودة مياه االستحمام

97,3 %
من	املياه	اخلا�سعة	للمراقبة	

 ،B	اأو	A	جودة	على	تتوفر

وهي	�ساحلة	لل�سباحة.

مراقبة السباحني

2200
�سباح	منقذ	مت	تعيينهم	من	

قبل	مديرية	الوقاية	املدنية

املراحيض

87 %
من	ال�سواطئ،	منها	46٪ 

لذوي	الحتياجات	اخلا�سة.
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مراقبة	ال�سباحني

الوقاية املدنية 	•120 من مهنيي 

	•1463 �شباحا منقذا مو�شميا

	•2200 �شباح منقذ مت تعيينهم من 
قبل مديرية الوقاية املدنية

النجاة 	•1017 عوامات 

النجاة 	•300 �شرتات 

الزعانف  779•	

ال�شباحة 	•62 لوحات 

ال�شوت 	•24 مكربات 

اأبراج املراقبة  182•	

	•167 املناظري

ال�شم�شية 	•443 املظالت 

الدراجات املائية  20•	

القوارب املطاطية  46•	

العجالت الدراجات رباعية   6•	

ومن جهة اأخرى، مت جتهيز 74 �شاطئا مبحطات 

لالإ�شعاف على ال�شاطئ، منها 48 حمطة ثابتة 

و22 حمطة قابلة لالإزالة و4 خيام.

كما اأن 19 �شيارة اإ�شعاف قامت ب 4684 تدخال 

بني 15 يونيو و15 �شتنرب، اأي ٪64 من جمموع 

التدخالت على جميع �شواطئ اململكة.

وقد مت تدريب 1086 �شباحا منقذا يف جمال 

التوا�شل وال�شيطرة على الإجهاد، وذلك يف 

اإطار اتفاقية ال�رضاكة بني املوؤ�ش�شة والوكالة 

الوطنية لإنعا�س الت�شغيل والكفاءات.

اأداة	للتهيئة	والتدبري

مت �سنة 2015 اإنتاج الن�شخة الأوىل من »الدليل 

اخلا�س مب�رضوع تدبري ال�شواطئ واملحافظة عليها 

وتثمينها«، وذلك يف اإطار الدرا�شة الرامية اإىل تكثيف 

برنامج »�شواطئ نظيفة«، والتي اأطلقت �شنة 2014 

من قبل موؤ�ش�شة حممد ال�شاد�س حلماية البيئة، 

ب�رضاكة مع املديرية العامة للجماعات املحلية.

ويهدف هذا الدليل اخلا�س بالتخطيط والتدبري 

اإىل ت�شهيل العمل امليداين للفاعلني املحليني 

وتعزيز قدراتهم يف جمال تدبري ال�شواطئ.

م الدليُل م�رضوَع تهيئة ال�شاطئ وتخطيطه 
ّ
كما يق�ش

خالل ف�شل ال�شيف اإىل اأربعة اأجزاء:

التخطيط ملو�شم ال�شيف والتح�شري له؛ 1 .

تاأطري �شلوكيات جميع م�شتعملي ال�شاطئ؛ 2 .

�شياغة الوثائق اخلا�شة باللوازم واخلدمات  3 .

والأعمال املرتبطة بتدبري ال�شواطئ؛

تتبع املو�شم ال�شيفي وتقييمه. 4 .

ويت�شمن الدليل اأي�شا ف�شال عن الإطاَرْين املوؤ�ش�شاتي 

والقانوين لل�شواطئ وكتيب خا�س بالتدخالت الالزمة 

ملواجهة ال�شلوك اخلطري اأو ال�شار بالتدبري اجليد لل�شواطئ.

واأخريا، يقرتح الدليل تدبريا اأكرث مالءمة للمعيار 

اجلديد املرتبط بجودة مياه ال�شتحمام من خالل 

خطة ا�شتعمال ال�شواطئ وتدبريها، وهي اأداة ممتازة 

للتخطيط ولتدبري جودة ال�شواطئ وحميط ال�شواطئ.

التغطية	ال�سحية

قامت وزارة ال�شحة بتغطية 54 �شاطئا تتوفر فيها 

على مراكز لالإ�شعافات الأولية يف اإطار �شيا�شة 

القرب، يديرها اأكرث من 300 موظف طبي )اأطباء 

وممر�شون(. وتتم اإدارة بقية ال�شواطئ اإما من قبل 

الهالل الأحمر املغربي اأو وحدات طبية خا�شة.

