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تقرير �شواطئ نظيفة 2016 

T ال، نقطة �شلبية T ال، نقطة اإيجابية  R نعم، نقطة �شلبية  R نعم، نقطة اإيجابية  هل املعيار كايف؟ 

جهة البحر الأبي�ض املتو�سط 

جتهيزات	املنطقة	اخللفية	لل�شاطئ 2 .

R مهي�أة املنطقة	اخللفية	لل�شاطئ	

جيد •الت�شوير  	
• 	R ت�شوير الطريق 

• 	R ت�شوير عند مدخل ال�شاطئ 

• 	T وجود القمامات واحلاويات 

• ال	 وجود مناطق ح�شا�شة 

• ال	 وجود املعار�ض وغريها 

• ال	 وجود خميم اأو مقطورات 

• واد اأم�شا 	R االأن�شطة امللوثة 

تعليقات	واقرتاحات

خلفية ال�شاطئ م�شانة.

R العدد: 2 مواقف	ال�شيارات	

جيد  •الت�شوير  	
• نوع مواقف ال�شيارات  	

قريب من ال�شاطئ ، اأر�ض حمددة، كاف 

عدد االأماكن:  200  

•املنطقة املخ�ش�شة للأ�شخا�ض  	
 T ذوي االحتياجات اخلا�شة   

• 	T وجود القمامات واحلاويات 

• 	T االإنارة 

تعليقات	واقرتاحات

مواقف ال�شيارات م�شاءة بالطاقة ال�شم�شية.

غري متوفر الكورني�ش	

جتهيزات	ال�شاطئ. 3

 R ولوجيات	�شهلة	وموؤمنة	

•الولوجيات املخ�ش�شة للأ�شخا�ض 	
 R ذوي االحتياجات اخلا�شة   

R مهابط منا�شبة   

R ولوجيات )املمرات اخل�شبية(   

تعليقات	و	اقرتاحات

ثلثة مداخل مزودة مبمرات خ�شبية

ينبغي اإعادة ترتيب وتن�شيق املمرات اخل�شبية لت�شهيل ولوج االأ�شخا�ض ذوي 

االحتياجات اخلا�شة

اإي�شال املمرات اإىل حدود املاء. 

R ك�فية احلمامات	الر�شا�شة	

عمومي •نوعية احلمامات الر�شا�شة  	
نعم •جمانا  	

متحرك •نوعية املبنى   	
فوق الرمال •املوقع   	

• 	T نافورات املاء 

• 	T مغا�شل االأرجل 

• 	T الربط ب�شبكة التطهري 

جيدة •احلالة العامة للحمامات الر�شا�شة  	
•احلمامات الر�شا�شة خم�ش�شة 	

T للأ�شخا�ض ذوي االحتياجات اخلا�شة   

تعليقات	و	اقرتاحات

وجود ر�شا�شات يف العراء

غري م�شغلة خلل الزيارة

مرافق	النظافة	

، كافية  • R العدد: 2	 للرجال 

• R العدد: 2، كافية	 للن�شاء 

عمومي •نوعية مرافق النظافة  	
نعم •جمانا  	

متحرك •نوعية املبنى  	
• 	T الربط ب�شبكة التطهري 

متو�شطة •احلالة العامة ملرافق النظافة  	
•مرافق النظافة خم�ش�شة للأ�شخا�ض 	

R ال ي�شتجيب للمعايي  ذوي االحتياجات اخلا�شة   

العدد: 1 

تعليقات	و	اقرتاحات

مرافق النظافة  م�شنوعة من اخل�شب

املنطقة	الرملية

دقيق •نوع الرمل  	
• 	R وجود القمامات و احلاويات 

• مرة واحدة يف اليوم 	R تفريغ القمامات 

 • 	T وجود مظلت �شم�شية ثابتة: 

اأ م�شا

معلومات	عامة 1 .

• ا�شم ال�شاطئ : اأم�شا	

• االإقليم اأو العمالة : اإقليم	تطوان	

• الوالية : جهة	طنجة	تطوان	احل�شيمة	

• املحت�شن : اأماندي�ش	تطوان	

• امتداد ال�شاطئ : 1,3 كلم	

• الرتدد على ال�شاطئ : 1200	م�شطاف	يوميا	

قروي • نوع ال�شاطئ : 	

• اجلماعة: زاوية	�شيدي	قا�شم		

• تاريخ الزيارة : 25 يوليوز	2016	

• �شاعة الزيارة : 11:00	
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تقرير �شواطئ نظيفة 2016 

اأ م�شا

•اإعلن قواعد ال�شلوك والتوجيهات 	
R )القرارات البلدية(   

•االإعلن عن برنامج االأن�شطة 	
R يف مو�شم اال�شطياف   

مركز الرتبية البيئية •اأماكن اأخرى لتعليق املعلومات  	
التعليقات	والقرتاحات

لوحات حت�شي�شية مقامة على ال�شاطئ، زيادة على بع�ض ال�شور حتمل معلومات 

حت�شي�شية عن املواد امللوثة

التن�شيط	والرتبية	البيئية	: 7 .

• R حديقة للألعاب	 التن�شيط 

• 	R عر�ض ت�شميم ال�شاطئ 

•حملة حت�شي�شية بال�رشاكة مع جمعيات 	
R اأو منظمات غري حكومية    

جمعية علوم احلياة   ا�شم اجلمعية :   

واالأر�ض  

ا�شم احلملة :    

املحت�شن  •مت و�شعها من طرف  	
• نعم	 وجود مباين على الرمال 

• ال	 وجود مناطق ح�شا�شة  

• 	T وجود حيوانات يف ال�شاطئ 

تعليقات	واقرتاحات

كل املباين موجودة يف خلفية ال�شاطئ. وقد اأجنز املحت�شن على الرمال مركزا للرتبية 

البيئية وحديقة الألعاب االأطفال، زيادة على مباين خم�ش�شة لل�شيادين  

البحر 

اأ •جودة مياه ال�شباحة  	
• 	R حتديد املناطق 

• 	R هل يتم احرتامه؟ 

تعليقات	واقرتاحات

نتائج مراقبة جودة املياه غري معلن عنها

ال�شيانة	و	النظافة. 4

املحت�شن اجلهة	املكلفة	

متو�شط •تنظيف اجلهة اخللفية لل�شاطئ  	
• 	10 عدد القمامات: 

متو�شط •تنظيف مواقف ال�شيارات  	
• 	30 عدد القمامات: 

متو�شط •تنظيف الف�شاءات اخل�رشاء  	
متو�شط •تنظيف الولوجيات  	

متو�شط، يدوي •تنظيف الرمال  	
• 	T وجود حاويات للعزل االنتقائي 

مرة واحدة يف اليوم •تفريغ القمامات  	
تعليقات	واقرتاحات

تفريغ القمامة يتم مرة اأو مرتني يف اليوم 

R �شيانة	التجهيزات	

متو�شط •املرافق ال�شحية للرجال  	
متو�شط •املرافق ال�شحية للن�شاء  	

اجلماعة اجلهة املكلفة:   

متو�شط •احلمامات الر�شا�شة للرجال  	
متو�شط •احلمامات الر�شا�شة للن�شاء  	

اجلماعة اجلهة املكلفة:   

تعليقات	واقرتاحات

الر�شا�شات	يف	العراء	غري	م�شغلة	

ال�شالمة. 5

 R مركز	الوقاية	املدنية	

• 6، كاف	 املوارد الب�رشية ـ عدد امل�شعفني البحريني 

9 عدد اأفراد القوات امل�شاعدة:   

• 	R االإ�شارة اإىل حالة البحر 

• جتهيزات امل�شعفني البحريني  	
البدالت، عوامات االإنقاذ، �شدريات االنقاذ، ال�شفارات، املناظري، املجادف

اأبراج املراقبة 3 خ�شبية  

• الهاتف النقال	 و�شائل االت�شال 

القوات امل�شاعدة ، الدرك م�شلحة	الأمن	

الهاتف النقال •و�شائل االت�شال  	
تعليقات	واقرتاحات

مركز اأمن على ال�شاطئ

املرافق موجودة لكنها حتتاج لل�شيانة

R مركز	الإ�شعافات	الأولية	

• املمر�ض 	R الفريق الطبي 

اجلماعة •االنتماء  	
كافية •جتهيزات االإ�شعافات االأولية  	

• 	R �شيارات االإ�شعاف 

اجلماعة •االنتماء  	
الهاتف النقال •و�شائل االت�شال  	

تعليقات	واقرتاحات

مركز االإ�شعافات االأولية تديره ممر�شات، غري اأنه كان مقفل اإبان الزيارة

املعلومات	املل�شقة 6 .

T اللوحة	الرئي�شية	

• 	T ا�شم ال�شاطئ 

• 	T ت�شميم ال�شاطئ 

• 	T وجود ف�شاءات حممية على مقربة من ال�شاطئ 

• 	T اإعلن نتائج مراقبة جودة مياه ال�شباحة 
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تقرير �شواطئ نظيفة 2016 

اأ م�شا

حملت  لتح�شي�ض االأطفال وامل�شطافني حلماية البيئة

تعليقات	واقرتاحات

تنظيم اأن�شطة تربوية وحت�شي�شية  حلماية البيئة من قبل اأماندي�ض تطوان ب�رشاكة 

وجمعية  علوم احلياة واالأر�ض

التن�شيق	واللتزام 8 .

• جيد	 التن�شيق بني اجلماعة واملحت�شن 

احلالة	العامة	لل�شاطئ

•م�شاكل ثانوية : 	
•اإعادة تن�شيق املمرات اخل�شبية لت�شهيل  ولوج االأ�شخا�ض ذوي االحتياجات  	

اخلا�شة

•فتح  املرافق ال�شحية لل�شتعمال 	
•ف�شل املناطق اخلا�شة بال�شيادين عن مناطق اال�شتجمام 	

•م�شاكل مهمة : 	
•االإعلن عن اأوقات عمل مركز التطبيب واالإ�شعاف 	
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تقرير �شواطئ نظيفة 2016 

T ال، نقطة �شلبية T ال، نقطة اإيجابية  R نعم، نقطة �شلبية  R نعم، نقطة اإيجابية  هل املعيار كايف؟ 

جهة البحر الأبي�ض املتو�سط 

اركمان

معلومات	عامة 1 .

• ا�شم ال�شاطئ : اركمان	

• االإقليم اأو العمالة : الناظور	

• الوالية : .اجلهة	ال�رشقية	

• املحت�شن : 	موؤ�ش�شة	البنك	ال�شعبي	

• امتداد ال�شاطئ : 1.3	كلم	

• الرتدد على ال�شاطئ : 10000	اإىل	20000/اليوم	

�شبه	ح�رشي • نوع ال�شاطئ : 	

• اجلماعة: 	اركمان	

• تاريخ الزيارة : 21/07/2016	

• 	10h00 : شاعة الزيارة�

جتهيزات	املنطقة	اخللفية	لل�شاطئ 2 .

R مهيأة املنطقة	اخللفية	لل�شاطئ	

جيد •الت�شوير  	
R ت�شوير الطريق   

R ت�شوير عند مدخل ال�شاطئ   

• 	R وجود القمامات واحلاويات 

نعم احليوانات و النباتات •وجود مناطق ح�شا�شة  	
• ال	 وجود املعار�ض وغريها 

• نعم	 وجود خميم اأو مقطورات 

عدة خيام متت تهيئتها بطريقة ع�شوائية من طرف امل�شطافني  
• 	R االأن�شطة امللوثة 

اأن�شطة ال�شيد وكذلك التلوت الناجت عن الريا�شات البحرية

متو�شطة •ال�شيانة والنظافة  	
تعليقات	واقرتاحات

املنطقة اخللفية لل�شاطئ مهياأة  ب�شكل جيد

انت�شار بع�ض االأن�شطة التجارية  الع�شوائية

R  مواقف	ال�شيارات	

 العدد:3، 2 رئي�شني و1 مبحاذاة املنطقة الرملية 

متو�شط •الت�شوير  	
• نوع مواقف ال�شيارات  	

قريب من ال�شاطئ، اأر�ض حمددة، مهياأ، كاف

•املنطقة املخ�ش�شة للأ�شخا�ض 	
 T ذوي االحتياجات اخلا�شة   

• R غير كافية	 وجود القمامات واحلاويات 

• 	R االإنارة 

تعليقات	واقرتاحات

عدم وجود مواقف لل�شيارات للأ�شخا�ض ذوي االحتياجات اخلا�شة

نق�ض يف عدد حاويات االأزبال مبواقف ال�شيارات 

R الكورني�ش	

جيدة •ال�شيانة والنظافة  	
جيدة •�شيانة واجهات املباين  	

• 	R وجود ف�شاءات خ�رشاء 

جيدة •ال�شي�نة  	
جيدة •املعلومات و الت�شوير   	

• متحرك 	R وجود مركز للإر�شادات 

نعم •وجود اأك�شاك  	

• 	R وجود قمامات وحاويات 

• 	R االإنارة 

تعليقات	و	اقرتاحات

�شيانة الكورني�ض جيدة

جتهيزات	ال�شاطئ. 3

R العدد: 8 ولوجيات	�شهلة	وموؤمنة	

جيدة •ال�شيانة والنظافة  	
•الولوجيات املخ�ش�شة للأ�شخا�ض 	

R العدد: 4 ذوي االحتياجات اخلا�شة   

R مهابط منا�شبة    

R ولوجيات )املمرات اخل�شبية(    

احلمامات	الر�شا�شة

• R العدد: 6	 للرجال 

• R العدد: 6	 للن�شاء 

زائد 3 حمامات ر�شا�شة يف الهواء الطلق )املنطقة اخللفية ل�شاطئ  

عمومي •نوعية احلمامات الر�شا�شة  	
• ال	 جمانا 

قار •نوعية املبنى   	
الكورني�ض •املوقع   	

• 	R نافورات املاء 

• 	T مغا�شل االأرجل 

• 	T الربط ب�شبكة التطهري 

جيدة  •احلالة العامة للحمامات الر�شا�شة  	
•احلمامات الر�شا�شة خم�ش�شة  	

R ي�شتجيب للمعايري،  للأ�شخا�ض ذوي االحتياجات اخلا�شة   

العدد:2

تعليقات	و	اقرتاحات

احلمامات الر�شا�شة املتواجدة يف املنطقة الرملية معطتة

احلالة العامة لر�شا�شات املياه املوجودة بالكورني�ض جيدة 

R مرافق	النظافة	

، كافية • العدد: 6	 للرجال 

• العدد: 6، كافية	 للن�شاء 

عمومي •نوعية مرافق النظافة  	
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اركمان

• ال	 جمانا 

قار •نوعية املبنى  	
الكورني�ض •املوقع   	

• 	T الربط ب�شبكة التطهري 

جيدة •احلالة العامة ملرافق النظافة  	
•مرافق النظافة خم�ش�شة للأ�شخا�ض 	

R ي�شتجيب للمعايري،العدد:  ذوي االحتياجات اخلا�شة   

 2
تعليقات	و	اقرتاحات

املرافق ال�شحية جيدةاملنطقة الرملية

املنطقة	الرملية

دقيق •نوع الرمل  	
• 	R وجود القمامات و احلاويات 

• R مرتان في اليوم	 تفريغ القمامات 

 • 	R وجود مظلت �شم�شية ثابتة: 

القطاع اخلا�ض  •مت و�شعها من طرف  	
• 	R وجود مباين على الرمال 

• كثبان رملية، النباتات نعم	 وجود مناطق ح�شا�شة  

• 	T وجود حيوانات يف ال�شاطئ 

تعليقات	واقرتاحات

املنطقة الرملية نظيفة ومهياأة 

البحر 

 • 	R حتديد املناطق 

R ممرات الولوج:   

R هل يتم احرتامه؟   

تعليقات	واقرتاحات

نتائج حتاليل جودة مياه ال�شاطئ  غري  معلنة

ال�شيانة	و	النظافة. 4

املحت�شن، • اجلهة املكلفة  	
decoservice اخلوا�ض: 

جيد •تنظيف اجلهة اخللفية لل�شاطئ  	
• 	36 عدد القمامات: 

متو�شط •تنظيف مواقف ال�شيارات  	
جيد •تنظيف الف�شاءات اخل�رشاء  	
جيد •تنظيف الولوجيات  	

عند كل ممر • 	 2 عدد القمامات: 

جيد، ميكانيكيي، يدوي •تنظيف الرمال  	
• اأمت�ر واحدة لكل 10	 عدد القمامات: 

• 	R وجود حاويات للعزل االنتقائي 

مرة واحدة يف اليوم •تفريغ القمامات  	
تعليقات	واقرتاحات

ل�شاطئ نظيف ن�شبيا مع وجود حاويات للفرز  االنتقائي للنفايات

R �شيانة	التجهيزات	

جيد •املرافق ال�شحية للرجال  	
جيد •املرافق ال�شحية للن�شاء  	

اجلماعة اجلهة املكلفة:   

جيد •احلمامات الر�شا�شة للرجال  	
جيد •احلمامات الر�شا�شة للن�شاء  	

اخلوا�ض اجلهة املكلفة:   

اجلماعة  اجلهة املكلفة:   

تعليقات	واقرتاحات

التجهيزات )مرافق �شحية ور�شا�شات( نظيفة

ال�شالمة. 5

R مركز	الوقاية	املدنية	

• 28، غري كاف	 املوارد الب�رشية ـ عدد امل�شعفني البحريني 

1 عدد اأفراد الوقاية املدنية   

• Rالرايات، يحرتم	 االإ�شارة اإىل حالة البحر 

• عوامات  28 البدالت،23	 جتهيزات امل�شعفني البحريني 

االإنقاذ ، 5 �شدريات االنقاذ ، 29 ال�شفارات،2 املناظري،20 املجادف

8 اأبراج املراقبة،1 لوحات  

كواد  • 1 زوارق،1	 معدات خا�شة للإنقاذ 

الهاتف النقال •و�شائل االت�شال  	
تعليقات	واقرتاحات

�شاطئ موؤمن

من االأف�شل لزيادة عدد اأفراد الوقاية  املدنية 

• م�شلحة االأمن  	
ال�رشطة االإدارية، القوات امل�شاعدة، الدرك

• و�شائل االت�شال  	
الهاتف النقال،االت�شال الل�شلكي

تعليقات	واقرتاحات

وجود م�شتمر مل�شالح االأمن.  

R مركز	الإ�شعافات	الأولية	

املمر�ض، االإ�شعاف • الفريق الطبي  	
الوقاية املدنية  االنتماء : 

• 	R جتهيزات االإ�شعافات االأولية : 

جهاز فتح الفم، ميزان  •املعدات :  	
احلرارة الطبي

اأدوات خياطة  •الأدوات امل�شتهلكة :  	
اجلروح،اأنابيب احلقن املتوا�شل، حمقنة ذات ا�شتعمال واحد ،ببوغاز 

ببوغاز ، اأدوات خياطة  •االأدوات امل�شتهلكة  	
اجلروح، اأنابيب احلقن املتوا�شل، حمقنة ذات ا�شتعمال واحد

• 	R �شيارات االإ�شعاف  

الوقاية املدنية  •االنتماء :  	
خا�ض •و�شائل االت�شال  	

التجارة ، الباعة املتجولون  •املراقبة ال�شحية  	
، املطاعم 

وزارة ال�شحة، اجلماعة •اجلهة املكلفة  	
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اركمان

تعليقات	واقرتاحات

تقوية و�شائل تدخل املركز ال�شحي و�شمان ا�شتمرارخدماته طيلة اليوم وعلى مدى 

االأ�شبوع

املعلومات	املل�شقة 6 .

R اللوحة	الرئي�شية	

• 	R ا�شم ال�شاطئ 

• 	R ت�شميم ال�شاطئ 

R مفاتيح وا�شحة ومقروءة   

R االإ�شارات   

• 	R وجود ف�شاءات حممية على مقربة من ال�شاطئ 

• ال يتم حتديتها 	T اإعلن نتائج مراقبة جودة مياه ال�شباحة 

•اإعلن قواعد ال�شلوك والتوجيهات 	
R )القرارات البلدية(   

•االإعلن عن برنامج االأن�شطة 	
R يف مو�شم اال�شطياف   

التعليقات	والقرتاحات

الت�شوير  واملعلومات املل�شقة جيدة

نتائج جودة مراقبة املياه غري معلنة

التن�شيط	والرتبية	البيئية	: 7 .

 • 	R  التن�شيط 

اداعة ال�شاطئ،الدوريات الريا�شية، حديقة للألعاب، اأورا�ض لر�شم  

• 	R عر�ض ت�شميم ال�شاطئ 

اأن�شطة بيئية  •الرتبية البيئية  	
•حملة حت�شي�شية بال�رشاكة مع جمعيات 	

R اأو منظمات غري حكومية    

ا�شم اجلمعية :    

موؤ�ش�شة البنك ال�شعبي وجمعية احل�شارة

	تعليقات	واقرتاحات

برنامج ترفيهي متنوع

التن�شيق	واللتزام 8 .

جيد •التن�شيق بني اجلماعة واملحت�شن  	

احلالة	العامة	لل�شاطئ 9 .

• م�شاكل ثانوية  	
وجود اك�شاك غري منظمة باجلهة اخللفية لل�شاطئ
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تقرير �شواطئ نظيفة 2016 

T ال، نقطة �شلبية T ال، نقطة اإيجابية  R نعم، نقطة �شلبية  R نعم، نقطة اإيجابية  هل املعيار كايف؟ 

جهة البحر الأبي�ض املتو�سط 

حميط	ال�شاطئ 2 .

ح�رشي •نوع ال�شاطئ  	
جيدة •ال�شيانة والنظافة  	

• جيدة 	R وجود م�شاحات  خ�رشاء 

متو�شط •الت�شوير  	
• 	T االأن�شطة امللوثة 

• R كافية، العدد :16	 وجود القمامات واحلاويات 

• مرتان يف اليوم 	R تفريغ القمامات واحلاويات 

تعليقات	واقرتاحات

حميط ال�شاطئ نظيف )حديقة(

R العدد: 3 مواقف	ال�شيارات	

• كافية، العدد:200	 القدرة اال�شتيعابية 

مهياأ •نوع مواقف ال�شيارات  	
•املنطقة املخ�ش�شة للأ�شخا�ض 	

 T ذوي االحتياجات اخلا�شة   

جيدة • ال�شيانة والنظافة  	
اجلماعة اجلهة املكلفة: 

• R غري كافية، العدد : 5	 وجود القمامات واحلاويات 

 • 	R  االإنارة 

R مرة واحدة يف اليوم تفريغ القمامات واحلاويات 

• 	T وجود حاويات للعزل االنتقائي 

تعليقات	واقرتاحات

يجب تخ�شي�ض اأماكن لذوي االحتياجات اخلا�شة

R الكورني�ش	

• 	T وجود مركز للإر�شادات 

• 	R وجود اأك�شاك 

• R العدد: 18	 وجود قمامات وحاويات 

• عدد املرات: مرتان يف  	R  تفريغ القمامات واحلاويات

اليوم

• 	T وجود حاويات للعزل االنتقائي 

جيدة •ال�شيانة والنظافة  	
اجلماعة •اجلهة املكلفة:  	

جيدة •�شيانة واجهات املباين  	
ناق�شة •املعلومات و الت�شوير   	

• 	R االإنارة 

تعليقات	واقرتاحات

يجب و�شع املعلومات والت�شوير اخلا�شة ب�شواطئ نظيفة

املعلومات	املل�شقة 3 .

اللوحة	الرئي�شية	

• 	T ا�شم ال�شاطئ 

• 	T ت�شميم ال�شاطئ 

• حديقة ومناطق  	R وجود ف�شاءات حممية على مقربة من ال�شاطئ 

خ�رشاء

• 	T اإعلن نتائج مراقبة جودة مياه ال�شباحة 

•اإعلن قواعد ال�شلوك والتوجيهات 	
T )القرارات البلدية(   

•االإعلن عن برنامج االأن�شطة 	
T يف مو�شم اال�شطياف   

التعليقات	والقرتاحات

يجب العمل عل و�شع لوحة االر�شادات املخ�ش�شة ل”�شواطئ نظيفة” 

املنطقة	الرملية. 4

دقيق •نوع الرمل  	
• 	R ولوجيات �شهلة وموؤمنة 

• الولوجيات املخ�ش�شة للأ�شخا�ض 	
T ذوي االحتياجات اخلا�شة 

T مهابط منا�شبة   

T ولوجي�ت   

• R غري كافية، العدد:5	 وجود القمامات و احلاويات 

• R مرتان يف اليوم	 تفريغ القمامات و احلاويات 

جيدة • ال�شيانة والنظافة  	
اجلماعة اجلهة املكلفة: 

يدوي •نوع التنظيف :  	
جيد •تنظيف الولوجيات  	

• ال	 وجود خميم اأو مقطورات 

• R املراحي�ض واحلمامات	 وجود مباين على الرمال 

• ال	 وجود مناطق ح�شا�شة  

• 	T وجود حيوانات يف ال�شاطئ 

كالبونيطا

معلومات	عامة 1 .

• ا�شم ال�شاطئ : كالبونيطا	

• االإقليم اأو العمالة : احل�شيمة	

• الوالية : جهة	طنجة	تطوان	احل�شيمة	

• املحت�شن : بدون	

• امتداد ال�شاطئ : 0.14	كلم	

• الرتدد على ال�شاطئ : 1000	

ح�رشي • نوع ال�شاطئ : 	

• اجلماعة: اجلماعة	احل�رشية	احل�شيمة	

• تاريخ الزيارة : 22/08/2016	

الرابعة	بعد	الزوال • �شاعة الزيارة : 	
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كالبونيطا

تعليقات	واقرتاحات

العمل على و�شع خطة لت�شيري جيد للمنطقة الرملية

جتهيزات	ال�شاطئ. 5

T مركز	الوقاية	املدنية	

• 	T مقر ال�رشطة والقوات امل�شاعدة 

• 	T مركز االإ�شعافات االأولية 

فوق الرمال •مرافق النظافة  	
• 	R املراحي�ض 

، كافية • العدد:2	 للرجال 

، كافية  • العدد:2	 للن�شاء 

• 	R احلمامات الر�شا�شة 

• العدد:6	 للرجال 

• العدد:6	 للن�شاء 

تنظيف	مرافق	النظافة

جيد •املراحي�ض  	
جيد •احلمامات الر�شا�شة  	

اخلوا�ض )املتعهد اأو غريه( اجلهة املكلفة:   

•مرافق النظافة املخ�ش�شة 	
T للأ�شخا�ض ذوي االحتياجات اخلا�شة   

• 	T مغا�شل االأرجل 

• 	T الربط ب�شبكة التطهري 

• R مفرغة	 حفر النفايات 

• 	T نافورات املاء 

• 	R حتديد املناطق 

T ممرات الولوج:   

تعليقات	واقرتاحات

تهييئ	مرافق	�شحية	ور�شا�شات	خا�شة	لذوي	الحتياجات	اخلا�شة

ال�شالمة. 6

املوارد	الب�رشية	

• R العدد:4، كاف 	 امل�شعفون البحريون 

، كاف • R ال�رشطة العدد:2	 م�شلحة االأمن 

جيد •توزيع امل�شعفني البحريني  	

تعليقات	واقرتاحات

يجب تقوية جتهيزات امل�شعفني البحريني ومتكينهم من املعدات ال�رشورية يف الوقت 

املنا�شب

املعدات

• R الراي�ت	 االإ�شارة اإىل حالة البحر 

• جتهيزات امل�شعفني البحريني  	
املجادف  3 ال�شفارات،   4 االإنقاذ،  البدالت،3 عوامات   4

	التغطية	ال�شحية

• 	T الفريق الطبي 

تعليقات	واقرتاحات

يجب و�شع مقر للإ�شعافات االأولية

التن�شيط	والرتبية	البيئية	: 7 .

• 	T عر�ض ت�شميم ال�شاطئ 

• 	T الدوريات الريا�شية 

• 	T وجود املعار�ض وغريها 

• 	T وجود حديقة للألعاب 

الرتبية	البيئية	

•حملة حت�شي�شية بال�رشاكة مع جمعيات 	
T اأو منظمات غري حكومية    

تعليقات	واقرتاحات

يجب برجمة حملت للتوعية البيئية

التن�شيق	واللتزام 8 .

تعليقات	واقرتاحات

تقوية التن�شيق بني جميع املتدخلني

احلالة	العامة	لل�شاطئ. 9

• م�شاكل مهمة :	

اختلالت واأعمال يجب ت�شحيحها قبل بداية مو�شم اال�شطياف

و�شع خطة لتدبري اح�شن للمنطقة الرملية

العمل على و�شع جميع م�شتلزمات »�شواطئ نظيفة« )اللوحة الرئي�شية، الت�شوير...(
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T ال، نقطة �شلبية T ال، نقطة اإيجابية  R نعم، نقطة �شلبية  R نعم، نقطة اإيجابية  هل املعيار كايف؟ 

جهة البحر الأبي�ض املتو�سط 

جتهيزات	املنطقة	اخللفية	لل�شاطئ 2 .

T غري	مهياأة املنطقة	اخللفية	لل�شاطئ	

جيد •الت�شوير  	
• 	R ت�شوير الطريق 

• 	R   ت�شوير عند مدخل ال�شاطئ  

• 	R وجود القمامات واحلاويات 

• R كثبان رملية 	 وجود مناطق ح�شا�شة 

• ال	 وجود املعار�ض وغريها 

• ال	 وجود خميم اأو مقطورات 

• 	T االأن�شطة امللوثة 

جيدة •ال�شيانة والنظافة  	
تعليقات	واقرتاحات	

تهيئة وتعبيد الطريق املوؤدية لل�شاطئ

وجود اأك�شاك جتارية يف املنطقة اخللفية لل�شاطئ

R العدد:2  مواقف	ال�شيارات	

متو�شط •الت�شوير  	
• نوع مواقف ال�شيارات  	

قريب من ال�شاطئ ، اأر�ض حمددة، كاف 

•املنطقة املخ�ش�شة للأ�شخا�ض 	
 T ذوي االحتياجات اخلا�شة   

• 	R وجود القمامات واحلاويات 

• 	T االإنارة 

تعليقات	واقرتاحات

تخ�شي�ض مبوقف ال�شيارات اماكن لل�شخا�ض ذوي االحتياجات اخلا�شة 

غري متوفر الكورني�ش	

جتهيزات	ال�شاطئ. 3

 R ولوجيات	�شهلة	وموؤمنة	

جيدة •ال�شيانة والنظافة  	
•الولوجيات املخ�ش�شة للأ�شخا�ض 	

 R ذوي االحتياجات اخلا�شة   

R ولوجيات )املمرات اخل�شبية(    

تعليقات	و	اقرتاحات

�شاطئ جمهز بالولوجيات املخ�ش�شة للأ�شخا�ض ذوي االحتياجات

R احلمامات	الر�شا�شة	

  • R العدد: 4	 للرجال 

 • R العدد: 4	 للن�شاء 

عمومي •نوعية احلمامات الر�شا�شة  	
• نعم	 جمانا 

متحرك •نوعية املبنى   	
فوق الرمال •املوقع   	

• 	R نافورات املاء 

• 	R مغا�شل االأرجل 

• 	T الربط ب�شبكة التطهري 

جيدة •احلالة العامة للحمامات الر�شا�شة  	
•احلمامات الر�شا�شة خم�ش�شة 	

T للأ�شخا�ض ذوي االحتياجات اخلا�شة   

R مرافق	النظافة	

، غري كافية • R العدد: 4	 للرجال 

• R العدد: 4، غري كافية	 للن�شاء 

عمومي •نوعية مرافق النظافة  	
• ال	 جمانا 

متحرك •نوعية املبنى  	
فوق الرمال •املوقع   	

• 	T الربط ب�شبكة التطهري 

جيدة •احلالة العامة ملرافق النظافة  	
•مرافق النظافة خم�ش�شة للأ�شخا�ض 	

R العدد: 2 ذوي االحتياجات اخلا�شة   

املنطقة	الرملية

دقيق •نوع الرمل  	
• 	R وجود القمامات و احلاويات 

• مرة واحدة يف اليوم 	R تفريغ القمامات 

• R العدد: 100	 وجود مظلت �شم�شية ثابتة: 

املحت�شن •مت و�شعها من طرف  	
• 	T وجود مباين على الرمال 

• بحرية �شاطئية ، كثبان  	R وجود مناطق ح�شا�شة  

رملية 

• 	T وجود حيوانات يف ال�شاطئ 

الداليا

معلومات	عامة 1 .

• ا�شم ال�شاطئ : الداليا	

• االإقليم اأو العمالة : اإقليم	فح�ش	ـ	اأجنر		

• الوالية : ..جهة	طنجة-	تطوان-	احل�شيمة	

• املحت�شن : موؤ�ش�شة	طنجة	املتو�شط	

• امتداد ال�شاطئ : 1	كلم	

• الرتدد على ال�شاطئ : 1000	م�شطاف	

قروي • نوع ال�شاطئ : 	

• اجلماعة: ق�رش	املجاز	

• تاريخ الزيارة : 21/07/2016	

• �شاعة الزيارة :	الثالثة	بعد	الزوال 	
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 الداليا

البحر 

اأ •جودة مياه ال�شباحة  	
• 	R حتديد املناطق 

ال�شيانة	و	النظافة. 4

اجلماعة،املحت�شن اجلهة	املكلفة	

جيد •تنظيف اجلهة اخللفية لل�شاطئ  	
جيد •تنظيف مواقف ال�شيارات  	
جيد •تنظيف الف�شاءات اخل�رشاء  	
جيد •تنظيف الولوجيات  	

• مرت كل 20	 عدد القمامات: 

جيد،  •تنظيف الرمال  	
يدوي •عدد القمامات:  	

• الورق والورق املقوى،  	R وجود حاويات للعزل االنتقائي 

الزجاج ، اخل�شب ،اخلبز 

مرة واحدة يف اليوم •تفريغ القمامات  	
تعليقات	واقرتاحات

نظ�فة ال�ش�طئ جيدة 

وجود حاويات للعزل االنتقائي بالوان خمتلفة

R �شيانة	التجهيزات	

جيد •املرافق ال�شحية للرجال  	
جيد •املرافق ال�شحية للن�شاء  	

املحت�شن اجلهة املكلفة:   

جيد •احلمامات الر�شا�شة للرجال  	
جيد •احلمامات الر�شا�شة للن�شاء  	

املحت�شن اجلهة املكلفة:   

تعليقات	واقرتاحات

�شيانة التجهيزات جيدة 

ال�شالمة. 5

R مركز	الوقاية	املدنية	

• 7، كاف	 املوارد الب�رشية ـ عدد امل�شعفني البحريني 

• 	R االإ�شارة اإىل حالة البحر 

• جتهيزات امل�شعفني البحريني  	

البدالت، 4 عوامات االإنقاذ،1 �شدريات االنقاذ،،ال�شفارات، 4 املجادف

1 اأبراج املراقبة ،1 لوحات   

تعليقات	واقرتاحات

�شاطئ موؤمن

يجب اقتناء الوقاية املدنية برايات االإ�شارة اإىل حالة البحر

القوات امل�شاعدة ، الدرك م�شلحة	الأمن	

الهاتف النقال •و�شائل االت�شال  	
تعليقات	واقرتاحات

و�شع  حرا�ض جتهيزات ال�شاطئ ليل ونهارا من طرف املحت�شن

R مركز	الإ�شعافات	الأولية	

• 	R جتهيزات االإ�شعافات االأولية 

امل�شماع، ميزان احلرارة  •املعدات   	
الطبي، علبة للجراحات ال�شغرية من االنوك�ض، الغطاء الواقي )�شويف، ن�شف 

�شويف(، �رشير طبي .

�شمادات ،�شبارادرا مثقبة،  •االأدوات امل�شتهلكة  	
القطن املا�ض

•املنتجات ال�شيدلية  املواد املطهرة ،املواد  	
املبنجة، اأدوية امل�شتعجلت، �شيارات االإ�شعاف 

الهاتف النقال  •و�شائل االت�شال  	
التجارة ، املطاعم •املراقبة ال�شحية  	

املعلومات	املل�شقة 6 .

R اللوحة	الرئي�شية	

• 	R ا�شم ال�شاطئ 

• 	R  ت�شميم ال�شاطئ 

مفاتيح وا�شحة ومقروءة ،االإ�شارات

• 	T وجود ف�شاءات حممية على مقربة من ال�شاطئ 

• 	T اإعلن نتائج مراقبة جودة مياه ال�شباحة 

• اإعلن قواعد ال�شلوك والتوجيهات  	
R )القرارات البلدية( 

التعليقات	والقرتاحات	

املعلومات املتوفرة فوق اللوحة الرئي�شية غري كافية يجب و�شع مفاتيح وا�شحة 

ومقروءة ؛

نتائج مراقبة جودة مياه ال�شباحة غري مل�شقة 

التن�شيط	والرتبية	البيئية	: 7 .

• 	R  التن�شيط 

الدوريات الريا�شية، حديقة للألعاب، اأورا�ض لر�شم

• 	R عر�ض ت�شميم ال�شاطئ 

اأن�شطة بيئية •الرتبية البيئية  	
•حملة حت�شي�شية بال�رشاكة مع جمعيات 	

اأو منظمات غري حكومية :    

جمعية �شاحلية للتنمية  ا�شم اجلمعية :  

والثقافة

تعليقات	واقرتاحات

وجود لوحات حت�شي�شية على مدى الولوجيات الرئي�شية لل�شاطئ وكذا مركز 
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الداليا

االر�شادات للم�شطافني؛

وجود برنامج مهم للتن�شيط والتح�شي�ض من طرف املحت�شن؛

وجود منطقة خا�شة للتن�شيط.  

التن�شيق	واللتزام 8 .

جيد  •التن�شيق بني اجلماعة واملحت�شن  	

احلالة	العامة	لل�شاطئ 9 .

•م�شاكل مهمة : 	
تائج جودة مياه اال�شتحمام غري معلقة

و�شع اللوحة الرئي�شية لتعليق املعلومات الكاملة 



áj
ó«
©°

ùd
G

¿Éª
cQ

G

hO
Éª
«c

É«
jO

ÉH
É°U

É£
«f

ƒH
’É

c

áë
«Ø

°Uh’
 O
Gh

É«
dGó

dG

áæ
jó

Ÿ
G á

é
æW

¢T
ƒ≤

æb
 …

ó«
°S

 

É``
£H’

Ée

AÉ
Ÿ

G ¢
SG
Q

π«
JQ

Ée
 ≥«°

†Ÿ
G

hô
µ«

f 
OG
h

 É°
ùe

CG

احلسيمة
الناضور 

السعيدية

طنجة

تطوان

á«
M

É«
°ù
dG 

á£
ë
Ÿ

G

 á
jó

«©
°ù
dG

RÉ
é
Ÿ

G ö
üb

¿É«
∏Y

 O
Gh

Ú
«Ø

jô
dG 

¥
ó«
æØ

dG

¢S
Gö

SG
 ´

Éb

ä
Éë

«£
°S

17
تقرير �شواطئ نظيفة 2016 

T ال، نقطة �شلبية T ال، نقطة اإيجابية  R نعم، نقطة �شلبية  R نعم، نقطة اإيجابية  هل املعيار كايف؟ 

جهة البحر الأبي�ض املتو�سط 

جتهيزات	املنطقة	اخللفية	لل�شاطئ 2 .

R,مهي�أة املنطقة	اخللفية	لل�شاطئ	

جيد •الت�شوير  	
• 	R وجود القمامات واحلاويات 

 • ال	 وجود مناطق ح�شا�شة 

• ال	 وجود املعار�ض وغريها 

• ال	 وجود خميم اأو مقطورات 

واد قندي�شة • 	 R االأن�شطة امللوثة 

تعليقات	واقرتاحات

خلفية ال�شاطئ حافظت على م�شتوى النظافة والتجهيزات 

R العدد: 3 مواقف	ال�شيارات	

جيد  •الت�شوير  	
• نوع مواقف ال�شيارات  	

قريب من ال�شاطئ ، مهياأ ، كاف، عدد االأماكن:300+

•املنطقة املخ�ش�شة للأ�شخا�ض 	
R عدد االأماكن: 5 ذوي االحتياجات اخلا�شة   

• 	R وجود القمامات واحلاويات 

• 	R االإنارة 

تعليقات	واقرتاحات

مواقف ال�شيارات مهياأة جيدا ونظيفة

R الكورني�ش	

جيدة •ال�شيانة والنظافة  	
جيدة •�شيانة واجهات املباين  	

• م�شاحات مزينة 	R وجود ف�شاءات خ�رشاء 

جيدة •ال�شي�نة  	
جيدة •املعلومات و الت�شوير   	

• 	T وجود مركز للإر�شادات 

• 	R وجود اأك�شاك 

• ك�فية  	R وجود قمامات وحاويات 

• 	R االإنارة 

تعليقات	و	اقرتاحات

الكورني�ض يف م�شتوى جيد من ال�شيانة والنظافة

جتهيزات	ال�شاطئ. 3

R العدد: 5 ولوجيات	�شهلة	وموؤمنة	

متو�شطة •ال�شيانة والنظافة  	
•الولوجيات املخ�ش�شة للأ�شخا�ض 	

R ذوي االحتياجات اخلا�شة   

R مهابط منا�شبة    

R ولوجيات )املمرات اخل�شبية(   

تعليقات	و	اقرتاحات

ت�شحيح و�شع املمرات اخل�شبية لتمكني االأ�شخا�ض ذوي االحتياجات اخلا�شة من 

ولوج ال�شاطئ

احلمامات	الر�شا�شة

،  غري كافية • R العدد: 7	 للرجال 

،  غري كافية • R العدد: 3	 للن�شاء 

عمومي •نوعية احلمامات الر�شا�شة  	
• نعم	 جمانا 

قار •نوعية املبنى   	
الكورني�ض •املوقع   	

• 	T نافورات املاء 

• 	T مغا�شل االأرجل 

• 	R الربط ب�شبكة التطهري 

جيدة •احلالة العامة للحمامات الر�شا�شة  	
•احلمامات الر�شا�شة خم�ش�شة 	

R للأ�شخا�ض ذوي االحتياجات اخلا�شة    

العدد: 1، ي�شتجيب للمعايري 

تعليقات	و	اقرتاحات

احلمامات الر�شا�شة فوق الرمال معطلة

R مرافق	النظافة	

• العدد: 2	 للرجال 

• العدد: 2	 للن�شاء 

عمومي  •نوعية مرافق النظافة  	
• نعم	 جمانا 

قار •نوعية املبنى  	

الفنيدق  الريفيني

معلومات	عامة 1 .