التح�سي�س	والرتبية	على	التنمية	امل�ستدامة

اإعداد	كتاب	خا�س	بالتح�سي�س	والرتبية	على	التنمية	

امل�ستدامة

يعترب التح�شي�س والرتبية عن�رضان اأ�شا�شيان يف 

 »�شواطئ نظيفة« و«اللواء الأزرق«. وقد قامت 
ْ
برناجَمي

املوؤ�ش�شة و�رضكاوؤها )اجلماعات وال�رضكاء القت�شاديون 

واجلمعيات املحلية( بالعديد من املبادرات يف هذا 

الجتاه على م�شتوى ال�شواطئ، اقتناعا منهم باأن هذه 

املبادرات ت�شكل اأ�شا�س النجاح على املدى البعيد.

ويف هذا الإطار، قامت املوؤ�ش�شة باإ�شدار دليل عن 

املمار�شات الف�شلى يف جمال التوا�شل والتح�شي�س 

يف اإطار برنامج »�شواطئ نظيفة«. وهو يقدم جمموعة 

خمتارة من املبادرات على �شواطئ اململكة لفائدة 

الفاعلني املحليني )اجلماعات وال�رضكاء القت�شاديني 

واجلمعيات املحلية(، كما ي�شاهم يف ت�شهيل تبادل 

اخلربات ل�شالح جميع امل�شتفيدين. وتقدم ن�شخة 

�سنة 2015 ما جمموعه 37 ممار�شة ف�شلى.

اإعداد	لعبة	وم�سابقة	»�سواطئ	نظيفة	مع	بون�سيف«

مت و�شع من�شة تعليمية باللغة العربية حتمل 

عنوان: »�شواطئ نظيفة مع بون�شيف«. وهي 

تتاألف من لعبة وم�شابقة عرب الإنرتنت على 

املوقع الإلكرتوين للموؤ�ش�شة، وميكن الولوج اإليها 

 تنظيف 
ْ
عرب الهاتف. وتتناول املن�شة مو�شوَعي

ال�شواطئ وتلوثها بهدف حت�شي�س ال�شباب ب�رضورة 

تنظيف ال�شواطئ وال�شاحل وتغيري �شلوكهم.

اأهداف اللعبة وامل�شابقة :

التح�شي�س والرتبية على التنمية امل�شتدامة. 1 .

حت�شني املعارف اخلا�شة باملحافظة على ال�شاحل. 2 .

 إعداد لعبة ومسابقة
116 000

لذلك،	مت	فتح	اأكرث	من	116.000	ح�سة	
بني	31	يوليوز	و15	�ستنرب،	َلِعَب	من	

خاللها	عرب	املوقع	اأكرث	من	90.000	من	
�سباب	املدن	الكربى	)الدار	البي�ساء	والرباط	

واأكادير	ومراك�س(

إنشاء القرى اإليكولوجية

23
ويف	هذا	ال�سياق،	مت	اإن�ساء	23	قرية	

اإيكولوجية	بدعم	من	جمعيات	حملية	اأو	

وكالت	متخ�س�سة.
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رفع م�شتوى الوعي والتعلم من خالل املتعة. 3 .

تعزيز املبادرات الب�شيطة الرامية اإىل حماية  4 .

البيئة و�شمان نظافة ال�شواطئ.

م�سابقة	»�سواطئ	نظيفة«

ميكن مل�شتعملي الأنرتنت الإجابة على اأ�شئلة امل�شابقة 

وم�شاركتها مع اأ�شدقائهم. وتهم الأ�شئلة موا�شيع 

الرتبية البيئية وحماية ال�شواطئ وال�شاحل.

لعبة	»	�سواطئ	نظيفة	بحركة	ب�سيطة«

تت�شمن �شور اللعبة ردود اأفعال ينبغي القيام بها 

للحفاظ على نظافة ال�شواطئ وغر�س ثقافة حماية 

ال�شواطئ املغربية يف اأذهان الأجيال القادمة.

www.plagespropres. وقد مت و�شع من�شة

الأنرتنت، كما مت  ma على موقع املوؤ�ش�شة على 
اإطالقها مبوازاة مع حملة للر�شائل الق�شرية قامت 

بها �رضكة ات�شالت املغرب لدى جميع زبنائها.

وكنتيجة لذلك، مت فتح اأكرث من 116.000 ح�شة 

بني 31 يوليوز و15 �شتنرب، َلِعَب من خاللها عرب 

املوقع اأكرث من 90.000 من �شباب املدن الكربى 

)الدار البي�شاء والرباط واأكادير ومراك�س(.