• ا�شم ال�شاطئ : الفنيدق	الريفيني	

• االإقليم اأو العمالة : امل�شيق	الفنيدق	

• الوالية : جهة	طنجة	تطوان	احل�شيمة	

• املحت�شن ات�شالت	املغرب	

• امتداد ال�شاطئ : 1.5	كلم	

• الرتدد على ال�شاطئ : 10000	م�شطاف	يومي	

ح�رشي • نوع ال�شاطئ : 	

• اجلماعة: احل�رشية	الفنيدق		

• تاريخ الزيارة : 25		يوليوز	2016	

• �شاعة الزيارة : 15:30	
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الفنيدق   الريفيني

الكورني�ض  •املوقع   	
• 	R الربط ب�شبكة التطهري 

جيدة  •احلالة العامة ملرافق النظافة  	
•مرافق النظافة خم�ش�شة للأ�شخا�ض 	

R ذوي االحتياجات اخلا�شة    

العدد: 1، ي�شتجيب للمعايري

تعليقات	و	اقرتاحات

مراحي�ض االأ�شخا�ض ذوي االحتياجات اخلا�شة �شعبة الولوج : ينبغي و�شع ولوجيات 

منا�شبة 

املنطقة	الرملية

دقيق  •نوع الرمل  	
• 	R وجود القمامات و احلاويات 

• 	R وجود مظلت �شم�شية ثابتة: 

املحت�شن  •مت و�شعها من طرف  	
• ال	 وجود مباين على الرمال 

• ال	 وجود مناطق ح�شا�شة  

• 	T وجود حيوانات يف ال�شاطئ 

تعليقات	واقرتاحات

رمال نظيفة

وجود عدد كبري من الباعة املتجولني  

البحر 

ب  •جودة مياه ال�شباحة  	
• 	R حتديد املناطق 

• 	T هل يتم احرتامه؟ 

تعليقات	واقرتاحات

ناديان للريا�شات املائية يف اجلهة اجلنوبية لل�شاطئ

ال�شيانة	و	النظافة. 4

املحت�شن اجلهة	املكلفة	

جيد •تنظيف اجلهة اخللفية لل�شاطئ  	
جيد •تنظيف مواقف ال�شيارات  	
جيد •تنظيف الف�شاءات اخل�رشاء  	

متو�شط •تنظيف الولوجيات  	
جيد، يدوي  •تنظيف الرمال  	

قمامة كل ع�رشين مرتا •عدد القمامات:  	

• 	T وجود حاويات للعزل االنتقائي 

مرة واحدة يف اليوم •تفريغ القمامات  	
تعليقات	واقرتاحات

دعم النظافة رفع وترية تفريغ القمامة يف نهايات االأ�شبوع 

R �شيانة	التجهيزات	

جيد •املرافق ال�شحية للرجال  	
جيد •املرافق ال�شحية للن�شاء  	

املحت�شن  اجلهة املكلفة:   

جيد •احلمامات الر�شا�شة للرجال  	
جيد •احلمامات الر�شا�شة للن�شاء  	

املحت�شن  اجلهة املكلفة:   

تعليقات	واقرتاحات

و�شع ممرات لولوج االأ�شخا�ض ذوي االحتياجات اخلا�شة اإىل املراحي�ض

ال�شالمة. 5

R مركز	الوقاية	املدنية	

• 22، كاف 	 املوارد الب�رشية ـ عدد امل�شعفني البحريني 

1 عدد اأفراد الوقاية املدنية   

• االإ�شارة اإىل حالة البحر  R الرايات، ال يحرتم 	

•جتهيزات امل�شعفني البحريني  	
البدالت، عوامات االإنقاذ، �شدريات االنقاذ، ال�شفارات، املناظري،   

املجاديف، 2 اأبراج املراقبة

الهاتف النقال  •و�شائل االت�شال  	
تعليقات	واقرتاحات

حت�شي�ض معلمي ال�شباحة املو�شميني ب�رشورة اللبا�ض املميز واأهميته ل�شهولة االهتداء 

اإليهم

و�شع رايات حالة البحر

منع اكرتاء املظلت والكرا�شي من قبل معلمي ال�شباحة املو�شميني

• ال�رشطة، القوات امل�شاعدة	 م�شلحة االأمن 

كواد  •معدات خا�شة للإنقاذ  	
الهاتف النقال •و�شائل االت�شال  	

R مركز	الإ�شعافات	الأولية	

• املمر�ض 	R الفريق الطبي 

وزارة ال�شحة •االنتماء  	
• 	R جتهيزات االإ�شعافات االأولية 

•املعدات  	
امل�شماع، ميزان احلرارة الطبي، علبة للجراحات ال�شغرية من االنوك�ض،   

جهاز التنف�ض، �رشير طبي، 

• 	R �شيارات االإ�شعاف 

وزارة ال�شحة •االنتماء  	
خا�ض، الهاتف النقال  •و�شائل االت�شال  	

تعليقات	واقرتاحات

بناء مرحا�ض قرب مركز االإ�شعافات االأولية

مركز االإ�شعافات االأولية تديره ممر�شتان

املعلومات	املل�شقة 6 .

R اللوحة	الرئي�شية	

• 	R ا�شم ال�شاطئ 

• 	R ت�شميم ال�شاطئ 

• 	R مفاتيح وا�شحة ومقروءة 

• 	R وجود ف�شاءات حممية على مقربة من ال�شاطئ 
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الفنيدق   الريفيني

• 	R اإعلن نتائج مراقبة جودة مياه ال�شباحة 

•اإعلن قواعد ال�شلوك والتوجيهات 	
R )القرارات البلدية(   

•االإعلن عن برنامج االأن�شطة 	
T يف مو�شم اال�شطياف   

التعليقات	والقرتاحات

اينبغي ا�شتبدال لوحة االإعلنات بالنموذج اخلا�ض بال�شواطئ غري احلا�شلة على 

اللواء االأزرق

ا�شتكمال املعلومات على لوحة االإعلنات : ت�شميم بالتجهيزات املتوفرة، برامج 

االأن�شطة املقررة، ونتائج جودة مياه ال�شباحة

التن�شيط	والرتبية	البيئية	: 7 .

• 	R التن�شيط 

• عر�ض ت�شميم ال�شاطئ  	
الدوريات الريا�شية، حديقة للألعاب، غري ذلك : ف�شاء حر للأنرتنت

•حملة حت�شي�شية بال�رشاكة مع جمعيات 	
T اأو منظمات غري حكومية    

تعليقات	واقرتاحات

يتوفر ال�شاطئ على ملعب ريا�شي : كرة اليد وكرة القدم

التن�شيق	واللتزام 8 .

جيد  •التن�شيق بني اجلماعة واملحت�شن  	

احلالة	العامة	لل�شاطئ 9 .

•م�شاكل ثانوية : 	
 

الولوجيات اإىل املراحي�ض لفائدة االأ�شخا�ض ذوي االحتياجات اخلا�شة  

ا�شتبدال لوحة االإعلنات بالنموذج اخلا�ض بال�شواطئ غري احلا�شلة على   

اللواء االأزرق

ا�شتكمال املعلومات على لوحة االإعلنات بربامج االأن�شطة املقررة، ونتائج   

جودة مياه ال�شباحة 

اإ�شافة ت�شميم لل�شاطئ يبني التجهيزات املتوفرة  
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T ال، نقطة �شلبية T ال، نقطة اإيجابية  R نعم، نقطة �شلبية  R نعم، نقطة اإيجابية  هل املعيار كايف؟ 

جهة البحر الأبي�ض املتو�سط 

جتهيزات	املنطقة	اخللفية	لل�شاطئ 2 .

R غري مهي�أة املنطقة	اخللفية	لل�شاطئ	

ناق�ض •الت�شوير  	
• 	T وجود القمامات واحلاويات 

• ال	 وجود مناطق ح�شا�شة 

• ال	 وجود املعار�ض وغريها 

• نعم	 وجود خميم اأو مقطورات 

• 	R  االأن�شطة امللوثة 

واد قاع ا�رشا�ض وواد اأحرو�ض

تعليقات	واقرتاحات

عدم وجود اأكيا�ض للقمامة

وجود احلاويات فقط

R العدد: 1 مواقف	ال�شيارات	

ناق�ض  •الت�شوير  	
• نوع مواقف ال�شيارات  	

قريب من ال�شاطئ، اأر�ض فارغة، كاف، عدد االأماكن: 100+

•املنطقة املخ�ش�شة للأ�شخا�ض 	
T ذوي االحتياجات اخلا�شة   

• 	T وجود القمامات واحلاويات 

• 	T االإنارة 

• تعليقات	واقرتاحات	

• ينبغي تهيئة موقف لل�شيارات	

• غري متوفر	 الكورني�ش	

جتهيزات	ال�شاطئ	•

• 	T ولوجيات	�شهلة	وموؤمنة	

• تعليقا	و	اقرتاحات	

• ولوج ال�شاطئ من بني امل�شاكن	

• ينبغي اإقامة مداخل لل�شاطئ	

• احلمامات	الر�شا�شة	

• تعليقات	و	اقرتاحات	

امل�شطافون ي�شتعملون املرافق ال�شحية اخلا�شة باملقاهي واملطاعم املجاورة

املنطقة	الرملية

ح�شاة مل�شاء •نوع الرمل  	
• 	R وجود القمامات و احلاويات 

• 	T وجود مباين على الرمال 

تعليقات	واقرتاحات

املنطقة الرملية نظيفة ن�شبيا

ينبغي و�شع اأكيا�ض القمامة على ال�شاطئ

باالإ�شافة اإىل احلاويات

البحر 

اأ  •جودة مياه ال�شباحة  	
• 	R حتديد املناطق 

تعليقات	واقرتاحات

نتائج جودة املياه غري معلقة

ال�شيانة	و	النظافة. 3

اجلماعة اجلهة	املكلفة	

متو�شط •تنظيف اجلهة اخللفية لل�شاطئ  	
متو�شط •تنظيف مواقف ال�شيارات  	
متو�شط •تنظيف الف�شاءات اخل�رشاء  	
متو�شط •تنظيف الولوجيات  	

متو�شط، يدوي  •تنظيف الرمال  	
• 	T وجود حاويات للعزل االنتقائي 

مرة واحدة يف اليوم •تفريغ القمامات  	
• تعليقات	واقرتاحات	

• نظافة ال�شاطئ تتم بطريقة يدوية	

• 	T �شيانة	التجهيزات	

• تعليقات	واقرتاحات	

• نظافة ال�شاطئ تتم بطريقة يدوية من قبل اجلماعة	

• 	T �شيانة	التجهيزات 

• تعليقات	واقرتاحات	

• املرافق ال�شحية غري متوفرة	

ال�شالمة	•

T مركز	الوقاية	املدنية	

، كاف  • 	3 املوارد الب�رشية ـ عدد امل�شعفني البحريني 

• 	T االإ�شارة اإىل حالة البحر 

• جتهيزات امل�شعفني البحريني  	
البدالت، عوامات االإنقاذ، ال�شفارات

الهاتف النقال  •و�شائل االت�شال  	

قاع ا�شرا�ض

معلومات	عامة 1 .

• ا�شم ال�شاطئ : 	قاع	ا�رشا�ش	

• االإقليم اأو العمالة : اإقليم	�شف�شاون	

• الوالية:جهة	طنجة	تطوان	احل�شيمة	

• املحت�شن : بدون	

• امتداد ال�شاطئ : 4	كلم	

• الرتدد على ال�شاطئ : 5000	م�شطاف	يوميا	

• نوع ال�شاطئ : �شبه	ح�رشي	

• اجلماعة: تيزكان	

• تاريخ الزيارة : 25	يوليوز	2016	

• 	 14h:00: شاعة الزيارة�
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قاع  ا�شرا�ض

امل�شاعدة القوات  م�شلحة	الأمن	

الهاتف النقال •و�شائل االت�شال  	
تعليقات	واقرتاحات

يوجد مقر للقوات امل�شاعدة على ال�شاطئ 

T مركز	الإ�شعافات	الأولية	

تعليقات	واقرتاحات

يوجد مركز ا�شعافات اأولية جماعي يف خلفية ال�شاطئ

املعلومات	املل�شقة 4 .

T اللوحة	الرئي�شية	

التعليقات	والقرتاحات

و�شع لوحة طبق النموذج املقرتح من قبل املوؤ�ش�شة

بيئية : التن�شيط	والرتبية	ال. 5

• 	T التن�شيط 

• 	T عر�ض ت�شميم ال�شاطئ 

•حملة حت�شي�شية بال�رشاكة مع جمعيات 	
T اأو منظمات غري حكومية    

تعليقات	واقرتاحات

ال وجود حلملت تن�شيطية على ال�شاطئ

التن�شيق	واللتزام 6 .

جيد •التن�شيق بني اجلماعة واملحت�شن  	
تعليقات	واقرتاحات

ال�شاطئ م�شمول بربنامج »�شواطئ نظيفة« بدون حمت�شن

احلالة	العامة	لل�شاطئ. 7

•م�شاكل ثانوية : 	
و�شع برنامج للتح�شي�ض والرتبية البيئية لفائدة ال�شاكنة وامل�شطافني  

•م�شاكل مهمة : 	
بناء مرافق �شحية، اإقامة نافورات للمياه، اإجناز مركز متعدد اخلدمات على ال�شاطئ  
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T ال، نقطة �شلبية T ال، نقطة اإيجابية  R نعم، نقطة �شلبية  R نعم، نقطة اإيجابية  هل املعيار كايف؟ 

جهة البحر الأبي�ض املتو�سط 

جتهيزات	املنطقة	اخللفية	لل�شاطئ 2 .

R مهي�أة املنطقة	اخللفية	لل�شاطئ	

جيد •الت�شوير  	
R ت�شوير الطريق   

R ت�شوير عند مدخل ال�شاطئ   

• 	R وجود القمامات واحلاويات 

• ال	 وجود مناطق ح�شا�شة 

• ال	 وجود املعار�ض وغريها 

• ال	 وجود خميم اأو مقطورات 

• 	T االأن�شطة امللوثة 

جيدة •ال�شيانة والنظافة  	
تعليقات	واقرتاحات

املنطقة اخللفية لل�شاطئ  جمهزة ونظيفة

R العدد: 1 مواقف	ال�شيارات	

متو�شط •الت�شوير  	
• نوع مواقف ال�شيارات  	

قريب من ال�شاطئ، اأر�ض حمددة،غري كاف، عدد االأماكن: 200

•املنطقة املخ�ش�شة للأ�شخا�ض 	
T ذوي االحتياجات اخلا�شة   

• 	R وجود القمامات واحلاويات 

• 	R االإنارة 

تعليقات	واقرتاحات

يجب تهيئة موق  ال�شيارات املخ�ش�شة للأ�شخا�ض ذوي االحتياجات اخلا�شة 

R الكورني�ش	

جيدة •ال�شيانة والنظافة  	
جيدة •�شيانة واجهات املباين  	

• 	R وجود ف�شاءات خ�رشاء 

جيدة •ال�شي�نة  	
جيدة •املعلومات و الت�شوير   	

• 	T وجود مركز للإر�شادات 

• 	R وجود اأك�شاك 

• 	R وجود قمامات وحاويات 

• 	R االإنارة 

تعليقات	و	اقرتاحات

يجب �شيانة الف�شاءات اخل�رشاء 

جتهيزات	ال�شاطئ. 3

R العدد: 2 ولوجيات	�شهلة	وموؤمنة	

جيدة •ال�شيانة والنظافة  	
•الولوجيات املخ�ش�شة للأ�شخا�ض 	

R ذوي االحتياجات اخلا�شة   

R مهابط منا�شبة    

R   ولوجيات )املمرات اخل�شبية(  

تعليقات	و	اقرتاحات

�شاطئ جمهز بالولوجيات املخ�ش�شة للأ�شخا�ض ذوي االحتياجات

احلمامات	الر�شا�شة

• ، غري كافية  R العدد: 4	 للرجال 

• ، غري كافية R العدد: 4	 للن�شاء 

عمومي •نوعية احلمامات الر�شا�شة  	
• ال	 جمانا 

قار •نوعية املبنى   	
الكورني�ض •املوقع   	

• 	T نافورات املاء 

• 	T مغا�شل االأرجل 

• 	T الربط ب�شبكة التطهري 

جيدة •احلالة العامة للحمامات الر�شا�شة  	
•احلمامات الر�شا�شة خم�ش�شة 	

T للأ�شخا�ض ذوي االحتياجات اخلا�شة   

تعليقات	و	اقرتاحات

احلمامات والر�شا�شات مغلقة خلل الزيارة

R مرافق	النظافة	

• ، غري كافية R العدد: 4	 للرجال 

• R العدد: 4 ، غري كافية	 للن�شاء 

عمومي •نوعية مرافق النظافة  	
• ال	 جمانا 

قار •نوعية املبنى  	
الكورني�ض •املوقع   	

• 	T الربط ب�شبكة التطهري 

ق�شر املجاز 

معلومات	عامة 1 .

• ا�شم ال�شاطئ : .ق�رش	املجاز		

• االإقليم اأو العمالة : اإقليم	فح�ش	ـ	اأجنر		

• الوالية : جهة	طنجة	تطوان	احل�شيمة	

• املحت�شن : .املكتب	الوطني	لل�شكك	احلديدية	

• امتداد ال�شاطئ : 1,2	كلم	

• الرتدد على ال�شاطئ : 1000	م�شطاف	

• نوع ال�شاطئ : ح�رشي	

• اجلماعة: ق�رش	املجاز	

• تاريخ الزيارة : 21/07/2016 و 24/07/2016	

• �شباحا 	11 و  الزوال  بعد  دقيقة   45 و  �شاعة الزيارة : 12 
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ق�شر  املجاز 

متو�شطة •احلالة العامة ملرافق النظافة  	
•مرافق النظافة خم�ش�شة للأ�شخا�ض 	

T ذوي االحتياجات اخلا�شة   

تعليقات	و	اقرتاحات

مرافق النظافة مغلقة خلل الزيارة

يجب تهيئة مرافق خم�ش�شة للأ�شخا�ض ذوي االحتياجات اخلا�ض

املنطقة	الرملية

دقيق •نوع الرمل  	
• 	R وجود القمامات و احلاويات 

R مرة واحدة يف اليوم تفريغ القمامات   

 • 	R وجود مظلت �شم�شية ثابتة: 

املحت�شن •مت و�شعها من طرف  	
• 	T وجود مباين على الرمال 

• 	T وجود مناطق ح�شا�شة  

• 	T وجود حيوانات يف ال�شاطئ 

تعليقات	واقرتاحات

�شاطئ نظيف

البحر 

ب  •جودة مياه ال�شباحة  	
• 	R حتديد املناطق 

تعليقات	واقرتاحات

نتائج جودة مياه اال�شتحمام مل�شقة

ال�شيانة	و	النظافة. 4

املحت�شن اجلماعة،  اجلهة	املكلفة	

جيد •تنظيف اجلهة اخللفية لل�شاطئ  	
جيد •تنظيف مواقف ال�شيارات  	
جيد •تنظيف الف�شاءات اخل�رشاء  	
جيد •تنظيف الولوجيات  	

جيد، يدوي •تنظيف الرمال  	
• كل 20 مرتا	 عدد القمامات: 

• 	R وجود حاويات للعزل االنتقائي 

الورق والورق املقوى، الزجاج، النفايات املنزلية  

• مرة واحدة يف اليوم	 تفريغ القمامات 

R �شيانة	التجهيزات	

جيد •املرافق ال�شحية للرجال  	
جيد •املرافق ال�شحية للن�شاء  	

اجلماعة •اجلهة املكلفة:  	
•احلمامات الر�شا�شة للرجال  	
•احلمامات الر�شا�شة للن�شاء  	

اجلماعة •اجلهة املكلفة:  	
تعليقات	واقرتاحات

املرافق ال�شحية واحلمامات مغلقة خلل الزيارة

ال�شالمة. 5

R مركز	الوقاية	املدنية	

• 10، كاف	 املوارد الب�رشية ـ عدد امل�شعفني البحريني 

• 	T االإ�شارة اإىل حالة البحر 

• جتهيزات امل�شعفني البحريني  	
البدالت، 5 عوامات االإنقاذ، ال�شفارات ، 1 املناظري، 5 املجادف، 3 اأبراج 

املراقبة ، 1 لوحات

تعليقات	واقرتاحات

يجب و�شع رايات اال�شارة اىل حالة البحر باأبراج املراقبة 

• الدرك، القوات امل�شاعدة 	 م�شلحة	الأمن	

الهاتف النقال •و�شائل االت�شال  	
تعليقات	واقرتاحات

وجود رجال الدرك امللكي

R مركز	الإ�شعافات	الأولية	

املمر�ض •الفريق الطبي  	
الهلل االأحمر املغربي •االنتماء  	

•املعدات  	
•علبة للجراحات ال�شغرية من االنوك�ض، الغطاء الواقي )�شويف، ن�شف  	

�شويف(  �رشير طبي

•االأدوات امل�شتهلكة  	
�شمادات �شبارادرا مثقبة، ببوغاز، القطن املا�ض  

•املنتجات ال�شيدلية  	
املواد املطهرة، املواد املبنجة، اأدوية امل�شتعجلت  

• 	R �شيارات االإ�شعاف 

اجلماعة •االنتماء  	

الهاتف النقال •و�شائل االت�شال  	
تعليقات	واقرتاحات

وجود �شيارة اال�شعاف تابعة للجماعة

املعلومات	املل�شقة 6 .

R اللوحة	الرئي�شية	

• 	R ا�شم ال�شاطئ 

• 	R ت�شميم ال�شاطئ 

• 	R وجود ف�شاءات حممية على مقربة من ال�شاطئ 

• 	R اإعلن نتائج مراقبة جودة مياه ال�شباحة 

•اإعلن قواعد ال�شلوك والتوجيهات 	
R )القرارات البلدية(   

•االإعلن عن برنامج االأن�شطة 	
R يف مو�شم اال�شطياف   
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ق�شر املجاز 

التعليقات	والقرتاحات

يجب حتيني اللوحة الرئي�شية لل�شاطئ خ�شو�شا باإزالة رمز اللواء االزرق.

التن�شيط	والرتبية	البيئية	: 7 .

• 	R  التن�شيط 

الدوريات الريا�شية، حديقة للألعاب، اأورا�ض لر�شم 

• 	R عر�ض ت�شميم ال�شاطئ 

اأن�شطة بيئية •الرتبية البيئية  	
•حملة حت�شي�شية بال�رشاكة مع جمعيات 	

R اأو منظمات غري حكومية    

تعليقات	واقرتاحات

لقد و�شعت اجلمعية قرية للأن�شطة والتح�شي�ض والرتبية البيئية 

التن�شيق	واللتزام 8 .

متو�شط •التن�شيق بني اجلماعة واملحت�شن  	

احلالة	العامة	لل�شاطئ 9 .

•م�شاكل ثانوية : 	
يجب تغيري اللوحة الرئي�شية لل�شاطئ  

•م�شاكل مهمة : 	
يجب فتح مرافق ال�شحة للم�شطافني وتهيئة مرافق النظافة خم�ش�شة   

للأ�شخا�ض ذوي االحتياجات اخلا�ض
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تقرير �شواطئ نظيفة 2016 

T ال، نقطة �شلبية T ال، نقطة اإيجابية  R نعم، نقطة �شلبية  R نعم، نقطة اإيجابية  هل املعيار كايف؟ 

جهة البحر الأبي�ض املتو�سط 

جتهيزات	املنطقة	اخللفية	لل�شاطئ 2 .

R	مهياأة املنطقة	اخللفية	لل�شاطئ	

جيد •الت�شوير  	
R ت�شوير الطريق   

R ت�شوير عند مدخل ال�شاطئ   

• 	R وجود القمامات واحلاويات 

• نعم	 وجود مناطق ح�شا�شة 

• نعم	 وجود املعار�ض وغريها 

• ال	 وجود خميم اأو مقطورات 

• 	T االأن�شطة امللوثة 

تعليقات	واقرتاحات

خلفية ال�شاطئ نظيفة ومهياأة جيدا

R العدد: 3 مواقف	ال�شيارات	

جيد •الت�شوير  	
• نوع مواقف ال�شيارات  	

قريب من ال�شاطئ، مهياأ، كاف، عدد االأماكن: 300+

•املنطقة املخ�ش�شة للأ�شخا�ض 	
R عدد االأماكن: 5 ذوي االحتياجات اخلا�شة   

• 	R وجود القمامات واحلاويات 

• 	R االإنارة 

تعليقات	واقرتاحات

موقف ال�شيارات مهيء جيدا

R الكورني�ش	

جيدة •ال�شيانة والنظافة  	
جيدة •�شيانة واجهات املباين  	

حديقة، م�شاحات  • نعم 	 وجود ف�شاءات خ�رشاء 

مزينة 

جيدة  •ال�شي�نة  	
جيدة •املعلومات و الت�شوير   	

• 	T وجود مركز للإر�شادات 

• ك�فية 	R وجود قمامات وحاويات 

• 	R االإنارة 

تعليقات	و	اقرتاحات

الكورني�ض يف حال جيدة، مع االنتباه اإىل دعم النظافة بالنظر اإىل عدد امل�شطافني

دعم وترية تفريغ القمامة

جتهيزات	ال�شاطئ. 3

R العدد: 5  ولوجيات	�شهلة	وموؤمنة	

جيدة •ال�شيانة والنظافة  	
•الولوجيات املخ�ش�شة للأ�شخا�ض 	

R العدد: 5 ذوي االحتياجات اخلا�شة   

R مهابط منا�شبة    

R ولوجيات )املمرات اخل�شبية(   

تعليقات	و	اقرتاحات

ت�شحيح و�شع املمرات اخل�شبية.

احلمامات	الر�شا�شة

، كافية • R العدد: 4	 للرجال 

، كافية • R العدد: 3	 للن�شاء 

عمومي •نوعية احلمامات الر�شا�شة  	
• نعم	 جمانا 

قار •نوعية املبنى   	
الكورني�ض  •املوقع   	

• 	T نافورات املاء 

• 	T مغا�شل االأرجل 

• 	R الربط ب�شبكة التطهري 

جيدة •احلالة العامة للحمامات الر�شا�شة  	
•احلمامات الر�شا�شة خم�ش�شة 	

R للأ�شخا�ض ذوي االحتياجات اخلا�شة    

العدد: 1، الي�شتجيب للمعايري

تعليقات	و	اقرتاحات

الر�شا�شات اخلم�ض يف الهواء الطلق غري م�شغلة

R مرافق	النظافة	

، كافية • R العدد: 8	 للرجال 

• R العدد: 8، كافية	 للن�شاء 

عمومي  •نوعية مرافق النظافة  	
• نعم	 جمانا 

قار •نوعية املبنى  	

ا مل�شيق

معلومات	عامة 1 .

• ا�شم ال�شاطئ : 	امل�شيق	

• االإقليم اأو العمالة :	امل�شيق	الفنيدق		

• الوالية : جهة	طنجة	تطوان	احل�شيمة	

• املحت�شن : املكتب	الوطني	للمطارات		

• امتداد ال�شاطئ : 1.5	كلم	

• الرتدد على ال�شاطئ : 4000	م�شطاف	يوميا	

• نوع ال�شاطئ : ح�رشي	

• اجلماعة: احل�رشية	امل�شيق		

• 	2016 يوليوز  تاريخ الزيارة : 25 

• �شاعة الزيارة : 15:00	
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ا مل�شيق

الكورني�ض  •املوقع   	
 • 	R الربط ب�شبكة التطهري 

جيدة  •احلالة العامة ملرافق النظافة  	
•مرافق النظافة خم�ش�شة للأ�شخا�ض  	

R ذوي االحتياجات اخلا�شة    

ي�شتجيب للمعايري، العدد: 1

تعليقات	و	اقرتاحات

دعم نظافة املرافق ال�شحية 

منع اال�شتحمام داخل وخارج املراحي�ض 

املنطقة	الرملية

دقيق، �شدف •نوع الرمل  	
• 	R وجود القمامات و احلاويات 

• 	T وجود مباين على الرمال 

• ال	 وجود مناطق ح�شا�شة  

• 	T وجود حيوانات يف ال�شاطئ 

تعليقات	واقرتاحات

رمال نظيفة

مظلت خم�ش�شة لذوي االحتياجات اخلا�شة 

اجلماعة رخ�شت لعدد كبري من اخلوا�ض لكراء املظلت والكرا�شي على ال�شاطئ

وجود عدد كبري من الباعة املتجولني على ال�شاطئ بطريقة خملة باملنظر العام

احتلل الباعة املتجولني للمظلت املو�شوعة رهن اإ�شارة العموم من قبل املحت�شن

البحر 

اأ •جودة مياه ال�شباحة  	
• 	R حتديد املناطق 

• 	T هل يتم احرتامه؟ 

تعليقات	واقرتاحات

نتائج جودة املياه غري معلن عنها على لوحة املعلومات

ال�شيانة	و	النظافة. 4

املحت�شن اجلهة	املكلفة	

جيد •تنظيف اجلهة اخللفية لل�شاطئ  	
جيد •تنظيف مواقف ال�شيارات  	
جيد •تنظيف الف�شاءات اخل�رشاء  	
جيد •تنظيف الولوجيات  	

جيد، يدوي  •تنظيف الرمال  	

قمامة كل ع�رشين مرتا •عدد القمامات:  	
• 	T وجود حاويات للعزل االنتقائي 

مرة واحدة يف اليوم •تفريغ القمامات  	
تعليقات	واقرتاحات

الرمال والكورني�ض نظيفة

R �شيانة	التجهيزات	

متو�شط •املرافق ال�شحية للرجال  	
متو�شط •املرافق ال�شحية للن�شاء  	

املحت�شن اجلهة املكلفة:   

متو�شط •احلمامات الر�شا�شة للرجال  	
متو�شط •احلمامات الر�شا�شة للن�شاء  	

املحت�شن اجلهة املكلفة:   

تعليقات	واقرتاحات

دعم نظافة املراحي�ض والر�شا�شات 

ال�شالمة. 5

R مركز	الوقاية	املدنية	

، كاف   • 	30 املوارد الب�رشية ـ عدد امل�شعفني البحريني 

• 	R  االإ�شارة اإىل حالة البحر 

الرايات، املل�شقات، ال يحرتم

• جتهيزات امل�شعفني البحريني  	
البدالت، عوامات االإنقاذ، �شدريات االنقاذ، ال�شفارات، املناظري، 

املجاديف، 9 اأبراج املراقبة

زوارق، كواد   •معدات خا�شة للإنقاذ  	
• الهاتف النقال	 و�شائل االت�شال 

ال�رشطة م�شلحة	الأمن	

• الهاتف النقال	 و�شائل االت�شال 

R مركز	الإ�شعافات	الأولية	

املمر�ض •الفريق الطبي  	
وزارة ال�شحة •االنتماء  	

• 	R جتهيزات االإ�شعافات االأولية 

• املعدات  	
امل�شماع، ميزان احلرارة الطبي، علبة للجراحات ال�شغرية من االنوك�ض، جهاز 

التنف�ض، جهاز فتح الفم، اجلبرية، اأطواق طبية للعنق، الغطاء الواقي)�شويف، 

ن�شف �شويف(، �رشيرطبي، م�شدر للأك�شجني

• االأدوات امل�شتهلكة  	
اأنابيب احلقن املتوا�شل حمقنة ذات ا�شتعمال واحد ، �شمادات، �شبارادرا 

مثقبة، ببوغاز، القطن املا�ض

اأدوية امل�شتعجلت •املنتجات ال�شيدلية  	
• 	R �شيارات االإ�شعاف 

الوقايةاملدنية •االنتماء  	
خا�ض •و�شائل االت�شال  	

• املراقبة ال�شحية  	
التجارة، الباعة املتجولون، املطاعم

اجلماعة •اجلهة املكلفة  	
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ا مل�شيق

تعليقات	واقرتاحات

مركز االإ�شعاف االأولية مفتوح وتديره 3 ممر�شة 

املعلومات	املل�شقة 6 .

R اللوحة	الرئي�شية	

• 	R ا�شم ال�شاطئ 

• 	R ت�شميم ال�شاطئ 

R مفاتيح وا�شحة ومقروءة   

R االإ�شارات   

• 	R وجود ف�شاءات حممية على مقربة من ال�شاطئ 

• 	R اإعلن نتائج مراقبة جودة مياه ال�شباحة 

• 	T  هل يتم حتيينها؟: 

اإعلن قواعد ال�شلوك والتوجيهات

R )القرارات البلدية(   

•االإعلن عن برنامج االأن�شطة 	
T يف مو�شم اال�شطياف   

مركز الوقاية املدنية  •اأماكن اأخرى لتعليق املعلومات  	
التعليقات	والقرتاحات

لوحتان للإعلنات على الكورني�ض

التن�شيط	والرتبية	البيئية	: 7 .

 • 	R  التن�شيط 

الدوريات الريا�شية، حديقة للألعاب

• 	R عر�ض ت�شميم ال�شاطئ 

اأن�شطة بيئية •الرتبية البيئية  	
•حملة حت�شي�شية بال�رشاكة مع جمعيات 	

R اأو منظمات غري حكومية    

تعليقات	واقرتاحات

ات�شاالت املغرب تقيم قرية كبرية للتن�شيط على الكورني�ض

اأن�شطة تربوية بيئية تقوم عليها اجلمعيات املحلية بدعم من املحت�شن

التن�شيق	واللتزام 8 .

جيد •التن�شيق بني اجلماعة واملحت�شن  	

تعليقات	واقرتاحات

املحت�شن يتابع عن قرب عملية »�شواطئ نظيفة« 

وقام بتعديلت طيلة فرتة اال�شطياف لتح�شني و�شع ال�شاطئ 

احلالة	العامة	لل�شاطئ 9 .

•م�شاكل ثانوية : 	
املحت�شن يتابع عن قرب عملية “�شواطئ نظيفة”   

وقام بتعديلت طيلة فرتة اال�شطياف لتح�شني و�شع ال�شاطئ  

•م�شاكل مهمة : 	
وجود عدد كبري من الباعة املتجولني على ال�شاطئ  

ومكرتي املظلت ال�شم�شية  
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T ال، نقطة �شلبية T ال، نقطة اإيجابية  R نعم، نقطة �شلبية  R نعم، نقطة اإيجابية  هل املعيار كايف؟ 

جهة البحر الأبي�ض املتو�سط 

حميط	ال�شاطئ 2 .

جيدة •ال�شيانة والنظافة  	
• 	 R وجود م�شاحات  خ�رشاء 

جيدة •ال�شي�نة :   	
• 	 R الت�شوير 

• 	 R  االأن�شطة امللوثة 

االقامات اخللفية + واد ال�شط

• 	R وجود القمامات واحلاويات 

• 	R تفريغ القمامات واحلاويات 

تعليقات	واقرتاحات

املنطقة اخللفية لل�شاطئ مهياأة

R	قريبة	من	ال�شاطئ مواقف	ال�شيارات	

1 + على طول الكورني�ض العدد:   

غري كافية •القدرة اال�شتيعابية  	
• العدد:  3000	

•نوع مواقف ال�شيارات  اأر�ض فارغة 	
• 	

• املنطقة املخ�ش�شة للأ�شخا�ض ذوي 	
T  االحتياجات اخلا�شة 

متو�شطة •ال�شيانة والنظافة  	
اجلماعة •اجلهة املكلفة :   	

• R العدد : 1	 وجود القمامات واحلاويات 

• 	R تفريغ القمامات واحلاويات 

• 	T وجود حاويات للعزل االنتقائي 

• 	R االإنارة 

تعليقات	واقرتاحات

يجب تهييئ اأماكن منا�شبة  خا�شة للأ�شخا�ض ذوي االحتياجات اخلا�شة

 R الكورني�ش	

جيدة •ال�شيانة والنظافة  	
جيدة •�شيانة واجهات املباين  	

• حديقة، جيدة 	R وجود فظاءات خ�رشاء 

• 	R ال�شيانة والنظافة 

•املعلومات و الت�شوير  	
جيدة •وجود مركز للإر�شادات  	

•وجود اأك�شاك  ال   	
• 	R وجود قمامات وحاويات 

كافية العدد: كل 20 مرت   

• 	R االإنارة 

تعليقات	و	اقرتاحات

كورني�ض ال�شاطئ جد مهياأ وم�شيء

املعلومات	املل�شقة 3 .

• ،على الطريق ملدخل   	R ا�شم ال�شاطئ 

ال�ش�طئ  

• 	T ت�شميم ال�شاطئ 

• غري حمينة 	R اإعلن نتائج مراقبة جودة مياه ال�شباحة 

•مكان االإعلن عن نتائج مراقبة جودة 	
الوحة يف مدخل    مياه ال�شباحة    

ال�ش�طئ

• اإعلن قواعد ال�شلوك والتوجيهات 	
T  )القرارات البلدية( 

ال •وجود ف�شاءات حممية على مقربة من ال�شاطئ  	
• االإعلن عن برنامج االأن�شطة  	

T يف مو�شم اال�شطياف  

التعليقات	والقرتاحات

ت�شوير ناق�ض جدا

املنطقة	الرملية 4 .

دقيق + خ�شى متو�شط   •نوع الرمل  	
احلجم  

• R العدد : 2	 ولوجيات �شهلة وموؤمنة 

•الولوجيات املخ�ش�شة للأ�شخا�ض ذوي االحتياجات اخلا�شة 	
• 	T  مهابط منا�شبة  

• 	T  ولوجي�ت 

• 	T وجود مناطق ح�شا�شة  

• 	R وجود القمامات 

• العدد: 20	  كافية 

• 	R تفريغ القمامات 

•عدد املرات  :  مرة واحدة يف اليوم    	
•ال�شيانة والنظافة  متو�شطة  	
•اجلهة املكلفة:  املحت�شن 	

•نوع التنظيف :   يدوي  	
•تنظيف الولوجيات  متو�شط  	

املحت�شن •اجلهة املكلفة :   	
•وجود خميم اأو مقطورات     	

 ما لبطــا

معلومات	عامة 1 .

• ا�شم ال�شاطئ : مالبطــا	

• االإقليم اأو العمالة :		عمالة	طنجة	ـ	اأ�شيـال		

• الوالية : طنجة	– تطوان	-	احل�شيمة	

• املحت�شن : ات�شالت	املغرب		

• امتداد ال�شاطئ : 2,6	كلم	

• الرتدد على ال�شاطئ : .15000	-	20000	م�شطافا	يف	اليوم	

• نوع ال�شاطئ : ح�رشي	

• اجلماعة:	طنجة	املدينة	

• تاريخ الزيارة : 08/	08	/	2016	

• �شاعة الزيارة : الثانية ع�رشة والن�شف �شباحا	
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ما لبطــا

• 	T  وجود حيوانات يف ال�شاطئ

•وجود مباين على الرمال  ال  	
تعليقات	واقرتاحات

منطقة رملية نظيفة ت�شتوجب حتديد املناطق

التجهيزات 5 .

• 	R مقر الوقاية املدنية 

• 	R مقر ال�رشطة والقوات امل�شاعدة... 

• 	R مركز االإ�شعافات االأولية 

• 	R مرافق النظافة 

• 	R املراحي�ض 

العدد : 3  + 1 متحرك مغلق للرجال   

العدد:3 + 1 متحرك مغلق للن�شاء    

• 	R احلمامات الر�شا�شة 

العدد : +3 1 متحرك مغلق للرجال   

العدد:3 1+ متحرك مغلق للن�شاء    

• 	R تنظيف مرافق النظافة 

• 	R املراحي�ض 

• 	R احلمامات الر�شا�شة 

• مرافق النظافة املخ�ش�شة للأ�شخا�ض ذوي 	
R   االحتياجات اخلا�شة : 

  )1 متحرك مغلق(

• 	T مغا�شل االأرجل 

• 	T الربط ب�شبكة التطهري 

  • 	R حفر النفايات 

• 	R نافورات املاء 

• 	T وجود مظلت �شم�شية ثابتة: 

• 	R حتديد املناطق 

تعليقات	واقرتاحات

مرافق �شحية جديدة متحركة غري م�شغلة 

ال�شالمة. 6

	املوارد	الب�رشية	

 • 	R امل�شعفون البحريون 

العدد :  19 1+ اإ طار وم، كاف

  • القوات امل�شاعدة  + ال�رشطة	 م�شلحة االأمن  

ك�ف  

جيد •توزيع امل�شعفني البحريني  	
تعليقات	واقرتاحات	

االمن دائم ولي�ض خمت�ض بال�شاطئ )خيالة(

املعدات

• 	T االإ�شارة اإىل حالة البحر 

/�ض م عوامات  • البدالت1	 جتهيزات امل�شعفني البحريني : 

 االإنقاذ 2، ال�شفارات 1/�ض م 

T اأبراج املراقبة :  

التغطية	ال�شحية

• 	R الطبية	

• 	R الفريق	الطبي	

	الهالل	الأحمر •النتماء	:	 	
 • 	3	 العدد	:	

	,كافية • 	R جتهيزات	الإ�شعافات	الأولية	

•املعدات	:	امل�شماع	,الغطاء	الواقي	)�شويف,	ن�شف	�شويف(,	�رشير	طبي	,	 	
م�شدر	لالأك�شجني

حمقنة	ذات	ا�شتعمال	واحد	 •الأدوات	امل�شتهلكة:		 	
�شمادات	,	�شبارادرا	مثقبة	,بيوغاز,	القطن	املا�ش	,املنتجات	ال�شيدلية

	كافية • 	R 	املواد	املطهرة	

• 	T املواد	املبنجة		

	كافية	 • 	R اأدوية	امل�شتعجالت	:	

• 	T �شيارات	الإ�شعاف	

الهاتف	النقال •و�شائل	الت�شال	 	

	حفظ	ال�شحة

• 	T املراقبة	ال�شحية	

تعليقات	واقرتاحات

�شلمة امل�شطاف موؤمنة ن�شبيا

التن�شيط	والرتبية	البيئية:. 7

التن�شيط

• 	T عر�ش	ت�شميم	ال�شاطئ	

• 	T الدوريات	الريا�شية	

• 	T وجود	املعار�ش	وغريها	

• 	T وجود	حديقة	لالألعاب	

	الرتبية	البيئية

• حملة	حت�شي�شية	بال�رشاكة	مع	جمعيات	 	
T اأو	منظمات	غري	حكومية	اأو	جهات	اأخر	

تعليقات	واقرتاحات

غياب التن�شيط و التح�شي�ض البيئي 

التن�شيق	واللتزام 8 .

جزئي •التن�شيق	بني	اجلماعة	واملحت�شن	 	
تعليقات	واقرتاحات

املحت�شن يهتم بالنظافة بالدرجة االوىل

احلالة	العامة	لل�شاطئ

• 	T العدد	الأق�شى	للمعايري	املحرتمة	:	

• م�شاكل	ثانوية 	
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ما لبطــا

	)بع�ش	املعايري	التي	مل	يتم	احرتامها(	ما	هي	:	

حتيني نتائج جودة مياه اال�شتحمام

�رشورة تهيئة مراآب ال�شيارات خا�شة لذوي  االحتياجات اخلا�شة

م�شاكل مهمة )عدة معايري مل يتم احرتامها( ما هي:

يجب حت�شني نظافة ال�شاطئ )حميط ال�شاطئ، املراآب و املنطقة الرملية 

لل�شاطئ(.

يجب فتح مرافق النظافة اجلدد

يجب تعزيز اأمن ال�شاطئ )خا�شة املنطقة الرملية( بتزويده باملوارد الب�رشية و 

التقنية اللزمة ل�شمان اأمنه.

عدم وجود املل�شقات و علمات الت�شوير البحري .

جانب التن�شيط و التح�شي�ض البيئي منعدم. 

العناوين	وم�شادر	املعلومات	:

الهمام	)ولية	طنجة	( •ال�شم	والن�شب	:		 	
• 	0661049578 الهاتف	:		
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T ال، نقطة �شلبية T ال، نقطة اإيجابية  R نعم، نقطة �شلبية  R نعم، نقطة اإيجابية  هل املعيار كايف؟ 

جهة البحر الأبي�ض املتو�سط 

واد عليان 

معلومات	عامة 1 .

• ا�شم ال�شاطئ : .واد	عليان		

• االإقليم اأو العمالة :	اإقليم	فح�ش	ـ	اأجنر		

• الوالية :جهة	طنجة	تطوان	احل�شيمة	

• 	 APM Terminal Tanger : املحت�شن

• امتداد ال�شاطئ : 1	كلم	

• الرتدد على ال�شاطئ : 1000	م�شطاف	يوميا	

• نوع ال�شاطئ : قروي	

• اجلماعة: القروية	لق�رش	املجاز	

• 	2016 يوليوز  تاريخ الزيارة : 21 

• 	16h00 : شاعة الزيارة�

جتهيزات	املنطقة	اخللفية	لل�شاطئ 2 .

R		غري	مهياأة	 املنطقة	اخللفية	لل�شاطئ	

جيد  •الت�شوير  	
• 	R وجود القمامات واحلاويات 

نعم كثبان رملية،  • وجود مناطق ح�شا�شة 	

والنباتات احليوانات 

• ال	 وجود املعار�ض وغريها 

• ال	 وجود خميم اأو مقطورات 

• :واد عليان �رشق ال�شاطئ 	R االأن�شطة امللوثة 

R العدد:1 مواقف	ال�شيارات	

متو�شط  •الت�شوير  	
• نوع مواقف ال�شيارات  	

قريب من ال�شاطئ ، اأر�ض حمددة، كاف 

•املنطقة املخ�ش�شة للأ�شخا�ض 	
T ذوي االحتياجات اخلا�شة   

• 	R وجود القمامات واحلاويات 

• 	T االإنارة 

تعليقات	و	اقرتاحات

يجب	تهيئة	اماكن	مواقف	ال�شيارات	املخ�ش�شة	لالأ�شخا�ش	ذوي	الحتياجات	

اخلا�شة

غري متوفر الكورني�ش	

جتهيزات	ال�شاطئ. 3

R العدد: 1  ولوجيات	�شهلة	وموؤمنة	

جيدة  •ال�شيانة والنظافة  	
•الولوجيات املخ�ش�شة للأ�شخا�ض 	

R ذوي االحتياجات اخلا�شة   

R ولوجيات )املمرات اخل�شبية(   

 R مهابط منا�شبة   

تعليقات	و	اقرتاحات

�شاطئ جمهز بالولوجيات املخ�ش�شة للأ�شخا�ض ذوي االحتياجات  

R احلمامات	الر�شا�شة	

عمومي •نوعية احلمامات الر�شا�شة  	
• 	R جمانا 

فوق الرمال  •املوقع   	
• 	T نافورات املاء 

• 	T مغا�شل االأرجل 

جيدة •احلالة العامة للحمامات الر�شا�شة  	
• 	T الربط ب�شبكة التطهري 

•احلمامات الر�شا�شة خم�ش�شة 	
T للأ�شخا�ض ذوي االحتياجات اخلا�شة   

تعليقات	و	اقرتاحات

جتهيز	ال�شاطئ	باحلمامات	والر�شا�شة	ومغا�شل	الرجل	من	نوع	انوك�ش	.