اإن�ساء	القرى	الإيكولوجية

اإ�شافة اإىل كونه مكانا للرتفيه وال�شرتاحة 

بامتياز، يعترب ال�شاطئ اأي�شا مكانا مالئما 

للتح�شي�س والرتبية على التنمية امل�شتدامة. ويف 

هذا ال�شياق، مت اإن�شاء 23 قرية اإيكولوجية بدعم 

من جمعيات حملية اأو وكالت متخ�ش�شة.

وتعترب القرى الإيكولوجية مبثابة ور�شات 

للعمل، وهي ت�شم ما يلي:

	•ور�شة للرتبية والتح�شي�س: يعتمد املوؤطرون 

على الو�شائل التعليمية لتح�شي�س الأطفال 

وتربيتهم على حماية البيئة )الفرز النتقائي 

واإعادة التدوير وما اإىل ذلك(

الفني والعلمي: يتم �رضح  التدوير  	•ور�شة لإعادة 
دورة حياة النفايات، ومن خالل ذلك يتعلم 

الأطفال كيفية اإعادة تدوير الأ�شياء ملنحها 

حياة ثانية، ول �شيما يف املجال الفني )لوحات 

واأقنعة اإفريقية واخْلِمي�َشة، اإىل غري ذلك(

ال�شاطئ والو�شائط املتعددة واملكتبة:  	•اإذاعة 
يقرتب املذيع من ال�شكان من خالل ر�شائل 

حت�شي�شية تبث على الإذاعة، ب�شاأن النفايات 

الأكرث �شيوعا على ال�شاطئ ويف الطبيعة.

اللعب: يتم تنظيم  الريا�شية وف�شاءات  	•البطولت 
اأن�شطة لفائدة ال�شّياح حول الطبيعة والبحر وحماية 

البيئة وال�شاحل )عرو�س الدمى، عرو�س م�رضحية، 

األعاب الألواح، الألعاب الرتبوية وبطولت لكرة القدم 

وكرة الطائرة على اأرا�شي مهياأة لهذا الغر�س، تتم 

حتت اإ�رضاف املوؤطرين، واإذاعة ال�شاطئ، والكاراوكي، 

وم�شابقات الرق�س والغناء، واجلوال ال�شغري وغري ذلك(

الرابطة	الوطنية	للحركة	الك�سفية	املغربية

�شاركت الرابطة الوطنية للحركة الك�شفية املغربية ل�شنة 

الثالثة ع�رضة على التوايل يف عملية »�شواطئ نظيفة«، 

حيث قامت مببادرات للتح�شي�س والرتبية على البيئة 

والتن�شيط على م�شتوى ثمانية �شواطئ )ال�شعيدية، طنجة، 

اأ�شيلة، اأكادير، الق�رض ال�شغري، عني دياب، احلوزية 

وبوزنيقة(. وقد ا�شتفادت م�شاركة الك�شفية املغربية يف 

عملية »�شواطئ نظيفة« ل�شنة 2015 من دعم ورعاية 

جمموعة »هوملاركوم« وات�شالت املغرب واملكتب 

الوطني لل�شكك احلديدية واخلطوط امللكية املغربية 

واملكتب الوطني للماء والكهرباء وموؤ�ش�شة البنك ال�شعبي.

وقد عرفت هذه احلملة م�شاركة 546 ك�شافا 

ومر�شدا و72 م�رضفا و48 م�شاعدا، اأي 696 

من اأع�شاء رابطة الك�شفية املغربية.

كما مت توقيع 15.000 التزاما يروم 

احرتام ال�شاطئ والبيئة ال�شاطئية.

التكوين	وتوفري	املعلومات

نقل	املعلومات	اإىل	اجلماعات

مت تقدمي الن�شخة الأوىل من دليل تدبري امل�شاريع، 

والذي اأجنز يف اإطار الدرا�شة اخلا�شة بتعزيز برنامج 

»�شواطئ نظيفة«، اإىل امل�شوؤولني املحليني )املكلفني 

بتدبري ال�شواطئ لدى اجلماعات ال�شاحلية والوليات 

والعمالت(. وقد �شمل ذلك 25 ولية وعمالة واأكرث من 

50 جماعة �شاحلية، من خالل ثالث ور�شات عمل.
وقد مكنت هذه الور�شات، والتي مت تنظيمها يف 18 ماي 

بطنجة و25 ماي بالدار البي�شاء وفاحت يونيو 2015 

باأكادير، من تعزيز املقاربة التي تتبعها املوؤ�ش�شة 

والتي ت�شتند على دورة امل�رضوع والتح�شني امل�شتمر 

وتلبية انتظارات امل�شريين املحليني واحتياجاتهم.