R مرافق	النظافة	

، كافية • R العدد: 2	 للرجال 

• R العدد: 2، كافية	 للن�شاء 

عمومي  •نوعية مرافق النظافة  	
• ال	 جمانا 

متحرك •نوعية املبنى  	
فوق الرمال  •املوقع  	

 • 	T الربط ب�شبكة التطهري 

جيدة •احلالة العامة ملرافق النظافة  	
•مرافق النظافة خم�ش�شة للأ�شخا�ض  	

R العدد:1، ي�شتجيب  ذوي االحتياجات اخلا�شة   

للمعايري

تعليقات	و	اقرتاحات

�شاطئ يتوفر على كل التجهيزات ال�رشورية 

املنطقة	الرملية

دقيق •نوع الرمل  	
• 	R وجود القمامات و احلاويات 

R مرة واحدة يف اليوم   تفريغ القمامات   

R العدد: + 20  وجود مظلت �شم�شية ثابتة 

املحت�شن  مت و�شعها من طرف 

• 	T وجود مباين على الرمال 

نعم كثبان رملية،  وجود مناطق ح�شا�شة  

احليوانات و النباتات
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واد عليان 

• 	T وجود حيوانات يف ال�شاطئ 

تعليقات	واقرتاحات

توجد مظلت �شم�شية ثابتة مو�شوعة من طرف املحت�شن

البحر 

اأ •جودة مياه ال�شباحة  	
• 	R حتديد املناطق 

تعليقات	واقرتاحات

نتائج جودة مياه اال�شتحمام معلقة

ال�شيانة	و	النظافة. 4

املحت�شن اجلماعة،  اجلهة	املكلفة	

جيد •تنظيف اجلهة اخللفية لل�شاطئ  	
1 عدد القمامات:   

جيد  •تنظيف مواقف ال�شيارات  	
جيد  •تنظيف الولوجيات  	
كايف عدد القمامات:   

جيد، يدوي  •تنظيف الرمال  	
قمامة كل ع�رشين مرتا •عدد القمامات:  	

• الورق والورق املقوى،  	R وجود حاويات للعزل االنتقائي 

الزجاج، املعادن

• مرة واحدة يف اليوم	 تفريغ القمامات 

تعليقات	واقرتاحات

نظافة الرمال جيدة

يف اطار حت�شي�ض امل�شطافني مت و�شع حاويات للعزل االنتقائي فوق ال�شاطئ.

R �شيانة	التجهيزات	

جيد •املرافق ال�شحية للرجال  	
جيد •املرافق ال�شحية للن�شاء  	

املحت�شن اجلهة املكلفة:   

جيد •احلمامات الر�شا�شة للرجال  	
جيد •احلمامات الر�شا�شة للن�شاء  	

املحت�شن اجلهة املكلفة:   

تعليقات	واقرتاحات

�شيانة التجهيزات جيدة 

ال�شالمة. 5

R مركز	الوقاية	املدنية	

، كاف • 	6 املوارد الب�رشية ـ عدد امل�شعفني البحريني 

• 	T االإ�شارة اإىل حالة البحر 

• جتهيزات امل�شعفني البحريني  	
البدالت، 4 عوامات االإنقاذ، 1 �شدريات االنقاذ،ال�شفارات،6 املجاديف،1 

اأبراج املراقبة، 1 لوحات

تعليقات	واقرتاحات

�شاطئ موؤمن

الدرك م�شلحة	الأمن	

الهاتف النقال •و�شائل االت�شال  	
تعليقات	واقرتاحات

وجود رجال الدرك امللكي 

R مركز	الإ�شعافات	الأولية	

• 	R الفريق الطبي 

الهلل االأحمر املغربي االنتماء   

• 	R جتهيزات االإ�شعافات االأولية 

امل�شماع، ميزان احلرارة  •املعدات  	
الطبي ، الغطاء الواقي )�شويف، ن�شف �شويف(، �رشير طبي، 

حمقنة ذات ا�شتعمال واحد،  •االأدوات امل�شتهلكة  	
�شبارادرا مثقبة، القطن املا�ض

املواد املطهرة، املواد  •املنتجات ال�شيدلية  	
املبنجة، اأدوية امل�شتعجلت

• 	T �شيارات االإ�شعاف 

• النقال	 الهاتف  و�شائل االت�شال 

التجارة، املطاعم •املراقبة ال�شحية  	

املعلومات	املل�شقة 6 .

R اللوحة	الرئي�شية	

• 	R ا�شم ال�شاطئ 

مفاتيح وا�شحة  • 	 R ت�شميم ال�شاطئ 

ومقروءة

• 	T وجود ف�شاءات حممية على مقربة من ال�شاطئ 

• 	T اإعلن نتائج مراقبة جودة مياه ال�شباحة 

•اإعلن قواعد ال�شلوك والتوجيهات 	
R )القرارات البلدية(   

•االإعلن عن برنامج االأن�شطة 	
R يف مو�شم اال�شطياف   

مركز املعلومات •اأماكن اأخرى لتعليق املعلومات  	
التعليقات	والقرتاحات

املعلومات املتوفرة فوق اللوحة الرئي�شية غري كافية يجب و�شع مفاتيح وا�شحة 

ومقروءة ؛

نتائج مراقبة جودة مياه ال�شباحة مل�شقة يف مركز املعلومات امل�شري من طرف 

جمعية واد عليان للتنمية والثقافة؛  

التن�شيط	والرتبية	البيئية	: 7 .

• 	R  التن�شيط 

اإذاعة ال�شاطئ ، الدوريات الريا�شية،حديقة للألعاب، اأورا�ض لر�شم 

• 	R عر�ض ت�شميم ال�شاطئ 
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واد عليان 

•حملة حت�شي�شية بال�رشاكة مع جمعيات 	
R    اأو منظمات غري حكومية 

جمعية واد عليان للتنمية  ا�شم اجلمعية : 

والثقافة

تعليقات	واقرتاحات

و�شع برنامج التن�شيط والتح�شي�ض والرتبية البيئية من طرف اجلمعية مبركز 

االر�شادات.

التن�شيق	واللتزام 8 .

• جيد	 التن�شيق بني اجلماعة واملحت�شن 

احلالة	العامة	لل�شاطئ 9 .

•م�شاكل  ثانوية : 	
حتيني اللوحة الرئي�شية و�شع مفاتيح وا�شحة ومقروءة على خريطة ال�شاطئ   

يجب تعليق نتائج مراقبة جودة مياه ال�شباحة على اللوحة الرئي�شية   

•م�شاكل مهمة : 	
تدبري الريا�شات املائية  
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T ال، نقطة �شلبية T ال، نقطة اإيجابية  R نعم، نقطة �شلبية  R نعم، نقطة اإيجابية  هل املعيار كايف؟ 

جهة البحر الأبي�ض املتو�سط 

جتهيزات	املنطقة	اخللفية	لل�شاطئ 2 .

R	مهياأة املنطقة	اخللفية	لل�شاطئ	

جيد، ت�شوير، ت�شوير عند  •الت�شوير  	
مدخل ال�شاطئ 

• 	R وجود القمامات واحلاويات 

• ال	 وجود مناطق ح�شا�شة 

• نعم	 وجود املعار�ض وغريها 

• نعم	 وجود خميم اأو مقطورات 

• واد املالح 	R االأن�شطة امللوثة 

تعليقات	واقرتاحات

مت اإقامة 4 ملعب ريا�شية جديدة 

R العدد: 3 مواقف	ال�شيارات	

جيد  •الت�شوير  	
• نوع مواقف ال�شيارات  	

قريب من ال�شاطئ ، مهياأ ، غري كاف، عدد االأماكن: 600+

•املنطقة املخ�ش�شة للأ�شخا�ض 	
T ذوي االحتياجات اخلا�شة   

• 	R االإنارة 

تعليقات	واقرتاحات

تخ�شي�ض اأماكن مبواقف ال�شيارات لذوي االحتياجات اخلا�شة

R الكورني�ش	

جيدة •ال�شيانة والنظافة  	
جيدة •�شيانة واجهات املباين  	

• م�شاحات مزينة  	R وجود ف�شاءات خ�رشاء 

جيدة •ال�شي�نة  	
جيدة  •املعلومات و الت�شوير   	

• 	T وجود مركز للإر�شادات 

• 	R وجود اأك�شاك 

• ك�فية 	R وجود قمامات وحاويات 

• 	R االإنارة 

تعليقات	و	اقرتاحات

الكورني�ض نظيف

جتهيزات	ال�شاطئ. 3

R العدد: 5  ولوجيات	�شهلة	وموؤمنة	

متو�شط  •ال�شيانة والنظافة  	
•الولوجيات املخ�ش�شة للأ�شخا�ض 	

T ذوي االحتياجات اخلا�شة   

R مهابط منا�شبة   

R ولوجيات )املمرات اخل�شبية(   

تعليقات	و	اقرتاحات

ينبغي  جتهيز مداخل جديدة وو�شع ولوجيات لت�شهيل الولوج اإىل ال�شاطئ

احلمامات	الر�شا�شة

• ر�ش��ش�ت  R العدد: 5، 3	 للرجال 

ك�فية

• ر�ش��ش�ت  R العدد: 5، 3	 للن�شاء 

ك�فية

•نوعية احلمامات الر�شا�شة  خا�ض )مطعم ، مقهى(  	
• ال	 جمانا 

قار •نوعية املبنى   	
فوق الرمال  •املوقع  	

• 	T نافورات املاء 

• 	T مغا�شل االأرجل 

• 	R الربط ب�شبكة التطهري 

جيدة  •احلالة العامة للحمامات الر�شا�شة  	
•احلمامات الر�شا�شة خم�ش�شة 	

T ي�شتجيب للمعايري،  للأ�شخا�ض ذوي االحتياجات اخلا�شة   

العدد:1

تعليقات	و	اقرتاحات

اإقامة ممرات اإىل املراحي�ض من جهة الكورني�ض

دعم �شيانة املرافق  

R مرافق	النظافة	

 • R العدد: 5 وحدات ب 3	 للرجال 

مراحي�ض، غري كافية

 • R العدد: 5 وحدات ب 3	 للن�شاء 

ما رتيل

معلومات	عامة 1 .

• ا�شم ال�شاطئ : مارتيل	

• االإقليم اأو العمالة :		امل�شيق	الفنيدق		

• الوالية : جهة	طنجة	تطوان	احل�شيمة		

• املحت�شن : ات�شالت	املغرب		

• امتداد ال�شاطئ : 4	كلم	

• الرتدد على ال�شاطئ : 80000	م�شطاف	يوميا	

• نوع ال�شاطئ : ح�رشي	

• اجلماعة: 	احل�رشية	مارتيل		

• 	2016 يوليوز  تاريخ الزيارة : 29 

• 	12h30 : شاعة الزيارة�
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ما رتيل

مراحي�ض، غري كافية

•نوعية مرافق النظافة  عمومي )مطعم ، مقهى( 	
• ال	 جمانا 

قار •نوعية املبنى  	
فوق الرمال  •املوقع  	

 • 	T الربط ب�شبكة التطهري 

جيدة •احلالة العامة ملرافق النظافة  	
•مرافق النظافة خم�ش�شة للأ�شخا�ض  	

R ذوي االحتياجات اخلا�شة   

تعليقات	و	اقرتاحات

عدم وجود مراحي�ض لفائدة ذوي االحتياجات اخلا�شة

املمرات اإىل املراحي�ض غري ملئمة

دعم النظافة  

املنطقة	الرملية

دقيق •نوع الرمل  	
• 	R وجود القمامات و احلاويات 

R مرتان يف اليوم   تفريغ القمامات   

• مرتا R مظلة كل 20	 وجود مظلت �شم�شية ثابتة 

املحت�شن  مت و�شعها من طرف   

• 	R وجود مباين على الرمال 

• ال	 وجود مناطق ح�شا�شة  

• 	T وجود حيوانات يف ال�شاطئ 

تعليقات	واقرتاحات

ينبغي و�شع ولوجيات يف مداخل ال�شاطئ لفائدة ذوي االحتياجات اخلا�شة

خف�ض عدد الرتاخي�ض لكراء املظلت ال�شم�شية والكرا�شي البل�شتيكية

البحر 

اأ •جودة مياه ال�شباحة  	
• 	R حتديد املناطق 

• 	T هل يتم احرتامه؟ 

تعليقات	واقرتاحات

نتائج جودة املياه عري معلنة

كراء الدراجات والدوا�شات املائية و�شط امل�شطافني

ال�شيانة	و	النظافة. 4

املحت�شن اجلهة	املكلفة	

جيد •تنظيف اجلهة اخللفية لل�شاطئ  	
قمامة كل ع�رشين مرتا عدد القمامات:   

جيد  •تنظيف مواقف ال�شيارات  	
جيد  •تنظيف الف�شاءات اخل�رشاء  	

متو�شط  •تنظيف الولوجيات  	
جيد، يدوي  •تنظيف الرمال  	

قمامة كل ع�رشين مرتا •عدد القمامات:  	
• 	T وجود حاويات للعزل االنتقائي 

مرة واحدة يف اليوم •تفريغ القمامات  	
تعليقات	واقرتاحات

رمال نظيفة

R �شيانة	التجهيزات	

جيد •املرافق ال�شحية للرجال  	
جيد •املرافق ال�شحية للن�شاء  	

اخلوا�ض اجلهة املكلفة:   

جيد •احلمامات الر�شا�شة للرجال  	
جيد •احلمامات الر�شا�شة للن�شاء  	

اخلوا�ض اجلهة املكلفة:   

تعليقات	واقرتاحات

تهيئة مداخل املرافق ال�شحية ودعم ال�شيانة

ال�شالمة. 5

R مركز	الوقاية	املدنية	

، كاف • 	68 املوارد الب�رشية ـ عدد امل�شعفني البحريني 

• R الرايات، ال يحرتم 	 االإ�شارة اإىل حالة البحر 

• جتهيزات امل�شعفني البحريني  	
البدالت، عوامات االإنقاذ، �شدريات االنقاذ، ال�شفارات،املناظري، املجاديف، 

اأبراج املراقبة : 7+2

زوارق •معدات خا�شة للإنقاذ  	
الهاتف النقال •و�شائل االت�شال  	

تعليقات	واقرتاحات

مت اإ�شافة اأبراج مراقبة جديدة

ال�رشطة،  القوات امل�شاعدة  •م�شلحة االأمن  	
• الهاتف النقال	 و�شائل االت�شال 

تعليقات	واقرتاحات

ال�شاطئ ي�شهد اإقباال كبريا ليل ونهارا

• احلالة العامة	 مركز	الإ�شعافات	الأولية	

• 	T �شيارات االإ�شعاف 

• تعليقات	واقرتاحات	

• مركز �شحي غري بعيد من ال�شاطئ	

	•املعلومات	املل�شقة
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ما رتيل

T اللوحة	الرئي�شية	

• 	T ا�شم ال�شاطئ 

•االإعلن عن برنامج االأن�شطة 	
T يف مو�شم اال�شطياف   

التعليقات	والقرتاحات

ينبغي و�شع لوحة تبعا للمعايري املحددة من طرف املوؤ�ش�شة واالهتمام بو�شع 

مل�شقات املعلومات والتح�شي�ض باملحافظة على البيئة 

التن�شيط	والرتبية	البيئية	: 6 .

• الدوريات الريا�شية 	R التن�شيط 

• 	T عر�ض ت�شميم ال�شاطئ 

تعليقات	واقرتاحات

غياب اأن�شطة للتح�شي�ض والرتبية البيئية

التن�شيق	واللتزام 7 .

• جيد	 التن�شيق بني اجلماعة واملحت�شن 

احلالة	العامة	لل�شاطئ 8 .

•م�شاكل  ثانوية : 	
اإقامة مداخل لل�شاطئ على م�شتوى الكورني�ض القدمي  

غياب مل�شقات االإعلنات والتح�شي�ض باملحافظة على البيئة

عدم االإعلن عن حالة البحر

 دعم نظافة املرافق ال�شحية وت�شهيل الولوج اإليها

خف�ض من عدد الرتاخي�ض الحتلل ال�شاطئ من قبل اخلوا�ض
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T ال، نقطة �شلبية T ال، نقطة اإيجابية  R نعم، نقطة �شلبية  R نعم، نقطة اإيجابية  هل املعيار كايف؟ 

جهة البحر الأبي�ض املتو�سط 

جتهيزات	املنطقة	اخللفية	لل�شاطئ 2 .

R مهي�أة  املنطقة	اخللفية	لل�شاطئ	

جيد  •الت�شوير  	
R ت�شوير الطريق   

R ت�شوير عند مدخل ال�شاطئ   

• 	R وجود القمامات واحلاويات 

• ال	 وجود مناطق ح�شا�شة 

• 	T وجود املعار�ض وغريها 

• 	T وجود خميم اأو مقطورات 

• 	T االأن�شطة امللوثة 

تعليقات	و	اقرتاحات

املنطقة اخللفية لل�شاطئ  نظيفة وم�شانة 

R العدد:3 مواقف	ال�شيارات	

جيد  •الت�شوير  	
• نوع مواقف ال�شيارات  	

قريب من ال�شاطئ ، مهياأ ، كاف ، عدد االأماكن: 100+

•املنطقة املخ�ش�شة للأ�شخا�ض 	
T ذوي االحتياجات اخلا�شة   

• 	R وجود القمامات واحلاويات 

• 	R االإنارة 

تعليقات	و	اقرتاحات

تخ�شي�ض اأماكن للأ�شخا�ض ذوي االحتياجات اخلا�شة  )5 يف املائة(

R الكورني�ش	

جيدة •ال�شيانة والنظافة  	
جيدة •�شيانة واجهات املباين  	

• م�شاحات مزينة  	R وجود ف�شاءات خ�رشاء 

جيدة •ال�شي�نة  	
جيدة  •املعلومات و الت�شوير   	

• R متحرك	 وجود مركز للإر�شادات 

• ال	 وجود اأك�شاك 

• 	R وجود قمامات وحاويات 

• 	R االإنارة 

تعليقات	و	اقرتاحات

الكورني�ض نظيف ومهياأ

اإقامة مركز للمعلومات على �شكل خيمة كبري 

جتهيزات	ال�شاطئ. 3

R العدد: 7  ولوجيات	�شهلة	وموؤمنة	

جيدة  •ال�شيانة والنظافة  	
•الولوجيات املخ�ش�شة للأ�شخا�ض 	

R ذوي االحتياجات اخلا�شة   

R   مهابط منا�شبة 

R ولوجيات )املمرات اخل�شبية( 

تعليقات	و	اقرتاحات

ال�شاطئ مهياأ لولوج االأ�شخا�ض ذوي االحتياجات اخلا�شة

احلمامات	الر�شا�شة

، كافية  • R العدد: 1	 للرجال 

، كافية • R العدد: 1	 للن�شاء 

عمومي  •نوعية احلمامات الر�شا�شة  	
• ال	 جمانا 

قار •نوعية املبنى   	
فوق الرمال  •املوقع  	

• 	T نافورات املاء 

• 	T مغا�شل االأرجل 

• 	T الربط ب�شبكة التطهري 

جيدة  •احلالة العامة للحمامات الر�شا�شة  	
•احلمامات الر�شا�شة خم�ش�شة 	

T للأ�شخا�ض ذوي االحتياجات اخلا�شة   

تعليقات	و	اقرتاحات

وحدتان من املرافق ال�شحية للرجال والن�شاء

زيادة على ر�شا�شات يف العراء

R مرافق	النظافة	

، كافية • R العدد: 3	 للرجال 

• R العدد: 3، كافية	 للن�شاء 

عمومي  •نوعية مرافق النظافة  	
• نعم	 جمانا 

قار •نوعية املبنى  	

واد لو   

معلومات	عامة 1 .

• ا�شم ال�شاطئ : .واد	لو		

• االإقليم اأو العمالة :	تطوان		

• الوالية : جهة	طنجة	تطوان	احل�شيمة		

• املحت�شن : لفارج. 	

• امتداد ال�شاطئ : 5	كلم	

• الرتدد على ال�شاطئ : 40000	م�شطاف	يوميا	

• نوع ال�شاطئ : �شبه	ح�رشي	

• اجلماعة: احل�رشية	واد	لو		

• تاريخ الزيارة : 25	يوليوز	2016  	

• 	12h00 : شاعة الزيارة�
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 واد لو 

الكورني�ض •املوقع  	
•مرافق النظافة خم�ش�شة للأ�شخا�ض  	

R ي�شتجيب للمعايري،  ذوي االحتياجات اخلا�شة   

العدد:1

تعليقات	و	اقرتاحات

وحدتان من املرافق ال�شحية للرجال والن�شاء

ور�شا�شات يف العراء

زيادة على مرحا�ض خم�ش�ض للأ�شخا�ض ذوي االحتياجات اخلا�شة

املنطقة	الرملية

دقيق •نوع الرمل  	
• 	R وجود القمامات و احلاويات 

 R تفريغ القمامات   

• من الق�ض R العدد: 200	 وجود مظلت �شم�شية ثابتة 

املحت�شن  مت و�شعها من طرف   

• 	R وجود مباين على الرمال 

• ال	 وجود مناطق ح�شا�شة  

• 	T وجود حيوانات يف ال�شاطئ 

تعليقات	واقرتاحات

رمال نظيفة 

تفريغ القمامة من قبل اجلماعة

دعم النظافة يف اجلهة اخلا�شة بال�شيادين

ومنطقة تربية املحار

البحر 

اأ •جودة مياه ال�شباحة  	
• 	R حتديد املناطق 

• 	R ممرات الولوج: 

• 	T هل يتم احرتامه؟ 

تعليقات	واقرتاحات

اأن�شطة كراء الدوا�شات املائية

نتائج جودة املياه غري معلن عنها

ال�شيانة	و	النظافة. 4

املحت�شن اجلماعة،  اجلهة	املكلفة	

جيد •تنظيف اجلهة اخللفية لل�شاطئ  	
قمامة كل ع�رشة اأمتار عدد القمامات:   

جيد  •تنظيف مواقف ال�شيارات  	
2 عدد القمامات:   

جيد •تنظيف  الف�شاءات اخل�رشاء  	
جيد  •تنظيف الولوجيات  	

جيد، يدوي  •تنظيف الرمال  	
• 	50 عدد القمامات: 

• 	T وجود حاويات للعزل االنتقائي 

• مرة واحدة يف اليوم	 تفريغ القمامات 

تعليقات	واقرتاحات

خدمة نظافة ال�شاطئ احلا�شل على اللواء تقوم بها �رشكة خا�شة متعاقدة مع 

املحت�شن

وباقي ال�شاطئ  من اخت�شا�ض اجلماعة

R �شيانة	التجهيزات	

جيد •املرافق ال�شحية للرجال  	
جيد •املرافق ال�شحية للن�شاء  	

اجلماعة اجلهة املكلفة:   

جيد •احلمامات الر�شا�شة للرجال  	
جيد •احلمامات الر�شا�شة للن�شاء  	

اجلماعة اجلهة املكلفة:   

تعليقات	واقرتاحات

املرافق ال�شحية نظيفة وم�شانة 

ال�شالمة. 5

R مركز	الوقاية	املدنية	

، كاف • 	20 املوارد الب�رشية ـ عدد امل�شعفني البحريني 

1 عدد اأفراد الوقاية املدنية:   

• 	R  االإ�شارة اإىل حالة البحر 

الرايات، املل�شقات، ال يحرتم 

• جتهيزات امل�شعفني البحريني  	
البدالت، عوامات االإنقاذ، 1 �شدريات االنقاذ،ال�شفارات،املناظري 

املجاديف،4 اأبراج املراقبة ، لوحات

الهاتف النقال  •و�شائل االت�شال  	

تعليقات	واقرتاحات

رايات االإعلن عن حالة البحر على كل برج مراقبة

القوات امل�شاعدة, الدرك م�شلحة	الأمن	

• الهاتف النقال	 و�شائل االت�شال 

R مركز	الإ�شعافات	الأولية	

• 	T الفريق الطبي 

• خا�ض، الهاتف النقال	 و�شائل االت�شال 

تعليقات	واقرتاحات

وجود مركز متعدد اخلدمات مبني باالإ�شمنت )الوقاية املدنية وقوات االأمن 
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 واد لو 

واالإ�شعاف(

املعلومات	املل�شقة 6 .

R اللوحة	الرئي�شية	

• 	R ا�شم ال�شاطئ 

• 	R ت�شميم ال�شاطئ 

R مفاتيح وا�شحة ومقروءة   

R االإ�شارات   

• 	R وجود ف�شاءات حممية على مقربة من ال�شاطئ 

• R يتم حتيينها	 اإعلن نتائج مراقبة جودة مياه ال�شباحة 

•اإعلن قواعد ال�شلوك والتوجيهات 	
R )القرارات البلدية(   

•االإعلن عن برنامج االأن�شطة 	
R يف مو�شم اال�شطياف   

التعليقات	والقرتاحات

لوحة للمعلومات طبق منوذج املوؤ�ش�شة مقامة على الكورني�ض

و�شع املحت�شن عدة لوحات للمعلومات والتح�شي�ض على ال�شاطئ

التن�شيط	والرتبية	البيئية	: 7 .

• 	R  التن�شيط 

الدوريات الريا�شية،حديقة للألعاب، غري ذلك : ف�شاء اأنرتنت 

• 	T عر�ض ت�شميم ال�شاطئ 

• حملة حت�شي�شية بال�رشاكة مع جمعيات 	
T  اأو منظمات غري حكومية 

تعليقات	واقرتاحات

برنامج غني من االأن�شطة الرتبوية البيئية من 15 يونيو اإىل 15 �شتنرب تقوم عليه 

اجلمعيات املحلية ومعلن عنه على اللوحات االإ�شهارية

التن�شيق	واللتزام 8 .

جيد •التن�شيق بني اجلماعة واملحت�شن  	

العناوين	وم�شادر	املعلومات

•املحت�شن: 	
م�شطفى الفارج اال�شم  والن�شب:   

0661546858 الهاتف:    

احلالة	العامة	لل�شاطئ 9 .

• م�شاكل ثانوية : 	
دعم النظافة يف اجلهة اخلا�شة بال�شيادين ومنطقة تربية املحار

•م�شاكل مهمة : 	
تاأمني نف�ض م�شتوى النظافة يف كل مناطق ال�شاطئ  
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T ال، نقطة �شلبية T ال، نقطة اإيجابية  R نعم، نقطة �شلبية  R نعم، نقطة اإيجابية  هل املعيار كايف؟ 

جهة البحر الأبي�ض املتو�سط 

جتهيزات	املنطقة	اخللفية	لل�شاطئ 2 .

R مهي�أة  املنطقة	اخللفية	لل�شاطئ	

• 	T وجود القمامات واحلاويات 

• 	T وجود مناطق ح�شا�شة 

• 	T وجود املعار�ض وغريها 

• 	T وجود خميم اأو مقطورات 

• 	T االأن�شطة امللوثة 

R العدد:1 مواقف	ال�شيارات	

ناق�ض  •الت�شوير  	
• نوع مواقف ال�شيارات  	

قريب من ال�شاطئ ، اأر�ض فارغة، غري كاف ، عدد االأماكن: 300

•املنطقة املخ�ش�شة للأ�شخا�ض 	
T ذوي االحتياجات اخلا�شة   

• 	T وجود القمامات واحلاويات 

• 	T االإنارة 

تعليقات	و	اقرتاحات

موقف ال�شيارات ال يكفي يف اأوقات الذروة كعطل نهاية االأ�شبوع فتمتلئ جنبات 

الطريق املوؤدية لل�شاطئ عن اآخرها

R الكورني�ش	

جيدة •ال�شيانة والنظافة  	
جيدة •�شيانة واجهات املباين  	

 • وجود ف�شاءات خ�رشاء  نعم م�شاحات مزينة	

جيدة •ال�شي�نة  	
• 	T وجود مركز للإر�شادات 

• نعم	 وجود اأك�شاك 

• 	T وجود قمامات وحاويات 

• 	T االإنارة 

تعليقات	و	اقرتاحات

اإقامة عدد من االأك�شاك يف خلفية ال�شاطئ.

جتهيزات	ال�شاطئ. 3

R العدد: 1  ولوجيات	�شهلة	وموؤمنة	

جيدة  •ال�شيانة والنظافة  	

•الولوجيات املخ�ش�شة للأ�شخا�ض 	
T ذوي االحتياجات اخلا�شة   

R   مهابط منا�شبة 

T ولوجيات )املمرات اخل�شبية( 

تعليقات	و	اقرتاحات

ينبغي اإقامة ممرات موؤمنة لولوج ال�شاطئ وكذلك املهابط

غري متوفر احلمامات	الر�شا�شة	

 • 	T للرجال 

• 	T للن�شاء 

• 	T نافورات املاء 

• 	T مغا�شل االأرجل 

تعليقات	و	اقرتاحات

املرافق ال�شحية مفتوحة لكن النظافة ناق�شة

R مرافق	النظافة	

، كافية • R العدد: 2	 للرجال 

• R العدد: 2، كافية	 للن�شاء 

عمومي  •نوعية مرافق النظافة  	
• ال	 جمانا 

قار •نوعية املبنى  	
الكورني�ض •املوقع  	

• 	T الربط ب�شبكة التطهري 

جيدة •احلالة العامة ملرافق النظافة  	
•مرافق النظافة خم�ش�شة للأ�شخا�ض  	

T ذوي االحتياجات اخلا�شة   

تعليقات	و	اقرتاحات

املرافق ال�شحية مفتوحة لكن النظافة ناق�شة

املنطقة	الرملية

دقيق •نوع الرمل  	
• 	T وجود القمامات و احلاويات 

• 	T وجود مباين على الرمال 

ال وجود مناطق ح�شا�شة  

• 	T وجود حيوانات يف ال�شاطئ 

واد نيكرو  

معلومات	عامة 1 .

• ا�شم ال�شاطئ : واد	نيكرو		

• االإقليم اأو العمالة :	عمالة	الفنيدق	امل�شيق		

• الوالية : جهة	طنجة	تطوان	احل�شيمة		

• املحت�شن : ال�رشكة	العامة	العقارية		

• امتداد ال�شاطئ : 1,5	كلم	

• الرتدد على ال�شاطئ : 2000	م�شطاف	يوميا	

• نوع ال�شاطئ : �شبه	ح�رشي	

• اجلماعة: احل�رشية	الفنيدق		

• تاريخ الزيارة : 25 يوليوز 2016  	

• 	17h00 : شاعة الزيارة�
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واد نيكرو 

تعليقات	واقرتاحات

رمال نظيفة ، لكن القمامة ال تفرغ ب�شقة منتظمة

ال�شاطئ حمتل من قبل اخلوا�ض لكراء املظلت والكرا�شي

البحر 

ب •جودة مياه ال�شباحة  	
• 	R حتديد املناطق 

• 	R ممرات الولوج: 

• 	T هل يتم احرتامه؟ 

تعليقات	واقرتاحات

ن�شاط كراء الدراجات املائية على ال�شاطئ

نتائج جودة املياه غري معلن عنها

ال�شيانة	و	النظافة. 4

اجلماعة اجلهة	املكلفة	

جيد •تنظيف اجلهة اخللفية لل�شاطئ  	
جيد  •تنظيف مواقف ال�شيارات  	
جيد •تنظيف  الف�شاءات اخل�رشاء  	

جيد ، متو�شط •تنظيف الولوجيات  	
جيد، يدوي  •تنظيف الرمال  	

• 	T وجود حاويات للعزل االنتقائي 

تعليقات	واقرتاحات

دعم نظافة و�شيانة املرافق ال�شحية 

R �شيانة	التجهيزات	

متو�شط •املرافق ال�شحية للرجال  	
متو�شط •املرافق ال�شحية للن�شاء  	

اجلماعة اجلهة املكلفة:   

تعليقات	واقرتاحات

املرافق ال�شحية نظيفة وم�شانة 

ال�شالمة. 5

R مركز	الوقاية	املدنية	

، كاف • 	21 املوارد الب�رشية ـ عدد امل�شعفني البحريني 

• 	R  االإ�شارة اإىل حالة البحر 

الرايات، ال يحرتم 

• جتهيزات امل�شعفني البحريني  	
البدالت، عوامات االإنقاذ، 1 �شدريات االنقاذ،ال�شفارات،املناظري، 1 

املجاديف، 8 اأبراج املراقبة ، لوحات

الهاتف النقال  •و�شائل االت�شال  	
تعليقات	واقرتاحات

توفري اأبراج املراقبة ورايات االإعلن عن حالة البحر

مراكز االإنقاذ غري ظاهرة على ال�شاطئ

ال�رشطة م�شلحة	الأمن	

الهاتف النقال •و�شائل االت�شال  	

T مركز	الإ�شعافات	الأولية	

تعليقات	واقرتاحات

اإقامة مركز للإ�شعافات االأولبة

املعلومات	املل�شقة 6 .

T اللوحة	الرئي�شية	

• 	T ا�شم ال�شاطئ 

التعليقات	والقرتاحات

اإقامة لوحة للمعلومات طبقا لنموذج املوؤ�ش�شة

التن�شيط	والرتبية	البيئية	: 7 .

• 	R  التن�شيط 

 ف�شاء اأنرتنت

T عر�ض ت�شميم ال�شاطئ 

•حملة حت�شي�شية بال�رشاكة مع جمعيات 	
T    اأو منظمات غري حكومية 

تعليقات واقرتاحات

اإقامة اأن�شطة حت�شي�شية وتربوية للحفاظ على البيئة ب�رشاكة مع اجلمعيات املحلية 

التن�شيق	واللتزام 8 .

جيد •التن�شيق بني اجلماعة واملحت�شن  	

احلالة	العامة	لل�شاطئ 9 .

•م�شاكل ثانوية 	
ان�شطة التح�شي�ض والرتبية البيئية  

االهتمام باالإعلن عن االأن�شطة املقررة  

تنظيم األن�شطة التجارية على ال�شاطئ  

•م�شاكل مهمة : 	
تراكم القمامة على ال�شاطئ ب�شبب التاأخر يف التفريغ  

نظافة و�شيانة املرافق ال�شحية  

خف�ض عدد الرتاخي�ض الحتلل ال�شاطئ  
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T ال، نقطة �شلبية T ال، نقطة اإيجابية  R نعم، نقطة �شلبية  R نعم، نقطة اإيجابية  هل املعيار كايف؟ 

جهة البحر الأبي�ض املتو�سط 

حميط	ال�شاطئ 2 .

ح�رشي •نوع ال�شاطئ  	
جيدة •ال�شيانة والنظافة  	

• 	R وجود م�شاحات  خ�رشاء 

جيدة •الت�شوير  	
• 	T االأن�شطة امللوثة 

• R العدد :4	 وجود القمامات واحلاويات 

• R مرتان يف اليوم	 تفريغ القمامات واحلاويات 

تعليقات	واقرتاحات

فندقان ممتدان على طول حميط ال�شاطئ

R العدد: 1 مواقف	ال�شيارات	

• غري كافية، العدد:20	 القدرة اال�شتيعابية 

مهياأ •نوع مواقف ال�شيارات  	
•املنطقة املخ�ش�شة للأ�شخا�ض 	

العدد:20 ذوي االحتياجات اخلا�شة    

جيدة  ال�شيانة والنظافة 

اجلماعة اجلهة املكلفة: 

• R غري كافية، العدد : 4	 وجود القمامات واحلاويات 

 • 	R االإنارة 

مرة واحدة يف اليوم • 	 R تفريغ القمامات واحلاويات 

• 	T وجود حاويات للعزل االنتقائي 

تعليقات	واقرتاحات

يجب زيادة عدد القمامات واحلاويات 

R الكورني�ش	

جيدة •ال�شيانة والنظافة  	
اجلماعة •اجلهة املكلفة:  	

جيدة •�شيانة واجهات املباين  	
متو�شطة •املعلومات و الت�شوير   	

• 	R وجود مركز للإر�شادات 

• 	2 وجود اأك�شاك 

• R كافية، العدد:4	 وجود قمامات وحاويات 

• مرة واحدة يف اليوم 	R تفريغ القمامات واحلاويات 

اجلماعة • اجلهة املكلفة:  	
• 	T وجود حاويات للعزل االنتقائي 

• 	R االإنارة 

التعليقات	والقرتاحات

يجب زيادة عدد القمامات واحلاويات

املعلومات	املل�شقة 3 .

اللوحة	الرئي�شية	

• 	R ا�شم ال�شاطئ 

• 	T ت�شميم ال�شاطئ 

• 	T وجود ف�شاءات حممية على مقربة من ال�شاطئ 

• 	T اإعلن نتائج مراقبة جودة مياه ال�شباحة 

•اإعلن قواعد ال�شلوك والتوجيهات 	
R )القرارات البلدية(   

•االإعلن عن برنامج االأن�شطة 	
T يف مو�شم اال�شطياف   

التعليقات	والقرتاحات

يجب و�شع لوحة الت�شوير واالر�شادات اخلا�شة بال�شواطئ النظيفة

املنطقة	الرملية. 4

دقيق •نوع الرمل  	
• 	R ولوجيات �شهلة وموؤمنة 

• الولوجيات املخ�ش�شة للأ�شخا�ض 	
ذوي االحتياجات اخلا�شة 

T مهابط منا�شبة   

T ولوجي�ت   

• R غري كافية،  العدد: 9	 وجود القمامات و احلاويات 

• R مرة واحدة يف اليوم	 تفريغ القمامات و احلاويات 

جيدة • ال�شيانة والنظافة  	
اجلماعة اجلهة املكلفة: 

يدوي نوع التنظيف    

جيد •تنظيف الولوجيات  	
اجلماعة اجلهة املكلفة:   

• 	T وجود خميم اأو مقطورات 

• ال	 وجود مباين على الرمال 

• 	T وجود مناطق ح�شا�شة  

• 	T وجود حيوانات يف ال�شاطئ 

كيمادو

معلومات	عامة 1 .

• ا�شم ال�شاطئ : كيمادو	

• االإقليم اأو العمالة : احل�شيمة	

• الوالية : طنجة	تطوان	احل�شيمة	

• املحت�شن : بدون	

• امتداد ال�شاطئ : 0.3	كلم	

• الرتدد على ال�شاطئ : 2000	

• نوع ال�شاطئ : ح�رشي	

• اجلماعة: احل�شيمة	

• تاريخ الزيارة : 23/08/2016	

الرابعة	والن�شف		بعد	الزوال • �شاعة الزيارة : 	
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كيمادو

تعليقات	واقرتاحات

يجب و�شع خطة لت�شيري املنطقة الرملية

جتهيزات	ال�شاطئ. 5

T مركز	الوقاية	املدنية	

• 	T مقر ال�رشطة والقوات امل�شاعدة 

• 	T مركز االإ�شعافات االأولية 

فوق الرمال •مرافق النظافة  	
• 	R املراحي�ض 

، غري كافية • العدد:2	 للرجال 

، غري كافية  • العدد:1	 للن�شاء 

• 	R احلمامات الر�شا�شة 

• غري كافية العدد:2	 للرجال 

تنظيف	مرافق	النظافة

متو�شط •املراحي�ض  	
متو�شط •احلمامات الر�شا�شة  	

اخلوا�ض )املتعهد اأو غريه( اجلهة املكلفة:   

•مرافق النظافة املخ�ش�شة 	
T للأ�شخا�ض ذوي االحتياجات اخلا�شة   

• 	T مغا�شل االأرجل 

• 	T الربط ب�شبكة التطهري 

• R مفرغة	 حفر النفايات 

• R العدد:1	 نافورات املاء 

• 	R وجود مظلت �شم�شية ثابتة: 

• 	R حتديد املناطق 

R ممرات الولوج:   

T هل يتم احرتامه؟   

تعليقات	واقرتاحات

يجب �شيانة ونظافة املراحي�ض وفتحها

و�شع حمامات ر�شا�شة للن�شاء 

ال�شالمة. 6

املوارد	الب�رشية	

• وم، كاف R العدد: 9 + 1	 امل�شعفون البحريون 

ال�رشطة، كاف • 	 2 م�شلحة االأمن 

جيد •توزيع امل�شعفني البحريني  	

املعدات

• 	T االإ�شارة اإىل حالة البحر 

• جتهيزات امل�شعفني البحريني  	
املجادف  10 املناظري،  ال�شفارات،1   10 االإنقاذ،  البدالت،6 عوامات   9x2"

اأبراج املراقبة : 1 بدون مظلت �شم�شية

• كواد 1 زوارق، 1	 معدات خا�شة للإنقاذ 

التغطية	ال�شحية

• 	T الفريق الطبي 

التن�شيط	والرتبية	البيئية	: 7 .

• 	T عر�ض ت�شميم ال�شاطئ 

• 	T الدوريات الريا�شية 

• 	T وجود املعار�ض وغريها 

• 	T وجود حديقة للألعاب 

الرتبية	البيئية	

•حملة حت�شي�شية بال�رشاكة مع جمعيات 	
T اأو منظمات غري حكومية    

 

التن�شيق	واللتزام 8 .

جزئي •التن�شيق بني اجلماعة واملحت�شن  	
تعليقات	واقرتاحات

يجب تقوية التن�شيق بني جميع املتدخلني

احلالة	العامة	لل�شاطئ

•اختلالت واأعمال يجب ت�شحيحها قبل بداية مو�شم اال�شطياف  	
تقوية  الت�شوير واالر�شادات  )لوحة الت�شوير اخلا�شة ب�شواطئ نظيفة...(  

زيادة عدد القمامات واحلاويات  

�شيانة املراحي�ض واحلمامات الر�شا�شة  

�شوء ادارة ال�شاطئ ) مقاهي ع�شوائية، كراء املظلت ال�شم�شية...(   
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T ال، نقطة �شلبية T ال، نقطة اإيجابية  R نعم، نقطة �شلبية  R نعم، نقطة اإيجابية  هل املعيار كايف؟ 

جهة البحر الأبي�ض املتو�سط 

جتهيزات	املنطقة	اخللفية	لل�شاطئ 2 .