كما مكنت هذه املقاربة اجلديدة من تلبية متطلبات 

املعيار املغربي اجلديد NM 199 07 03 ب�شاأن جودة 

مياه ال�شتحمام، وامل�شادق عليه يف ماي 2014، 

والذي ي�شاهم يف حماية اأف�شل للم�شطافني والبيئات 

الطبيعية من خالل التمكن من الأن�شطة املختلفة التي 

من �شاأنها اأن توؤثر على جودة مياه ال�شتحمام.

وعلى امل�شتويني التنظيمي واملوؤ�ش�شاتي، يتطلب التدبري 

اجليد لل�شواطئ حدا اأدنى من تاأطري �شلوك خمتلف 

امل�شطافني بهدف �شمان �شالمتهم وتعاي�شهم. كما 

يتطلب جهودا م�شرتكة لتعبئة اأعوان ال�رضطة الإدارية 

للجماعات والوقاية املدنية ووزارة التجهيز املكلفة 

بتدبري امللك العمومي البحري وقوات حفظ النظام.

ولت�شهيل الت�شاور بني هذه اجلهات، من 

املهم اأن ُتتخذ التدابري التالية:

	•التذكري ب�شالحيات كل فرد 
وم�شوؤولياته وكيفية ممار�شتها؛

التدخل ملواجهة  اإجراءات  	•حتديد 
ال�شلوكيات املنحرفة الأكرث �شيوعا.

	•توفري املعلومات للم�شوؤولني املحليني 
وتكوينهم يف جمال ا�شتخدام الف�شل اخلا�س 

بهذه املبادرات يف دليل امل�رضوع.

وقد مت حتيني دليل تدبري امل�شاريع واإمتامه بعد 

املناق�شات والتو�شيات التي متت يف هذه الور�شات.

كما متت برجمة دورة ثانية من التكوين اخلا�س، �شتنظم 

�سنة 2016 ملدة ثالثة اأيام، و�شرتتكز على ا�شتخدام دليل 

تدبري امل�شاريع والعمل لفائدة امل�شوؤولني املحليني.

الور�سة	التكوينية	املنعقدة	يف	21	ماي

عقدت موؤ�ش�شة حممد ال�شاد�س حلماية البيئة، 

يوم اخلمي�س 21 ماي 2015، ور�شة لتزويد 

�رضكائها باملعلومات وحت�شي�شهم حول مو�شوع 

»من اأجل تدبري م�شتدام لل�شواطئ وال�شاحل«.

ويف هذا الإطار، اجتمع 200 من اأطر اجلماعات وال�شلطات 

املحلية والإدارية واملقاولت واجلمعيات املحلية من 

اأجل اإعداد حملة »�شواطئ نظيفة« ل�شنة 2015، وهي 

احلملة ال�شاد�شة ع�رضة منذ اإطالقها �شنة 1999.

وقد هدفت هذه الور�شة اإىل تقدمي خمتلف املبادرات 

التي تقوم بها املوؤ�ش�شة واملمار�شات الف�شلى من 

اأجل التح�شي�س والرتبية على التنمية امل�شتدامة، كما 

هدفت اإىل تعزيز تبادل التجارب بني امل�شاركني 

 الكشفية
696

وقد	عرفت	هذه	احلملة	م�ساركة	546 

ك�سافا	ومر�سدا	و72	م�رشفا	و48 
م�ساعدا،	اأي	696	من	اأع�ساء	رابطة	

الك�سفية	املغربية. 1415
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يف الربنامج، وذلك لإيجاد البتكارات وحت�شني 

تدبري ال�شواطئ التي تقع حتت م�شوؤوليتهم.

ويف هذا ال�شياق، �شكلت ور�شة 21 ماي منا�شبة 

لتقدمي الأدوات اجلديدة لتدبي ال�شواطئ )دليل تدبري 

امل�شاريع( وكذا املمار�شات الف�شلى يف الرتبية على 

التنمية امل�شتدامة )جمموعة من الأن�شطة املنجزة على 

ال�شواطئ واخلا�شة بالرتبية على التنمية امل�شتدامة(. 

كما �شمحت هذه الور�شة بتبادل اخلربات واملمار�شات 

الف�شلى على امل�شتوى الدويل، ومنها جتربتا معهد حماية 

 Conservatoire )du Littoral( ال�شاحل بفرن�شا

وجامعة قاد�س، وهما موؤ�ش�شتان متت دعوتهما لكي 

تقدما اأف�شل املمار�شات يف اأوروبا واأمريكا اجلنوبية.

وهكذا مت اإ�شدار 21 تو�شية، اطلعت عليها 

املوؤ�ش�شة وانخرطت يف تنفيذها.

اإعداد وثيقة تو�شح املعيار اجلديد للجودة  1 .

اخلا�س مبياه ال�شتحمام، من اأجل ا�شتخدامها 

يف اإطار برنامج »اللواء الأزرق«. وت�شمح هذه 

الوثيقة للمنتخبني وامل�شوؤولني ب�رضح اأ�شهل 

لتاأثري هذا املعيار على منح �شارة »اللواء الأزرق« 

لل�شواطئ وعلى تدبري اجلماعات املحلية.

اإعطاء الأولوية، يف اإطار خطة التطهري الوطنية،  2 .

لق�شايا اجلماعات ال�شاحلية التي تتوفر على �شواطئ 

منخرطة يف الربنامج، وذلك لتمكينها من اأن حتقق 

اأهداف برنامج »اللواء الأزرق« يف اأ�رضع وقت ممكن.

تكييف القيم الق�شوى لت�رضيف نفايات حمطات  3 .

الت�شفية التابعة للجماعات ال�شاحلية من اأجل �شمان 

التوافق التام بني الت�رضيف واملعيار اخلا�س بجودة 

مياه ال�شتحمام، وتوفري حمطة ثالثة اإذا لزم الأمر.

تكوين الفرق التابعة للجماعات املحلية على و�شع  4 .

وحتيني خطط ا�شتعمال ال�شواطئ وتدبريها.

اإن�شاء م�شلحة مل�شاعدة اإدارة امل�شاريع لفائدة  5 .

اجلماعات املنخرطة يف الربنامج، وذلك مل�شاعدتها 

على رفع م�شتوى اجلودة يف تدبري اخلدمات اجلماعية 

يف ما يخ�س ال�شاطئ ولتمكينها من المتثال 

ال�رضيع جلميع متطلبات برنامج »اللواء الأزرق«.

تكوين ِفَرق لتدبري ال�شواطئ على م�شتوى  6 .

اجلماعات، تتميز بال�شتقرار وال�شتدامة وت�شتفيد 

من اخلربة املكت�شبة على مدى �شنوات عديدة.

ت�شجيع اأو اإجبار املنع�شني العقاريني الذين  7 .

ي�شيدون بالقرب من ال�شواطئ على امل�شاهمة 

يف جتهيز هذه ال�شواطئ و�شيانتها.

اإطالق برنامج طويل الأمد لتكوين املكونني  8 .

يف جمال تدبري ال�شواطئ؛ مثال من خالل البدء 

بتكوين ملدة اأيام معدودة، وتنظيم دورات 

تكوينية منتظمة ملدة يوم واحد ملدة �شنة واحدة 

على الأقل وتوفري امل�شاعدة ح�شب الطلب، وذلك 

بهدف حل م�شاكل معينة ويف الوقت املنا�شب.

اإن�شاء �شبكات للتوا�شل بني امل�شوؤولني عن تدبري  9 .

ال�شواطئ لتي�شري تبادل التجارب بينهم.

تو�شيح عملية توزيع املهام وكذا مفهوم ال�شلطة  10 .

يف تدبري ال�شاطئ وعمليات التفوي�س، مع مراعاة 

امليثاق اجلماعي والقوانني اخلا�شة بامللك العام 

البحري والواردة يف املذكرة امل�شرتكة وم�شاريع 

القانون التنظيمي اخلا�شة بالالمركزية، وتعميم هذه 

التو�شيحات على اجلماعات املنخرطة يف الربنامج.

حت�شي�س الزوار وخ�شو�شا امُل�شرّيين بالأهمية  11 .

الجتماعية والقت�شادية للمحافظة على 

املواقع ذات القيمة احليوية العالية وتثمينها 

وباخلدمات التي تقدمها هذه البيئات.

تعزيز مهارات اجلماعات ال�شاحلية يف خمتلف  12 .

املجالت التي توؤثر على جودة ال�شواطئ 

ومياه ال�شتحمام )تدبري النفايات، والإ�شاءة 

العمومية وال�رضف ال�شحي وغري ذلك(، بهدف 

متكينها من حتقيق م�شتويات الأداء املن�شودة 

وحت�شني ا�شتدامة ال�شتثمارات املنجزة.

حت�شي�س جميع الفاعلني ب�رضورة التوعية والرتبية  13 .

على التنمية ال�شاملة وامل�شتدامة، وذلك وفقا ملعطيات 

الواقع وللخدمات املتاحة للعموم، ول �شيما من 

خالل التدابري التحفيزية والتنظيمية املالئمة.

ت�شميم املبادرات الرتبوية ح�شب مقاربة �شاملة  14 .