R مهي�أة  املنطقة	اخللفية	لل�شاطئ	

متو�شط  •الت�شوير  	
R ت�شوير الطريق   

R ت�شوير عند مدخل ال�شاطئ   

• 	T وجود القمامات واحلاويات 

 • 	R  وجود مناطق ح�شا�شة 

م�شاحة خ�رشاء غري ذلك :  

• ال	 وجود املعار�ض وغريها 

• ال	 وجود خميم اأو مقطورات 

• 	R  االأن�شطة امللوثة 

التلوت الناجت عن ممار�شة الريا�شات املائية 

تعليقات	و	اقرتاحات

م�شتوى ال�شيانة متو�شط

وجود خيام ع�شوائية لبع�ض الباعة باجلهة اخللفية لل�شاطئ

R العدد:2 مواقف	ال�شيارات	

جيد •الت�شوير  	
• نوع مواقف ال�شيارات  	

قريب من ال�شاطئ ، مهياأ، كاف 

•املنطقة املخ�ش�شة للأ�شخا�ض 	
T ذوي االحتياجات اخلا�شة   

• 	R وجود القمامات واحلاويات 

• 	R االإنارة 

تعليقات	و	اقرتاحات

يجب تهيئ مواقف لل�شيارات لذوي االحتياجات اخلا�شة

يقوم بع�ض امل�شطافون باإيقاف �شياراتهم على م�شتوى ال�شاطئ

R 	الكورني�ش	

جيدة •ال�شيانة والنظافة  	
جيدة •�شيانة واجهات املباين  	

• 	R  وجود ف�شاءات خ�رشاء 

م�شاحات خ�رشاء بجانب ال�شاطئ 

متو�شطة •ال�شيانة  	
متو�شطة •املعلومات و الت�شوير  	

• R متحرك	 وجود مركز للإر�شادات 

• 	R وجود اأك�شاك 

• 	T وجود قمامات وحاويات 

• 	R االإنارة 

تعليقات	و	اقرتاحات

نظافة الكورني�ض جيدة

مركز للإر�شادات مغلق وقت الزيارة

جتهيزات	ال�شاطئ. 3

R العدد: 20  ولوجيات	�شهلة	وموؤمنة	

متو�شطة •ال�شيانة والنظافة  	
•الولوجيات املخ�ش�شة للأ�شخا�ض 	

R العدد:2 ذوي االحتياجات اخلا�شة   

R   مهابط منا�شبة 

تعليقات	و	اقرتاحات

نظافة الكورني�ض جيدة

احلمامات	الر�شا�شة

• R العدد: 3	 للرجال 

• R العدد: 3	 للن�شاء 

عمومي •نوعية احلمامات الر�شا�شة  	
ال •جمانا  	

قار •نوعية املبنى   	
فوق الرمال •املوقع   	

• 	R نافورات املاء 

• 	T مغا�شل االأرجل 

• 	T  الربط ب�شبكة التطهري 

غري ذلك : خزانات ال�رشف ال�شحي

متو�شطة •احلالة العامة للحمامات الر�شا�شة  	
•احلمامات الر�شا�شة خم�ش�شة  	

T للأ�شخا�ض ذوي االحتياجات اخلا�شة   

تعليقات	و	اقرتاحات

احلمامات الر�شا�شة. كانت مقفلة يوم الزيارة 

R مرافق	النظافة	

، غري كافية • R العدد: 2	 للرجال 

• R العدد: 2، غري كافية	 للن�شاء 

عمومي  •نوعية مرافق النظافة  	
نعم •جمانا  	
قار •نوعية املبنى  	

را�ض املاء  

معلومات	عامة 1 .

• ا�شم ال�شاطئ : را�ش	املاء		

• االإقليم اأو العمالة :	النا�شور		

• الوالية : 	اجلهة	ال�رشقية	

• املحت�شن : موؤ�ش�شة	البنك	ال�شعبي 	

• امتداد ال�شاطئ : 3,5	كلم	

• الرتدد على ال�شاطئ : 1000	اإىل	3000	/	اليوم	

• نوع ال�شاطئ : قروي	

• اجلماعة:	را�ش	املاء	

• تاريخ الزيارة : 21/07/2016  	

• �شاعة الزيارة : الثانية	ع�رشة	
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را�ض املاء

فوق الرمال •املوقع  	
• الربط ب�شبكة التطهري  	

غري ذلك : خزانات ال�رشف ال�شحي

جيدة •احلالة العامة ملرافق النظافة  	
•مرافق النظافة خم�ش�شة للأ�شخا�ض  	

R العدد1 ذوي االحتياجات اخلا�شة   

تعليقات	و	اقرتاحات

مرافق النظافة كانت مقفلة يوم الزيارة 

املنطقة	الرملية

دقيق •نوع الرمل  	
• 	R وجود القمامات و احلاويات 

• 	R تفريغ القمامات 

• 	R وجود مظلت �شم�شية ثابتة: 

القطاع اخلا�ض  مت و�شعها من طرف   

 • 	R وجود مباين على الرمال 

نعم  وجود مناطق ح�شا�شة  

غري ذلك : م�شاحة خ�رشاء

• 	R وجود حيوانات يف ال�شاطئ 

تعليقات	واقرتاحات

نظافة ال�شاطئ متو�شطة 

وجود باعة متجولون، حيوانات وخيام ع�شوائية 

البحر 

• 	R حتديد املناطق 

• 	R ممرات الولوج: 

• 	R هل يتم احرتامه؟ 

تعليقات	واقرتاحات

نتائج حتاليل جودة مياه البحر غري معلنة

ال�شيانة	و	النظافة. 4

املحت�شن اجلهة	املكلفة	

متو�شط • تنظيف اجلهة اخللفية لل�شاطئ  	
عدد القمامات:  3

جيد  • تنظيف مواقف ال�شيارات  	
عدد القمامات:  8 

جيد •تنظيف  الف�شاءات اخل�رشاء  	

جيد • تنظيف الولوجيات  	
عدد القمامات:  6

جيد، يدوي  •تنظيف الرمال  	
24 عدد القمامات:   

• 	T وجود حاويات للعزل االنتقائي 

مرتان يف اليوم •تفريغ القمامات  	
تعليقات	واقرتاحات

تقوية عدد احلاويات والقمامات بجميع مرافق ال�شاطئ )اجلهة اخللفية، مواقف 

األ�شيارات، الكورني�ض و املنطقة الرملية( 

�شيانة	التجهيزات

متو�شط • املرافق ال�شحية رجال  	
املحت�شن اجلهة املكلفة: 

متو�شط • املرافق ال�شحية ن�شاء  	
املحت�شن اجلهة املكلفة: 

متو�شط • احلمامات الر�شا�شة رجال  	
املحت�شن اجلهة املكلفة: 

متو�شط • احلمامات الر�شا�شة ن�شاء  	
املحت�شن اجلهة املكلفة: 

تعليقات	واقرتاحات

مرافق النظافة بعيدة عن امل�شطافني 

ومقفلة وقت الزيارة  

ال�شالمة. 5

R مركز	الوقاية	املدنية	

، غري كاف • 	22  املوارد الب�رشية ـ عدد امل�شعفني البحريني 

1 عدد اأفراد القوات امل�شاعدة: 

• 	R  االإ�شارة اإىل حالة البحر 

الرايات، يحرتم 

• جتهيزات امل�شعفني البحريني  	
ال�شفارات،1   22، االنقاذ  4 �شدريات  االإنقاذ،   18 عوامات  البدالت،   22

املناظري، 10 املجاديف، 1 اأبراج املراقبة، 1 لوحات

الهاتف النقال  •و�شائل االت�شال  	

تعليقات	واقرتاحات

انت�شار جيد للم�شعفني البحريني على طول ال�شاطئ 

القوات امل�شاعدة، الدرك م�شلحة	الأمن	

كواد •معدات خا�شة للإنقاذ  	
الهاتف النقال، االت�شال   •و�شائل االت�شال  	

الل�شلكي  
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را�ض املاء

تعليقات	واقرتاحات

وجود  م�شالح االأمن با�شتمرار على ال�شاطئ

 T مركز	الإ�شعافات	الأولية	

)مركز �شحي على بعد 300مرت من ال�شاطئ(

تعليقات	واقرتاحات

املركز ال�شحي يوجد على بعد 300 مرت من ال�شاطئ

املعلومات	املل�شقة 6 .

R اللوحة	الرئي�شية	

• 	R ا�شم ال�شاطئ 

• 	R ت�شميم ال�شاطئ 

R مفاتيح وا�شحة ومقروءة+   

• 	R وجود ف�شاءات حممية على مقربة من ال�شاطئ 

• 	T اإعلن نتائج مراقبة جودة مياه ال�شباحة 

•اإعلن قواعد ال�شلوك والتوجيهات 	
R )القرارات البلدية(   

•االإعلن عن برنامج االأن�شطة 	
R يف مو�شم اال�شطياف   

التعليقات	والقرتاحات

نتائج مراقبة جودة مياه ال�شباحة  غري معلنة 

التن�شيط	والرتبية	البيئية	: 7 .

• 	T  التن�شيط 

R عر�ض ت�شميم ال�شاطئ 

تعليقات	واقرتاحات

غياب اأي اأن�شطة ترفيهية  اثناء الزيارة  

التن�شيق	واللتزام 8 .

جيد •التن�شيق بني اجلماعة واملحت�شن  	

تعليقات	واقرتاحات

تقوية التعاون بني املتدخلني

احلالة	العامة	لل�شاطئ 9 .

•م�شاكل ثانوية 	
القمامات غري كافية بالكرني�ض واملنطقة الرملية  

تاأمني الولوجيات وو�شع وولوجيات خا�شة بذوي االحتياجات اخلا�شة  

•م�شاكل مهمة  	
�شوء ادارة ال�شاطئ  
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T ال، نقطة �شلبية T ال، نقطة اإيجابية  R نعم، نقطة �شلبية  R نعم، نقطة اإيجابية  هل املعيار كايف؟ 

جهة البحر الأبي�ض املتو�سط 

حميط	ال�شاطئ 2 .

جيدة •ال�شيانة والنظافة  	
• 	R وجود م�شاحات  خ�رشاء 

متو�شط •الت�شوير  	
• 	T االأن�شطة امللوثة 

• R كافية، العدد :12	 وجود القمامات واحلاويات 

• R مرتان يف اليوم	 تفريغ القمامات واحلاويات 

تعليقات	واقرتاحات

�شيانة  جيدة ملحيط ال�شاطئ

R العدد: 2 مواقف	ال�شيارات	

• غري كافية، العدد:120	 القدرة اال�شتيعابية 

مهياأ •نوع مواقف ال�شيارات  	
•املنطقة املخ�ش�شة للأ�شخا�ض 	

 T ذوي االحتياجات اخلا�شة   

جيدة • ال�شيانة والنظافة  	
اجلماعة اجلهة املكلفة: 

• R غري كافية، العدد : 6	 وجود القمامات واحلاويات 

• مرة واحدة يف اليوم 	R تفريغ القمامات واحلاويات 

• 	T وجود حاويات للعزل االنتقائي 

• 	 R االإنارة 

تعليقات	واقرتاحات

�شيانة جيدة ملواقف ال�شيارات

يجب تخ�شي�ض مواقف لذوي االحتياجات اخلا�شة

R الكورني�ش	

• 	T وجود مركز للإر�شادات 

ال •وجود اأك�شاك  	
• R غري كافية ،العدد: 12	 وجود قمامات وحاويات 

• مرة واحدة يف اليوم 	R  تفريغ القمامات واحلاويات 

اجلماعة اجلهة املكلفة:  

• 	T وجود حاويات للعزل االنتقائي 

جيدة •ال�شيانة والنظافة  	
اجلماعة •اجلهة املكلفة:  	

جيدة •�شيانة واجهات املباين  	
متو�شطة •املعلومات و الت�شوير   	

• 	R وجود مركز للإر�شادات 

• 	R االإنارة 

التعليقات	والقرتاحات

يجب تقوية النظافة حول االأك�شاك واملقهى

املعلومات	املل�شقة 3 .

• 	T ا�شم ال�شاطئ 

• 	T ت�شميم ال�شاطئ 

• 	T وجود ف�شاءات حممية على مقربة من ال�شاطئ 

• 	T اإعلن نتائج مراقبة جودة مياه ال�شباحة 

•اإعلن قواعد ال�شلوك والتوجيهات 	
T )القرارات البلدية(   

•االإعلن عن برنامج االأن�شطة 	
T يف مو�شم اال�شطياف   

التعليقات	والقرتاحات

انعدام تام للت�شوير واالر�شادات

املنطقة	الرملية. 4

دقيق، حمبب •نوع الرمل  	
• 	R ولوجيات �شهلة وموؤمنة 

• الولوجيات املخ�ش�شة للأ�شخا�ض 	
T ذوي االحتياجات اخلا�شة 

T مهابط منا�شبة   

• R لعدد: 15	 وجود القمامات و احلاويات 

• R مرة واحدة يف اليوم	 تفريغ القمامات و احلاويات 

متو�شطة • ال�شيانة والنظافة  	
اجلماعة اجلهة املكلفة: 

متو�شط •تنظيف الولوجيات  	
• 	T وجود خميم اأو مقطورات 

R  وجود مباين على الرمال 

مقاهي يف طور البناء التفا�شيل:  

• ال	 وجود مناطق ح�شا�شة  

• 	T وجود حيوانات يف ال�شاطئ 

�شابادييا

معلومات	عامة 1 .

• ا�شم ال�شاطئ : �شابادييا	

• االإقليم اأو العمالة : احل�شيمة	

• الوالية : جهة طنجة	تطوان	احل�شيمة	

• املحت�شن : بدون	

• امتداد ال�شاطئ : 2	كلم	

• الرتدد على ال�شاطئ : 1200	

• نوع ال�شاطئ : ح�رشي	

• اجلماعة: اجلماعة	احل�رشية	احل�شيمة	

• تاريخ الزيارة : 23/08/2016	

:العا�رشة	�شباحا • �شاعة الزيارة : 	
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�شابا دييا

تعليقات	واقرتاحات

وجود كثري من االأك�شاك لبيع ال�شمك امل�شوي على طول املنطقة الرملية.

جتهيزات	ال�شاطئ. 5

T مركز	الوقاية	املدنية	

• 	T مقر ال�رشطة والقوات امل�شاعدة 

• 	T مركز االإ�شعافات االأولية 

الكورني�ض •مرافق النظافة  	
• 	T املراحي�ض 

، غري كافية، )مقفلة ( • العدد:3	 للرجال 

، غري كافية ، )مقفلة  • العدد:3	 للن�شاء 

)

اجلماعة اجلهة املكلفة:   

•مرافق النظافة املخ�ش�شة 	
T للأ�شخا�ض ذوي االحتياجات اخلا�شة   

• 	T مغا�شل االأرجل 

• 	T الربط ب�شبكة التطهري 

• R مفرغة	 حفر النفايات 

• 	T نافورات املاء 

• 	T وجود مظلت �شم�شية ثابتة: 

• 	T حتديد املناطق 

تعليقات	واقرتاحات

ال وجود الأي جتهيزات على ال�شاطئ

ال�شالمة. 6

املوارد	الب�رشية	

• 	T امل�شعفون البحريون 

ال�رشطة، كاف • م�شلحة االأمن 	

املعدات

• 	T االإ�شارة اإىل حالة البحر 

• جتهيزات امل�شعفني البحريني  	
 البدالت، عوامات االإنقاذ، �شدريات االنقاذ، ال�شفارات، املجادف

اأبراج املراقبة : بدون مظلت �شم�شية

التغطية	ال�شحية

• 	T الفريق الطبي 

حفظ	ال�شحة

تعليقات	واقرتاحات

يجب اقامة مركز للإ�شعافات االأولية

التن�شيط	والرتبية	البيئية	: 7 .

• 	T عر�ض ت�شميم ال�شاطئ 

• 	T الدوريات الريا�شية 

• 	T وجود املعار�ض وغريها 

• 	T وجود حديقة للألعاب 

تعليقات	واقرتاحات

تقوية التن�شيق بني جميع املتدخلني

التن�شيق	واللتزام 8 .

تعليقات	واقرتاحات

يجب تقوية التن�شيق بني جميع املتدخلني

احلالة	العامة	لل�شاطئ

اختلالت واأعمال يجب ت�شحيحها قبل بداية مو�شم اال�شطياف 

ال وجود للت�شوير واالإر�شادات   

عدم �شيانة ولوجيات ال�شاطئ  

وجود اك�شاك لبيع االأ�شماك امل�شوية على امتداد ال�شاطئ  
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T ال، نقطة �شلبية T ال، نقطة اإيجابية  R نعم، نقطة �شلبية  R نعم، نقطة اإيجابية  هل املعيار كايف؟ 

جهة البحر الأبي�ض املتو�سط 

ال�شعيدية 
 

معلومات	عامة 1 .

• ا�شم ال�شاطئ : ال�شعيدية	البلدي			

• االإقليم اأو العمالة :	بركان		

• الوالية :		اجلهة	ال�رشقية	

• املحت�شن : 	جمموعة	هوملاركوم 	

• امتداد ال�شاطئ : 2	كلم	

/ اليوم  • الرتدد على ال�شاطئ : 100000	

• نوع ال�شاطئ : ح�رشي	

• اجلماعة: ال�شعيدية	

• تاريخ الزيارة : 21/07/2016  	

• 	14h00 : شاعة الزيارة�

جتهيزات	املنطقة	اخللفية	لل�شاطئ 2 .

R مهي�أة  املنطقة	اخللفية	لل�شاطئ	

جيد  •الت�شوير  	
R ت�شوير الطريق   

R ت�شوير عند مدخل ال�شاطئ   

• 	R وجود القمامات واحلاويات 

غري ذلك : غابة  • نعم 	 وجود مناطق ح�شا�شة 

حمايدة

• ال	 وجود املعار�ض وغريها 

• ال	 وجود خميم اأو مقطورات 

• 	R  االأن�شطة امللوثة 

التلوث الناجت عن االأن�شطة التجارية والريا�شات البحرية 

تعليقات	و	اقرتاحات

املنطقة اخللفية لل�شاطئ م�شانة

R العدد:6 مواقف	ال�شيارات	

جيد •الت�شوير  	
• نوع مواقف ال�شيارات  	

قريب من ال�شاطئ ، مهياأ، كاف 

•املنطقة املخ�ش�شة للأ�شخا�ض 	
R ذوي االحتياجات اخلا�شة   

 • R ك�فية	 وجود القمامات واحلاويات 

• 	R االإنارة 

تعليقات	و	اقرتاحات

مواقف ال�شيارات م�شانة 

R 	الكورني�ش	

جيدة •ال�شيانة والنظافة  	
جيدة •�شيانة واجهات املباين  	

• 	R  وجود ف�شاءات خ�رشاء 

م�شاحات خ�رشاء عند بع�ض املداخل

متو�شطة •ال�شيانة  	
جيدة •املعلومات و الت�شوير  	

• R متحرك	 وجود مركز للإر�شادات 

• 	R وجود اأك�شاك 

• R ك�فية	 وجود قمامات وحاويات 

• 	R االإنارة 

تعليقات	و	اقرتاحات	

�شيانة جيدة للكورني�ض 

جتهيزات	ال�شاطئ. 3

R العدد: 16  ولوجيات	�شهلة	وموؤمنة	

متو�شطة •ال�شيانة والنظافة  	
•الولوجيات املخ�ش�شة للأ�شخا�ض 	

R العدد:3 ذوي االحتياجات اخلا�شة   

R مهابط منا�شبة   

R ولوجيات )املمرات اخل�شبية(   

تعليقات	و	اقرتاحات

املمرات موجودة بعدد كاف و�شيانتها جيدة

احلمامات	الر�شا�شة

• 	R  للرجال 

العدد: 12 ك�فية

• 	R  للن�شاء 

العدد: 12 ك�فية 

عمومي •نوعية احلمامات الر�شا�شة  	
• ال	 جمانا 

قار •نوعية املبنى   	
فوق الرمال •املوقع   	

• 	T نافورات املاء 

• 	T مغا�شل االأرجل 

• 	T الربط ب�شبكة التطهري 

متو�شطة  •احلالة العامة للحمامات الر�شا�شة  	
•احلمامات الر�شا�شة خم�ش�شة  	

R العدد 3 للأ�شخا�ض ذوي االحتياجات اخلا�شة   

تعليقات	و	اقرتاحات

احلمامات الر�شا�شة  متوفرة و�شيانتها ما بني جيدة وناق�شة

R مرافق	النظافة	

، كافية • R العدد: 12	 للرجال 

• R العدد: 12، كافية	 للن�شاء 

عمومي  •نوعية مرافق النظافة  	
• ال	 جمانا 

قار •نوعية املبنى  	
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ال�شعيدية  

فوق الرمال •املوقع  	
خزانات ال�رشف ال�شحي • الربط ب�شبكة التطهري 	

متو�شطة •احلالة العامة ملرافق النظافة  	
•مرافق النظافة خم�ش�شة للأ�شخا�ض  	

R ذوي االحتياجات اخلا�شة    

العدد3، ال ي�شتجيب للمعايري

تعليقات	و	اقرتاحات

احلالة العامة ملرافق النظافة  تختلف من جيدة اإىل ناق�شة ح�شب كل مرفق

املنطقة	الرملية

دقيق •نوع الرمل  	
• R عدد  اأكرث من 70	 وجود القمامات و احلاويات 

• مرتان يف اليوم 	R تفريغ القمامات 

• 	R وجود مظلت �شم�شية ثابتة: 

مظلت املقاهي وكذلك امل�شلت املعرو�شة للكراء  

القطاع اخلا�ض  مت و�شعها من طرف   

• 	R وجود مباين على الرمال 

T وجود مناطق ح�شا�شة  

• 	R وجود حيوانات يف ال�شاطئ 

تعليقات	واقرتاحات

وجود باعة متجولون ومباين على ال�شاطئ

اإ�شتغلل مفرط للمنطقة الرملية من طرف كراء املظلت ال�شم�شية

البحر 

اأ •جودة مياه ال�شباحة   	
• 	R حتديد املناطق 

• 	R ممرات الولوج: 

• 	T هل يتم احرتامه؟ 

تعليقات	واقرتاحات

نتائج حتاليل جودة مياه البحر معلنة ولكن غري حمينة

ال�شيانة	و	النظافة. 4

via ozone اجلماعة اجلهة	املكلفة	

جيد • تنظيف اجلهة اخللفية لل�شاطئ  	
عدد القمامات:  20

جيد  • تنظيف مواقف ال�شيارات  	
50 عدد القمامات: 

جيد • تنظيف  الف�شاءات اخل�رشاء  	
12 عدد القمامات: 

متو�شط • تنظيف الولوجيات  	
16 عدد القمامات: 

متو�شط، يدوي، ميكانيكيي  • تنظيف الرمال  	
70 عدد القمامات: 

• 	T وجود حاويات للعزل االنتقائي 

مرتان يف اليوم •تفريغ القمامات  	
تعليقات	واقرتاحات

النظافة جيدة  على العموم 

R �شيانة	التجهيزات	

متو�شط •املرافق ال�شحية للرجال  	
متو�شط •املرافق ال�شحية للن�شاء  	

اجلماعة، املحت�شن اجلهة املكلفة:   

متو�شط •احلمامات الر�شا�شة للرجال  	
متو�شط •احلمامات الر�شا�شة للن�شاء  	

اجلماعة، املحت�شن اجلهة املكلفة:   

تعليقات	واقرتاحات

يجب تقوية �شيانة بع�ض املرافق ال�شحية 

واحلمامات الر�شا�شة

ال�شالمة. 5

R مركز	الوقاية	املدنية	

، كاف • 	61 املوارد الب�رشية ـ عدد امل�شعفني البحريني 

6 عدد اأفراد الوقاية املدنية:   

• 	R  االإ�شارة اإىل حالة البحر 

الرايات، يحرتم 

• جتهيزات امل�شعفني البحريني  	
ال�شفارات،3  االنقاذ،61  15 �شدريات  االإنقاذ،  39 عوامات  البدالت،   61

املناظري، 9 اأبراج املراقبة، 4 لوحات

• زوارق 	2 معدات خا�شة للإنقاذ 

الهاتف النقال  •و�شائل االت�شال  	
تعليقات	واقرتاحات

وجود امل�شعفون البحريون على طول ال�شاطئ

 م�شلحة	الأمن	

ال�رشطة, القوات امل�شاعدة، الدرك

• و�شائل االت�شال  	
الهاتف النقال، االت�شال الل�شلكي

تعليقات	واقرتاحات

جوالت م�شتمرة للمراقبة من طرف دوريات االأمن

R مركز	الإ�شعافات	الأولية	

• 	R الفريق الطبي 

• االنتماء  	
وزارة ال�شحة، لهلل االأحمر املغربي

• 	R جتهيزات االإ�شعافات االأولية : 

•املعدات : 	
امل�شماع،ميزان احلرارة الطبي ،علبة للجراحات،ال�شغرية من االنوك�ض،   

جهاز التنف�ض، جهاز فتح الفم ،اجلبرية ،اأطواق طبية للعنق،الغطاء الواقي 

)�شويف، ن�شف �شويف( ،�رشير طبي، م�شدر للأك�شجني

•االأدوات امل�شتهلكة  	
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ال�شعيدية  

اأدوات خياطة اجلروح C، �شمادات �شبارادرا مثقبة، ببوغاز، القطن املا�ض،   

املتوا�شل حمقنة ذات ا�شتعمال واحد

• املنتجات ال�شيدلية  	
املواد املطهرة، اأدوية امل�شتعجلت

• 	R �شيارات االإ�شعاف 

اجلماعة •االنتماء  	
خا�ض، الهاتف النقال •و�شائل االت�شال  	

• املراقبة ال�شحية  	
التجارة، الباعة املتجولون، املطاعم

الوقاية املدنية، الهلل  •اجلهة املكلفة  	
االأحمر املغربي

تعليقات	واقرتاحات

املركز االأول للإ�شعافات االأولية ب�شارع حممد ال�شاد�ض م�شري من طرف طبيب    

لوزارة ال�شحة وممر�شني جمهز     

بجميع الو�شائل

املركز الثاين م�شري من طرف ممر�ض من طرف املحت�شن  

املعلومات	املل�شقة 6 .

R اللوحة	الرئي�شية	

• 	R ا�شم ال�شاطئ 

• 	R ت�شميم ال�شاطئ 

R مفاتيح وا�شحة ومقروءة   

• 	R وجود ف�شاءات حممية على مقربة من ال�شاطئ 

• اليتم حتيينها 	R اإعلن نتائج مراقبة جودة مياه ال�شباحة 

•اإعلن قواعد ال�شلوك والتوجيهات 	
R )القرارات البلدية(   

•االإعلن عن برنامج االأن�شطة 	
R يف مو�شم اال�شطياف   

التعليقات	والقرتاحات

جميع املعلومات املتعلقة بال�شاطئ متوفرة على طول املداخل والولوجيات

التن�شيط	والرتبية	البيئية	: 7 .

• 	R  التن�شيط 

 اداعة ال�شاطئ، الدوريات الريا�شية، حديقة للألعاب  

R عر�ض ت�شميم ال�شاطئ 

اأن�شطة بيئية لرتبية البيئية  • ا	

•حملة حت�شي�شية بال�رشاكة مع جمعيات 	
R   اأو منظمات غري حكومية 

 holmarcom املحت�شن ا�شم اجلمعية :    

ا�شم احلملة )اأو احلملت( :    

حملآت حت�شي�شية لفائدة االأطفال

تعليقات	واقرتاحات

يجب العمل على ا�شتمرار االأن�شطة التح�شي�شية  طيلة الفرتة ال�شيفية

التن�شيق	واللتزام 8 .

متو�شط •التن�شيق بني اجلماعة واملحت�شن  	
التعليقات	والقرتاحات

يجب تقوية التعاون بني املتدخلني

احلالة	العامة	لل�شاطئ 9 .

• م�شاكل ثانوية : 	
ا�شتيلء املقاهي على معظم املنطقة الرملية

• م�شاكل مهمة : 	
وجود كثري ملكرتي املظلت ال�شم�شية فوق الرمال .
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تقرير �شواطئ نظيفة 2016 

T ال، نقطة �شلبية T ال، نقطة اإيجابية  R نعم، نقطة �شلبية  R نعم، نقطة اإيجابية  هل املعيار كايف؟ 

جهة البحر الأبي�ض املتو�سط 

معلومات	عامة 1 .

• ا�شم ال�شاطئ :	ال�شعيدية.املحطة	ال�شياحية	الغربية		

• االإقليم اأو العمالة :	بركان		

• الوالية :		اجلهة	ال�رشقية	

	�رشكة	تهيئة	ال�شعيدية • املحت�شن :	

• امتداد ال�شاطئ : 650	مرت	

• الرتدد على ال�شاطئ :10000	

• نوع ال�شاطئ : ح�رشي	

• اجلماعة: ال�شعيدية	

• تاريخ الزيارة : 21/07 /2016  	

• �شاعة الزيارة :الثالثة	والن�شف		بعد	الزوال	

جتهيزات	املنطقة	اخللفية	لل�شاطئ 2 .

R مهي�أة  املنطقة	اخللفية	لل�شاطئ	

جيد  •الت�شوير  	
R ت�شوير الطريق   

T ت�شوير عند مدخل ال�شاطئ   

• 	T وجود القمامات واحلاويات 

نعم غري ذلك : موقع  • وجود مناطق ح�شا�شة 	

ملوية

• 	T وجود املعار�ض وغريها 

• 	T وجود خميم اأو مقطورات 

• 	T االأن�شطة امللوثة 

جيدة •ال�شيانة والنظافة  	
تعليقات	و	اقرتاحات

�شيانة جيدة للمنطقة اخللفية لل�شاطئ

• R العدد:2	 مواقف	ال�شيارات	

جيد •الت�شوير  	
• نوع مواقف ال�شيارات  	

قريب من ال�شاطئ ، مهياأ، كاف 

•املنطقة املخ�ش�شة للأ�شخا�ض 	
T ذوي االحتياجات اخلا�شة   

 • 	R وجود القمامات واحلاويات 

• 	R االإنارة 

تعليقات	و	اقرتاحات

يجب تهيئة  موقف ال�شيارات  الرئي�شي 

R 	الكورني�ش	

جيدة •ال�شيانة والنظافة  	
جيدة •�شيانة واجهات املباين  	

• م�شاحات خ�رشاء 	R وجود ف�شاءات خ�رشاء 

جيد •ال�شي�نة  	
جيد •املعلومات و الت�شوير  	

• R متحرك	 وجود مركز للإر�شادات 

• R ك�فية	 وجود قمامات وحاويات 

• 	R االإنارة 

تعليقات	و	اقرتاحات

�شيانة جيدة للكورني�ض

جتهيزات	ال�شاطئ. 3

R العدد:  16 ولوجيات	�شهلة	وموؤمنة	

جيدة •ال�شيانة والنظافة  	
•الولوجيات املخ�ش�شة للأ�شخا�ض 	

R العدد:3 ذوي االحتياجات اخلا�شة   

R مهابط منا�شبة   

تعليقات	و	اقرتاحات

املمرات موجودة بعدد كاف و�شيانتها جيدة.

T احلمامات	الر�شا�شة	

• 	T نافورات املاء 

• 	T مغا�شل االأرجل 

• 	T الربط ب�شبكة التطهري 

تعليقات	و	اقرتاحات

انعدام احلمامات الر�شا�شة،

R مرافق	النظافة	

، غري كافية • R العدد: 3	 للرجال 

• R العدد: 3، غري كافية	 للن�شاء 

عمومي  •نوعية مرافق النظافة  	
• 	R جمانا 

متحرك، قار •نوعية املبنى  	
فوق الرمال •املوقع  	

خزانات ال�رشف ال�شحي • الربط ب�شبكة التطهري 	

جيدة •احلالة العامة ملرافق النظافة  	
•مرافق النظافة خم�ش�شة للأ�شخا�ض  	

 T ذوي االحتياجات اخلا�شة   

تعليقات	و	اقرتاحات

مرافق النظافة املخ�ش�شة للأ�شخا�ض ذوي االحتياجات اخلا�شة غري متوفرة

املنطقة	الرملية

دقيق •نوع الرمل  	
• 	R  وجود القمامات و احلاويات 

ال�شعيدية املحطة ال�شياحية   
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ال�شياحية املحطة  ال�شعيدية 

عدد : 26

• مرتان يف اليوم 	R تفريغ القمامات 

• 	R وجود مظلت �شم�شية ثابتة: 

املحت�شن، القطاع اخلا�ض  مت و�شعها من طرف   

• 	R وجود مباين على الرمال 

نعم كثبان رملية • وجود مناطق ح�شا�شة  	

• 	T وجود حيوانات يف ال�شاطئ 

تعليقات	واقرتاحات

�شاطئ نظيف

 يجب و�شع خطة لت�شيري جيد للمنطقة الرملية 

البحر 

اأ •جودة مياه ال�شباحة    	
• 	R حتديد املناطق 

• 	R ممرات الولوج: 

• 	T هل يتم احرتامه؟ 

تعليقات	واقرتاحات

نتائج حتاليل جودة مياه البحر معلنة ولكن غري حمينة

ال�شيانة	و	النظافة. 4

املحت�شن  اجلهة	املكلفة	

جيد • تنظيف اجلهة اخللفية لل�شاطئ  	
عدد القمامات:  6

جيد  • تنظيف مواقف ال�شيارات  	
عدد القمامات:  8

جيد • تنظيف  الف�شاءات اخل�رشاء  	
عدد القمامات:  10

جيد  • تنظيف الولوجيات  	
عدد القمامات:  4

جيد، يدوي، ميكانيكيي  •تنظيف الرمال  	
• 	26 عدد القمامات: 

• 	T وجود حاويات للعزل االنتقائي 

مرتان يف اليوم •تفريغ القمامات  	

تعليقات	واقرتاحات

النظافة جيدة  على العموم يف جميع املناطق

R �شيانة	التجهيزات	

جيد •املرافق ال�شحية للرجال  	
جيد •املرافق ال�شحية للن�شاء  	

املحت�شن اجلهة املكلفة:   

تعليقات	واقرتاحات

�شيانة جيدة للمرافق ال�شحية 

احلمامات الر�شا�شة غري متوفرة

ال�شالمة. 5

R مركز	الوقاية	املدنية	

، غري كاف • 	10 املوارد الب�رشية عدد امل�شعفون البحريون: 

1 عدد اأفراد الوقاية املدنية:   

• 	R  االإ�شارة اإىل حالة البحر 

الرايات، يحرتم 

• جتهيزات امل�شعفني البحريني  	
ال�شفارات،2  االنقاذ،10  8 �شدريات  االإنقاذ،  10 عوامات  البدالت،   10

املناظري، 5 اأبراج املراقبة، 1 لوحات، املجادف 8

• زوارق 	1 معدات خا�شة للإنقاذ 

الهاتف النقال  •و�شائل االت�شال  	
تعليقات	واقرتاحات

وجود امل�شعفون البحريون على طول ال�شاطئ 

 م�شلحة	الأمن	

ال�رشطة,	القوات امل�شاعدة، الدرك

الهاتف النقال ، االت�شال  •و�شائل االت�شال  	
الل�شلكي

تعليقات	واقرتاحات

جوالت م�شتمرة للمراقبة من طرف دوريات االأمن

R مركز	الإ�شعافات	الأولية	

• املمر�ض، الهلل االأحمر   	R الفريق الطبي 

املغربي  

• غري كافية 	R جتهيزات االإ�شعافات االأولية 

جهاز فتح الفم، ميزان  •املعدات  	
الطبي احلرارة   

اأنابيب احلقن املتوا�شل،  •االأدوات امل�شتهلكة  	
حمقنة ذات ا�شتعمال واحد، �شمادات ، �شبارادرا مثقبة، ببوغاز، القطن  

املا�ض

املواد املطهرة •املنتجات ال�شيدلية  	
• 	R �شيارات االإ�شعاف 

الوقاية املدنية •االنتماء  	
خا�ض، الهاتف النقال •و�شائل االت�شال  	

تعليقات	واقرتاحات

�شيارة اإ�شعاف  الوقاية املدنية يتم جلبها من املرينا عند ال�رشورة

املعلومات	املل�شقة 6 .

R اللوحة	الرئي�شية	

• 	R ا�شم ال�شاطئ 

• 	R  ت�شميم ال�شاطئ 
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ال�شياحية املحطة  ال�شعيدية 

R  مفاتيح وا�شحة ومقروءة 

R  االإ�شارات 

• 	T وجود ف�شاءات حممية على مقربة من ال�شاطئ 

• 	R اإعلن نتائج مراقبة جودة مياه ال�شباحة 

T هل يتم حتيينها؟:   

•اإعلن قواعد ال�شلوك والتوجيهات 	
R )القرارات البلدية(   

•االإعلن عن برنامج االأن�شطة 	
R يف مو�شم اال�شطياف   

مركز املعلومات •اأماكن اأخري لتعليق املعلومات  	
التعليقات	والقرتاحات

جميع املعلومات املتعلقة بال�شاطئ متوفرة على طول املداخل والولوجيات  الرئي�شية 

التن�شيط	والرتبية	البيئية	: 7 .

• حديقة للألعاب 	R التن�شيط 

• 	R ال�شاطئ  عر�ض ت�شميم 

اأن�شطة بيئية لرتبية البيئية  • ا	

•حملة حت�شي�شية بال�رشاكة مع جمعيات 	
R   اأو منظمات غري حكومية 

   ا�شم اجلمعية :  

 جمعية التلميذ القدامى للثقافة والتنمية

 ا�شم احلملة )اأو احلملت( :

 حملآت حت�شي�شية لفائدة االأطفال

تعليقات	واقرتاحات

وجود خيمة خا�شة للأن�شطة التح�شي�شية  حول البيئة

التن�شيق	واللتزام 8 .

متو�شط •التن�شيق بني اجلماعة واملحت�شن  	

تعليقات	واقرتاحات

يجب تقوية التعاون بني املتدخلني

احلالة	العامة	لل�شاطئ 9 .

م�شاكل ثانوية :

احلمامات الر�شا�شة غري متوفرة  

نتائج حتاليل جودة مياه البحر غري حمينة  
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تقرير �شواطئ نظيفة 2016 

T ال، نقطة �شلبية T ال، نقطة اإيجابية  R نعم، نقطة �شلبية  R نعم، نقطة اإيجابية  هل املعيار كايف؟ 

جهة البحر الأبي�ض املتو�سط 

معلومات	عامة 1 .

• ا�شم ال�شاطئ :	ال�شعيدية	املحطة	ال�شياحية	ال�رشقية	

• االإقليم اأو العمالة :	بركان		

• الوالية :		اجلهة	ال�رشقية	

	�رشكة	تهيئة	ال�شعيدية	 • املحت�شن :	

• امتداد ال�شاطئ : 800	مرت	

/اليوم  • الرتدد على ال�شاطئ :5000	

• نوع ال�شاطئ : ح�رشي	

• اجلماعة: ال�شعيدية	

• تاريخ الزيارة : 07/21 /2016  	

• �شاعة الزيارة :	اخلام�شة	م�شاءا	

جتهيزات	املنطقة	اخللفية	لل�شاطئ 2 .

R مهي�أة  املنطقة	اخللفية	لل�شاطئ	

ناق�ض  •الت�شوير  	
T وجود القمامات واحلاويات   

نعم • وجود مناطق ح�شا�شة 	

•كثبان رملية 	
• 	T وجود املعار�ض وغريها 

• 	T وجود خميم اأو مقطورات 

• 	T االأن�شطة امللوثة 

جيدة •ال�شيانة والنظافة  	
تعليقات	و	اقرتاحات

�شيانة جيدة للمنطقة اخللفية لل�شاطئ

• R العدد:1	 مواقف	ال�شيارات	

ناق�ض •الت�شوير  	
• نوع مواقف ال�شيارات  	

بعيد عن ال�شاطئ، مهياأ، غري كاف 

•املنطقة املخ�ش�شة للأ�شخا�ض 	
T ذوي االحتياجات اخلا�شة   

• R غري كافية	 وجود القمامات واحلاويات 

• 	R االإنارة 

تعليقات	و	اقرتاحات

وقوف  لل�شيارات  على طول الطريق الرئي�شي ولكن يبقى غري كاف 

R 	الكورني�ش	

جيدة •ال�شيانة والنظافة  	
• 	R وجود ف�شاءات خ�رشاء 

جيد •ال�شي�نة  	
ناق�شة •املعلومات و الت�شوير  	

• 	T وجود مركز للإر�شادات 

• 	R وجود قمامات وحاويات 

• 	R االإنارة 

• 	R وجود اأك�شاك 

تعليقات	و	اقرتاحات

�شيانة جيدة للكورني�ض وقد من تهيئتها بدون امل�شا�ض بحالتها الطبيعية

جتهيزات	ال�شاطئ. 3

  R ولوجيات	�شهلة	وموؤمنة	

جيدة •ال�شيانة والنظافة  	
•الولوجيات املخ�ش�شة للأ�شخا�ض 	

T ذوي االحتياجات اخلا�شة   

تعليقات	و	اقرتاحات

املمرات موجودة بعدد كاف و�شيانتها جيدة. 

غري متوفرة  احلمامات	الر�شا�شة	

تعليقات	و	اقرتاحات

احلمامات الر�شا�شة غري متوفرة 

R العدد: 2  مرافق	النظافة	

R العدد: 1، غري كافية للرجال 

• R العدد: 1، غري كافية	 للن�شاء 

عمومي  •نوعية مرافق النظافة  	
• 	R جمانا 

متحرك •نوعية املبنى  	
الكورني�ض •املوقع  	

• 	T الربط ب�شبكة التطهري 

جيدة •احلالة العامة ملرافق النظافة  	
•مرافق النظافة خم�ش�شة للأ�شخا�ض  	

 T ذوي االحتياجات اخلا�شة   

تعليقات	و	اقرتاحات

مرافق النظافة بعيدة عن ال�شاطئ  

املنطقة	الرملية

دقيق •نوع الرمل  	
• 	R  وجود القمامات و احلاويات 

عدد : 12

• مرتان يف اليوم 	R تفريغ القمامات 

ال�شعيدية املحطة ال�شياحية ال�شرقية   
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ال�شرقية    ال�شياحية  املحطة  ال�شعيدية 

• 	T وجود مظلت �شم�شية ثابتة: 

املحت�شن، القطاع اخلا�ض  مت و�شعها من طرف   

• 	T وجود مباين على الرمال 

نعم كثبان رملية • وجود مناطق ح�شا�شة  	

• 	T وجود حيوانات يف ال�شاطئ 

تعليقات	واقرتاحات

�شاطئ نظيف

  

البحر 

اأ •جودة مياه ال�شباحة    	
• 	R حتديد املناطق 

• 	R ممرات الولوج: 

• 	R هل يتم احرتامه؟ 

تعليقات	واقرتاحات

نتائج حتاليل جودة مياه البحر معلنة

ال�شيانة	و	النظافة. 4

املحت�شن  اجلهة	املكلفة	

جيد • تنظيف اجلهة اخللفية لل�شاطئ  	
عدد القمامات:  6

جيد  • تنظيف مواقف ال�شيارات  	
عدد القمامات:  2

جيد • تنظيف  الف�شاءات اخل�رشاء  	
عدد القمامات:  7

جيد  • تنظيف الولوجيات  	
عدد القمامات:  3

جيد، يدوي، ميكانيكيي  •تنظيف الرمال  	
• 	12 عدد القمامات: 

• 	T وجود حاويات للعزل االنتقائي 

مرتان يف اليوم •تفريغ القمامات  	
تعليقات	واقرتاحات

النظافة جيدة  على العموم يف جميع جهات ال�شاطئ

R �شيانة	التجهيزات	

جيد •املرافق ال�شحية للرجال  	
جيد •املرافق ال�شحية للن�شاء  	

املحت�شن اجلهة املكلفة:   

تعليقات	واقرتاحات

املرافق ال�شحية بعيدة عن ال�شاطئ

احلمامات الر�شا�شة غري متوفرة

ال�شالمة. 5

R مركز	الوقاية	املدنية	

، غري كاف • 	4 املوارد الب�رشية عدد امل�شعفون البحريون: 

1 عدد اأفراد الوقاية املدنية:   

• 	R  االإ�شارة اإىل حالة البحر 

الرايات، يحرتم 

• جتهيزات امل�شعفني البحريني  	
ال�شفارات،1  االنقاذ،4  االإنقاذ،2 �شدريات  6 عوامات  البدالت،   4

املناظري، 3 اأبراج املراقبة، 1 لوحات، املجادف 3

• زوارق 	1 معدات خا�شة للإنقاذ 

الهاتف النقال  •و�شائل االت�شال  	
تعليقات	واقرتاحات

وجود امل�شعفون البحريون  ولكن غري كاف 

 م�شلحة	الأمن	

ال�رشطة,	القوات امل�شاعدة، الدرك

الهاتف النقال ، االت�شال  •و�شائل االت�شال  	
الل�شلكي

تعليقات	واقرتاحات

جوالت م�شتمرة للمراقبة من طرف دوريات االأمن

T مركز	الإ�شعافات	الأولية	

 • 	T �شيارات االإ�شعاف 

املعلومات	املل�شقة 6 .