تنخرط فيها املدار�س وو�شائل الإعالم وت�شم الأن�شطة 

الرتبوية النظامية وغري النظامية والال النظامية.

القيام مببادرات توا�شلية متنوعة وال�شعي للو�شول اإىل  15 .

جمهور متنوع، �شواء م�شتعملي ال�شواطئ اأو ال�شيا�شيني 

اأو الفاعلني القت�شاديني، وا�شتخدام و�شائل جديدة 

للتوا�شل، تعتمد يف �شياغتها على اخليال والإبداع.

عدم ح�رض اأهداف الأن�شطة الرتبوية يف  16 .

التغيريات ال�شلوكية، بل العمل على معاجلة 

الق�شايا اخلا�شة بالرهانات واملعرفة 

والتحديات املتعلقة بال�شاحل وغريها.

تطوير الأن�شطة الرتبوية التي تعزز اخلربة  17 .

والدراية والقيم اخلا�شة بالعي�س امل�شرتك، 

وذلك يف اإطار امل�شاءلة الفردية واجلماعية.

جعل ال�شاطئ مبثابة خمترب للرتبية على البيئية. 18 .

توظيف الرتبية يف تعزيز وظائف ال�شاطئ الذي  19 .

ي�شكل يف الوقت نف�شه ف�شاًء للرتفيه وال�شرتخاء 

والتمازج الجتماعي واحلوار واحرتام الختالف.

تقييم ال�رضاكات وتعزيزها يف جمال  20 .

امل�شاريع ال�شاطئية، مبا يف ذلك ال�رضاكات 

مع اجلامعات ومعاهد البحث العلمي.

و�شع ميثاق تربوي ب�شاأن ح�شن ال�شلوك على  21 .

ال�شاطئ وال�شاحل، والذي ميكن اأن ي�شكل م�شدرا 

للمحتويات املتميزة للعمل التح�شي�شي والرتبوي 

والتكويني يف جمال ال�شاطئ وال�شاحل.

التن�سيق	والتتبع

مواكبة	اللجان	املحلية

مت تنظيم 15 اجتماعا للجان املحلية 

بني نونرب 2014 وماي 2015.

تفتي�س )مراقبة( ال�شواطئ من قبل اجلمعيات املحلية

مت توقيع خم�س اتفاقيات �رضاكة مع خم�س جمعيات 

حملية: جمعية »�شبانا - SPANA، وجمعية »مدر�شي 

علوم احلياة والأر�س - AESVT - فرع املحمدية، 

وجمعية »بيتي حياتي« بالدار البي�شاء، وجمعية 

»ال�شوالة« - فرع ال�شويرة، وجمعية »حماة البيئة« 

باأ�شفي. وقد قامت هذه اجلمعيات بزيارات تفتي�شية ل 22 

�شاطئا بني 15 يونيو و 15 �ستنرب 2015، مبعدل زيارة 

واحدة كل �شهر، اأي ما جمموعه 4 زيارات لكل �شاطئ.

الزيارات	املفاجئة

قام اأع�شاء اللجنة الوطنية لربنامج »�شواطئ نظيفة« 

بزيارات مفاجئة ل 87 �شاطئا منخرطا يف الربنامج، 

وذلك بني 20 يوليوز و30 غ�شت 2015.

وتو�شح وثيقة البيانات التقنية املرفقة التي مت ملوؤها 

على اإثر هذه الزيارات الو�شع الراهن لكل �شاطئ، كما 

ت�شلط ال�شوء على اجلهود املبذولة واأوجه الق�شور 

يف ما يخ�س التجهيزات والنظافة وال�شالمة. وت�شم 

هذه البيانات معلومات عن التغطية ال�شحية و�شالمة 

امل�شطافني )معدات الطوارئ اخلا�شة بالوقاية 

املدنية ومراكز الإ�شعافات الأولية وغري ذلك(، اإ�شافة 

التحسيس

21
تو�سية	مت	اإ�سدارها،	اطلعت	

عليها	املوؤ�س�سة	وانخرطت	يف	

تنفيذها.

الزيارات املفاجئة

87
قام	اأع�ساء	اللجنة	الوطنية	

لربنامج	“�سواطئ	نظيفة” بزيارات	
مفاجئة	ل	84	�ساطئا	منخرطا	يف	
الربنامج،	وذلك	بني	20	يوليوز	

و30	غ�ست	2015. 1617
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اإىل الأن�شطة اخلا�شة بالتح�شي�س والتن�شيط.