R اللوحة	الرئي�شية	

• 	R ا�شم ال�شاطئ 

• 	R  ت�شميم ال�شاطئ 

R  مفاتيح وا�شحة ومقروءة 

R  االإ�شارات 

• 	T وجود ف�شاءات حممية على مقربة من ال�شاطئ 

• 	R اإعلن نتائج مراقبة جودة مياه ال�شباحة 

T هل يتم حتيينها؟:   

•اإعلن قواعد ال�شلوك والتوجيهات 	
R )القرارات البلدية(   

•االإعلن عن برنامج االأن�شطة 	
R يف مو�شم اال�شطياف   

• مركز املعلومات	 اأماكن اأخرى لتعليق املعلومات 

التن�شيط	والرتبية	البيئية	: 7 .

• 	T التن�شيط 

• 	T ال�شاطئ  عر�ض ت�شميم 

•حملة حت�شي�شية بال�رشاكة مع جمعيات 	
T   اأو منظمات غري حكومية 
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ال�شرقية    ال�شياحية  ال�شعيدية املحطة 

تعليقات	واقرتاحات

ال وجود الأن�شطة بيئة

التن�شيق	واللتزام 8 .

متو�شط •التن�شيق بني اجلماعة واملحت�شن  	

تعليقات	واقرتاحات

يجب تقوية التعاون بني املتدخلني

احلالة	العامة	لل�شاطئ 9 .

م�شاكل ثانوية :

عدم حتيني نتائج جودة مياه اال�شتحمام   

م�شاكل مهمة :

العدد الغري الكايف للمرافق ال�شحية
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�شفيحة

معلومات	عامة 1 .

• ا�شم ال�شاطئ : �شفيحة	

• االإقليم اأو العمالة : احل�شيمة	

• الوالية : جهة	طنجة	تطوان	احل�شيمة		

• املحت�شن : بدون	

• امتداد ال�شاطئ : 0,9	كلم	

• الرتدد على ال�شاطئ : 5000	

• نوع ال�شاطئ : ح�رشي	

• اجلماعة: اأجدير	

• تاريخ	الزيارة	:	22/08/	2016	
:		الثالثة	بعد	الزوال	 • �شاعة الزيارة : 	

حميط	ال�شاطئ 2 .

متو�شطة •ال�شيانة والنظافة  	
• 	R وجود م�شاحات  خ�رشاء 

ناق�ض •الت�شوير  	
• 	T االأن�شطة امللوثة 

• R غري كايفة، العدد :6	 وجود القمامات واحلاويات 

• R مرة يف اليوم	 تفريغ القمامات واحلاويات 

تعليقات	واقرتاحات

يجب تقوية الت�شوير والنظافة يف حميط ال�شاطئ

R  مواقف	ال�شيارات	

قريبة من ال�شاطئ، العدد: 2  

• غري كافية، العدد:100	 القدرة اال�شتيعابية 

اأر�ض حمددة •نوع مواقف ال�شيارات  	
•املنطقة املخ�ش�شة للأ�شخا�ض 	

 T ذوي االحتياجات اخلا�شة   

متو�شطة • ال�شيانة والنظافة  	
اجلماعة اجلهة املكلفة: 

• R غري كافية، العدد : 3	 وجود القمامات واحلاويات 

 • 	R االإنارة 

• مرة واحدة يف اليوم 	R تفريغ القمامات واحلاويات 

• 	T وجود حاويات للعزل االنتقائي 

تعليقات	واقرتاحات

يجب جتهيز مواقف ال�شيارات

غري متوفر الكورني�ش	

املعلومات	املل�شقة 3 .

اللوحة	الرئي�شية	

• 	T ا�شم ال�شاطئ 

• 	T وجود ف�شاءات حممية على مقربة من ال�شاطئ 

• 	T اإعلن نتائج مراقبة جودة مياه ال�شباحة 

•اإعلن قواعد ال�شلوك والتوجيهات 	
T )القرارات البلدية(   

•االإعلن عن برنامج االأن�شطة 	
T يف مو�شم اال�شطياف   

التعليقات	والقرتاحات

انعدام الت�شوير واالر�شادات

املنطقة	الرملية. 4

دقيق •نوع الرمل  	
• 	R ولوجيات �شهلة وموؤمنة 

• الولوجيات املخ�ش�شة للأ�شخا�ض 	
T ذوي االحتياجات اخلا�شة 

T مهابط منا�شبة   

T ولوجي�ت   

• R العدد: 18	 وجود القمامات  

• R مرة واحدة يف اليوم	 تفريغ القمامات  

متو�شطة • ال�شيانة والنظافة  	
اجلماعة اجلهة املكلفة: 

يدوي •نوع التنظيف :  	
متو�شط •تنظيف الولوجيات  	

• ال	 وجود خميم اأو مقطورات 

• 	T وجود مباين على الرمال 

• ال	 وجود مناطق ح�شا�شة  

• 	T وجود حيوانات يف ال�شاطئ 

تعليقات	واقرتاحات

و�شع قمامات الزبال على طول ال�شاطئ

جل ال�شاطئ م�شتغل من طرف ارباب املقاهي

جتهيزات	ال�شاطئ. 5

T مركز	الوقاية	املدنية	

• 	T مقر ال�رشطة والقوات امل�شاعدة 

• 	T مركز االإ�شعافات االأولية 

فوق الرمال •مرافق النظافة  	
• 	R املراحي�ض 

، غري كافية • العدد:2	 للرجال 

•احلمامات الر�شا�شة  	
، غري كافية • العدد:4	 للرجال 

، غري كافية • العدد:2	 للن�شاء 



59
تقرير �شواطئ نظيفة 2016 

�شفيحة

تنظيف	مرافق	النظافة

ناق�ض املراحي�ض 

ناق�ض احلمامات الر�شا�شة 

اجلماعة اجلهة املكلفة:   

•مرافق النظافة املخ�ش�شة 	
T للأ�شخا�ض ذوي االحتياجات اخلا�شة   

• 	T مغا�شل االأرجل 

• 	T الربط ب�شبكة التطهري 

• R مفرغة	 حفر النفايات 

• 	T نافورات املاء 

• 	R وجود مظلت �شم�شية ثابتة: 

•مت و�شعها من طرف :  	
القطاع اخلا�ض )املتعهد اأو غريه(  

R حتديد املناطق    

R ممرات الولوج: 

تعليقات	واقرتاحات

املراحي�ض واحلمامات الر�شا�شة مهملة وغري م�شانة

ال�شالمة. 6

املوارد	الب�رشية	

• وم، غري كاف R العدد: 8+2	 امل�شعفون البحريون 

الدرك، كاف • م�شلحة االأمن 	

جيد •توزيع امل�شعفني البحريني  	
تعليقات	واقرتاحات

زيادة عدد امل�شعفني البحريني وجتهيزهم

املعدات

• الراي�ت 	R االإ�شارة اإىل حالة البحر 

• جتهيزات امل�شعفني البحريني  	
املناظري املجادف،1   8 ال�شفارات،   10 االإنقاذ،  7 عوامات  البدالت،   8"

اأبراج املراقبة :2 بدون مظلت �شم�شية

• زوارق1	 معدات خا�شة للإنقاذ 

التغطية	ال�شحية

• 	T الفريق الطبي 

حفظ	ال�شحة

تعليقات	واقرتاحات

 بناء مقر للإ�شعافات االأولية

تزويد امل�شعفني باللوازم ال�رشورية يف الوقت املنا�شب

التن�شيط	والرتبية	البيئية	: 7 .

• 	T عر�ض ت�شميم ال�شاطئ 

• 	T الدوريات الريا�شية 

• 	T وجود املعار�ض وغريها 

• 	T وجود حديقة للألعاب 

تعليقات	واقرتاحات

تعزيز برنامج للرتفيه والتثقيف البيئي

التن�شيق	واللتزام 8 .

تعليقات	واقرتاحات

تعزيز التن�شيق بني خمتلف اجلهات املعنية

احلالة	العامة	لل�شاطئ

•اختلالت واأعمال يجب ت�شحيحها قبل بداية مو�شم اال�شطياف  	
�شوء تدبري ال�شاطئ )�شيطرة مرافق املقاهي على اغلبية ال�شاطئ(  

نق�ض يف النظافة  

انعدام الت�شوير واالآر�شادات  

املراحي�ض واحلمامات الر�شا�شة مهملة وغري م�شانة  

نق�ض يف معدات امل�شعفني  
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   1 �شيدي قنقو�ض 
 

معلومات	عامة 1 .

• ا�شم ال�شاطئ :	..�شيدي	قنقو�ش	1	

• االإقليم اأو العمالة :	.اإقليم	فح�ش	ـ	اأجنر		

• الوالية :	جهة	طنجة-	تطوان-	احل�شيمة	

• املحت�شن :	القر�ش	الفالحي		

• امتداد ال�شاطئ : 1,2	كلم.	

• الرتدد على ال�شاطئ :1000 م�شطاف	

• نوع ال�شاطئ : قروي	

• اجلماعة: القروية	لق�رش	املجاز	

• تاريخ الزيارة : 1/07/2016	

الرابعة	بعد	الزوال • �شاعة الزيارة : 	

جتهيزات	املنطقة	اخللفية	لل�شاطئ 2 .

R غري مهياأة  املنطقة	اخللفية	لل�شاطئ	

متو�شط •الت�شوير  	
• 	R وجود القمامات واحلاويات 

كثبان رملية • 	 R وجود مناطق ح�شا�شة 

• 	T وجود املعار�ض وغريها 

• 	T وجود خميم اأو مقطورات 

• 	T االأن�شطة امللوثة 

تعليقات	واقرتاحات	

يجب و�شع لوحة بارزة ت�شري اإىل ال�شاطئ

R العدد:1 مواقف	ال�شيارات	

متو�شط  •الت�شوير  	
• نوع مواقف ال�شيارات  	

قريب من ال�شاطئ، اأر�ض حمددة، اأر�ض فارغة، كاف 

•املنطقة املخ�ش�شة للأ�شخا�ض 	
T ذوي االحتياجات اخلا�شة   

 • 	R وجود القمامات واحلاويات 

• 	T االإنارة 

تعليقات	و	اقرتاحات

يجب تهيئة مواقف ال�شيارات باأماكن خم�ش�شة للأ�شخا�ض ذوي االحتياجات 

اخلا�شة

غري متوفر 	الكورني�ش	

جتهيزات	ال�شاطئ. 3

R ولوجيات	�شهلة	وموؤمنة	

جيدة  •ال�شيانة والنظافة  	
•الولوجيات املخ�ش�شة للأ�شخا�ض 	

R ذوي االحتياجات اخلا�شة   

غري متوفر احلمامات	الر�شا�شة	

R مرافق	النظافة	

، كافية • R العدد: 2	 للرجال 

• R العدد: 2، كافية	 للن�شاء 

عمومي  •نوعية مرافق النظافة  	
• ال	 جمانا 

متحرك •نوعية املبنى  	
فوق الرمال •املوقع  	

• 	T الربط ب�شبكة التطهري 

جيدة  •احلالة العامة ملرافق النظافة  	
•مرافق النظافة خم�ش�شة للأ�شخا�ض  	

R العدد 1  ذوي االحتياجات اخلا�شة   

املنطقة	الرملية

دقيق •نوع الرمل  	
• 	R وجود القمامات و احلاويات 

• مرة واحدة  يف اليوم 	R تفريغ القمامات 

• R العدد: 40	 وجود مظلت �شم�شية ثابتة: 

املحت�شن  مت و�شعها من طرف   

• 	T وجود مباين على الرمال 

R كثبان رملية،  وجود مناطق ح�شا�شة  

و النباتات احليوانات   

• 	T وجود حيوانات يف ال�شاطئ 

تعليقات	واقرتاحات

و�شع مظلت �شم�شية ثابتة على ال�شاطئ واأك�شاك خم�ش�شة للأن�شطة التجارية من 

طرف املحت�شن يف املنطقة اخللفية لل�شاطئ

البحر 

اأ •جودة مياه ال�شباحة   	
• 	T حتديد املناطق 

تعليقات	واقرتاحات

نتائج جودة مياه اال�شتحمام غري معلقة

ال�شيانة	و	النظافة. 4

املحت�شن  اجلماعة،  اجلهة	املكلفة	

جيد •تنظيف اجلهة اخللفية لل�شاطئ  	
جيد  •تنظيف مواقف ال�شيارات  	
جيد •تنظيف  الف�شاءات اخل�رشاء  	
جيد  •تنظيف الولوجيات  	

جيد، يدوي  •تنظيف الرمال  	
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    1 �شيدي قنقو�ض 

• مرتا عدد القمامات:  كل 20	

• 	T وجود حاويات للعزل االنتقائي 

مرة واحدة يف اليوم  •تفريغ القمامات  	
تعليقات	واقرتاحات

�شاطئ نظيف

R �شيانة	التجهيزات	

جيد •املرافق ال�شحية رجال  	
جيد •املرافق ال�شحية ن�شاء  	

ال�شالمة. 5

R مركز	الوقاية	املدنية	

، كاف • 	4  املوارد الب�رشية ـ عدد امل�شعفون  البحريون: 

عدد اأفراد الوقاية املدنية:  1

• 	T  االإ�شارة اإىل حالة البحر 

 جتهيزات امل�شعفني البحريني 

البدالت، عوامات االإنقاذ، 2 �شدريات االنقاذ، 1 ال�شفارات، 1 اأبراج 

املراقبة، 1 لوحات

الدرك ، القوات امل�شاعدة م�شلحة	الأمن	

الهاتف النقال •و�شائل االت�شال  	
تعليقات	واقرتاحات

وجود رجال الدرك امللكي و حار�ض مكلف من طرف املحت�شن ليل ونهارا

T مركز	الإ�شعافات	الأولية	

•الفريق الطبي 	
الهلل االأحمر املغربي •االنتماء  	

• 	R جتهيزات االإ�شعافات االأولية 

الغطاء الواقي  • املعدات  	
)�شويف، ن�شف �شويف( ،   

طبي �رشير   

املواد املطهرة ، املواد  •املنتجات ال�شيدلية  	
 املبنجة

امل�شتعجلت  

• 	T �شيارات االإ�شعاف 

الهاتف النقال •و�شائل االت�شال  	
التجارة ، املطاعم •ملراقبة ال�شحية  	

املعلومات	املل�شقة 6 .

T اللوحة	الرئي�شية	

• 	R ا�شم ال�شاطئ 

• 	R ت�شميم ال�شاطئ 

• 	R مفاتيح وا�شحة ومقروءة 

• وجود ف�شاءات حممية على 	
R  مقربة من ال�شاطئ 

• اإعلن نتائج مراقبة جودة  	
مياه ال�شباحة 

• اإعلن قواعد ال�شلوك 	
R  والتوجيهات )القرارات البلدية( 

• االإعلن عن برنامج االأن�شطة 	
R  يف مو�شم اال�شطياف 

التعليقات	والقرتاحات

املعلومات املتوفرة فوق اللوحة الرئي�شية غري كافية يجب و�شع مفاتيح وا�شحة 

ومقروءة ؛

نتائج مراقبة جودة مياه ال�شباحة غري مل�شقة

التن�شيط	والرتبية	البيئية	: 7 .

• 	R  التن�شيط 

الدوريات الريا�شية، اأورا�ض لر�شم

• 	R ال�شاطئ  عر�ض ت�شميم 

اأن�شطة بيئية لرتبية البيئية  • ا	

•حملة حت�شي�شية بال�رشاكة مع جمعيات 	
R   اأو منظمات غري حكومية 

جمعية ال�شطار ال�شغار   ا�شم اجلمعية :  

تعليقات	واقرتاحات

برنامج التن�شيط والتح�شي�ض والرتبية البيئية مت ب�رشاكة بني اجلمعية واملحت�شن.

وجود منطقة جمهزة من طرف املحت�شن خا�شة باالأن�شطة والور�شات 

التن�شيق	واللتزام 8 .

جيد •التن�شيق بني اجلماعة واملحت�شن  	

احلالة	العامة	لل�شاطئ

•م�شاكل ثانوية : 	

نتائج جودة مياه اال�شتحمام غري مل�شقة  

يجب حتيني اللوحة الرئي�شية للمعلومات و مرافقة ت�شميم ال�شاطئ مبفاتيح   

وا�شحة ومقروءة ل�رشح
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تقرير �شواطئ نظيفة 2016 

T ال، نقطة �شلبية T ال، نقطة اإيجابية  R نعم، نقطة �شلبية  R نعم، نقطة اإيجابية  هل املعيار كايف؟ 

جهة البحر الأبي�ض املتو�سط 

�شيدي قنقو�ض 2    

معلومات	عامة 1 .

• ا�شم ال�شاطئ :	..�شيدي	قنقو�ش	2	

• االإقليم اأو العمالة :	.اإقليم	فح�ش	ـ	اأجنر		

• الوالية :	جهة	طنجة-	تطوان-	احل�شيمة	

• املحت�شن :	القر�ش	الفالحي		

• امتداد ال�شاطئ : 0,6	كلم.	

• الرتدد على ال�شاطئ :1000 م�شطاف	

• نوع ال�شاطئ : قروي	

• اجلماعة: القروية	لق�رش	املجاز	

• تاريخ الزيارة : 21/07/2016	

• �شاعة الزيارة : الرابعة	والن�شف	بعد	الزوال	

جتهيزات	املنطقة	اخللفية	لل�شاطئ 2 .

R	غري	مهي�أة  املنطقة	اخللفية	لل�شاطئ	

متو�شط •الت�شوير  	
• 	T وجود القمامات واحلاويات 

• نعم	  وجود مناطق ح�شا�شة 

كثبان رملية، بحرية �شاطئية

• ال	 وجود املعار�ض وغريها 

• ال	 وجود خميم اأو مقطورات 

• 	T  االأن�شطة امللوثة 

R العدد:1 مواقف ال�شيارات 

ناق�ض  •الت�شوير  	
• نوع مواقف ال�شيارات  	

قريب من ال�شاطئ، اأر�ض حمددة 

•املنطقة املخ�ش�شة للأ�شخا�ض 	
T ذوي االحتياجات اخلا�شة   

 • 	T وجود القمامات واحلاويات 

• 	T االإنارة 

تعليقات	واقرتاحات

يجب تهيئة موقف ال�شيارات باأماكن خم�ش�شة للأ�شخا�ض ذوي االحتياجات 

اخلا�شة

غري متوفر الكورني�ش	

جتهيزات	ال�شاطئ. 3

R ولوجيات	�شهلة	وموؤمنة	

جيدة •ال�شيانة والنظافة  	
•الولوجيات املخ�ش�شة للأ�شخا�ض 	

T ذوي االحتياجات اخلا�شة   

غري متوفر احلمامات	الر�شا�شة	

• 	T نافورات املاء 

• 	T مغا�شل االأرجل 

• احلمامات الر�شا�شة خم�ش�شة  	
R للأ�شخا�ض ذوي االحتياجات اخلا�ض 

R مرافق	النظافة	

، كافية • R العدد: 2	 للرجال 

• R العدد: 2، كافية	 للن�شاء 

عمومي  •نوعية مرافق النظافة  	
• ال	 جمانا 

متحرك •نوعية املبنى  	
فوق الرمال •املوقع  	

• 	T الربط ب�شبكة التطهري 

جيدة  •احلالة العامة ملرافق النظافة  	
•مرافق النظافة خم�ش�شة للأ�شخا�ض  	

R العدد 1  ذوي االحتياجات اخلا�شة   

املنطقة	الرملية

دقيق •نوع الرمل  	
• 	R وجود القمامات و احلاويات 

• مرة واحدة يف اليوم 	R تفريغ القمامات 

• R العدد:30	 وجود مظلت �شم�شية ثابتة: 

املحت�شن  مت و�شعها من طرف   

• نعم	 وجود مباين على الرمال 

نعم كثبان رملية وجود مناطق ح�شا�شة  

• 	T وجود حيوانات يف ال�شاطئ 

تعليقات	واقرتاحات

و�شع مظلت �شم�شية ثابتة على ال�شاطئ و ك�شك خم�ش�شة للأن�شطة 

التجارية باملنطقة اخللفية لل�شاطئ من طرف املحت�شن 

البحر 

اأ •جودة مياه ال�شباحة   	
• 	T حتديد املناطق 

تعليقات	واقرتاحات

نتائج جودة مياه اال�شتحمام غري مل�شقة

ال�شيانة	و	النظافة. 4

املحت�شن  اجلماعة،  اجلهة	املكلفة	

جيد •تنظيف اجلهة اخللفية لل�شاطئ  	
جيد  •تنظيف مواقف ال�شيارات  	
جيد •تنظيف  الف�شاءات اخل�رشاء  	
جيد  •تنظيف الولوجيات  	
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    2 �شيدي قنقو�ض 

• مرت كل 20	 عدد القمامات: 

جيد، يدوي  •تنظيف الرمال  	
• 	T وجود حاويات للعزل االنتقائي 

مرة واحدة يف اليوم  •تفريغ القمامات  	
تعليقات	واقرتاحات

�شاطئ نظيف

و�شع اأك�شاك يف املنطقة اخللفية لل�شاطئ خم�ش�شة للأن�شطة التجارية �شاهم يف 

تخفيف االزدحام الدي يعرفه هدا ال�شاطئ 

R �شيانة	التجهيزات	

جيد •املرافق ال�شحية للرجال  	
جيد •املرافق ال�شحية للن�شاء  	

اجلماعة اجلهة املكلفة:   

ال�شالمة. 5

R مركز	الوقاية	املدنية	

، كاف • 	2 املوارد الب�رشية ـ عدد امل�شعفني البحريني 

• 	T  االإ�شارة اإىل حالة البحر 

 جتهيزات امل�شعفني البحريني 

البدالت، عوامات االإنقاذ، 2 �شدريات االنقاذ، 1 ال�شفارات، 1 اأبراج 

املراقبة، 1 لوحات

تعليقات	واقرتاحات

عدم توفر ال�شاطئ على رايات االإ�شارة حلالة البحر

الدرك ، القوات امل�شاعدة م�شلحة	الأمن	

الهاتف النقال •و�شائل االت�شال  	
تعليقات	واقرتاحات

جتهيز ال�شاطئ مبقر خا�ض لقوات االأمن من طرف املحت�شن

T مركز	الإ�شعافات	الأولية	

• 	T �شيارات االإ�شعاف 

املعلومات	املل�شقة 6 .

T اللوحة	الرئي�شية	

التعليقات	والقرتاحات

ال�شاطئ ال يتوفر على اللوحة الرئي�شية للمعلومات 

التن�شيط	والرتبية	البيئية	: 7 .

• 	T  التن�شيط 

R ال�شاطئ  عر�ض ت�شميم 

•حملة حت�شي�شية بال�رشاكة مع جمعيات 	
T   اأو منظمات غري حكومية 

تعليقات	واقرتاحات

برنامج التن�شيط والتح�شي�ض والرتبية البيئية مت ب�رشاكة بني  اجلمعية واملحت�شن 

التن�شيق	واللتزام 8 .

جيد •التن�شيق بني اجلماعة واملحت�شن  	
احلالة العامة لل�شاطئ

•م�شاكل ثانوية : 	
نتائج جودة مياه اال�شتحمام غري مل�شقة  

و�شع اللوحة الرئي�شية للإخبار  

عدم تزويد ال�شاطئ مبركز اال�شعافات االولية  
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تقرير �شواطئ نظيفة 2016 

T ال، نقطة �شلبية T ال، نقطة اإيجابية  R نعم، نقطة �شلبية  R نعم، نقطة اإيجابية  هل املعيار كايف؟ 

جهة البحر الأبي�ض املتو�سط 

طنجة  املدينة
  

معلومات	عامة 1 .

• ا�شم ال�شاطئ : طنجة	املدينة		

• االإقليم اأو العمالة :	عمالة	طنجة	ـ	اأ�شيـال		

• الوالية :	طنجة	– تطوان	-	احل�شيمة	

• املحت�شن : ات�شالت	املغرب 	

• امتداد ال�شاطئ : 3	كلم	

• الرتدد على ال�شاطئ : 25000 20000 م�شطاف	يف	اليوم	

• نوع ال�شاطئ : ح�رشي	

• اجلماعة: احل�رشية	طنجة	املدينة	

• تاريخ الزيارة : 80/08/2016 	

• �شاعة الزيارة : الثالثة	بعد	الزوال 	

جتهيزات	املنطقة	اخللفية	لل�شاطئ 2 .

R مهي�أة  املنطقة	اخللفية	لل�شاطئ	

جيد  •الت�شوير  	
R ت�شوير الطريق   

R ت�شوير عند مدخل ال�شاطئ   

• 	R وجود القمامات واحلاويات 

ال • وجود مناطق ح�شا�شة 	

• نعم	 وجود املعار�ض وغريها 

• ال	 وجود خميم اأو مقطورات 

• 	R  االأن�شطة امللوثة 

واد ال�شواين وواد مغوغا 

جيدة  • والنظافة	 ال�شيانة 

تعليقات	و	اقرتاحات

النظافة يف حميط ال�شاطئ جيدة

R العدد:4 )حتت االر�ض( مواقف	ال�شيارات	

 / • كافية، العدد: 1000	 القدرة اال�شتيعابية 

موقف

مهياأ •نوع مواقف ال�شيارات  	
•املنطقة املخ�ش�شة للأ�شخا�ض 	

R ذوي االحتياجات اخلا�شة   

• 	
•املنطقة املخ�ش�شة للأ�شخا�ض ذوي االحتياجات اخلا�شة 	

• نعم   	
جيدة  •ال�شيانة والنظافة  	

• R ، العدد : 3	 وجود القمامات واحلاويات 

• 	R تفريغ القمامات واحلاويات 

• 	T وجود حاويات للعزل االنتقائي 

• 	R االإنارة 

تعليقات	واقرتاحات

�شاطئ يف مرحلة تهياأة جديدة

R 	الكورني�ش	

جيدة •ال�شيانة والنظافة  	
متو�شطة  •�شيانة واجهات املباين  	

• حديقة 	R وجود ف�شاءات خ�رشاء 

متو�شطة • ال�شيانة  	
اجلماعة اجلهة املكلفة:  

متو�شطة •املعلومات و الت�شوير  	
• 	T وجود مركز للإر�شادات 

• 	R وجود اأك�شاك 

• R العدد: 100	 وجود قمامات وحاويات 

• 	R االإنارة 

تعليقات	و	اقرتاحات

كورني�ض طنجة يف حلة جديدة و جيدة  

املعلومات	املل�شقة 3 .

• 	T ا�شم ال�شاطئ 

• 	T ت�شميم ال�شاطئ 

• 	T وجود ف�شاءات حممية على مقربة من ال�شاطئ 

• 	T اإعلن نتائج مراقبة جودة مياه ال�شباحة 

•اإعلن قواعد ال�شلوك والتوجيهات 	
T )القرارات البلدية(   

•االإعلن عن برنامج االأن�شطة 	
T يف مو�شم اال�شطياف   

التعليقات	والقرتاحات

ت�شوير منعدم جدا لعدم ا�شتكمال اال�شغال بال�شاطئ

املنطقة	الرملية

دقيق •نوع الرمل  	
• R ، العدد : 60	 وجود القمامات و احلاويات 

• R العدد : 12	 ولوجيات �شهلة وموؤمنة 

• 	R  تفريغ القمامات 

مرة واحدة يف اليوم 

• R العدد :+ 80	 وجود مظلت �شم�شية ثابتة: 

املحت�شن، القطاع اخلا�ض  مت و�شعها من طرف   

• 	T وجود مباين على الرمال 

• الولوجيات املخ�ش�شة للأ�شخا�ض  	
R ذوي االحتياجات اخلا�شة 

ال وجود مناطق ح�شا�شة    

• 	R وجود حيوانات يف ال�شاطئ 



65
تقرير �شواطئ نظيفة 2016 

طنجة  املدينة  

تعليقات	واقرتاحات

جمهودات ملمو�شة يف النظافة ال�شاطئية 

جتهيزات	ال�شاطئ. 4

• 	T مقر الوقاية املدنية 

• 	T مقر ال�رشطة والقوات امل�شاعدة. 

• 	T مركز االإ�شعافات االأولية 

• 	T مرافق النظافة 

• 	T املراحي�ض 

• 	T احلمامات الر�شا�شة 

• 	T تنظيف مرافق النظافة 

• 	T املراحي�ض 

• 	T احلمامات الر�شا�شة 

• مرافق النظافة املخ�ش�شة للأ�شخا�ض  	
T ذوي االحتياجات اخلا�شة 

• 	T مغا�شل االأرجل 

• 	T الربط ب�شبكة التطهري 

• 	T حفر النفايات 

• 	T نافورات املاء 

• 	T وجود مظلت �شم�شية ثابتة: 

• 	R حتديد املناطق 

تعليقات	واقرتاحات

ال�شاطئ	يف	مرحلة	ال�شغال	لتجديد	التجهيزات	ال�شاطئية

ال�شالمة. 5

R مركز	الوقاية	املدنية	

، غري كاف  • 	14 املوارد الب�رشية ـ عدد امل�شعفني البحريني 

م�شلحة االأمن ،القوات امل�شاعدة + ال�رشطة،كاف  

تعليقات	واقرتاحات

االمن دائم ولي�ض خمت�ض باملرحلة ال�شيفية فقط

	املعدات 6 .

• 	T االإ�شارة اإىل حالة البحر 

• جتهيزات امل�شعفني البحريني  	
البدالت 1/�ض م ،عوامات االإنقاذ 2،ال�شفارات 1/�ض م 

• 	T معدات خا�شة للإنقاذ 

	التغطية	ال�شحية	الطبية

• 	T الفريق الطبي 

• 	T جتهيزات االإ�شعافات االأولية 

• 	T �شيارات االإ�شعاف 

حفظ	ال�شحة

• 	T املراقبة ال�شحية 

تعليقات	واقرتاحات

غياب التجهيزات الأن ال�شاطئ يف مرحلة التهياأة و التجديد

التن�شيط	والرتبية	البيئية	: 7 .

• 	T  التن�شيط 

T عر�ض ت�شميم ال�شاطئ 

• 	
• 	T الدوريات الريا�شية 

• 	T وجود املعار�ض وغريها 

• 	T وجود حديقة للألعاب 

•حملة حت�شي�شية بال�رشاكة مع جمعيات 	
T   اأو منظمات غري حكومية 

تعليقات	واقرتاحات

غياب التن�شيط و التح�شي�ض البيئي

التن�شيق	واللتزام 8 .

جزئي •التن�شيق بني اجلماعة واملحت�شن  	

تعليقات	واقرتاحات

املحت�شن يهتم بالنظافة فقط

�شاطئ يف مرحلة االأ�شغال   احلالة	العامة	لل�شاطئ	

لتجديد جميع املرافق   

ال •العدد االأق�شى للمعايري املحرتمة :  	

العناوين	وم�شادر	املعلومات	:

الهمام )والية طنجة ( اال�شم والن�شب :  

الهاتف:  0661049578
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T ال، نقطة �شلبية T ال، نقطة اإيجابية  R نعم، نقطة �شلبية  R نعم، نقطة اإيجابية  هل املعيار كايف؟ 

جهة البحر الأبي�ض املتو�سط 

ال�شطيحات 
  

معلومات	عامة 1 .

• ا�شم ال�شاطئ :	:	ال�شطيحات	

• االإقليم اأو العمالة :	�شف�شاون		

• الوالية :		جهة	طنجة	تطوان	احل�شيمة		

•  املحت�شن : بدون	

امتداد ال�شاطئ : 5 كلم

• الرتدد على ال�شاطئ :6000 م�شطاف	يوميا	

• نوع ال�شاطئ : �شبه	ح�رشي	

• اجلماعة: ال�شطيحات	

• يوليوز 2016	 تاريخ الزيارة : 25 

• 	12h 00: شاعة الزيارة�

جتهيزات	املنطقة	اخللفية	لل�شاطئ 2 .

R مهي�أة  املنطقة	اخللفية	لل�شاطئ	

جيد  •الت�شوير  	
R ت�شوير الطريق   

R ت�شوير عند مدخل ال�شاطئ   

• 	R وجود القمامات واحلاويات 

• 	T وجود مناطق ح�شا�شة 

• 	T وجود املعار�ض وغريها 

• 	T وجود خميم اأو مقطورات 

• 	T االأن�شطة امللوثة 

تعليقات	و	اقرتاحات

املنطقة اخللفية لل�شاطئ  نظيفة وم�شانة

وجود مقاهي ومطاعم

ملعب ريا�شات جماعية

• R العدد:2	 مواقف	ال�شيارات	

جيد •الت�شوير  	
• نوع مواقف ال�شيارات  	

عدد االأماكن: 100+ قريب من ال�شاطئ ، مهياأ، كاف  

•املنطقة املخ�ش�شة للأ�شخا�ض 	
T ذوي االحتياجات اخلا�شة   

 • 	T وجود القمامات واحلاويات 

• 	R االإنارة 

غري متوفر الكورني�ش	

جتهيزات	ال�شاطئ. 3

 R ولوجيات	�شهلة	وموؤمنة	

جيدة •ال�شيانة والنظافة  	
•الولوجيات املخ�ش�شة للأ�شخا�ض 	

T ذوي االحتياجات اخلا�شة   

تعليقات	و	اقرتاحات

وجود ثلث مداخل باأدراج

T احلمامات	الر�شا�شة	

• R العدد: 1	 للرجال 

• R االعدد: 1	 للن�شاء 

عمومي  •نوعية مرافق النظافة  	
• 	R جمانا 

متحرك •نوعية املبنى  	
خارج وحدات املرافق   •املوقع  	

ال�شحية  

• 	T نافورات املاء 

• 	T مغا�شل االأرجل 

• 	T الربط ب�شبكة التطهري 

متو�شطة •احلالة العامة ملرافق النظافة  	
•احلمامات الر�شا�شة خم�ش�شة للأ�شخا�ض  	

T ذوي االحتياجات اخلا�شة   

R مرافق	النظافة	

• R العدد: 2	 للرجال 

• R العدد: 2	 للن�شاء 

عمومي  •نوعية مرافق النظافة  	
ال •جمانا  	

قار •نوعية املبنى  	
فوق الرمال •املوقع  	

• 	T الربط ب�شبكة التطهري 

متو�شطة •احلالة العامة ملرافق النظافة  	
•مرافق النظافة خم�ش�شة للأ�شخا�ض  	

T ذوي االحتياجات اخلا�شة   

تعليقات	و	اقرتاحات

ينبغي �شيانة  املرافق ال�شحية للرجال والن�شاء

املنطقة	الرملية

دقيق •نوع الرمل  	
• 	T وجود القمامات و احلاويات 

• 	R تفريغ القمامات 

• نعم	 وجود مباين على الرمال 

• 	T وجود مناطق ح�شا�شة  

• 	T وجود حيوانات يف ال�شاطئ 

البحر 

اأ •جودة مياه ال�شباحة   	
• 	R حتديد املناطق 

• 	R ممرات الولوج: 

• 	R هل يتم احرتامه؟ 
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ال�شطيحات   

تعليقات	واقرتاحات

نتائج جودة املياه معلن عنها

ال�شيانة	و	النظافة. 4

اخلوا�ض  اجلهة	املكلفة	

جيد •تنظيف اجلهة اخللفية لل�شاطئ  	
جيد  •تنظيف مواقف ال�شيارات  	
جيد •تنظيف  الف�شاءات اخل�رشاء  	
جيد •تنظيف الولوجيات  	

جيد، يدوي  •تنظيف الرمال  	
• 	50 عدد القمامات: 

• 	T وجود حاويات للعزل االنتقائي 

مرة واحدة يف اليوم  •تفريغ القمامات  	
تعليقات	واقرتاحات

�شاطئ نظيف عموما 

R �شيانة	التجهيزات	

متو�شط •املرافق ال�شحية للرجال  	
متو�شط •املرافق ال�شحية للن�شاء  	

اجلماعة اجلهة املكلفة:   

متو�شط •احلمامات الر�شا�شة رجال  	
متو�شط •احلمامات الر�شا�شة ن�شاء  	

اجلماعة اجلهة املكلفة:   

تعليقات	واقرتاحات

ينبغي �شيانة املرافق ال�شحية

ال�شالمة. 5

R مركز	الوقاية	املدنية	

، كاف • 	4 املوارد الب�رشية ـ عدد امل�شعفني البحريني 

1 عدد اأفراد الوقاية املدنية:   

• 	R  االإ�شارة اإىل حالة البحر 

الرايات، يحرتم 

• جتهيزات امل�شعفني البحريني  	
 البدالت، عوامات االإنقاذ،�شدريات االنقاذ، ال�شفارات،1 املناظري، 1 اأبراج 

املراقبة، لوحات

الهاتف النقال  •و�شائل االت�شال  	
تعليقات	واقرتاحات

توفري رايات االإعلن عن حالة البحر 

 م�شلحة	الأمن	

ال�رشطة,	القوات امل�شاعدة، الدرك

االت�شال الل�شلكي •و�شائل االت�شال  	

T مركز	الإ�شعافات	الأولية	

تعليقات	واقرتاحات

عدم توفر مركز للإ�شعافات االأولية

تعليقات	واقرتاحات

�شيارة االإ�شعاف تقل امل�شابني اىل مركز ال�شعيدية

املعلومات	املل�شقة 6 .

T اللوحة	الرئي�شية	

• 	T ا�شم ال�شاطئ 

• 	T ت�شميم ال�شاطئ 

• 	T وجود ف�شاءات حممية على مقربة من ال�شاطئ 

• 	T اإعلن نتائج مراقبة جودة مياه ال�شباحة 

التن�شيط	والرتبية	البيئية	: 7 .

• 	T التن�شيط 

•حملة حت�شي�شية بال�رشاكة مع جمعيات 	
  اأو منظمات غري حكومية 

T   ا�شم اجلمعية :  

تعليقات	واقرتاحات

ينبغي و�شع ت�شميم لل�شاطئ لف�شل منطقة ال�شيادين عن ف�شاء امل�شطافني 

احلالة	العامة	لل�شاطئ 8 .

•م�شاكل ثانوية 	
عدم توفر اأكيا�ض القمامة  

م�شكل �شيانة املرافق ال�شحية  

عدم االإعلن عن نتائج جودة املياه  

توفري رايات االإعلن عن حالة البحر  

القيام بحملت حت�شي�شية باحلفاظ على البيئة  

ب�رشاكة مع اجلمعيات املحلية لفائدة امل�شطافني  

تاأمني مداخل لذوي االحتياجات اخلا�شة  

توفري اأبراج للمراقبة   
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T ال، نقطة �شلبية T ال، نقطة اإيجابية  R نعم، نقطة �شلبية  R نعم، نقطة اإيجابية  هل املعيار كايف؟ 

	جهة	املحيط	الأطل�شي	ال�شمايل

اأ�شقار

معلومات	عامة 1 .

•ا�شم ال�شاطئ : اأ�شقار )عرو�ض البحر( 	
• االإقليم اأو العمالة : عمالة	طنجة	ـ	اأ�شيـال	

تطوان	-	احل�شيمة • الوالية : جهة	طنجة	– 	

• املحت�شن : ات�شالت	املغرب	

• امتداد ال�شاطئ : 2,8	كلم	

• الرتدد على ال�شاطئ : -10000 12000	م�شطافا	يف	اليوم	

• اجلماعة: احل�رشية	طنجة	

• نوع ال�شاطئ : ح�رشي	

• تاريخ الزيارة : 09/	08	/	2016	

الثالثة	بعد	الزوال • �شاعة الزيارة : 	

حميط	ال�شاطئ 2 .

R ح�رشي نوع	ال�شاطئ	

جيدة •ال�شيانة والنظافة  	
• 	R وجود م�شاحات  خ�رشاء 

جيدة •ال�شي�نة :   	
جيد •الت�شوير  	

• 	T االأن�شطة امللوثة 

ال •وجود القمامات واحلاويات  	
ال •تفريغ القمامات واحلاويات  	

تعليقات	واقرتاحات

املنطقة اخللفية نظيفة يف طريق التهيئة.

Rالعدد: 3 قريبة من  مواقف	ال�شيارات	

ال�ش�طئ

• ك�فية العدد:500	 القدرة اال�شتيعابية 

اأر�ض فارغة •نوع مواقف ال�شيارات  	
•املنطقة املخ�ش�شة للأ�شخا�ض 	

T ذوي االحتياجات اخلا�شة   

متو�شطة •ال�شيانة والنظافة  	
املحت�شن •اجلهة املكلفة  	

• 	T وجود القمامات واحلاويات 

• 	R تفريغ القمامات واحلاويات 

• 	T وجود حاويات للعزل االنتقائي 

• االإنارة 	

تعليقات	واقرتاحات

يجب تهييئ مواقف اأخرى لل�شيارات

ال يوجد الكورني�ش	

تعليقات	و	اقرتاحات

مت تهيئة موقف االأر�ض الفارغة  بقدرة ا�شتيعابية ت�شل اىل 2000 �شيارة حلل 

م�شكل االكتظاظ.

املعلومات	املل�شقة. 3

• على الطريق ملدخل  	R ا�شم ال�شاطئ 

ال�ش�طئ

• 	R ت�شميم ال�شاطئ 

ح • 	 R اإعلن نتائج مراقبة جودة مياه ال�شباحة 

غري حمينة هل يتم حتيينها؟   

•مكان االإعلن عن نتائج مراقبة جودة مياه ال�شباحة  	
اللوحة يف مدخل ال�شاطئ  

•اإعلن قواعد ال�شلوك والتوجيهات 	
R )القرارات البلدية(   

• 	T وجود ف�شاءات حممية على مقربة من ال�شاطئ 

• االإعلن عن برنامج االأن�شطة 	
T يف مو�شم اال�شطياف 

تعليقات	و	اقرتاحات

ت�شوير  جيد.

املنطقة	الرملية. 4

دقيق •نوع الرمل  	
• غري  Rالعدد:2 درج + 2	 ولوجيات �شهلة وموؤمنة 

مهي�أة

•املنطقة املخ�ش�شة للأ�شخا�ض 	
R ذوي االحتياجات اخلا�شة   

R�رشورية مهابط منا�شبة   

R�رشورية ولوجي�ت   

االغابة • 	R وجود مناطق ح�شا�شة 

ك�فية • Rالعدد: 40 	 وجود القمامات 

  • 	R تفريغ القمامات 

عدد املرات  : مرتان يف اليوم  

جيدة •ال�شيانة والنظافة   	
• املحت�شن	 اجلهة املكلفة 

يدوي  •نوع التنظيف  	
جيد •تنظيف الولوجيات  	

• املحت�شن	 اجلهة املكلفة 

• 	T وجود خميم اأو مقطورات 

• 	T وجود حيوانات يف ال�شاطئ 

• 	T وجود مباين على الرمال 

تعليقات	واقرتاحات

منطقة رملية نظيفة ت�شتوجب حتديد املناطق

�شعوبة ولوج االأ�شخا�ض ذوي االحتياجات اخلا�شة اإىل املنطقة الرملية.

التجهيزات. 5

• 	R مقر الوقاية املدنية 
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اأ�شقار

• 	R  مقر ال�رشطة والقوات امل�شاعدة 

R مركز االإ�شعافات االأولية 

R مرافق	النظافة	

• العدد: 2	 للرجال 

• العدد: 2	 للن�شاء 

R احلمامات	الر�شا�شة	

• العدد: 2	 للرجال 

• العدد: 2	 للن�شاء 

R	 تنظيف	مرافق	النظافة	

• متحركة 	R املراحي�ض 

• يف الهواء الطلق 	R احلمامات الر�شا�شة 

•مرافق النظافة خم�ش�شة للأ�شخا�ض 	
R متحركة 1  ذوي االحتياجات اخلا�شة   

• 	R مغا�شل االأرجل 

• 	T الربط ب�شبكة التطهري 

مفرغة • 	R حفر النفايات 

• 	R نافورات املاء 

• 	R  وجود مظلت �شم�شية ثابتة 

العدد 30، املحت�شن

• 	R حتديد املناطق 

تعليقات	و	اقرتاحات

جتهيزات جيدة

مرافق �شحية جيدة ولكن غري كافية 

ال�شالمة 6 .