جودة	مياه	ال�ستحمام

النتائج

على الرغم من ن�رض النتائج اخلا�شة بجودة مياه 

ال�شتحمام )قيام مديرية املوانئ وامللك العام البحري 

واملخترب الوطني للبيئة ببعث هذه النتائج عرب الربيد 

الإلكرتوين والفاك�س كل 15 يوما اإىل الوليات والعمالت 

املعنية(، ل تزال هذه النتائج غري معممة حتى الآن.

التو�سيات

لتعميم النتائج اخلا�شة بجودة مياه ال�شتحمام 

بجميع ال�شواطئ، تقدم اللجنة الوطنية لربنامج 

»�شواطئ نظيفة« املقرتحات التالية:

قيام موظفي املخترب العمومي للتجارب  1 .

والدرا�شات باإدراج لوحة ]لفتة[ لعر�س النتائج 

اخلا�شة بجودة مياه ال�شتحمام كل 15 يوما؛

ن�رض هذه النتائج مرة كل اأ�شبوعني على موقع  2 .

وزارة التجهيز والنقل واللوج�شتيك والوزارة 

املنتدبة املكلفة بالبيئة. كما مت اقرتاح 

رابط خا�س مبوقع »�شواطئ نظيفة«؛

بالإ�شافة اإىل ذلك، �شيتم اإر�شال موا�شفات جودة مياه 

ال�شتحمام، والتي اأجنزتها م�شالح التجهيز والبيئة 

حتى الآن، اإىل مديرية املاء والتطهري التابعة للمديرية 

العامة للجماعات املحلية. كما �شيتم اإر�شال هذه 

املوا�شفات اإىل اجلماعات املعنية لإعداد خطط العمل 

املحلية الرامية اإىل حت�شني جودة مياه ال�شتحمام.

التهيئة	والتدبري

النتائج

لحظت اللجنة الوطنية اأن هناك تقدما يف 

جمال تدبري ال�شواطئ وتهيئتها. ومع ذلك، 

مت الوقوف على بع�س اأوجه الق�شور:

•الحتالل غري امُلَنّظم لل�شواطئ: عدم احرتام  	
ن�شبة ٪30 املخ�ش�شة لعمليات التفوي�س، حيث 

اإن البلديات تقوم بت�شليم املزيد من الت�شاريح 

اخلا�شة بتفوي�س املظالت ال�شم�شية.

•الحتالل غري امل�رضوع لأرا�شي امللك العام البحري  	
عرب اأن�شطة جتارية غري منظمة. ولهذا الغر�س، 

قامت مديرية املوانئ وامللك العام البحري باإبالغ 

املعنيني باأن �رضطة امللك العام البحري، والتي 

ينظمها ظهري 2 نونرب 1926 واملكلفة بتحرير هذه 

املخالفات مبوجب هذا الظهري، تقوم بجولت منتظمة 

ومفاجئة، وحترر حما�رض ر�شمية �شد املخالفني، 

وتر�شل حما�رض ر�شمية تنظيمية اإىل وكيل جاللة 

امللك. كما اأنها ُتِعّد تقارير منتظمة حول املخالفات 

التي مت الوقوف عليها وتر�شلها اإىل ال�شلطات املحلية 

من اأجل التدخل وحترير امللك العام البحري.

•اجلودة الرديئة لعمليات التفوي�س التي ل تن�شجم  	
مع بيئة �شاطئ حائز على �شارة اللواء الأزرق.

•اختاللت يف تدبري عمليات التفوي�س  	
)ال�شيانة والنظافة، اإلخ.(.

•تركيز جهود التنظيف على ال�شاطئ  	
واإهمال حميط ال�شاطئ.

•�شعف اجلهود التح�شي�شية لفائدة العموم،  	
والتي يجب اأن تواكب اأعمال التنظيف.

التو�سيات

•تفعيل الآلية اخلا�شة بتنفيذ خطط ا�شتعمال  	
ال�شواطئ وتدبريها، والتي و�شعتها مديرية 

املوانئ وامللك العام البحري؛

•تعزيز دور ال�رضطة اخلا�شة بامللك العام البحري؛ 	
•اإدراج عمليات تنظيف ال�شاطئ يف دفرت  	

التحمالت اخلا�س بالتفوي�س.