املوارد	الب�رشية

 • 	R امل�شعفني البحريني 

وم غري كاف اإ طار   1  + العدد: 7 

• 	R م�شلحة االأمن 

العدد:  كاف القوات امل�شاعدة   

جيد •توزيع امل�شعفني البحريني  	

تعليقات	واقرتاحات

االمن دائم بال�شاطئ + )خيالة يف مو�شم ال�شيف(

املعدات

• 	R االإ�شارة اإىل حالة البحر 

• جتهيزات امل�شعفني البحريني  	
1/م ب  االنقاذ،  4 �شدريات  االإنقاذ،  7 عوامات  البدالت،  1/م ب 

ال�شفارات،1 املناظري، 7 املجادف، 1 اأبراج املراقبة باملظلة  

• زودياك  	1 معدات خا�شة للإنقاذ 

التغطية	ال�شحية

 • Rالعدد : 3	 الفريق الطبي 

الهلل االأحمر •االنتماء  	
• Rك�فية	  جتهيزات االإ�شعافات االأولية 

ميزان احلرارة الطبي 

•الغطاء الواقي )�شويف، ن�شف �شويف(، �رشير طبي، م�شدر للأك�شجني 	
االأدوات امل�شتهلكة    

حمقنة ذات ا�شتعمال واحد، �شمادات، �شبارادرا مثقبة، القطن املا�ض

املنتجات ال�شيدلية    

Rك�فية  املواد املطهرة 

T  املواد املبنجة 

Rك�فية اأدوية امل�شتعجلت 

 • 	 T �شيارات االإ�شعاف 

الهاتف النقال • 	R و�شائل االت�شال 

• املراقبة ال�شحية 	

تعليقات	واقرتاحات

�شالمة	امل�شطاف	موؤمنة	ن�شبيا

التن�شيط	والرتبية	البيئية	:. 7

 • 	T التن�شيط 

• 	T الدوريات الريا�شية 

• 	T وجود املعار�ض وغريها  

• 	T وجود حديقة للألعاب 

•الرتبية البيئية 	
•حملة حت�شي�شية بال�رشاكة مع جمعيات     	
T اأو منظمات غري حكومية اأو جهات اأخرى 

تعليقات	واقرتاحات

غياب التن�شيط و التح�شي�ض البيئي رغم وجود املقر. 

التن�شيق	واللتزام. 8

• جزئي	 التن�شيق بني اجلماعة واملحت�شن 

تعليقات	واقرتاحات

مطلوب جمهودات م�شرتكة 

التن�شيق	واللتزام. 9

•م�شاكل ثانوية : 	
حتيني نتائج جودة مياه اال�شتحمام  

•م�شاكل مهمة : 	
يجب التفكري يف زيادة مرافق النظافة  و يف مواقف ال�شيارات  

جانب التن�شيط و التح�شي�ض البيئي منعدم.   
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T ال، نقطة �شلبية T ال، نقطة اإيجابية  R نعم، نقطة �شلبية  R نعم، نقطة اإيجابية  هل املعيار كايف؟ 

	جهة	املحيط	الأطل�شي	ال�شمايل

جتهيزات	املنطقة	اخللفية	لل�شاطئ 2 .

R مهي�أة املنطقة	اخللفية	لل�شاطئ	

• متو�شط  	R الت�شوير 

R ت�شوير الطريق    

R  ت�شوير عند مدخل ال�شاطئ 

• 	R وجود القمامات واحلاويات 

• نعم	  وجود مناطق ح�شا�شة 

غابة �شيندي باد 

• نعم	 وجود املعار�ض وغريها 

• ال	 وجود خميم اأو مقطورات 

• 	R االأن�شطة امللوثة 

متو�شطة •ال�شيانة والنظافة  	
تعليقات	واقرتاحات

�شيانة املنطقة اخللفية لل�شاطئ جيدة مقارنة بال�شنة املا�شية.

R على طول الكرني�ض مواقف	ال�شيارات	

ناق�ض •الت�شوير  	
• نوع مواقف ال�شيارات 	

قريب من ال�شاطئ، مهياأ ، غري كاف 

•املنطقة املخ�ش�شة للأ�شخا�ض 	
 T ذوي االحتياجات اخلا�شة   

• 	R وجود القمامات واحلاويات 

• 	R االإنارة 

تعليقات	واقرتاحات

يجب توفري اأماكن خم�ش�شة للأ�شخا�ض ذوي االحتياجات اخلا�شة.

يجب تعزيز الت�شوير..

موجود الكورني�ش	

• جيدة 	R ال�شيانة والنظافة 

• متو�شطة 	R �شيانة واجهات املباين 

• حديقة 	R وجود ف�شاءات خ�رشاء 

• جيدة 	R ال�شي�نة 

• ناق�شة  	R املعلومات و الت�شوير  

• مبني 	R وجود مركز للإر�شادات 

• 	R وجود اأك�شاك 

• 	R وجود قمامات وحاويات 

• 	R االإنارة 

تعليقات	و	اقرتاحات

يجب حت�شني �شيانة ونظافة الكورني�ض وتعزيز الت�شوير ؛.

جتهيزات	ال�شاطئ. 3

R العدد: 26  ولوجيات	�شهلة	وموؤمنة	

• متو�شطة 	R ال�شيانة والنظافة 

•الولوجيات املخ�ش�شة للأ�شخا�ض 	
R العدد: 5  ذوي االحتياجات اخلا�شة   

R مهابط منا�شبة    

T ولوجيات )املمرات اخل�شبية(     

تعليقات	و	اقرتاحات

�رشورة و�شع الولوجيات )املمرات اخل�شبية( املخ�ش�شة للأ�شخا�ض ذوي   

االحتياجات اخلا�شة.

تواجد باعة املاأكوالت والباعة املتجولون بالولوجيات ؛   

يتم اعادة تهيئة املمر املحادي ملقر الوقاية املدنية..  

احلمامات	الر�شا�شة

• R العدد: 31	 للرجال 

• R العدد: 31	 للن�شاء 

غري كافية )نهاية اال�شبوع(  

عمومي •نوعية احلمامات الر�شا�شة  	
• ال	 جمانا 

قار •نوعية املبنى   	
فوق الرمال •املوقع   	

• 	T نافورات املاء 

• 	R مغا�شل االأرجل 

• 	R الربط ب�شبكة التطهري 

متو�شطة، ناق�شة •احلالة العامة للحمامات الر�شا�شة  	
•احلمامات الر�شا�شة خم�ش�شة 	

• 	T  للأ�شخا�ض ذوي االحتياجات اخلا�شة 

تعليقات	و	اقرتاحات

احلمامات الر�شا�شة فوق الرمال يف الهواء الطلق  

احلالة العامة للحمامات والر�شا�شات �شيئة ؛  

�رشورة اإن�شاء حمامات للأ�شخا�ض ذوي االحتياجات اخلا�شة.  

R مرافق	النظافة	

• ، غري كافية  العدد: 14	 للرجال 

عني الذئاب

معلومات	عامة 1 .

• ا�شم ال�شاطئ : عني	الذئاب	

• االإقليم اأو العمالة : مقاطعات	الدار	البي�شاء	انفا	

• الوالية : جهة	الدار	البي�شاء	-	�شطات	

املكتب	الوطني	للكهرباء	و	املاء	ال�شالح	لل�رشب •  املحت�شن : 	

)قطاع	الكهرباء(

• امتداد ال�شاطئ : 3	كلم	

 • الرتدد على ال�شاطئ : 100000م�شطاف/اليوم	)150000	

م�شطاف/اليوم	نهاية	ال�شبوع(.

• نوع ال�شاطئ : ح�رشي	

• اجلماعة: الدار	البي�شاء	الكربى	

• تاريخ الزيارة : 26/07/2016 	

	دقيقة • �شاعة الزيارة : احلادية	�شباحا	و30	
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عني الذئاب

• العدد: 14 ، غري كافية 	 للن�شاء 

عمومي •نوعية مرافق النظافة  	
• ال	  جمانا 

قار •نوعية املبنى  	
فوق الرمال •املوقع   	

• غري ذلك : احلفر 	R الربط ب�شبكة التطهري 

متو�شطة •احلالة العامة ملرافق النظافة  	
•مرافق النظافة خم�ش�شة للأ�شخا�ض 	

R ال ي�شتجيب للمعايري ذوي االحتياجات اخلا�شة   

تعليقات	و	اقرتاحات

بيع املاأكوالت قرب املرافق ال�شحية.  

احلالة العامة للمرافق ال�شحية ب�شفة عامة ناق�شة اىل �شيئة؛  

تدبري �شيء لبع�ض املرافق ال�شحية واحلمامات الر�شا�شة؛  

املنطقة	الرملية

دقيق •نوع الرمل  	
• 	R وجود القمامات و احلاويات 

• العدد: جد كثرية 	R وجود مظلت �شم�شية ثابتة: 

• مت و�شعها من طرف  	
القطاع اخلا�ض )التدبري املفو�ض(

• 	R وجود مباين على الرمال 

نعم كثبان رملية،  • وجود مناطق ح�شا�شة  	

والنباتات احليوانات   

• 	R وجود حيوانات يف ال�شاطئ 

تعليقات	واقرتاحات

اخلوا�ض الذين ي�شتغلون املنطق الرملية  ال يحرتمون امل�شاحة

املخ�ش�شة لذلك.

يجب منع دخول احليوانات اىل ال�شاطئ

البحر 

اأ ، ب •جودة مياه ال�شباحة  	
• 	T حتديد املناطق 

تعليقات	واقرتاحات

يتم ن�رش جودة مياه اال�شتحمام.

ال�شيانة	و	النظافة. 4

اخلوا�ض )التدبري املفو�ض( اجلهة	املكلفة	

متو�شط •تنظيف اجلهة اخللفية لل�شاطئ  	
• 	94 عدد القمامات: 

متو�شط •تنظيف مواقف ال�شيارات  	
• 	70 عدد القمامات: 

متو�شط •تنظيف الفظاءات اخل�رشاء  	
متو�شط •تنظيف الولوجيات  	

• 	56 عدد القمامات: 

ناق�ض ، ميكانيكيي •تنظيف الرمال  	
• 	130 عدد القمامات: 

• 	T وجود حاويات للعزل االنتقائي 

• مرات يف اليوم 	3 تفريغ القمامات 

تعليقات	واقرتاحات

�شيانة ونظافة بع�ض املرافق ناق�شة. .

R �شيانة	التجهيزات	

• متو�شط 	R املرافق ال�شحية للرجال 

• متو�شط 	R املرافق ال�شحية للن�شاء 

اخلوا�ض •اجلهة املكلفة  	
• متو�شط 	R احلمامات الر�شا�شة للرجال 

• متو�شط 	R احلمامات الر�شا�شة للن�شاء 

اخلوا�ض •اجلهة املكلفة  	
تعليقات	واقرتاحات

�شيانة بع�ض املرافق ال�شحية واحلمامات الر�شا�شة جيدة؛.

ال�شالمة. 5

R مركز	الوقاية	املدنية	

• ، كاف 	57 املوارد الب�رشية ـ عدد امل�شعفني البحريني 

10 عدد اأفراد الوقاية املدنية   

• الرايات ، ال يحرتم 	R االإ�شارة اإىل حالة البحر 

•جتهيزات امل�شعفني البحريني  	
اأبراج   7  ، االإنقاذ  12 �شدريات   ، االإنقاذ  21 عوامات   ، البدالت  1/م ب 

املراقبة ، 10 املجاديف، 6 لوحات ، 1/م ب ال�شفارات، 2 املناظري 

• معدات خا�شة للإنقاذ  	
الدفع  رباعية  �شيارة  مائية،  دراجات   1  ، كواد   ، زورق   1

• و�شائل االت�شال  	
الهاتف النقال ، االت�شال الل�شلكي 

تعليقات	واقرتاحات

غياب ت�شوير منع ال�شباحة باالماكن اخلطرية.

يجب توفري ماأوى للمعدات اخلا�شة للإنقاذ.

ال�رشطة ، القوات  م�شلحة	الأمن	

امل�شاعدة

• و�شائل االت�شال  	
الهاتف النقال ، االت�شال الل�شلكي

تعليقات	واقرتاحات

تواجد خمافر لل�رشطة على طول ال�شاطئ؛

قوم فرق من اخليالة بدوريات بال�شاطئ..

R مركز	الإ�شعافات	الأولية	

ن • 	T الفريق الطبي 
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عني الذئاب

تعليقات	واقرتاحات

مركز االإ�شعافات االأولية مغلق.

املعلومات	املل�شقة 6 .

R اللوحة	الرئي�شية	

• 	R ا�شم ال�شاطئ 

مفاتيح وا�شحة  • 	 R ت�شميم ال�شاطئ 

ومقروءة

• 	T وجود ف�شاءات حممية على مقربة من ال�شاطئ 

• 	T اإعلن نتائج مراقبة جودة مياه ال�شباحة 

•اإعلن قواعد ال�شلوك والتوجيهات 	
R )القرارات البلدية(   

•االإعلن عن برنامج االأن�شطة 	
T يف مو�شم اال�شطياف   

التعليقات	والقرتاحات

املعلومات املل�شقة ناق�شة. 

تاأخر كبري يف و�شع اللوحة الرئي�شية واملل�شقات .

التن�شيط	والرتبية	البيئية	: 7 .

• 	T  التن�شيط 

اداعة ال�شاطئ ، حديقة للألعاب )خا�شة( ،

• 	T عر�ض ت�شميم ال�شاطئ 

•حملة حت�شي�شية بال�رشاكة مع جمعيات  	
T اأو منظمات غري حكومية    

تعليقات	واقرتاحات

غياب التح�شي�ض والرتبية البيئية .  

التن�شيق	واللتزام 8 .

متو�شط •التن�شيق بني اجلماعة واملحت�شن  	
تعليقات	واقرتاحات

�رشورة تعزيز التن�شيق بني خمتلف املتدخلني لتح�شني التدبري املندمج لل�شاطئ.

العناوين	وم�شادر	املعلومات

•اجلماعة :  	

عدي  ر�شيد اال�شم والن�شب :   

O661056562 الهاتف :   

•املحت�شن  	
كرمي حممد اال�شم والن�شب : 

0661611212 الهاتف :   

Krim@one.ma الربيد االلكرتوين :   

•ا�شيطا بلنكا  	
ر�شيد الوغبني اال�شم والن�شب :   

O677426201 الهاتف :   

احلالة	العامة	لل�شاطئ 9 .

م�شاكل	ثانوية	:

و�شع ماأوى للمعدات اخلا�شة للنقاد  -

منع ولوج الباعة املتجولون واحليوانات اىل ال�شاطئ  -

م�شاكل	مهمة	:

تعزيز التن�شيق بني خمتلف الفاعلني لتح�شني التدبري املندمج لل�شاطئ؛  -

فتح مركز اال�شعافات االولية  -

و�شع حد لل�شتغلل اأال قانوين للمنطقة الرملية،  -

ت�شوير االماكن اخلطرية لل�شباحة،  -

تعزيز ال�شيانة والنظافة بال�شاطئ؛  -

�شيانة ونظافة املرافق ال�شحية واحلمامات ومنع بيع املاأكوالت قربها ؛  -

و�شع املمرات اخل�شبية املخ�ش�شة للأ�شخا�ض ذوي االحتياجات اخلا�شة؛   -

و�شع حمامات خم�ش�شة للأ�شخا�ض ذوي االحتياجات اخلا�شة ؛  -

غياب التح�شي�ض والرتبية البيئية.  -

- تعزيز الت�شوير .
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T ال، نقطة �شلبية T ال، نقطة اإيجابية  R نعم، نقطة �شلبية  R نعم، نقطة اإيجابية  هل املعيار كايف؟ 

الدار البيضاء
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	جهة	املحيط	الأطل�شي	ال�شمايل

جتهيزات	املنطقة	اخللفية	لل�شاطئ 2 .

T غري مهياأة املنطقة	اخللفية	لل�شاطئ	

• متو�شط  	R الت�شوير 

R ت�شوير الطريق    

R  ت�شوير عند مدخل ال�شاطئ 

• 	R وجود القمامات واحلاويات 

 • نعم احليوانات والنباتات	 وجود مناطق ح�شا�شة 

• ال	 وجود املعار�ض وغريها 

• ال	 وجود خميم اأو مقطورات 

 • 	T االأن�شطة امللوثة 

تعليقات	واقرتاحات

املنطقة اخللفية لل�شاطئ غري مهية.

 R مواقف	ال�شيارات	

العدد: 01 وبجنبات اأر�شفة مدخل ال�شاطئ 

متو�شط  •الت�شوير  	
• نوع مواقف ال�شيارات 	

قريب من ال�شاطئ، اأر�ض حمددة  ، غري كاف 

•املنطقة املخ�ش�شة للأ�شخا�ض 	
R العدد: 2  ذوي االحتياجات اخلا�شة   

• 	R وجود القمامات واحلاويات 

• 	T االإنارة 

تعليقات	واقرتاحات

موقف ال�شيارات ال يت�شع اىل عدد امل�شطافني املتوافدين اىل ال�شاطئ.  

يجب احرتام االأماكن املخ�ش�شة للأ�شخا�ض ذوي االحتياجات اخلا�شة..  

ال يوجد الكورني�ش	

تعليقات	و	اقرتاحات

وجود مركز للإر�شادات باملنطقة الرملية.

جتهيزات	ال�شاطئ. 3

R العدد: 1  ولوجيات	�شهلة	وموؤمنة	

• جيدة 	R ال�شيانة والنظافة 

•الولوجيات املخ�ش�شة للأ�شخا�ض 	
R العدد: 1  ذوي االحتياجات اخلا�شة   

R مهابط منا�شبة    

R ولوجيات )املمرات اخل�شبية(     

تعليقات	و	اقرتاحات

مولج واحد غري كايف لل�شاطئ، �رشورة تهيئ ولوجيات اخرى.

R احلمامات	الر�شا�شة	

 العدد: 04 يف الهواء الطلق، غري كافية

غري كافية )نهاية اال�شبوع(  

عمومي •نوعية احلمامات الر�شا�شة  	
• نعم	 جمانا 

• ر�ش��ش�ت متحرك ، 04	 نوعية املبنى  

فوق الرمال •املوقع   	
• 	T نافورات املاء 

• 	R مغا�شل االأرجل 

• 	T الربط ب�شبكة التطهري 

جيدة •احلالة العامة للحمامات الر�شا�شة  	
•احلمامات الر�شا�شة خم�ش�شة 	

Rالعدد: 4 للأ�شخا�ض ذوي االحتياجات اخلا�شة   

تعليقات	و	اقرتاحات

�شبيب املاء �شعيف.

احلمامات الر�شا�شة غري كافية.

R العدد: 9 مرافق	النظافة	

 • العدد: 4	 للرجال 

• العدد: 4 	 للن�شاء 

غري كافية)خلل نهاية االأ�شبوع(  

عمومي •نوعية مرافق النظافة  	
• نعم	  جمانا 

قار •نوعية املبنى  	
فوق الرمال •املوقع   	

 • 	T الربط ب�شبكة التطهري 

جيدة •احلالة العامة ملرافق النظافة  	
•مرافق النظافة خم�ش�شة للأ�شخا�ض 	

R ذوي االحتياجات اخلا�شة   

ي�شتجيب للمعايري، العدد 4     

عني الذئاب امللحقة )مدام �شوال(

معلومات	عامة 1 .

• ا�شم ال�شاطئ : عني	الذئاب	امللحقة	)مدام	�شوال(	

• اجلماعة:    الدار البي�شاء انفا	

• االإقليم اأو العمالة : مقاطعات	الدار	البي�شاء	اأنفا		

• الوالية : جهة الدار	البي�شاء	-	�شطات	

“ • املحت�شن :مر�شى	املغرب  	

• امتداد ال�شاطئ : 1,5	كلم	

م�شطاف	يف	اليوم •  الرتدد على ال�شاطئ : 5000	

	خالل	عطلة	نهاية	ال�شبوع(.

• نوع ال�شاطئ : ح�رشي	

• اجلماعة: الدار	البي�شاء	انفا	

• تاريخ الزيارة : 26/07/2016 	

	دقيقة • �شاعة الزيارة : الرابعة	بعد	الزوال	و30	
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عني الذئاب امللحقة  مدام �شوال

تعليقات	و	اقرتاحات

احلالة العامة للمرافق ال�شحية جيدة ونظيف، لكن غري كافية.

مت تخ�شي�ض مرافق النظافة اخرى للأ�شخا�ض ذوي االحتياجات اخلا�شة.

املنطقة	الرملية

دقيق •نوع الرمل  	
• 	R وجود القمامات و احلاويات 

• 	R وجود مظلت �شم�شية ثابتة: 

•مت و�شعها من طرف    	
القطاع اخلا�ض )املقاهي واملتجولني(

• 	R وجود مباين على الرمال 

• كثبان رملية، احليوانات  نعم	 وجود مناطق ح�شا�شة  

والنباتات

• 	R وجود حيوانات يف ال�شاطئ 

تعليقات	واقرتاحات

ا�شتغلل ع�شوائي للمنطقة الرملية من طرف مكرتي املظلت ال�شم�شية.  

يجب منع دخول احليوانات اىل ال�شاطئ.  

تواجد الباعة املتجولون بال�شاطئ..  

البحر 

اأ ، ب •جودة مياه ال�شباحة  	
• 	T حتديد املناطق 

تعليقات	واقرتاحات

ال يتم ن�رش جودة مياه اال�شتحمام..  

ال�شيانة	و	النظافة. 4

اخلوا�ض اجلهة	املكلفة	

متو�شط •تنظيف اجلهة اخللفية لل�شاطئ  	
• )حاويات( 	02 عدد القمامات: 

متو�شط •تنظيف مواقف ال�شيارات  	
• 	1 عدد القمامات: 

متو�شط •تنظيف الولوجيات  	
• 	2 عدد القمامات: 

متو�شط ، يدوي  ،ميكانيكيي •تنظيف الرمال  	
• 	50 عدد القمامات: 

• 	T وجود حاويات للعزل االنتقائي 

مرتان يف اليوم •تفريغ القمامات  	

تعليقات	واقرتاحات

نظافة ال�شيانة متو�شطة.

يجب تعزيز النظافة وال�شيانة..

R �شيانة	التجهيزات	

• جيد 	R املرافق ال�شحية للرجال 

• جيد 	R املرافق ال�شحية للن�شاء 

اخلوا�ض  •اجلهة املكلفة  	
تعليقات	واقرتاحات

احلمامات الر�شا�شة توجد يف الهواء الطلق.  

نظافة و�شيانة املرافق ال�شحية مر�شية..  

ال�شالمة. 5

R مركز	الوقاية	املدنية	

• ، غري كاف 	16 املوارد الب�رشية ـ عدد امل�شعفني البحريني 

1 عدد اأفراد الوقاية املدنية   

• الرايات ، ال يحرتم 	R االإ�شارة اإىل حالة البحر 

•جتهيزات امل�شعفني البحريني  	
املراقبة  اأبراج   5  ، االإنقاذ  ،3 �شدريات  االإنقاذ  7 عوامات   ، البدالت  1/م ب 

، 10 املجاديف، 1/م بال�شفارات

الهاتف النقال  •و�شائل االت�شال  	
تعليقات	واقرتاحات

يتم ا�شتح�شار املعدات اخلا�شة للإنقاذ املتواجدة ب�شاطئ عني الذاب عند ال�رشورة..

ال�رشطة  م�شلحة	الأمن	

الهاتف النقال، القوات  •و�شائل االت�شال  	
امل�شاعدة      

تعليقات	واقرتاحات

عنا�رش االمن يتواجدون بال�شاطئ.

R مركز	الإ�شعافات	الأولية	

• 	T الفريق الطبي 

تعليقات	واقرتاحات

مركز االإ�شعافات االأولية مغلق.

عند ال�رشورة يتم ا�شتح�شار �شيارة اال�شعاف التابعة للوقاية املدنية..

املعلومات	املل�شقة 6 .

R اللوحة	الرئي�شية	

• 	R ا�شم ال�شاطئ 

• مفاتيح وا�شحة  	R ت�شميم ال�شاطئ 

ومقروءة

• 	T وجود ف�شاءات حممية على مقربة من ال�شاطئ 

• 	T اإعلن نتائج مراقبة جودة مياه ال�شباحة 

•اإعلن قواعد ال�شلوك والتوجيهات 	
R )القرارات البلدية(   

•االإعلن عن برنامج االأن�شطةيف 	
 R  مو�شم اال�شطياف 

مكان االإعلن: مدخل ال�شاطئ  
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	جهة	املحيط	الأطل�شي	ال�شمايل
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عني الذئاب امللحقة  مدام �شوال

اأماكن اأخري لتعليق املعلومات     

مركز املعلومات، ق�شاء الرتفيه ، اللوحة الرئي�شية

التعليقات	والقرتاحات

املعلومات واملل�شقات مر�شية...

التن�شيط	والرتبية	البيئية	: 7 .

• 	R  التن�شيط 

اداعة ال�شاطئ ، حديقة للألعاب ، الدوريات الريا�شية ، اأورا�ض لر�شم

• 	R عر�ض ت�شميم ال�شاطئ 

• الرتبية البيئية 	

عر�ض اأفلم  فيديو  حول البيئة ، اأن�شطة بيئية  
•حملة حت�شي�شية بال�رشاكة مع  	

.R جمعيات اأو منظمات غري حكومية    

تعليقات	واقرتاحات

املنطقة املخ�ش�شة للتن�شيط والرتبية على البيئة مت جتديدها.  

وقت الزيارة مل يتم بعد و�شع املل�شقات وكذا بداأ التن�شيط والرتبية البيئية.  

التن�شيق	واللتزام 8 .

جيد •التن�شيق بني اجلماعة واملحت�شن  	
تعليقات	واقرتاحات

يجب	تعزيز	التن�شيق	بني	خمتلف	الفاعلني	بال�شاطئ 	

اجلماعة : 

بعدي  ر�شيد اال�شم والن�شب :   

O661056562 الهاتف :   

الوقاية املدنية   

ن�شري اال�شم والن�شب :   

O663395207 الهاتف :   

املحت�شن   

عزيز ال�شايح اال�شم والن�شب :   

066303036 الهاتف :   

0522137910 لفاك�ض :   

asayeh@marsamaroc.com.ma: الربيد االلكرتوين  

•�شيطا  	
ر�شيد الوغبني اال�شم والن�شب :   

O677426201 الهاتف :   

احلالة	العامة	لل�شاطئ 9 .

م�شاكل	ثانوية	:

البدء مبكرا يف و�شع اللوحات املل�شقة وولوجيات لل�شخا�ض ذوي    

االحتياجات اخلا�شة وان�شطة الرتبية على البيئة  

منع الوقوف باالماكن املخ�ش�شة لل�شخا�ض ذوي االحتياجات اخلا�شة  

تهيئة  املنطقة اخللفية لل�شاطئ  

تعزيز الر�شا�شات والرفع من �شبيب املاء.  

ن�رش وحتيني جودة مياه اال�شتحمام.  

فتح مركز اال�شعافات االولية  

الولوجيات املخ�ش�شة لل�شخا�ض ذوي االحتياجات اخلا�شة يجب ان تكون    

على نف�ض م�شتوى الر�شيف عتد مدخل ال�شاطئ لت�شهيل ولوجهم.  

تعزيز نظافة و�شيانة ال�شاطئ.  

تعزيز التن�شيق بني خمتلف الفاعلني بال�شاطئ.  

تهيئة ولوجيات اخرى.  

ت�شوير املناطق خطرية لل�شباحة.  



الدار البيضاء

بـاقـاسمصــول

الغابة الدبلواسية

رأس الرمل

بـريش

أصيــال املدينة الزرقاء

سيـدي قـاسم

مهديةموالي بوسلهام
األممسال

العرائش

ميامي

 األميراالت
جبيلة

الوليدية

احلوزية

الرباط - حسان

سيدي عابداجلديدة

سيدي بوزيد

واد مرزكزناتة الكبرى

لالمرمي

داهومي

مانسمان
سابليت

بالوما -والد حممون
عني الذئاب

فالدور الكبير 

كونطر بوندي

سيد العابد
الرمال الذهبية

الهرهورة
كيفيل

  متارة

سيدي رحال

 احملمدية

شاطئ الصخيرات
مدام شوالبوزنيقة

اجلديدة

احملمديةمتارة

الرباط

طنجة

رميالت

سيدي مغيت 

تاحدارت

أشكار

احملمدية
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T ال، نقطة �شلبية T ال، نقطة اإيجابية  R نعم، نقطة �شلبية  R نعم، نقطة اإيجابية  هل املعيار كايف؟ 

	جهة	املحيط	الأطل�شي	ال�شمايل

جتهيزات	املنطقة	اخللفية	لل�شاطئ 2 .

R مهي�أة املنطقة	اخللفية	لل�شاطئ	

جيد •الت�شوير  	
R ت�شوير الطريق    

R ت�شوير عند مدخل ال�شاطئ 

• 	R وجود القمامات واحلاويات 

كثبان رملية • نعم 	 وجود مناطق ح�شا�شة 

• ال	 وجود املعار�ض وغريها 

• ال	 وجود خميم اأو مقطورات 

واد حللو • 	R االأن�شطة امللوثة 

متو�شطة •ال�شيانة والنظافة  	
تعليقات	واقرتاحات

�شيانة ونظافة املنطقة اخللفية لل�شاطئ  جيدة .

R العدد: 2 مواقف	ال�شيارات	

جيد •الت�شوير  	
•نوع مواقف ال�شيارات  	

قريب من ال�شاطئ،مهياأ، اأر�ض حمددة، غري كاف عدد االأماكن: حوايل   

�شيارة  700
•املنطقة املخ�ش�شة للأ�شخا�ض 	

T ذوي االحتياجات اخلا�شة   

• 	R وجود القمامات واحلاويات 

• 	R االإنارة 

تعليقات	واقرتاحات

يجب تهيئة اأماكن ال�شيارات خم�ش�شة للأ�شخا�ض ذوي االحتياجات اخلا�شة..

موجود الكورني�ش	

جيدة •ال�شيانة والنظافة  	
متو�شطة •�شيانة واجهات املباين  	

• ال	 وجود فظاءات خ�رشاء 

جيدة •املعلومات و الت�شوير  	
Rمبني وجود مركز للإر�شادات   

• 	T وجود اأك�شاك 

• 	R وجود قمامات وحاويات 

• 	R االإنارة 

تعليقات	و	اقرتاحات

�شيانة ونظافة الكورني�ض جيدة .

جتهيزات	ال�شاطئ. 3

R العدد: 6 ولوجيات	�شهلة	وموؤمنة	

جيدة •ال�شيانة والنظافة  	
•الولوجيات املخ�ش�شة للأ�شخا�ض 	

R العدد: 1، مهابط  ذوي االحتياجات اخلا�شة   

منا�شبة

R ولوجيات )املمرات اخل�شبية(   

R احلمامات	الر�شا�شة	

• ك�فية العدد: 7	 للرجال 

• ك�فية العدد: 7	 للن�شاء 

عمومي • نوعية احلمامات الر�شا�شة  	
• نعم	 جمانا 

قار •نوعية املبنى   	
الكورني�ض •املوقع   	

• 	R نافورات املاء 

• 	T مغا�شل االأرجل 

• 	T الربط ب�شبكة التطهري 

جيدة •احلالة العامة للحمامات الر�شا�شة  	
•احلمامات الر�شا�شة خم�ش�شة 	

ي�شتجيب للمعايري • 	R للأ�شخا�ض ذوي االحتياجات اخلا�شة 

تعليقات	و	اقرتاحات

�شيانة احلمامات و الر�شا�شات جيدة.

R مرافق	النظافة	

• ك�فية العدد: 7	 للرجال 

• العدد: 7 ك�فية	 للن�شاء 

عمومي •نوعية مرافق النظافة  	
• نعم	 جمانا 

قار •نوعية املبنى  	
الكورني�ض •املوقع   	

• 	T الربط ب�شبكة التطهري 

جيدة •احلالة العامة ملرافق النظافة  	
•مرافق النظافة خم�ش�شة للأ�شخا�ض 	

Rالعدد: 2 ذوي االحتياجات اخلا�شة   

اأ �شيــال

معلومات	عامة 1 .

• ا�شم ال�شاطئ : اأ�شيــال	

• االإقليم اأو العمالة : عمالة	طنجـة	ـ	اأ�شيال	

طنجة-	تطوان-	احل�شيمة • الوالية : جهة 	

• املحت�شن : املكتب	الوطني	لل�شكك	احلديدية	

• امتداد ال�شاطئ : 5		كلم	

• الرتدد على ال�شاطئ : 000 15	م�شطاف	يف	اليوم	

• نوع ال�شاطئ : ح�رشي	

• اجلماعة: احل�رشية	لأ�شيــال	

• تاريخ الزيارة : 20/07/2016			و	23/07/2016   	

احلادية	ع�رشة	والن�شف	�شباحا • �شاعة الزيارة : 	
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�شيــال اأ

تعليقات	و	اقرتاحات

نظافة و�شيانة املرافق جيدة.

املنطقة	الرملية

دقيق •نوع الرمل  	
• 	R وجود القمامات و احلاويات 

مرتان يف اليوم • 	R تفريغ القمامات 

 • Rالعدد + 30	 وجود مظلت �شم�شية ثابتة 

املحت�شن، القطاع اخلا�ض •مت و�شعها من طرف  	
• 	T وجود مباين على الرمال 

كثبان رملية • نعم 	 وجود مناطق ح�شا�شة  

• 	T وجود حيوانات يف ال�شاطئ 

تعليقات	واقرتاحات

املنطقة الرملية نظيفة.

البحر 

اأ •جودة مياه ال�شباحة  	
• ممرات الولوج 	R حتديد املناطق 

• 	R هل يتم احرتامه؟ 

تعليقات	واقرتاحات

نتائج جودة مياه ال�شباحة مل�شقة

ال�شيانة	و	النظافة. 4

اجلماعة,	املحت�شن اجلهة	املكلفة	

متو�شط •تنظيف اجلهة اخللفية لل�شاطئ  	
متو�شط •تنظيف مواقف ال�شيارات  	

• 	10 + عدد القمامات:  

متو�شط •تنظيف الفظاءات اخل�رشاء  	
جيد  •تنظيف الولوجيات  	

متو�شط ، يدوي •تنظيف الرمال  	
• الورق والورق املقوى،  	R وجود حاويات للعزل االنتقائي 

الزجاج

مرة واحدة يف اليوم •تفريغ القمامات  	

تعليقات	واقرتاحات

وجود حاويات للعزل االنتقائي يف املنطقة الرملية واأمام الباب الرئي�شي لل�شاطئ:

 يجب و�شع قمامات النفايات املنزلية يف مواقف ال�شيارات. .

R �شيانة	التجهيزات	

جيد •املرافق ال�شحية للرجال  	
جيد • املرافق ال�شحية للن�شاء  	

املحت�شن جلهة املكلفة: 

جيد •احلمامات الر�شا�شة للرجال  	
جيد • احلمامات الر�شا�شة للن�شاء  	

املحت�شن جلهة املكلفة: 

تعليقات	واقرتاحات

�شيانة ونظافة املرافق ال�شحية واحلمامات  جيدة.

ال�شالمة. 5

R مركز	الوقاية	املدنية	

• ك�ف  	15 املوارد الب�رشية ـ عدد امل�شعفني البحريني 

1 عدد اأفراد الوقاية املدنية   

• املل�شقات 	R االإ�شارة اإىل حالة البحر 

• جتهيزات امل�شعفني البحريني  	
البدالت ، 9 عوامات االإنقاذ، 5 �شدريات االنقاذ ،ال�شفارات، املناظري، 

املجادف، اأبراج املراقبة، لوحات

• دراجات مائية 1 زوارق، 1	 معدات خا�شة للإنقاذ 

الهاتف الثابت ، الهاتف  •و�شائل االت�شال  	
النقال

تعليقات	واقرتاحات

يجب تزويد ال�شاطئ  باأبراج املراقبة ورايات االإ�شارة اإىل حالة البحر .

ال�رشطة, القوات امل�شاعدة م�شلحة	الأمن	

الهاتف النقال • و�شائل االت�شال 	

تعليقات	واقرتاحات

�شاطئ موؤمن.

R مركز	الإ�شعافات	الأولية	

املمر�ض • 	R الفريق الطبي 

الهلل االأحمر املغربي  •االنتماء  	

ك�فية • 	R جتهيزات االإ�شعافات االأولية 

•  املعدات 	

ال�شماع ، ميزان احلرارة الطبي، علبة للجراحات ال�شغرية من 

االنوك�ض،اجلبرية، الغطاء الواقي )�شويف، ن�شف �شويف(، �رشيرطبي، 

م�شدر للأك�شجني

•  االأدوات امل�شتهلكة 	

حمقنة ذات ا�شتعمال واحد، �شمادات، �شبارادرا مثقبة، ببوغاز، القطن 

املا�ض

•  املنتجات ال�شيدلية 	

املواد املطهرة، املواداملبنجة، اأدوية امل�شتعجلت 

• 	R �شيارات االإ�شعاف 

الهاتف الثابت، الهاتف  •و�شائل االت�شال  	
النقال
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�شيــال اأ

تعليقات	واقرتاحات

مركز االإ�شعافات االأولية جمهز 

املعلومات	املل�شقة 6 .

R اللوحة	الرئي�شية	

• 	R ا�شم ال�شاطئ 

 • 	R  ت�شميم ال�شاطئ 

مفاتيح وا�شحة ومقروءة ، االإ�شارات

• 	T وجود ف�شاءات حممية على مقربة من ال�شاطئ 

• 	 R اإعلن نتائج مراقبة جودة مياه ال�شباحة 

نعم هل يتم حتيينها؟:   

•اإعلن قواعد ال�شلوك والتوجيهات 	
R )القرارات البلدية(   

•االإعلن عن برنامج االأن�شطة 	
R يف مو�شم اال�شطياف   

• اأماكن اأخري لتعليق املعلومات	

مركز الوقاية املدنية، مركز املعلومات  

التعليقات	والقرتاحات

يجب تغيري اللوحات الرئي�شية التي توجد عليها علمة اللواء االزرق وذلك ان �شاطئ 

اأ�شيلة ال يتوفر على هذا اللواء بر�شم هذه ال�شنة. . 

التن�شيط	والرتبية	البيئية	:. 7

 • 	R التن�شيط 

حديقة للألعاب، اأورا�ض الر�شم  غري دلك : م�شبح وقطار البيئة

• 	T عر�ض ت�شميم ال�شاطئ 

• 	R الرتبية البيئية  

عر�ض اأفلم  فيديو  حول البيئة، اأن�شطة بيئية  

•حملة حت�شي�شية بال�رشاكة مع جمعيات 	
R اأو منظمات غري حكومية    

ا�شم اجلمعية : جمعية ال�شطار ال�شغار  

تعليقات	واقرتاحات

القيام بعمليات التن�شيط  والتح�شي�ض والرتبية البيئية . 

التن�شيق	واللتزام. 8

• جيد	 التن�شيق بني اجلماعة واملحت�شن 

احلالة	العامة	لل�شاطئ. 9

•م�شاكل ثانوية : 	
يجب تقوية نظافة منطقة واد حللو واملر�شى.  

يجب تغيري اللوحات الرئي�شية.   

يجب اقتناء ال�شاطئ باأبراج املراقبة ورايات االإ�شارة اإىل حالة البحر  

.
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T ال، نقطة �شلبية T ال، نقطة اإيجابية  R نعم، نقطة �شلبية  R نعم، نقطة اإيجابية  هل املعيار كايف؟ 

الدار البيضاء

بـاقـاسمصــول

الغابة الدبلواسية

رأس الرمل

بـريش

أصيــال املدينة الزرقاء

سيـدي قـاسم

مهديةموالي بوسلهام
األممسال

العرائش

ميامي

 األميراالت
جبيلة

الوليدية

احلوزية

الرباط - حسان

سيدي عابداجلديدة

سيدي بوزيد

واد مرزكزناتة الكبرى

لالمرمي

داهومي

مانسمان
سابليت

بالوما -والد حممون
عني الذئاب

فالدور الكبير 

كونطر بوندي

سيد العابد
الرمال الذهبية

الهرهورة
كيفيل

  متارة

سيدي رحال

 احملمدية

شاطئ الصخيرات
مدام شوالبوزنيقة

اجلديدة

احملمديةمتارة

الرباط

طنجة

رميالت

سيدي مغيت 

تاحدارت

أشكار

احملمدية

	جهة	املحيط	الأطل�شي	ال�شمايل

بـاقـا�شم

معلومات	عامة 1 .

• ا�شم ال�شاطئ : بـاقـا�شم	

• االإقليم اأو العمالة : عمالة	طنجة	ـ	اأ�شيـال	

تطوان	-	احل�شيمة • الوالية : جهة طنجة	– 	

• املحت�شن : اماندي�ش	طنجة	

• امتداد ال�شاطئ : حوايل	0.8	كيلومرت		

• الرتدد على ال�شاطئ :  10000 12000	م�شطافا	يف	اليوم	

• نوع ال�شاطئ : ح�رشي	

• اجلماعة: احل�رشية	طنجة	

• تاريخ الزيارة : 09/	08	/	2016	

الواحدة	و	الن�شف	بعد	الزوال • �شاعة الزيارة : 	

حميط	ال�شاطئ 2 .

R ح�رشي نوع	ال�شاطئ	

جيدة •ال�شيانة والنظافة  	
• 	R وجود م�شاحات  خ�رشاء 

جيدة •ال�شي�نة :   	
جيد •الت�شوير  	

• 	T االأن�شطة امللوثة 

ال •وجود القمامات واحلاويات  	
ال •تفريغ القمامات واحلاويات  	

تعليقات	واقرتاحات

املنطقة اخللفية نظيفة يف طريق التهيئة.

Rالعدد: 1 قريبة من  مواقف	ال�شيارات	

ال�ش�طئ

• غري كافية    العدد:150	 القدرة اال�شتيعابية 

اأر�ض فارغة ملمتلك خا�ض •نوع مواقف ال�شيارات  	
•املنطقة املخ�ش�شة للأ�شخا�ض 	

T ذوي االحتياجات اخلا�شة   

متو�شطة •ال�شيانة والنظافة  	
اخلوا�ض •اجلهة املكلفة  	

• 	R وجود القمامات واحلاويات 

• R )االأكيا�ض البل�شتيكية(	 تفريغ القمامات واحلاويات 

• 	T وجود حاويات للعزل االنتقائي 

• 	T االإنارة 

تعليقات	واقرتاحات

يجب تهييئ مواقف اأخرى لل�شيارات

ال يوجد. الكورني�ش	

املعلومات	املل�شقة. 3

• على الطريق ملدخل  	R ا�شم ال�شاطئ 

ال�ش�طئ

• 	R ت�شميم ال�شاطئ 

• 	R اإعلن نتائج مراقبة جودة مياه ال�شباحة 

غري حمينة هل يتم حتيينها؟   

•مكان االإعلن عن نتائج مراقبة جودة مياه ال�شباحة  	
اللوحة يف مدخل ال�شاطئ  

•اإعلن قواعد ال�شلوك والتوجيهات 	
R )القرارات البلدية(   

• 	T وجود ف�شاءات حممية على مقربة من ال�شاطئ 

• االإعلن عن برنامج االأن�شطة 	
R يف مو�شم اال�شطياف 

تعليقات	و	اقرتاحات

ت�شوير  جيد جدا

املنطقة	الرملية. 4

دقيق •نوع الرمل  	
• غري مهياأة Rا1 درج + 1	 ولوجيات �شهلة وموؤمنة 

•املنطقة املخ�ش�شة للأ�شخا�ض 	
R ذوي االحتياجات اخلا�شة   

R�رشورية مهابط منا�شبة   

R�رشورية ولوجي�ت   

االغابة • 	R وجود مناطق ح�شا�شة 

ك�فية • Rالعدد: 30 	 وجود القمامات 

  • 	R تفريغ القمامات 

عدد املرات  : مرتان يف اليوم  

جيدة •ال�شيانة والنظافة   	
• املحت�شن و اجلماعة	 اجلهة املكلفة 

يدوي  + ميكانيكي  •نوع التنظيف  	
جيد •تنظيف الولوجيات  	

• املحت�شن	 اجلهة املكلفة 

• 	T وجود خميم اأو مقطورات 

• 	R وجود حيوانات يف ال�شاطئ 

• 	T وجود مباين على الرمال 

تعليقات	واقرتاحات

منطقة رملية نظيفة 

وجود قطيع من الكلب ال�شالة  يف املنطقة الرملية.