ال�سالمة	وال�سحة	التغطية

النتائج

•اجلهود الكبرية التي تبذلها فرق  	
الوقاية املدنية على ال�شواطئ؛

•حت�شن ملحوظ يف تدبري الأن�شطة  	
املائية على ال�شواطئ؛

•تزايد عدد ال�شواطئ التي تتوفر فيها عالمات  	

الت�شوير. غري اأنه ينبغي التخفي�س من حدود 

منطقة ال�شتحمام اإىل ما يقل عن امل�شافة احلالية 

)300 مرت(. كما اأن اللجان املحلية مل حترتم هذا 

املقرتح الذي اأ�شدرته اللجنة الوطنية واأو�شت 

به مديرية املوانئ وامللك العام البحري؛

•تتدخل وزارة ال�شحة يف اإطار برنامج »�شواطئ  	
نظيفة« يف حدود مواردها. وقد �شاعدت اجلهود 

كبرية لتعزيز هذا التدخل على القيام باملهام 

امل�شندة اإليها. ومع ذلك، هناك بع�س املراكز 

ال�شحية التي اأن�شئت على ال�شواطئ، والتي 

ل تعمل ب�شبب نق�س املوارد الب�رضية؛

•وجود بع�س املندوبيات التابعة لوزارة ال�شحة، والتي  	
تطلب اأن ُيدفع لها مقابل اخلدمات التي تقدمها.

التو�سيات

•اإعادة تفعيل تنفيذ املبادئ التوجيهية للمذكرة  	
اخلا�شة بالتغطية ال�شحية على ال�شواطئ، والتي 

تر�شلها وزارة ال�شحة �شنويا اإىل مندوبياتها 

الإقليمية لت�شجيعها على تقدمي امل�شاعدة 

واملوارد الب�رضية واللوج�شتية الالزمة ل�شمان 

ال�شري اجليد لعملية »�شواطئ نظيفة«.

•اإعادة تفعيل اللجنة الفرعية لل�شحة والنظافة  	
وال�شالمة التي تتكلف وزارة ال�شحة باإدارة 

اأمانتها، وهذه اللجنة الفرعية م�شوؤولة عن تقييم 

التغطية ال�شحية لل�شواطئ خالل املو�شم ال�شيفي 

املن�رضم، وحتديد الو�شائل الالزمة لتنفيذ هذا 

الن�شاط واقرتاحها على رئي�س اللجنة املحلية 

)الوايل اأو العامل( لال�شتفادة من متويل حمتمل، 

كما اأنها ت�رضف على ت�شكيل الفرق امل�شرتكة 

للنظافة )وزارة ال�شحة، املكتب البلدي حلفظ 

ال�شحة( و�شمان التكامل والتن�شيق يف اأن�شطة 

النتائج	والتو�سيات

للحفاظ	على	هذا	الزخم	الإيجابي	وتوطيد	املكا�سب	وموا�سلة	الرتقاء	البيئي	

باملنتجعات	ال�سيفية	لكي	تالئم	املعايري	الدولية،	اأ�سدرت	اللجنة	وطنية	لربنامج	

»�سواطئ	نظيفة«	التو�سيات	التالية:
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خمتلف الفاعلني. وقد مت تاأ�شي�س هذه اللجنة على 

اإثر الدليل اخلا�س ب »ال�شحة والوقاية ال�شحية 

وال�شالمة والولوجيات« الذي و�شعته املوؤ�ش�شة؛

•التخفي�س من منطقة ال�شتجمام اخلا�شعة  	
للت�شوير من 300 مرت اإىل 150 مرت؛

•توفري اأمكنة لو�شع القوارب والدراجات  	
النارية املائية التابعة للوقاية املدنية.

•ا�شتبدال اأبراج املراقبة املعدنية باأخرى خ�شبية. 	
•و�شع عالمات منع ال�شباحة يف املناطق اخلطرة. 	

الرتبية	البيئية

النتائج

•قيام ال�رضكاء القت�شاديني بعدة مبادرات مميزة  	
ومبتكرة للتح�شي�س والرتبية على البيئة بال�شواطئ، 

وباللجوء خلدمات وكالت تنظيم الأن�شطة اأو 

اجلمعيات العاملة يف جمال الرتبية على البيئة.

•اإن�شاء قرى اإيكولوجية ت�شم ور�شات خمتلفة  	

لفائدة ال�شباب واألعاب تربوية مرتبطة 

بالبيئة ومكتبات على ال�شاطئ، اإلخ.

التو�سيات

•تو�شيع نطاق الأن�شطة اخلا�شة بالتح�شي�س  	
والرتبية على البيئة يف اأكرب عدد من ال�شواطئ؛

•ت�شجيع م�شاركة اجلمعيات املحلية والفيدراليات  	
يف جهود التح�شي�س والرتبية على البيئة ؛

•اإيالء اأن�شطة الرتبية على البيئة  	
دللة اأقوى يف هذا املجال؛

•ت�شجيع الأن�شطة التح�شي�شية مع و�شع  	
تدابري زجرية تعزز من الدور الذي يجب اأن 

ت�شطلع به خمتلف فرق ال�رضطة البيئية.
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