التجهيزات. 5

• 	R مقر الوقاية املدنية 

• 	R  مقر ال�رشطة والقوات امل�شاعدة 

R مركز االإ�شعافات االأولية 
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بـاقـا�شم

R مرافق	النظافة	

• العدد: 2	 للرجال 

• العدد: 2	 للن�شاء 

R احلمامات	الر�شا�شة	

• العدد: 2	 للرجال 

• العدد: 2	 للن�شاء 

R	 تنظيف	مرافق	النظافة	

• متحركة 	R املراحي�ض 

• يف الهواء الطلق 	R احلمامات الر�شا�شة 

•مرافق النظافة خم�ش�شة للأ�شخا�ض 	
R متحركة 1  ذوي االحتياجات اخلا�شة   

• 	R مغا�شل االأرجل 

• 	T الربط ب�شبكة التطهري 

مفرغة • 	R حفر النفايات 

• 	R نافورات املاء 

• 	R  وجود مظلت �شم�شية ثابتة 

العدد 40، املحت�شن

• 	R حتديد املناطق 

تعليقات	و	اقرتاحات

تتجهيزات جيدة

مرافق �شحية جيدة ولكن غري كافية  يف اأوقات الذروة 

ال�شالمة 6 .

املوارد	الب�رشية

 • 	R امل�شعفني البحريني 

وم غري كاف اإ طار   +1 العدد: 2 

•م�شلحة االأمن    	
القوات امل�شاعدة، العدد:  كاف

غري كاف •توزيع امل�شعفني البحريني  	
تعليقات	واقرتاحات

االمن دائم باملنطقة + )خيالة يف مو�شم ال�شيف(

املعدات

• 	T االإ�شارة اإىل حالة البحر 

• جتهيزات امل�شعفني البحريني  	
1/م ب  2 طويلة،   + دائرية   1 االإنقاذ  البدالت، عوامات  1/م ب 

ال�شفارات،1 املناظري، 1 اأبراج املراقبة باملظلة  

•معدات خا�شة للإنقاذ    	
املجاورة  ال�شواطئ  م�شرتكة بني  زودياك   1

التغطية	ال�شحية

 • Rالعدد : 7	 الفريق الطبي 

الهلل االأحمر •االنتماء  	
• Rك�فية	  جتهيزات االإ�شعافات االأولية 

ميزان احلرارة الطبي، الغطاء الواقي )�شويف، ن�شف �شويف(، �رشير طبي، 

م�شدر للأك�شجني

االأدوات امل�شتهلكة    

حمقنة ذات ا�شتعمال واحد، �شمادات، �شبارادرا مثقبة، القطن املا�ض

املنتجات ال�شيدلية    

Rك�فية  املواد املطهرة 

T  املواد املبنجة 

Rك�فية اأدوية امل�شتعجلت 

 • 	 T �شيارات االإ�شعاف 

الهاتف النقال • 	R و�شائل االت�شال 

• 	T املراقبة ال�شحية 

تعليقات	واقرتاحات

�شالمة	امل�شطاف	موؤمنة		مع	ح�شور	جيد	للهالل	الحمريف	الإ�شعافات	الأولية	

والتح�شي�ش	

التن�شيط	والرتبية	البيئية	:. 7

 • 	R التن�شيط 

• 	R الدوريات الريا�شية 

• 	R وجود املعار�ض وغريها  

• 	R وجود حديقة للألعاب 

مكتبة ايكولوجية، اأن�شطة  •الرتبية البيئية  	
بيئية

•حملة حت�شي�شية بال�رشاكة مع جمعيات     	
 R اأو منظمات غري حكومية اأو جهات اأخرى  

الهلل االحمر املغربي ) فرع طنجة(

•ا�شم احلملة )اأو احلملت(     	
:جماالت خمتلفة للتح�شي�ض  للمحافظة على البيئة والعتناء	بدوي	

الحتياجات	اخلا�شة

•-التن�شيط والرتبية البيئية ت�شهر عليه جمعية  »ال�شطار ال�شغار« )فرع  	

طنجة( يف جماالت بيئية خمتلفة

تعليقات	واقرتاحات

تن�شيط و حت�شي�ض بيئي جيد. 

التن�شيق	واللتزام. 8

• جيد	 التن�شيق بني اجلماعة واملحت�شن 

تعليقات	واقرتاحات

حمت�شن ن�شيط بهذا ال�شاطئ.

تن�شيق جيد بني جميع الفاعلني 

التن�شيق	واللتزام. 9

•م�شاكل ثانوية : 	
-وجود الباعة املتجولون وعدد كبري للمظلت والكرا�شي للكراء.  

•م�شاكل مهمة : 	
-حتيني نتائج جودة مياه اال�شتحمام  
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T ال، نقطة �شلبية T ال، نقطة اإيجابية  R نعم، نقطة �شلبية  R نعم، نقطة اإيجابية  هل املعيار كايف؟ 

الدار البيضاء

بـاقـاسمصــول

الغابة الدبلواسية

رأس الرمل

بـريش

أصيــال املدينة الزرقاء

سيـدي قـاسم

مهديةموالي بوسلهام
األممسال

العرائش

ميامي

 األميراالت
جبيلة

الوليدية

احلوزية

الرباط - حسان

سيدي عابداجلديدة

سيدي بوزيد

واد مرزكزناتة الكبرى

لالمرمي

داهومي

مانسمان
سابليت

بالوما -والد حممون
عني الذئاب

فالدور الكبير 

كونطر بوندي

سيد العابد
الرمال الذهبية

الهرهورة
كيفيل

  متارة

سيدي رحال

 احملمدية

شاطئ الصخيرات
مدام شوالبوزنيقة

اجلديدة

احملمديةمتارة

الرباط

طنجة

رميالت

سيدي مغيت 

تاحدارت

أشكار

احملمدية
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بـاقـا�شم

يجب التفكري يف زيادة مرافق النظافة و يف مواقف ال�شيارات  

م�شكل الكلب.   

العناوين	وم�شادر	املعلومات	:

الهمام )والية طنجة ( اال�شم والن�شب :  

الهاتف :  0661049578
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T ال، نقطة �شلبية T ال، نقطة اإيجابية  R نعم، نقطة �شلبية  R نعم، نقطة اإيجابية  هل املعيار كايف؟ 

	جهة	املحيط	الأطل�شي	ال�شمايل

	بعد	الزوال • �شاعة الزيارة : ال�شاعة	:	12		�شباحا	و		2		و	30	

جتهيزات	املنطقة	اخللفية	لل�شاطئ 2 .

R مهي�أة  املنطقة	اخللفية	لل�شاطئ	

جيد •الت�شوير	 	
• 	R ت�شوير	الطريق	

• 	R ت�شوير	عند	مدخل	ال�شاطئ	

• 	R وجود	القمامات	واحلاويات	

• 	T وجود	مناطق	ح�شا�شة	

ل •وجود	املعار�ش	وغريها	 	
ل •وجود	خميم	اأو	مقطورات	 	

• 	T الأن�شطة	امللوثة	

جيدة •ال�شيانة	والنظافة	 	
تعليقات	واقرتاحات

املنطقة	اخللفية	لل�شاطئ	مهياأة	ونظافة	جيدة	 	

R العدد: 6 مواقف	ال�شيارات	

جيد  •الت�شوير  	
بعيد عن ال�شاطئ، مهياأ،  •نوع مواقف ال�شيارات  	

ك�ف

•املنطقة املخ�ش�شة للأ�شخا�ض     	
R ذوي االحتياجات اخلا�شة 

• 	R وجود القمامات واحلاويات 

• 	R االإنارة 

تعليقات	واقرتاحات

ت�شوير  مواقف ال�شيارات ونظافة جيدة 

غري متوفر الكورني�ش	

جتهيزات	ال�شاطئ. 3

R العدد: 10+ ولوجيات	�شهلة	وموؤمنة	

متو�شطة •ال�شيانة والنظافة  	
•الولوجيات املخ�ش�شة للأ�شخا�ض 	

R العدد: 2 ذوي االحتياجات اخلا�شة   

T مهابط منا�شبة    

R ولوجي�ت    

تعليقات	واقرتاحات

يجب	اإعادة	تعديل	املهابط	لالأ�شخا�ش	ذوي	الحتياجات	اخلا�شة.

R احلمامات	الر�شا�شة	

• غري كافية العدد: 10	 للرجال 

• غري كافية العدد: 6	 للن�شاء 

عمومي • نوعية احلمامات الر�شا�شة  	
• ال 	 جمانا 

قار •نوعية املبنى   	
فوق الرمال  •املوقع   	

• 	R نافورات املاء 

• 	R مغا�شل االأرجل 

• 	R الربط ب�شبكة التطهري 

متو�شطة •احلالة العامة للحمامات الر�شا�شة  	
•احلمامات الر�شا�شة خم�ش�شة    	
T للأ�شخا�ض ذوي االحتياجات اخلا�شة 

R مرافق	النظافة	

• غري كافية العدد: 6	 للرجال 

• العدد: 6 غري كافية	 للن�شاء 

عمومي •نوعية مرافق النظافة  	
• ال 	 جمانا 

قار •نوعية املبنى  	
غري دلك   •املوقع   	

• 	R الربط ب�شبكة التطهري 

متو�شطة •احلالة العامة ملرافق النظافة  	
•مرافق النظافة خم�ش�شة للأ�شخا�ض 	

Rالعدد: 2 ذوي االحتياجات اخلا�شة   

تعليقات	واقرتاحات

نظافة	املرافق	ال�شحية	متو�شطة	وغري	كافية	.

املنطقة	الرملية

دقيق •نوع الرمل  	
• 	R وجود القمامات و احلاويات 

• مرتان يف اليوم 	R تفريغ القمامات 

 • 	R وجود مظلت �شم�شية ثابتة 

املحت�شن، القطاع اخلا�ض •مت و�شعها من طرف  	
• 	R وجود مباين على الرمال 

• ال	 وجود مناطق ح�شا�شة  

بوزنيقة

معلومات	عامة 1 .

بوزنيقة • ا�شم ال�شاطئ : 	

• االإقليم اأو العمالة : بن	�شليمان	

جهة	الدار	البي�شاء	-	�شطات • الوالية : 	

	املكتب	الوطني	للكهرباء	واملاء	ال�شالح	لل�رشب •  املحت�شن :	

	قطاع	املاء	

• نوع ال�شاطئ: ح�رشي	

• امتداد ال�شاطئ : 3كلم	

• الرتدد على ال�شاطئ : 000 15		م�شطاف	يف	اليوم	

• اجلماعة: بوزنيقة	

• تاريخ الزيارة : 6		و	7		/8/	2016     	
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بوزنيقة

• 	R وجود حيوانات يف ال�شاطئ 

تعليقات	واقرتاحات

يجب تطبيق احرتام علمات منع احليوانات على ال�شاطئ. 

البحر 

اأ •جودة مياه ال�شباحة  	
• ممرات الولوج 	R حتديد املناطق 

• 	R هل يتم احرتامه؟ 

ال�شيانة	و	النظافة. 4

املحت�شن اجلماعة,  اجلهة	املكلفة	

جيد  •تنظيف اجلهة اخللفية لل�شاطئ  	
جيد  •تنظيف مواقف ال�شيارات  	
جيد  •تنظيف الولوجيات  	

جيد، يدوي •تنظيف الرمال  	
• 	+60 عدد القمامات: 

• 	T وجود حاويات للعزل االنتقائي 

مرتان يف اليوم •تفريغ القمامات  	
تعليقات	واقرتاحات

نظ�فة ال�ش�طئ جيدة .

R �شيانة	التجهيزات	

جيد •املرافق ال�شحية للرجال  	
جيد • املرافق ال�شحية للن�شاء  	

اجلماعة، املحت�شن جلهة املكلفة: 

جيد •احلمامات الر�شا�شة للرجال  	
جيد • احلمامات الر�شا�شة للن�شاء  	

اجلماعة، املحت�شن جلهة املكلفة: 

تعليقات	واقرتاحات

يجب تقوية ال�شيانة والنظافة للمرافق ال�شحية واحلمامات على م�شتوى النقط التي 

تعرف عددا كبريا من امل�شطافني.

ال�شالمة. 5

R مركز	الوقاية	املدنية	

• غري كاف  	19 املوارد الب�رشية ـ عدد امل�شعفني البحريني 

2 عدد اأفراد الوقاية املدنية   

• الراي�ت 	R االإ�شارة اإىل حالة البحر 

• جتهيزات امل�شعفني البحريني  	
البدالت، عوامات االإنقاذ، �شدريات االنقاذ، ال�شفارات، املجادف، اأبراج 

املراقبة

زوارق، دراجات مائية •معدات خا�شة للإنقاذ  	
الهاتف النقال •و�شائل االت�شال  	

تعليقات	واقرتاحات

يجب تقوية عدد امل�شعفون البحريون.

الدرك, القوات امل�شاعدة م�شلحة	الأمن	

الهاتف النقال • و�شائل االت�شال 	

تعليقات	واقرتاحات

ال�شاطئ موؤمن. .

R مركز	الإ�شعافات	الأولية	

• املمر�ض 	R الفريق الطبي 

• 	R  االنتماء 

وزارة ال�شحة  

غري كافية  • 	R جتهيزات االإ�شعافات االأولية 

�رشير طبي • املعدات 	

•  االأدوات امل�شتهلكة 	

حمقنة ذات ا�شتعمال واحد، �شمادات، �شبارادرا مثقبة، القطن املا�ض

   • املنتجات ال�شيدلية	

اأدوية امل�شتعجلت ، املواد املطهرة

• 	R �شيارات االإ�شعاف 

اجلماعة  •االنتماء  	
الهاتف النقال •و�شائل االت�شال  	

تعليقات	واقرتاحات

مركز االإ�شعافات االأولية غري جمهز جيدا..

املعلومات	املل�شقة 6 .

R اللوحة	الرئي�شية	

• 	R ا�شم ال�شاطئ 

 • 	R  ت�شميم ال�شاطئ 

مفاتيح وا�شحة ومقروءة ، االإ�شارات

• 	R وجود ف�شاءات حممية على مقربة من ال�شاطئ 

• يتم حتيينها 	R اإعلن نتائج مراقبة جودة مياه ال�شباحة 

•اإعلن قواعد ال�شلوك والتوجيهات 	
R )القرارات البلدية(   

•االإعلن عن برنامج االأن�شطة 	
R يف مو�شم اال�شطياف   

• اأماكن اأخري لتعليق املعلومات	

مركز املعلومات  
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بوزنيقة

التن�شيط	والرتبية	البيئية	:. 7

• 	R  التن�شيط 

اإذاعة ال�شاطئ، الدوريات الريا�شية، حديقة للألعاب، اأورا�ض الر�شم 

• 	R عر�ض ت�شميم ال�شاطئ 

• 	R الرتبية البيئية  

مكتبة ايكولوجية، اأن�شطة بيئية  

•حملة حت�شي�شية بال�رشاكة مع جمعيات 	
R اأو منظمات غري حكومية    

ا�شم اجلمعية : جمعية مدر�شي العلوم احلياة و االأر�ض جمعية اأ�شدقاء   

لبن�شليمان  البيئة 

ا�شم احلملة :  التغريات املناخية )ال�شاحل، املاء، الغابات ...(   

التن�شيق	واللتزام 8 .

جزئي •التن�شيق بني اجلماعة واملحت�شن  	
تعليقات	واقرتاحات

تقوية التن�شيق بني خمتلف املتدخلني.

احلالة	العامة	لل�شاطئ. 9

•م�شاكل مهمة : 	
وجود عدد كبري من الكرا�شي واملظلت ال�شم�شية للكراء فوق ال�شاطئ.  

يجب تقوية التن�شيق بني اجلماعة واملحت�شن املتدخلني االخرين..
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T ال، نقطة �شلبية T ال، نقطة اإيجابية  R نعم، نقطة �شلبية  R نعم، نقطة اإيجابية  هل املعيار كايف؟ 

الدار البيضاء

بـاقـاسمصــول

الغابة الدبلواسية

رأس الرمل

بـريش

أصيــال املدينة الزرقاء

سيـدي قـاسم

مهديةموالي بوسلهام
األممسال

العرائش

ميامي

 األميراالت
جبيلة

الوليدية

احلوزية

الرباط - حسان

سيدي عابداجلديدة

سيدي بوزيد

واد مرزكزناتة الكبرى

لالمرمي

داهومي

مانسمان
سابليت

بالوما -والد حممون
عني الذئاب

فالدور الكبير 

كونطر بوندي

سيد العابد
الرمال الذهبية

الهرهورة
كيفيل

  متارة

سيدي رحال

 احملمدية

شاطئ الصخيرات
مدام شوالبوزنيقة

اجلديدة

احملمديةمتارة

الرباط

طنجة

رميالت

سيدي مغيت 

تاحدارت

أشكار

احملمدية

	جهة	املحيط	الأطل�شي	ال�شمايل

بـري�ض

معلومات	عامة 1 .

• ا�شم ال�شاطئ : بـري�ش	

• االإقليم اأو العمالة : عمالة	طنجة	ـ	اأ�شيـال	

طنجة	-تطوان-	احل�شيمة • الوالية : جهة 	

• املحت�شن : ات�شالت	املغرب	

• امتداد ال�شاطئ : 4		كلم	

	م�شطافا	يف	 • الرتدد على ال�شاطئ : ما	بني		000 10	و	000 15	

اليوم

• نوع ال�شاطئ : قروي	

• اجلماعة: اأقوا�ش	بري�ش	

• تاريخ الزيارة : 10	/	08	/	2016	

الرابعة	والن�شف • �شاعة الزيارة : 	

حميط	ال�شاطئ 2 .

قروي نوع	ال�شاطئ	

متو�شطة •ال�شيانة والنظافة  	
• 	T وجود م�شاحات  خ�رشاء 

ناق�شة •ال�شيانة :   	
متو�شط •الت�شوير  	

واد غريفة • 	R االأن�شطة امللوثة 

ال •وجود القمامات واحلاويات  	
ال •تفريغ القمامات واحلاويات  	

تعليقات	واقرتاحات

�رشورة تهيئة حميط ال�شاطئ: الولوجيات، ومواقف ال�شيارات، والت�شوير؛

انعدام القمامات؛

تتم النظافة من طرف ُعمال ال�شاطئ فقط. .

Rالعدد: 3 قريبة من  مواقف	ال�شيارات	

ال�ش�طئ

• غري كافية    العدد:100	 القدرة اال�شتيعابية 

اأر�ض فارغة ملمتلك خا�ض •نوع مواقف ال�شيارات  	
•املنطقة املخ�ش�شة للأ�شخا�ض 	

T ذوي االحتياجات اخلا�شة   

متو�شطة •ال�شيانة والنظافة  	
املحت�شن •اجلهة املكلفة  	
  • 	R وجود القمامات واحلاويات 

غري كافية، العدد :  1 حاوية من احلجم الكبري

• R عدد املرات: 1 / 3 ايام	 تفريغ القمامات واحلاويات 

• 	T وجود حاويات للعزل االنتقائي 

• 	T االإنارة 

تعليقات	واقرتاحات

مت اإجناز مواقف حمرو�شة لل�شيارات ب�رشاكة مع ملك االأرا�شي، وي�شتحب تهيئة 

مواقف لل�شيارات خا�شة بذوي االإحتياجات اخلا�شة.

ال يوجد. الكورني�ش	

املعلومات	املل�شقة. 3

• 	T ا�شم ال�شاطئ 

• 	T ت�شميم ال�شاطئ 

• 	T اإعلن نتائج مراقبة جودة مياه ال�شباحة 

•اإعلن قواعد ال�شلوك والتوجيهات 	
T )القرارات البلدية(   

• 	T وجود ف�شاءات حممية على مقربة من ال�شاطئ 

• االإعلن عن برنامج االأن�شطة 	
T يف مو�شم اال�شطياف 

تعليقات	و	اقرتاحات

توفري اإعلن واحد فقط ي�شري للطريق املتوفر عند مدخل ال�شاطئ.

املنطقة	الرملية. 4

دقيق •نوع الرمل  	
• 	R ولوجيات �شهلة وموؤمنة 

•املنطقة املخ�ش�شة للأ�شخا�ض 	
T ذوي االحتياجات اخلا�شة   

T مهابط منا�شبة   

T ولوجي�ت   

احليوانات و النباتات • 	R وجود مناطق ح�شا�شة 

• 	T وجود القمامات 

  • 	R تفريغ القمامات 

عدد املرات  : مرة يف االأ�شبوع  

جيدة •ال�شيانة والنظافة   	
• املحت�شن	 اجلهة املكلفة 

يدوي   •نوع التنظيف  	
جيد •تنظيف الولوجيات  	

• املحت�شن	 اجلهة املكلفة 

نعم، العدد: خوا�ض •وجود خميم اأو مقطورات  	
• 	R وجود حيوانات يف ال�شاطئ 

• 	T وجود مباين على الرمال 

تعليقات	واقرتاحات

منطقة رملية نظيفة 

منطقة رملية نظيفة من خلل  جمع يدوي للأكيا�ض البل�شتيكية؛

عدد من النفايات جتمع يف اأكيا�ض بل�شتيكية..

التجهيزات. 5

• 	T مقر الوقاية املدنية 

• 	T  مقر ال�رشطة والقوات امل�شاعدة 

T مركز االإ�شعافات االأولية  
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بـري�ض

T مرافق	النظافة	

T احلمامات	الر�شا�شة	

	 تنظيف	مرافق	النظافة	

• ناق�ض 	R املراحي�ض 

• جيد 	R احلمامات الر�شا�شة 

املحت�شن •اجلهة املكلفة:   	
•مرافق النظافة خم�ش�شة للأ�شخا�ض 	

T ذوي االحتياجات اخلا�شة    

• 	R مغا�شل االأرجل 

• 	T الربط ب�شبكة التطهري 

• 	T حفر النفايات 

• 	T نافورات املاء 

• 	R  وجود مظلت �شم�شية ثابتة 

القطاع اخلا�ض )املتعهد اأو غريه(

• 	R حتديد املناطق 

تعليقات	و	اقرتاحات

مراحي�ض غري م�شغلة؛

�رشورة  توفري مرافق �شحية نظرا للعدد املهم من امل�شطافني الذين يرتددون على 

هذا ال�شاطئ؛

انعدام اإعلن ي�شري اإىل جودة مياه البحر. 

ال�شالمة 6 .

املوارد	الب�رشية

• Rالعدد: 8 غري كاف	 امل�شعفني البحريني 

القوات امل�شاعدة،الدرك • 	R م�شلحة االأمن 

تعليقات	واقرتاحات

مطالبة امل�شعفني البحريني باإمدادهم باآليات االإنقاذ.

املعدات

• 	T االإ�شارة اإىل حالة البحر 

• جتهيزات امل�شعفني البحريني  	
ال�شفارات،  8 االنقاذ،  1 �شدريات  االإنقاذ،  2 عوامات  البدالت،   8

زوارق، كواد •معدات خا�شة للإنقاذ  	

التغطية	ال�شحية

• 	T الفريق الطبي 

• 	T جتهيزات االإ�شعافات االأولية 

االأدوات امل�شتهلكة    

حمقنة ذات ا�شتعمال واحد، �شمادات، �شبارادرا مثقبة، القطن املا�ض

املنتجات ال�شيدلية    

T  املواد املطهرة 

T  املواد املبنجة 

T اأدوية امل�شتعجلت 

 • 	 T �شيارات االإ�شعاف 

الهاتف النقال • 	R و�شائل االت�شال 

• 	T املراقبة ال�شحية 

تعليقات	واقرتاحات

�رشورة	اإن�شاء	مركز	�شحي؛

تكثيف	اجلهود		ل�شيانة	نظافة	ال�شاطئ.

 التن�شيط	والرتبية	البيئية	:
 • 	T التن�شيط 

• 	T الدوريات الريا�شية 

• 	T وجود املعار�ض وغريها  

• 	T وجود حديقة للألعاب 

• 	T الرتبية البيئية 

•حملة حت�شي�شية بال�رشاكة مع جمعيات     	
T اأو منظمات غري حكومية اأو جهات اأخرى  

تعليقات	واقرتاحات

ال يوجد اأي برنامج للتن�شيط. 

التن�شيق	واللتزام. 7

• متو�شط	 التن�شيق بني اجلماعة واملحت�شن 

تعليقات	واقرتاحات

حدف هده اجلملة .

تن�شيق جيد بني جميع الفاعلني 

التن�شيق	واللتزام. 8

•م�شاكل ثانوية : 	
-عدم وجود مركز �شحي؛  

عدم وجود مرافق �شحية ور�شا�شات؛  

عدم اإعلن  ي�شري اإىل نتائج جودة  مياه البحر؛  

عدم وجود اأي برنامج للتن�شيط؛  

عدم وجود ولوجيات لذوي االإحتياجات اخلا�شة؛  

نق�ض على م�شتوى االإعلن؛  

ولوجيات غري مهيئة؛  

• اختلالت واأعمال يجب ت�شحيحها قبل بداية مو�شم اال�شطياف : 	
�رشورة توفري مواقف اإ�شافية لل�شيارات وتخ�شي�ض مواقع خا�شة لذوي   

االإحتياجات اخلا�شة؛

تكثيف اجلهود ل�شيانة ونظافة ال�شاطئ نظرا الأنه وجهة �شنوية   

للم�شطافني.

تهيئة املرافق  
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T ال، نقطة �شلبية T ال، نقطة اإيجابية  R نعم، نقطة �شلبية  R نعم، نقطة اإيجابية  هل املعيار كايف؟ 

الدار البيضاء

بـاقـاسمصــول

الغابة الدبلواسية

رأس الرمل

بـريش

أصيــال املدينة الزرقاء

سيـدي قـاسم

مهديةموالي بوسلهام
األممسال

العرائش

ميامي

 األميراالت
جبيلة

الوليدية

احلوزية

الرباط - حسان

سيدي عابداجلديدة

سيدي بوزيد

واد مرزكزناتة الكبرى

لالمرمي

داهومي

مانسمان
سابليت

بالوما -والد حممون
عني الذئاب

فالدور الكبير 

كونطر بوندي

سيد العابد
الرمال الذهبية

الهرهورة
كيفيل

  متارة

سيدي رحال

 احملمدية

شاطئ الصخيرات
مدام شوالبوزنيقة

اجلديدة

احملمديةمتارة

الرباط

طنجة

رميالت

سيدي مغيت 

تاحدارت

أشكار

احملمدية

	جهة	املحيط	الأطل�شي	ال�شمايل

حميط	ال�شاطئ 2 .

قروي نوع	ال�شاطئ	

متو�شطة •ال�شيانة والنظافة  	
• 	T وجود م�شاحات  خ�رشاء 

متو�شطة •ال�شيانة :   	
ناق�ض •الت�شوير  	

• بقاية االك�شاك على  	R االأن�شطة امللوثة 

الرمال

ال •وجود القمامات واحلاويات  	
ال •تفريغ القمامات واحلاويات  	

تعليقات	واقرتاحات

غياب حاويات القمامة القارة

جمع االأزبال يتم بطريقة يدوية واأكيا�ض بلتيكية

يجب تعزيز تنظيف حميط ال�شاطئ و كذا عملية الت�شوير. .

Rالعدد: 1 قريبة من  مواقف	ال�شيارات	

ال�ش�طئ

• غري كافية    العدد:1000	 القدرة اال�شتيعابية 

اأر�ض فارغة •نوع مواقف ال�شيارات  	
•املنطقة املخ�ش�شة للأ�شخا�ض 	

T ذوي االحتياجات اخلا�شة   

ناق�شة •ال�شيانة والنظافة  	
اجلماعة + املحت�شن  •اجلهة املكلفة  	

• 	T وجود القمامات واحلاويات 

• 	T تفريغ القمامات واحلاويات 

• 	T وجود حاويات للعزل االنتقائي 

• 	T االإنارة 

تعليقات	واقرتاحات

يجب تهييئ اأماكن منا�شبة  خا�شة للأ�شخا�ض ذوي االحتياجات اخلا�شة.

ال يوجد. الكورني�ش	

املعلومات	املل�شقة. 3

• 	R ا�شم ال�شاطئ 

• 	T ت�شميم ال�شاطئ 

• 	T اإعلن نتائج مراقبة جودة مياه ال�شباحة 

•اإعلن قواعد ال�شلوك والتوجيهات 	

T )القرارات البلدية(   

• 	T وجود ف�شاءات حممية على مقربة من ال�شاطئ 

• االإعلن عن برنامج االأن�شطة 	
T يف مو�شم اال�شطياف 

تعليقات	و	اقرتاحات

ت�شوير ناق�ض جدا

املنطقة	الرملية. 4

دقيق •نوع الرمل  	
• Rالعدد: 1	 ولوجيات �شهلة وموؤمنة 

•املنطقة املخ�ش�شة للأ�شخا�ض 	
T ذوي االحتياجات اخلا�شة   

T مهابط منا�شبة   

T ولوجي�ت   

احليوانات و النباتات • 	R وجود مناطق ح�شا�شة 

• Rالعدد: 6	 وجود القمامات 

  • 	R تفريغ القمامات 

عدد املرات  : مرة يف االأ�شبوع  

متو�شطة  •ال�شيانة والنظافة   	
• اجلماعة+ املحت�شن 	 اجلهة املكلفة 

يدوي   •نوع التنظيف  	
متو�شط •تنظيف الولوجيات  	

• اجلماعة+ املحت�شن	 اجلهة املكلفة 

ال •وجود خميم اأو مقطورات  	
• 	T وجود حيوانات يف ال�شاطئ 

  • 	T وجود مباين على الرمال 

التفا�شيل: اأك�شاك من الق�شب

تعليقات	واقرتاحات

 تركيب االأك�شاك على الرمل بطريقة فو�شوية 

 عمال النظافة يبدلون جمهودا ملمو�شا

التجهيزات. 5

• 	T مقر الوقاية املدنية 

• 	T  مقر ال�رشطة والقوات امل�شاعدة 

T مركز االإ�شعافات االأولية  

املدينة  الزرقاء
 

معلومات	عامة 1 .

• ا�شم ال�شاطئ : املدينة	الزرقاء		

• االإقليم اأو العمالة : طنجة	اأ�شيلة.	

• الوالية : طنجة	– تطوان	-	احل�شيمة	

• املحت�شن : ات�شالت	املغرب	

• امتداد ال�شاطئ : حوايل	3	كلم	

• الرتدد على ال�شاطئ : 5000	م�شطاف	يوميا	

• نوع ال�شاطئ : قروي	

• اجلماعة: اأقوا�ش	بري�ش.	

• تاريخ الزيارة : 09/08/2016	

	ال�شاد�شة	بعد	الزوال	 • �شاعة الزيارة :	
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املدينة الزرقاء 

مرافق	النظافة	

مدخل ال�شاطئ •املوقع :  	
مغلقة •املراحي�ض  	

للرجال :  1  

للن�شاء :  1  

T احلمامات	الر�شا�شة	

	 تنظيف	مرافق	النظافة	

مغلقة •املراحي�ض  	
• 	T احلمامات الر�شا�شة 

•مرافق النظافة خم�ش�شة للأ�شخا�ض 	
T ذوي االحتياجات اخلا�شة    

• 	T مغا�شل االأرجل 

• 	T الربط ب�شبكة التطهري 

• مفرغة 	R حفر النفايات 

• 	T نافورات املاء 

• 	T  وجود مظلت �شم�شية ثابتة 

القطاع اخلا�ض )املتعهد اأو غريه(

• 	T حتديد املناطق 

تعليقات	و	اقرتاحات

�شاطئ بدون جتهيزات. 

ال�شالمة 6 .

املوارد	الب�رشية

• Rالعدد: 2 غري كاف	 امل�شعفني البحريني 

 • 	R م�شلحة االأمن 

القوات امل�شاعدة،الدرك، ك�ف

�شيئ •توزيع امل�شعفني البحريني  	
تعليقات	واقرتاحات

االمن دائم ولي�ض خمت�ض بال�شاطئ

املعدات

• 	T االإ�شارة اإىل حالة البحر 

• جتهيزات امل�شعفني البحريني  	
ال�شفارات، م   1/�ض  االإنقاذ،  2 عوامات  البدالت،  م   1/�ض 

• 	T معدات خا�شة للإنقاذ 

التغطية	ال�شحية

  • 	T الفريق الطبي 

• 	T جتهيزات االإ�شعافات االأولية 

االأدوات امل�شتهلكة    

حمقنة ذات ا�شتعمال واحد، �شمادات، �شبارادرا مثقبة، القطن املا�ض

املنتجات ال�شيدلية    

T  املواد املطهرة 

T  املواد املبنجة 

T اأدوية امل�شتعجلت 

 • 	 T �شيارات االإ�شعاف 

• 	T املراقبة ال�شحية 

تعليقات	واقرتاحات

عدم	كفاية		رجال	الإنقاذ	املتوفرين	حاليا	بال�شاطئ.

عدم	وجود	جتهيزات	ال�شاطئ

 التن�شيط	والرتبية	البيئية	:
 • 	T التن�شيط 

• 	T الدوريات الريا�شية 

• 	T وجود املعار�ض وغريها  

• 	T وجود حديقة للألعاب 

• 	T الرتبية البيئية 

•حملة حت�شي�شية بال�رشاكة مع جمعيات     	
T اأو منظمات غري حكومية اأو جهات اأخرى  

تعليقات	واقرتاحات

غياب التن�شيط و التح�شي�ض البيئي  

التن�شيق	واللتزام. 7

• جزئي	 التن�شيق بني اجلماعة واملحت�شن 

تعليقات	واقرتاحات

املحت�شن يهتم بالنظافة فقط

التن�شيق	واللتزام. 8

•م�شاكل ثانوية : 	
�رشورة تهيئة مراآب ال�شيارات

•م�شاكل مهمة 	
يجب حت�شني نظافة ال�شاطئ وتعزيز تنظيفه )حميط ال�شاطئ، املراآب و املنطقة 

الرملية لل�شاطئ(.

يجب تعزيز اأمن ال�شاطئ  ي�شتوجب تزويد مرافق النظافة املعطلة باملاء.  

بتزويده باملوارد الب�رشية و التقنية االزمة ل�شمان اأمنه.

عدم وجود املل�شقات و علمات الت�شوير البحري.

• اختلالت واأعمال يجب ت�شحيحها قبل بداية مو�شم اال�شطياف : 	
فتح املرافق ال�شحية يف وجه امل�شطافني  

العناوين	وم�شادر	املعلومات	:

•اال�شم والن�شب : الطيبي )�رشكة النظافة لفائدة ات�شاالت املغرب( 	
• الهاتف:  0615875848	
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كونطر بوندي
   

معلومات	عامة 1 .

كونطر	بوندي • ا�شم ال�شاطئ : 	

• االإقليم اأو العمالة : ال�شخريات	-	متارة	

جهة	الرباط	-	�شال	-	القنيطرة • الوالية : 	

•املحت�شن : البنك املغربي للتجارة اخلارجية  	
• امتداد ال�شاطئ : 0,6	كلم	

• الرتدد على ال�شاطئ : 10.000 – 8000	م�شطاف	يف	اليوم	

• اجلماعة: هرهورة	

• تاريخ الزيارة : 30	/07	/	2016	

الواحدة	بعد	الزوال • �شاعة الزيارة : 	

حميط	ال�شاطئ 2 .

Rح�رشي نوع	ال�شاطئ	

جيدة •ال�شيانة والنظافة  	
• ال	 وجود م�شاحات  خ�رشاء 

متو�شط •الت�شوير  	
• 	T االأن�شطة امللوثة 

• ك�فية Rالعدد :10	 وجود القمامات واحلاويات 

. مرة يف اليوم  • 	R تفريغ القمامات واحلاويات 

 غري ذلك: ح�شب الظروف

تعليقات	واقرتاحات

الت�شوير ناق�ض

الت�شوير ناق�ض  

حميط ال�شاطئ نظيف ن�شبيا  

R  .مواقف	ال�شيارات 

العدد: 1 قريبة من ال�شاطئ  

• غري كافية العدد: 30	 القدرة اال�شتيعابية 

مهياأ •نوع مواقف ال�شيارات  	
•املنطقة املخ�ش�شة للأ�شخا�ض 	

T ذوي االحتياجات اخلا�شة   

جيدة •ال�شيانة والنظافة  	
اجلماعة •اجلهة املكلفة  	

• غري كافية Rالعدد:1	 وجود القمامات واحلاويات 

. مرة يف اليوم  • 	R تفريغ القمامات واحلاويات 

 غري ذلك: ح�شب الظروف

• 	T وجود حاويات للعزل االنتقائي 

• 	T االإنارة 

تعليقات	واقرتاحات

طاقة ا�شتيعابية غري كافية  

عدم تخ�شي�ض اأماكن للأ�شخا�ض ذوي االحتياجات اخلا�شة.  

غري متوفر الكورني�ش	

املعلومات	املل�شقة. 3

• 	R ا�شم ال�شاطئ 

• 	R ت�شميم ال�شاطئ 

• 	R مفاتيح وا�شحة ومقروءة 

• 	R االإ�شارات 

• 	R اإعلن نتائج مراقبة جودة مياه ال�شباحة 

نعم هل يتم حتيينها؟   

•مكان االإعلن عن نتائج  	
اللوحة   مراقبة جودة مياه ال�شباحة   

•اإعلن قواعد ال�شلوك والتوجيهات 	
R )القرارات البلدية(   

• 	T وجود ف�شاءات حممية على مقربة من ال�شاطئ 

• االإعلن عن برنامج االأن�شطة  	
T يف مو�شم اال�شطياف 

تعليقات	و	اقرتاحات

حتيني نتائج مراقبة جودة مياه ال�شباحة  

نق�ض يف الت�شوير  .  

املنطقة	الرملية. 4

دقيق •نوع الرمل  	
• Rالعدد : 3	 ولوجيات �شهلة وموؤمنة 

•املنطقة املخ�ش�شة للأ�شخا�ض 	
ذوي االحتياجات اخلا�شة    

T�رشورية مهابط منا�شبة   

T�رشورية ولوجي�ت   

• ال	 وجود مناطق ح�شا�شة 

ك�فية • Rالعدد: 15 غري 	 وجود القمامات 

• مرة يف اليوم  	R تفريغ القمامات 

غري ذلك :ح�شب الظروف 

جيدة •ال�شيانة والنظافة   	
اخلوا�ض •اجلهة املكلفة  	

مزدوج •نوع التنظيف  	
متو�شط •تنظيف الولوجيات  	

اخلوا�ض اخلوا�ض +  •اجلهة املكلفة  	
اجلماعة

 • 	T  وجود خميم اأو مقطورات 

العدد: 1 )خا�ض باأبناء ال�رشطة(

• 	T وجود حيوانات يف ال�شاطئ 

• 	T وجود مباين على الرمال 
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كونطر بوندي   

تعليقات	واقرتاحات

غياب الولوجيات املخ�ش�شة للأ�شخا�ض ذوي االحتياجات اخلا�شة  

يجب تعزيز ال�شيانة والنظافة.  

التجهيزات. 5

• 	R مقر الوقاية املدنية 

خيمة احلالة العامة :   

• 	T مقر ال�رشطة والقوات امل�شاعدة 

• 	T مركز االإ�شعافات االأولية 

Rفوق	الرمال مرافق	النظافة	

• غريكافية العدد: 5	 للرجال 

• العدد: 5 غريكافية	 للن�شاء 

 R احلمامات	الر�شا�شة	

• غريكافية العدد: 4	 للرجال 

• غريكافية العدد: 4	 للن�شاء 

تنظيف	مرافق	النظافة	

متو�شط •املراحي�ض  	
متو�شط • احلمامات الر�شا�شة  	

اخلوا�ض

•مرافق النظافة خم�ش�شة للأ�شخا�ض 	
T ذوي االحتياجات اخلا�شة   

• 	T مغا�شل االأرجل 

• 	T الربط ب�شبكة التطهري 

مفرغة • 	R حفر النفايات 

• 	T نافورات املاء 

• 	T وجود مظلت �شم�شية ثابتة 

• 	T حتديد املناطق 

تعليقات	و	اقرتاحات

مرافق النظافة غري كافية بعيدة عن امل�شطافني  

وجوب اإ�شافة مرافق النظافة اأخرى  

غياب التجهيزات املخ�ش�شة للأ�شخا�ض ذوي االحتياجات اخلا�شة  

عدم حتديد املناطق.  

ال�شالمة 6 .

املوارد	الب�رشية

• 	R  امل�شعفني البحريني 

العدد: 16 + 1 وم

• R مرور اخليالة، كاف	 م�شلحة االأمن 

جيد •توزيع امل�شعفني البحريني  	
تعليقات	واقرتاحات

�شاطئ موؤمن.

املعدات

• 	T االإ�شارة اإىل حالة البحر 

• جتهيزات امل�شعفني البحريني  	
لكل  ال�شفارات   1 االإنقاذ،  11 عوامات  م�شعف بحري،  لكل  البدالت   2

م�شعف بحري، 4 املجادف، اأبراج املراقبة : 1 بدون مظلت �شم�شية.

• معدات خا�شة للإنقاذ  	
ا�شتعمال م�شرتك  لزورق �شاطئ �شيدي عابد، اللوحة

التغطية	ال�شحية

• 	T جتهيزات االإ�شعافات االأولية 

• 	T �شيارات االإ�شعاف 

• الهاتف	النقال	 و�شائل	الت�شال	

• 	T املراقبة ال�شحية 

تعليقات	واقرتاحات

وجوب توفري معدات خا�شة للإنقاذ

 نق�ض يف اأبراج املراقبة

 جتهيزات �شلمة اإ�شافية مرغوب فيها

انعدام املراقبة ال�شحية

التن�شيط	والرتبية	البيئية	:. 7

• 	R عر�ض ت�شميم ال�شاطئ 

• 	T الدوريات الريا�شية 

• 	T وجود املعار�ض وغريها  

• 	T وجود حديقة للألعاب 

•الرتبية البيئية 	
• حملة حت�شي�شية بال�رشاكة مع جمعيات 	

T  اأو منظمات غري حكومية اأو جهات اأخرى 

تعليقات	واقرتاحات

انعدام التن�شيط والتح�شي�ض البيئي. 

التن�شيق	واللتزام. 8

• جزئي	 التن�شيق بني اجلماعة واملحت�شن 

تعليقات	واقرتاحات

يجب التفكري يف التدبري اجليد لل�شاطئ.
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كونطر بوندي   

احلالة	العامة	لل�شاطئ. 9

•م�شاكل ثانوية : 	
-نق�ض الت�شوير  

ال�شيانة والنظافة متو�شطة  

جتهيزات ال�شلمة غري كافية  

نق�ض يف اأبراج املراقبة  

•م�شاكل مهمة : 	
عدم وجود مركز االإ�شعافات االأولية  

غياب الولوجيات املخ�ش�شة للأ�شخا�ض ذوي االحتياجات اخلا�شة  

غياب التجهيزات املخ�ش�شة للأ�شخا�ض ذوي االحتياجات اخلا�شة  

مرافق النظافة بعيدة وغري كافية  

غياب معدات االإنقاذ  

انعدام التن�شيط والتح�شي�ض البيئي   

غياب املراقبة ال�شحية  

•م�شاكل تتعلق بالتن�شيق يجب حلها : 	
التن�شيق جزئي  

•اختلالت واأعمال يجب ت�شحيحها قبل بداية مو�شم اال�شطياف 	
وجوب توفريالولوجيات و التجهيزات املخ�ش�شة للأ�شخا�ض ذوي   

االحتياجات اخلا�شة

وجوب توفري معدات خا�شة للإنقاذ  

وجوب اإ�شافة مرافق النظافة   

تعزيز ال�شيانة والنظافة  

اإ�شافة موقف لل�شيارات  

- نق�ض يف اأبراج املراقبة  

اإ�شافة  جتهيزات �شلمة اإ�شافية  

توفري املراقبة ال�شحية  

• العناوين وم�شادر املعلومات : 	
اال�شم والن�شب : طارق )اجلماعة (

الهاتف :   6329150661
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	جهة	املحيط	الأطل�شي	ال�شمايل

R غري مهياأة  املنطقة	اخللفية	لل�شاطئ	

متو�شط •الت�شوير  	
• 	R وجود القمامات واحلاويات 

• 	T وجود مناطق ح�شا�شة 

• ال	 وجود املعار�ض وغريها 

• ال	 وجود خميم اأو مقطورات 

 • 	T االأن�شطة امللوثة 

متو�شطة •ال�شيانة والنظافة  	
تعليقات	واقرتاحات

املنطقة اخللفية لل�شاطئ غري مهياأة وت�شوير ناق�ض .

Rالعدد: 2 مواقف	ال�شيارات	

متو�شط  •الت�شوير  	
•نوع مواقف ال�شيارات  	

قريب من ال�شاطئ،مهياأ، غري كاف  

•املنطقة املخ�ش�شة للأ�شخا�ض 	
T ذوي االحتياجات اخلا�شة   

 • R غري كافية 	 وجود القمامات واحلاويات 

• 	R االإنارة 

تعليقات	واقرتاحات

يجب تهيئة مواقف ال�شيارات و اأماكن خم�ش�شة للأ�شخا�ض ذوي االحتياجات 

اخلا�شة..

غري	موجود الكورني�ش	

جتهيزات	ال�شاطئ. 2

R العدد: 20 ولوجيات	�شهلة	وموؤمنة	

متو�شط •ال�شيانة والنظافة  	
•الولوجيات املخ�ش�شة للأ�شخا�ض 	

R ذوي االحتياجات اخلا�شة   

T �رشورية مهابط منا�شبة   

R �رشورية ولوجيات )املمرات اخل�شبية(    

تعليقات	و	اقرتاحات

يجب اجنازالولوجيات وتهيئة املهابط للأ�شخا�ض ذوي االحتياجات اخلا�شة..

R احلمامات	الر�شا�شة	

• غري كافية العدد: 6	 للرجال 

• غري كافية العدد :6	 للن�شاء 

عمومي • نوعية احلمامات الر�شا�شة  	
ال •جمانا  	

قار •نوعية املبنى   	
غري دلك  •املوقع   	

• 	T نافورات املاء 

• 	T مغا�شل االأرجل 

• 	T الربط ب�شبكة التطهري 

متو�شطة  •احلالة العامة للحمامات الر�شا�شة  	
•احلمامات الر�شا�شة خم�ش�شة 	

T للأ�شخا�ض ذوي االحتياجات اخلا�شة   

تعليقات	و	اقرتاحات

�شيانة ونظافة احلمامات والر�شا�شة متو�شطة .

R مرافق	النظافة	

• غري كافية العدد: 6	 للرجال 

• العدد: 6 غري كافية	 للن�شاء 

عمومي •نوعية مرافق النظافة  	
• ال	 جمانا 

قار •نوعية املبنى  	
غري دلك •املوقع   	

• 	R الربط ب�شبكة التطهري 

متو�شطة •احلالة العامة ملرافق النظافة  	
•مرافق النظافة خم�ش�شة للأ�شخا�ض 	

• R العدد 2	 ذوي االحتياجات اخلا�شة 

تعليقات	و	اقرتاحات

�شيانة ونظافة املرافق متو�شطة.

املنطقة	الرملية

دقيق •نوع الرمل  	
• 	R وجود القمامات و احلاويات 

• R مرة واحدة يف اليوم	 تفريغ القمامات 

• 	R وجود مظلت �شم�شية ثابتة: 

القطاع اخلا�ض •مت و�شعها من طرف  	
• ال	 وجود مباين على الرمال 

داهومي

معلومات	عامة 1 .

داهومي • ا�شم ال�شاطئ : 	

• االإقليم اأو العمالة : بن	�شليمان	

جهة	الدار	البي�شاء-	�شطات • الوالية : 	

• املحت�شن : بريد	املغرب		

•نوع ال�شاطئ : ح�رشي 	
• امتداد ال�شاطئ : 2,5كلم	

• الرتدد على ال�شاطئ : 000 5		م�شطاف	يف	اليوم	

• اجلماعة: اجلماعة	احل�رشية	لبوزنيقة	

• تاريخ الزيارة : 6	و	7	/8/	2016	

	�شباحا • �شاعة الزيارة : ال�شاعة	:17	بعد	الزوال		و	11	
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داهومي

• 	T  وجود مناطق ح�شا�شة  

R وجود حيوانات يف ال�شاطئ 

تعليقات	واقرتاحات

يجب تقوية احلاويات والقمامات على ال�شاطئ. 

البحر 

اأ •جودة مياه ال�شباحة  	
• 	T حتديد املناطق 

تعليقات	و	اقرتاحات

عدم حتديد املناطق  .

ال�شيانة	و	النظافة. 3

املحت�شن اجلماعة,  اجلهة	املكلفة	

متو�شط •تنظيف اجلهة اخللفية لل�شاطئ  	
• 	10 عدد القمامات : 

متو�شط •تنظيف مواقف ال�شيارات  	
 • حوايل 8	 عدد القمامات : 

متو�شط  •تنظيف الولوجيات  	
متو�شط، يدوي  •تنظيف الرمال  	

• حوايل 20	 عدد القمامات : 

• 	T وجود حاويات للعزل االنتقائي 

مرة واحدة يف اليوم •تفريغ القمامات  	
تعليقات	واقرتاحات

يجب تقوية �شيانة ونظافة املنطقة اخللفية لل�شاطئ ومواقف ال�شيارات والولوجيات..

R �شيانة	التجهيزات	

متو�شط •املرافق ال�شحية للرجال  	
متو�شط • املرافق ال�شحية للن�شاء  	

اجلماعة. املحت�شن جلهة املكلفة: 

متو�شط •احلمامات الر�شا�شة رجال  	
متو�شط •احلمامات الر�شا�شة ن�شاء  	

اجلماعة. املحت�شن •جلهة املكلفة:  	

تعليقات	واقرتاحات

�شيانة  متو�شطة للمرافق ال�شحية واحلمامات

ال�شالمة. 4

R مركز	الوقاية	املدنية	

، غري كاف  • 	7 املوارد الب�رشية ـ عدد امل�شعفني البحريني 

1 عدد اأفراد الوقاية املدنية   

• 	R االإ�شارة اإىل حالة البحر 

• جتهيزات امل�شعفني البحريني  	
البدالت، عوامات االإنقاذ، �شدريات االنقاذ، ال�شفارات،املجادف، اأبراج 

املراقبة  .

الهاتف النقال •و�شائل االت�شال  	
تعليقات	واقرتاحات

يجب اجناز مركز للوقاية املدنية  

القوات	امل�شاعدة الدرك م�شلحة	الأمن	

الهاتف النقال • و�شائل االت�شال 	

T مركز	الإ�شعافات	الأولية	

• 	T �شيارات االإ�شعاف 

تعليقات	واقرتاحات

يجب اجناز مركز االإ�شعافات االأولية وو�شع �شيارة االإ�شعاف يف املكان.

املعلومات	املل�شقة 5 .

R اللوحة	الرئي�شية	

• 	R ا�شم ال�شاطئ 

• 	R ت�شميم ال�شاطئ 

R مفاتيح وا�شحة ومقروءة   

R االإ�شارات   

• 	R وجود ف�شاءات حممية على مقربة من ال�شاطئ 

• 	T اإعلن نتائج مراقبة جودة مياه ال�شباحة 

•اإعلن قواعد ال�شلوك والتوجيهات 	
R )القرارات البلدية(   

•االإعلن عن برنامج االأن�شطة 	
R يف مو�شم اال�شطياف   

تعليقات	والقرتاحات

يجب تقوية املعلومات املل�شقة ...  

التن�شيط	والرتبية	البيئية	:. 6

• اإذاعة ال�شاطئ، الدوريات  	R التن�شيط 

الريا�شية، حديقة للألعاب.، اأورا�ض الر�شم 

• 	R عر�ض ت�شميم ال�شاطئ 

• مكتبة ايكولوجية ، عر�ض  	R الرتبية البيئية 

اأفلم  فيديو  حول البيئة:، اأن�شطة بيئية

•حملة حت�شي�شية بال�رشاكة مع  	
R جمعيات اأو منظمات غري حكومية   

ا�شم اجلمعية :جمعية مدر�شي العلوم احلياة و االأر�ض جمعية اأ�شدقاء   

البيئة لبن�شليمان 

ا�شم احلملة )اأو احلملت( :حماية ال�شاحل امل�شتدام والتغريات املناخية  

تعليقات	واقرتاحات

وجود برامج التن�شيط والتح�شي�ض والرتبية البيئية. 
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داهومي

التن�شيق	واللتزام. 7

جزئي •التن�شيق بني اجلماعة واملحت�شن  	
تعليقات	واقرتاحات

تقوية التن�شيق بني خمتلف املتدخلني.  

احلالة	العامة	لل�شاطئ. 8

•م�شاكل مهمة : 	
يجب تقوية �شيانة ونظافة املنطقة اخللفية لل�شاطئ ومواقف ال�شيارات   

والولوجي�ت.

وجود عدد كبري من الكرا�شي واملظلت ال�شم�شية للكراء يف ال�شاطئ.  

يجب اجناز مركز االإ�شعافات االأولية وو�شع �شيارة االإ�شعاف يف املكان.  

يجب تقوية املعلومات املل�شقة وكذا نتائج جودة مياه ال�شباحة...  
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T ال، نقطة �شلبية T ال، نقطة اإيجابية  R نعم، نقطة �شلبية  R نعم، نقطة اإيجابية  هل املعيار كايف؟ 

الدار البيضاء

بـاقـاسمصــول

الغابة الدبلواسية

رأس الرمل

بـريش

أصيــال املدينة الزرقاء

سيـدي قـاسم

مهديةموالي بوسلهام
األممسال

العرائش

ميامي

 األميراالت
جبيلة

الوليدية

احلوزية

الرباط - حسان

سيدي عابداجلديدة

سيدي بوزيد

واد مرزكزناتة الكبرى

لالمرمي

داهومي

مانسمان
سابليت

بالوما -والد حممون
عني الذئاب

فالدور الكبير 

كونطر بوندي

سيد العابد
الرمال الذهبية

الهرهورة
كيفيل

  متارة

سيدي رحال

 احملمدية

شاطئ الصخيرات
مدام شوالبوزنيقة

اجلديدة

احملمديةمتارة

الرباط

طنجة

رميالت

سيدي مغيت 

تاحدارت

أشكار

احملمدية

	جهة	املحيط	الأطل�شي	ال�شمايل

واد مرزك

معلومات	عامة 1 .

• ا�شم ال�شاطئ : واد	مرزك	

• االإقليم اأو العمالة : النوا�رش	

جهة	الدار	البي�شاء-	�شطات • الوالية : 	

• املحت�شن : بدون	

• امتداد ال�شاطئ : 2,5	كلم	

• الرتدد على ال�شاطئ : 6000		م�شطاف/اليوم	)نهاية	ال�شبوع(.	

• نوع ال�شاطئ : ح�رشي	

• اجلماعة: دار	بوعزة	

• تاريخ الزيارة : 28/07/2015	

	دقيقة • �شاعة الزيارة : الثانية	بعد	الزوال	و20	

جتهيزات	املنطقة	اخللفية	لل�شاطئ 2 .

R مهي�أة املنطقة	اخللفية	لل�شاطئ	

متو�شط •الت�شوير  	
R ت�شوير الطريق   

• 	R وجود القمامات واحلاويات 

•وجود مناطق ح�شا�شة    	
نعم كثبان رملية، غري دلك :الغابة

• ال	 وجود املعار�ض وغريها 

• ال	 وجود خميم اأو مقطورات 

واد مرزك • 	 R االأن�شطة امللوثة 

تعليقات	واقرتاحات

للمنطقة اخللفية لل�شاطئ يف طور التهيئة..

R  مواقف	ال�شيارات	

العدد: 2 وعلى جنبات الر�شيف

جيد  •الت�شوير  	
•نوع مواقف ال�شيارات  	

قريب من ال�شاطئ،مهياأ، غري كاف  

•املنطقة املخ�ش�شة للأ�شخا�ض 	
R العدد: 3 ذوي االحتياجات اخلا�شة   

• 	R وجود القمامات واحلاويات 

• 	R االإنارة 

تعليقات	واقرتاحات

تهيئة موقف ال�شيارات جيدة.

�شعة موقف ال�شيارات غري كايف خلل نهاية اال�شبوع.

موجود الكورني�ش	

متو�شطة •ال�شيانة والنظافة  	
متو�شطة •�شيانة واجهات املباين  	

نعم، حديقة •وجود فظاءات خ�رشاء  	
متو�شطة •ال�شيانة  	

ناق�شة •املعلومات و الت�شوير  	
• 	T وجود مركز للإر�شادات 

نعم •وجود اأك�شاك  	
نعم •وجود قمامات وحاويات  	

• 	R االإنارة 

تعليقات	و	اقرتاحات

ا�شغال تهيئة الكورني�ض مل تنتهي بعد.

املعلومات والت�شوير بالكورني�ض ناق�شة.

جتهيزات	ال�شاطئ. 3

R العدد: 4 ولوجيات	�شهلة	وموؤمنة	

ناق�شة •ال�شيانة والنظافة  	
•الولوجيات املخ�ش�شة للأ�شخا�ض 	

T ذوي االحتياجات اخلا�شة   

تعليقات	و	اقرتاحات

ييجب  تهيئة الولوجيات.

يجب تخ�شي�ض ولوجيات للأ�شخا�ض ذوي االحتياجات اخلا�شة..

R احلمامات	الر�شا�شة	

• )غري م�شغلة(  العدد: 1	 للرجال 

• م�شغلة العدد: 1	 للن�شاء 

عمومي • نوعية احلمامات الر�شا�شة  	
بالهواء الطلق •نوعية املبنى   	

الكورني�ض •املوقع   	
• 	T نافورات املاء 

• 	T مغا�شل االأرجل 

• 	R الربط ب�شبكة التطهري 

ناق�شة •احلالة العامة للحمامات الر�شا�شة  	
•احلمامات الر�شا�شة خم�ش�شة 	

T للأ�شخا�ض ذوي االحتياجات اخلا�شة   

تعليقات	و	اقرتاحات

احلمامات الر�شا�شة غري م�شغلة؛ �رشورة و�شع حمامات اأخرى خا�شة للأ�شخا�ض 

ذوي االحتياجات اخلا�شة. .

R مرافق	النظافة	

•للرجال    	
العدد: 2 غري كافية، نهاية اال�شبوع

•للن�شاء    	
العدد: 2 غري كافية، نهاية اال�شبوع

عمومي •نوعية مرافق النظافة  	
• ال	 جمانا 

قار •نوعية املبنى  	
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واد مرزك

الكورني�ض •املوقع   	
• 	R الربط ب�شبكة التطهري 

متو�شطة •احلالة العامة ملرافق النظافة  	
•مرافق النظافة خم�ش�شة للأ�شخا�ض 	

• R العدد 2	 ذوي االحتياجات اخلا�شة 

تعليقات	و	اقرتاحات

املرافق ال�شحية غري كافية خلل عطلة نهاية اال�شبوع.

املنطقة	الرملية

دقيق •نوع الرمل  	
• 	R وجود القمامات و احلاويات 

• R )اغلبهم خيام(	 وجود مظلت �شم�شية ثابتة: 

املتجولون.  •مت و�شعها من طرف  	
• ال	 وجود مباين على الرمال 

• 	R  وجود مناطق ح�شا�شة  

كثبان رملية، احليوانات و النباتات، غري ذلك منطقة رطبة

• 	R وجود حيوانات يف ال�شاطئ 

تعليقات	واقرتاحات

احتلل معظم املنطقة الرملية باخليام واملظلت �شم�شية مما يخل مبنظر ال�شاطئ.

تواجد الطحالب فوق الرمال؛ 

يجب منع دخول احليوانات اىل املنطقة الرملية.. 

البحر 

اأ، ب •جودة مياه ال�شباحة  	
• 	T حتديد املناطق 

تعليقات	و	اقرتاحات

ال يتم ن�رش جودة مياه اال�شتحمام..

ال�شيانة	و	النظافة. 4

اجلماعة, اخلوا�ض اجلهة	املكلفة	

متو�شط •تنظيف اجلهة اخللفية لل�شاطئ  	
• 	5 عدد القمامات : 

متو�شط •تنظيف مواقف ال�شيارات  	
• 	5 عدد القمامات : 

متو�شط •تنظيف الفظاءات اخل�رشاء  	
ناق�ض  •تنظيف الولوجيات  	

• 	2 عدد القمامات : 

متو�شط، يدوي، ميكانيكيي  •تنظيف الرمال  	
• 	11 عدد القمامات : 

• 	T وجود حاويات للعزل االنتقائي 

مرة واحدة يف اليوم •تفريغ القمامات  	
تعليقات	واقرتاحات

�شيانة ونظافة ال�شاطئ جد متو�شطة وناق�شة بالولوجيات يجب حت�شينهما.

R �شيانة	التجهيزات	

جيد •املرافق ال�شحية للرجال  	
جيد • املرافق ال�شحية للن�شاء  	

اخلوا�ض جلهة املكلفة: 

تعليقات	واقرتاحات

احلمامات غري م�شغلة..

ال�شالمة. 5

T مركز	الوقاية	املدنية	

، كاف  • 	13 املوارد الب�رشية ـ عدد امل�شعفني البحريني 

1 عدد اأفراد الوقاية املدنية   

• 	T االإ�شارة اإىل حالة البحر 

• جتهيزات امل�شعفني البحريني  	
01/م ب  االنقاذ،  4 �شدريات  االإنقاذ،  8 عوامات  البدالت،  1/م ب 

1 املناظري، 10 املجادف،  ال�شفارات، 

لوحة.  1
زوارق •معدات خا�شة للإنقاذ  	

الهاتف النقال •و�شائل االت�شال  	
تعليقات	واقرتاحات

املقر املخ�ش�ض للوقاية املدنية غري موجود.  

غياب ابراج املراقبة.  

يجب تدبري وتقنني ا�شتعمال األواح ال�شباح بال�شاطئ  

م�شلحة	الأمن	 الدرك

• و�شائل االت�شال  	
الهاتف النقال، االت�شال الل�شلكي

تعليقات	واقرتاحات

ال يوجد مقر مل�شلحة االمن.

 تقوم عنا�رش االمن )الدرك والقوات امل�شاعدة( بدوريات بال�شاطئ. 

T مركز	الإ�شعافات	الأولية	

تعليقات	واقرتاحات

مركز االإ�شعافات االولية غري متوفر. 

عند ال�رشورة يتم طلب �شيارة اال�شعاف التابعة للوقاية املدنية.

املعلومات	املل�شقة 6 .

T اللوحة	الرئي�شية	

• 	T ا�شم ال�شاطئ 

• 	 T ت�شميم ال�شاطئ 

• 	T وجود ف�شاءات حممية على مقربة من ال�شاطئ 

• 	T اإعلن نتائج مراقبة جودة مياه ال�شباحة 



100
تقرير �شواطئ نظيفة 2016 

T ال، نقطة �شلبية T ال، نقطة اإيجابية  R نعم، نقطة �شلبية  R نعم، نقطة اإيجابية  هل املعيار كايف؟ 

الدار البيضاء

بـاقـاسمصــول

الغابة الدبلواسية

رأس الرمل

بـريش

أصيــال املدينة الزرقاء

سيـدي قـاسم

مهديةموالي بوسلهام
األممسال

العرائش

ميامي

 األميراالت
جبيلة

الوليدية

احلوزية

الرباط - حسان

سيدي عابداجلديدة

سيدي بوزيد

واد مرزكزناتة الكبرى

لالمرمي

داهومي

مانسمان
سابليت

بالوما -والد حممون
عني الذئاب

فالدور الكبير 

كونطر بوندي

سيد العابد
الرمال الذهبية

الهرهورة
كيفيل

  متارة

سيدي رحال

 احملمدية

شاطئ الصخيرات
مدام شوالبوزنيقة

اجلديدة

احملمديةمتارة

الرباط

طنجة

رميالت

سيدي مغيت 

تاحدارت

أشكار

احملمدية

	جهة	املحيط	الأطل�شي	ال�شمايل
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•اإعلن قواعد ال�شلوك والتوجيهات 	
T )القرارات البلدية(   

•االإعلن عن برنامج االأن�شطة 	
T يف مو�شم اال�شطياف   

تعليقات	والقرتاحات

املعلومات امل�شار اإليها منعدمة.  -

يجب ن�رش وحتيني نتائج مراقبة جودة مياه ال�شباحة..  -

التن�شيط	والرتبية	البيئية	:. 7

• 	T التن�شيط 

• 	T عر�ض ت�شميم ال�شاطئ 

•حملة حت�شي�شية بال�رشاكة مع  	
T جمعيات اأو منظمات غري حكومية   

تعليقات	واقرتاحات

التن�شيط والرتبية البيئية منعدمة.. 

التن�شيق	واللتزام. 8

تعليقات	واقرتاحات

ال�شاطئ ال يتوفر على حمت�شن   -

�رشورة التن�شيق بني خمتلف الفاعلني.  -

•اجلماعة :  	
ح�شن �شوكك اال�شم والن�شب :   

06 68 40 61 24 الهاتف :   

احلالة	العامة	لل�شاطئ. 9

•م�شاكل ثانوية : 	
منع دخول احليوانات اىل ال�شاطئ  

ان�شاء مرافق �شحية اخرى  

غياب مركز املعلومات  

تواجد الباعة املتجولني  

•م�شاكل مهمة : 	
و�شع اللوحة الرئي�شية وتعزيز الت�شوير واملعلومات املل�شقة.  

اإن�شاء املقرات اخلا�شة باالمن ومركز اال�شعافات االولية والوقاية املدنية   

وو�شع اأبراج املراقبة.

ن�رش وحتيني نتائج مراقبة جودة مياه ال�شباحة وو�شع لوحات لذلك.  

غياب التن�شيط والرتبية على البيئة.  

احتلل معظم املنطقة الرملية باخليام واملظلت �شم�شية مما يخل مبنظر   

ال�ش�طئ.

غياب االإ�شعافات االولية.  

يجب تعزيز ال�شيانة والنظافة.  

يجب تهيئة ولوجيات موؤمنة خا�شة لدوي االحتياجات اخلا�شة.  

توفري حمامات ر�شا�شة.  

ن�رش قواعد ال�شلمة..  
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T ال، نقطة �شلبية T ال، نقطة اإيجابية  R نعم، نقطة �شلبية  R نعم، نقطة اإيجابية  هل املعيار كايف؟ 

	جهة	املحيط	الأطل�شي	ال�شمايل

“البلدي” اجلديدة 

معلومات	عامة 1 .

• ا�شم ال�شاطئ : اجلديدة	“البلدي”	

• االإقليم اأو العمالة : اجلديدة	

الدار	جهة	الدار	بي�شاء	�شطات • الوالية : 	

• املحت�شن : املكتب	ال�رشيف	للفو�شفاط	

• امتداد ال�شاطئ : 1,5	كلم	

• الرتدد على ال�شاطئ : 18000	-	20000	

• نوع ال�شاطئ : ح�رشي	

• اجلماعة: اجلديدة	

• تاريخ الزيارة : 30/07/2016	

 • �شاعة الزيارة : 12:30	

جتهيزات	املنطقة	اخللفية	لل�شاطئ 2 .

R مهي�أة املنطقة	اخللفية	لل�شاطئ	

متو�شط •الت�شوير  	
ت�شوير الطريق    

R ت�شوير عند مدخل ال�شاطئ 

• 	R وجود القمامات واحلاويات 

• ال	 وجود مناطق ح�شا�شة 

• نعم	 وجود املعار�ض وغريها 

• ال	 وجود خميم اأو مقطورات 

• 	R االأن�شطة امللوثة 

: النفايات الناجتة عن املعر�ض  

تعليقات	واقرتاحات

  �شيانة متو�شطة للمنطقة اخللفية ال�شاطئ، يجب حت�شينها.

املنطقة اخللفية خالية من �شا�شات العر�ض وعلمات التح�شي�ض.  

R العدد: 4 مواقف	ال�شيارات	

متو�شط •الت�شوير  	
•نوع مواقف ال�شيارات  	

قريب من ال�شاطئ،مهياأ، كاف  

•املنطقة املخ�ش�شة للأ�شخا�ض 	
R ذوي االحتياجات اخلا�شة   

• R العدد: 1	 وجود القمامات واحلاويات 

• 	R االإنارة 

تعليقات	واقرتاحات

هناك مكان واحد فقط للأ�شخا�ض ذوي االحتياجات اخلا�شة، فمن امل�شتح�شن 

اإ�شافة اأماكن اأخرى.

موجود الكورني�ش	

متو�شطة •ال�شيانة والنظافة  	
متو�شطة •�شيانة واجهات املباين  	

• 	T وجود فظاءات خ�رشاء 

متو�شطة •ال�شيانة  	
ناق�شة  •املعلومات و الت�شوير  	

ال وجود مركز للإر�شادات   

• 	T وجود اأك�شاك 

• 	R وجود قمامات وحاويات 

• 	R االإنارة 

تعليقات	و	اقرتاحات

نظافة الكورني�ض و واجهات املباين املجاورة لها يف حالة متو�شطة.كل عملية 

�شيانة و اإ�شلح مرحب بها

جتهيزات	ال�شاطئ. 3

R العدد: 7 ولوجيات	�شهلة	وموؤمنة	

ناق�شة  •ال�شيانة والنظافة  	
•الولوجيات املخ�ش�شة للأ�شخا�ض 	

T ذوي االحتياجات اخلا�شة   

تعليقات	و	اقرتاحات

ال يتوفر ال�شاطئ على ممرات على الرمال بالن�شبة لذوي االحتياجات اخلا�شة  

املمرات املتواجدة غري نظيفة و تعرف نق�ض يف ال�شيانة  

R العدد: 4 احلمامات	الر�شا�شة	

• غري كافية العدد: 2	 للرجال 

• غري كافية العدد: 2	 للن�شاء 

عمومي •نوعية احلمامات الر�شا�شة  	
• ال	 جمانا 

قار •نوعية املبنى   	
الكورني�ض •املوقع   	

• 	T نافورات املاء 

• 	T مغا�شل االأرجل 

• 	T الربط ب�شبكة التطهري 

ناق�شة  •احلالة العامة للحمامات الر�شا�شة  	
•احلمامات الر�شا�شة خم�ش�شة 	

T للأ�شخا�ض ذوي االحتياجات اخلا�شة   

تعليقات	و	اقرتاحات

الر�شا�شات و احلمامات غري م�شغلة

من ال�رشوري اآالء اهتمام خا�ض للمرافق ال�شحية،لت�شغيلها و اإ�شلح املعدات مع 

ربطها ب�شبكات ال�رشف ال�شحي

R	العدد:	8 مرافق	النظافة	

• غري كافية العدد: 4	 للرجال 

• العدد: 4 غري كافية	 للن�شاء 

عمومي •نوعية مرافق النظافة  	
• ال	 جمانا 

قار •نوعية املبنى  	
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الكورني�ض •املوقع   	
• 	T الربط ب�شبكة التطهري 

ناق�شة  •احلالة العامة ملرافق النظافة  	
•مرافق النظافة خم�ش�شة للأ�شخا�ض 	

T ذوي االحتياجات اخلا�شة   

تعليقات	و	اقرتاحات

املرافق ال�شحية غري م�شغلة  

من ال�رشوري اإ�شلحها  و ربطها ب�شبكات ال�رشف ال�شحي  

املنطقة	الرملية

دقيق، �شدف •نوع الرمل  	
• 	R وجود القمامات و احلاويات 

مرة واحدة يف اليوم •تفريغ القمامات  	
• 	T وجود مباين على الرمال 

• ال	 وجود مناطق ح�شا�شة  

• 	R وجود حيوانات يف ال�شاطئ 

تعليقات	واقرتاحات

رمل ال�شاطئ قذرة ب�شبب وجود احليوانات )الكلب واخليول واجلمال(،

وجود النفايات الناجتة من امل�شطافني كالقنينات البل�شتيكية و االأوراق.

البحر 

• ممرات الولوج 	R حتديد املناطق 

• 	R هل يتم احرتامه؟ 

تعليقات	واقرتاحات

ال يتم ن�رش جودة مياه البحر

يو�شى بعر�ض جودة املياه و ب�شكل دوري

ال يتم احرتام اإ�شارات املنطقة املخ�ش�شة لل�شباحة من طرف م�شتعملي الدراجات 

املائية.

ال�شيانة	و	النظافة. 4

اخلوا�ض اجلهة	املكلفة	

متو�شط •تنظيف اجلهة اخللفية لل�شاطئ  	
جيد  •تنظيف مواقف ال�شيارات  	

ناق�ض    •تنظيف الولوجيات  	
ناق�ض  ، ميكانيكيي •تنظيف الرمال  	

• 	T وجود حاويات للعزل االنتقائي 

مرتان يف اليوم •تفريغ القمامات  	

تعليقات	واقرتاحات

الكورني�ض نظيف ن�شبيا.

عملية تنظيف الرمال تتم ب�شكل ميكانيكي و يدوي لكن نتائج هذه العملية ال تزال 

حمدودة جدا ب�شبب �شلوك ال�شياح

R �شيانة	التجهيزات	

ناق�ض  •املرافق ال�شحية للرجال  	
ناق�ض  • املرافق ال�شحية للن�شاء  	
ناق�ض  احلمامات الر�شا�شة للرجال 

ناق�ض  • احلمامات الر�شا�شة للن�شاء  	
تعليقات	واقرتاحات

املرافق ال�شحية و احلمامات متواجدة لكن مقفلة و غري م�شغلة.

ال�شالمة. 5

R مركز	الوقاية	املدنية	

• غري كاف  	27 املوارد الب�رشية ـ عدد امل�شعفني البحريني 

5 عدد اأفراد الوقاية املدنية   

• الراي�ت 	R االإ�شارة اإىل حالة البحر 

• جتهيزات امل�شعفني البحريني  	
ال�شفارات،    32 االنقاذ،  9 �شدريات  االإنقاذ،  15 عوامات  البدالت،   54

لوحات.  2 املراقبة،  اأبراج   7 املجادف،   13 املناظري،   1
زوارق •معدات خا�شة للإنقاذ  	

الهاتف النقال •و�شائل االت�شال  	
تعليقات	واقرتاحات

من امل�شتح�شن اأن زيادة عدد املنقذين املو�شميني، نظرا لكثافة امل�شطافني الذين 

يزورون ال�شاطئ،

يجب االإبلغ عن حالة البحر وجتهيز ال�شاطئ بدراجة نارية بحرية..

	ال�رشطة, القوات امل�شاعدة م�شلحة	الأمن	

كواد، معدات اأخرى: خيول •معدات خا�شة للإنقاذ  	
الهاتف النقال، االت�شال  • و�شائل االت�شال 	

الل�شلكي

تعليقات	واقرتاحات

االأجهزة االأمنية ت�شهر على �شمان �شلمة امل�شطافني. 

R مركز	الإ�شعافات	الأولية	

• املمر�ض 	R الفريق الطبي 

وزارة ال�شحة • 	R االنتماء 

ك�فية • 	R جتهيزات االإ�شعافات االأولية 

•  املعدات 	

امل�شماع، ميزان احلرارة الطبي، علبة للجراحات ال�شغرية من االنوك�ض، 

جهاز فتح الفم، الغطاء الواقي )�شويف، ن�شف �شويف( �رشير طبي، م�شدر 

للأك�شجني

•  االأدوات امل�شتهلكة 	

اأدوات خياطة اجلروح  اأنابيب احلقن املتوا�شل، حمقنة ذات ا�شتعمال 

واحد، �شمادات، �شبارادرا مثقبة، ببوغاز، القطن املا�ض

•  املنتجات ال�شيدلية 	

املواد املطهرة، اأدوية امل�شتعجلت 

• 	R �شيارات االإ�شعاف 

وزارة ال�شحة   •االنتماء  	
خا�ض، الهاتف النقال •و�شائل االت�شال  	

• املراقبة ال�شحية  	
التجارة، الباعة املتجولون، املطاعم

• وزارة ال�شحة، اجلماعة	 اجلهة املكلفة 

تعليقات	واقرتاحات
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“البلدي” اجلديدة 

يتم تنفيذ الرقابة ال�شحية من قبل جلنة م�شرتكة تتاألف من ممثلني عن ال�شحة 

والبلدية.

�شاطئ يتوفر على مركز االإ�شعافات االأولية جمهز باالآليات ال�رشورية

املعلومات	املل�شقة 6 .

T اللوحة	الرئي�شية	

• 	R ا�شم ال�شاطئ 

 • 	T ت�شميم ال�شاطئ 

• 	T وجود ف�شاءات حممية على مقربة من ال�شاطئ 

• 	T اإعلن نتائج مراقبة جودة مياه ال�شباحة 

•اإعلن قواعد ال�شلوك والتوجيهات 	
T )القرارات البلدية(   

• 	T االإعلن عن برنامج االأن�شطة 

التعليقات واالقرتاحات

�شاطئ ال يتوفر على لوحة لعر�ض املعلومات.

التن�شيط	والرتبية	البيئية	: 7 .

• حديقة للألعاب 	T التن�شيط 

• 	R عر�ض ت�شميم ال�شاطئ 

• 	R الرتبية البيئية  

األعاب حول البيئة    

•حملة حت�شي�شية بال�رشاكة مع جمعيات     	
T اأو منظمات غري حكومية  

تعليقات	واقرتاحات

ال توجد اأي اأن�شطة ترفيهية بال�شاطئ  باال�شتثناء االأن�شطة املتواجدة  باحلديقة . 

احلالة	العامة	لل�شاطئ. 8

•م�شاكل ثانوية : 	
غياب االإ�شارة حلالة البحر  

وجود احليوانات والباعة املتجولني  

نق�ض الكهرباء واملاء يف مقرات االأجهزة االأمنية.  

غياب �شيانة الو جليات نحو ال�شاطئ  

•م�شاكل مهمة : 	
غياب احلمامات و املرافق ال�شحية.  
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الدار البيضاء

بـاقـاسمصــول

الغابة الدبلواسية

رأس الرمل

بـريش

أصيــال املدينة الزرقاء

سيـدي قـاسم

مهديةموالي بوسلهام
األممسال

العرائش

ميامي

 األميراالت
جبيلة

الوليدية

احلوزية

الرباط - حسان

سيدي عابداجلديدة

سيدي بوزيد

واد مرزكزناتة الكبرى

لالمرمي

داهومي

مانسمان
سابليت

بالوما -والد حممون
عني الذئاب

فالدور الكبير 

كونطر بوندي

سيد العابد
الرمال الذهبية

الهرهورة
كيفيل

  متارة

سيدي رحال

 احملمدية

شاطئ الصخيرات
مدام شوالبوزنيقة

اجلديدة

احملمديةمتارة

الرباط

طنجة

رميالت

سيدي مغيت 

تاحدارت

أشكار

احملمدية

	جهة	املحيط	الأطل�شي	ال�شمايل

الغابة  الدبلوما�شية

معلومات	عامة 1 .

• ا�شم ال�شاطئ : الغابة	الدبلوما�شية	

• االإقليم اأو العمالة : عمالة	طنجة	ـ	اأ�شيـال	

جهة	طنجـة	ـ	تطــوان • الوالية : 	

• املحت�شن : ات�شالت	املغرب	

• امتداد ال�شاطئ : 5		كلم	

 •  الرتدد على ال�شاطئ : ما	بني		000 10	و	000 12	

م�شطافا	يف	اليوم

• نوع ال�شاطئ : ح�رشي	

• اجلماعة: احل�رشية	كزنايا	

• تاريخ الزيارة : 10	/	08	/	2016  	

الثانية	ع�رشة	والن�شف • �شاعة الزيارة : 	

حميط	ال�شاطئ 2 .

Rح�رشي نوع	ال�شاطئ	

جيدة •ال�شيانة والنظافة  	
• نعم	 وجود م�شاحات  خ�رشاء 

جيدة •الت�شوير  	
• 	T االأن�شطة امللوثة 

• Rالعدد :20	 وجود القمامات واحلاويات 

• 	 .R تفريغ القمامات واحلاويات 

تعليقات	واقرتاحات

خلفية ال�شاطئ على �شكل غابة.ا

 R .مواقف	ال�شيارات 

قريبة من ال�شاطئ العدد:1

• ك�فية 	1000 القدرة اال�شتيعابية 

اأر�ض فارغة •نوع مواقف ال�شيارات  	
•املنطقة املخ�ش�شة للأ�شخا�ض 	

T ذوي االحتياجات اخلا�شة   

جيدة •ال�شيانة والنظافة  	
املحت�شن •اجلهة املكلفة  	

• Rالعدد:4	 وجود القمامات واحلاويات 

• 	.R تفريغ القمامات واحلاويات 

• 	T وجود حاويات للعزل االنتقائي 

• 	T االإنارة 

تعليقات	واقرتاحات

�رشورة جتهيز مواقف ال�شيارات  ب�شفة جيدة مع تخ�شي�ض اأماكن لذوي   

االإحتياجات اخلا�شة.

غري متوفر الكورني�ش	

املعلومات	املل�شقة. 3

• 	R ا�شم ال�شاطئ 

• 	T ت�شميم ال�شاطئ 

• 	T اإعلن نتائج مراقبة جودة مياه ال�شباحة 

•مكان االإعلن عن نتائج  	
  T مراقبة جودة مياه ال�شباحة   

•اإعلن قواعد ال�شلوك والتوجيهات 	
T )القرارات البلدية(   

• 	R وجود ف�شاءات حممية على مقربة من ال�شاطئ 

• االإعلن عن برنامج االأن�شطة  	
T يف مو�شم اال�شطياف 

تعليقات	و	اقرتاحات

لوحات �شغرية للإعلن عن مكان م�شالح الوقاية املدينة والدرك امللكي، لوحات 

اأخرى متهالكة على الرمل. .

املنطقة	الرملية. 4

دقيق، حمبب، ح�شاة مل�شاء •نوع الرمل  	
• Rالعدد : 1	 ولوجيات �شهلة وموؤمنة 

•املنطقة املخ�ش�شة للأ�شخا�ض 	
T ذوي االحتياجات اخلا�شة   

T مهابط منا�شبة   

T ولوجي�ت   

نعم كثبان رملية، احليوانات  •وجود مناطق ح�شا�شة  	
و النباتات

• Rالعدد: 10	 وجود القمامات 

• R غري ذلك : 1/ 3ايام 	 تفريغ القمامات 

جيدة •ال�شيانة والنظافة   	
املحت�شن •اجلهة املكلفة  	

يدوي •نوع التنظيف  	
جيد •تنظيف الولوجيات  	

• املحت�شن(	 اجلهة املكلفة 

• 	T وجود خميم اأو مقطورات 

• 	R وجود حيوانات يف ال�شاطئ 

• 	T وجود مباين على الرمال 

تعليقات	واقرتاحات

رمال نظيفة؛

عدم االعلن عن نتائج جودة مياه اال�شتحمام.

التجهيزات. 5

• 	R مقر الوقاية املدنية 

متو�شط احلالة العامة :   

• 	R مقر ال�رشطة والقوات امل�شاعدة 

متو�شط احلالة العامة :   

• 	T مركز االإ�شعافات االأولية 
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الغابة  الدبلوما�شية

Rفوق	الرمال	)مغلقة( مرافق	النظافة	

R غري	كافية املراحي�ش	

T	غري	كافية احلمامات	الر�شا�شة	

تنظيف	مرافق	النظافة	

)مغلقة( •املراحي�ض  	
)مغلقة( •احلمامات الر�شا�شة  	

•مرافق النظافة خم�ش�شة للأ�شخا�ض 	
T ذوي االحتياجات اخلا�شة   

اجلهة املكلفة:  اجلماعة  

• 	T مغا�شل االأرجل 

• 	T الربط ب�شبكة التطهري 

مفرغة • 	R حفر النفايات 

• 	T نافورات املاء 

• 	T وجود مظلت �شم�شية ثابتة 

• 	T حتديد املناطق 

تعليقات	و	اقرتاحات

يجب تعزيز �شيانة جتهيزات ال�شاطئ؛.

ال�شالمة 6 .

املوارد	الب�رشية

• Rالعدد: 8	 امل�شعفني البحريني 

  • 	R م�شلحة االأمن 

القوات امل�شاعدة، الدرك كاف

جيد •توزيع امل�شعفني البحريني  	
تعليقات	واقرتاحات

�شاطئ مغطى جيدا، ومراحي�ض غري م�شغلة ت�شتخدم كمقر الأع�شاء الوقاية املدنية.

يتم تنفيذ دوريات القوات امل�شاعدة بانتظام..

املعدات

• 	T االإ�شارة اإىل حالة البحر 

• جتهيزات امل�شعفني البحريني  	
 .  1  ، ال�شفارات   8 االنقاذ،   3 �شدريات  االإنقاذ،  3 عوامات   ، البدالت   8

قارب

زوارق، كواد •معدات خا�شة للإنقاذ  	

التغطية	ال�شحية

• 	T الفريق الطبي 

• غري كافية 	R جتهيزات االإ�شعافات االأولية 

•املنتجات ال�شيدلية 	
ال املواد املطهرة   

ال املواد املبنجة    

ال اأدوية امل�شتعجلت   

• 	T �شيارات االإ�شعاف 

• الهاتف	التابث	 و�شائل	الت�شال	

التن�شيط	والرتبية	البيئية	:. 7

• 	T عر�ض ت�شميم ال�شاطئ 

• 	T الدوريات الريا�شية 

• 	T وجود املعار�ض وغريها  

• 	T وجود حديقة للألعاب 

•الرتبية البيئية 	
• حملة حت�شي�شية بال�رشاكة مع جمعيات 	

T  اأو منظمات غري حكومية اأو جهات اأخرى 

تعليقات	واقرتاحات

انعدام التن�شيط والتح�شي�ض بحماية البيئة..   -

التن�شيق	واللتزام. 8

• جزئي	 التن�شيق بني اجلماعة واملحت�شن 

تعليقات	واقرتاحات

يجب االهتمام بتجهيزات ال�شاطئ 

احلالة	العامة	لل�شاطئ. 9

•م�شاكل ثانوية : 	
-الولوجيات غري مهيئة ب�شكل جيد؛  

غياب مركز لل�شحة؛  

مرافق �شحية ور�شا�شات غري م�شغلة ب�شبب انعدام املاء؛  

عدم االإعلن عن جودة مياه البحر؛  

غياب برامج للتن�شيط.  

•م�شاكل تتعلق بالتن�شيق يجب حلها : 	
التن�شيق جزئي  

•اختلالت واأعمال يجب ت�شحيحها قبل بداية مو�شم اال�شطياف 	
وجوب توفريالولوجيات و التجهيزات املخ�ش�شة للأ�شخا�ض ذوي   

االحتياجات اخلا�شة

�رشورة تهيئة جيدة ملواقف ال�شيارات مع  تخ�شي�ض اأماكن لذوي   

االإحتياجات اخلا�شة؛

�رشورة تعزيز �شيانة ونظافة جتهيزات ال�شاطئ  
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T ال، نقطة �شلبية T ال، نقطة اإيجابية  R نعم، نقطة �شلبية  R نعم، نقطة اإيجابية  هل املعيار كايف؟ 

الدار البيضاء

بـاقـاسمصــول

الغابة الدبلواسية

رأس الرمل

بـريش

أصيــال املدينة الزرقاء

سيـدي قـاسم

مهديةموالي بوسلهام
األممسال

العرائش

ميامي

 األميراالت
جبيلة

الوليدية

احلوزية

الرباط - حسان

سيدي عابداجلديدة

سيدي بوزيد

واد مرزكزناتة الكبرى

لالمرمي

داهومي

مانسمان
سابليت

بالوما -والد حممون
عني الذئاب

فالدور الكبير 

كونطر بوندي

سيد العابد
الرمال الذهبية

الهرهورة
كيفيل

  متارة

سيدي رحال

 احملمدية

شاطئ الصخيرات
مدام شوالبوزنيقة

اجلديدة

احملمديةمتارة

الرباط

طنجة

رميالت

سيدي مغيت 

تاحدارت

أشكار

احملمدية

	جهة	املحيط	الأطل�شي	ال�شمايل

زناتة الكربى

معلومات	عامة 1 .

• ا�شم ال�شاطئ :	زناتة	الكربى	

• اجلماعة: عني	حرودة	

• االإقليم اأو العمالة : املحمدية	

• الوالية : جهة الدار	البي�شاء	-	�شطات	

• الرتدد على ال�شاطئ:20000	م�شطاف	يف	اليوم	)نهاية	ال�شبوع(	

املكتب	الوطني	للكهرباء	و	املاء	ال�شالح	لل�رشب •   املحت�شن : 	

)قطاع	الكهرباء(

• امتداد ال�شاطئ : 3 كلم	

• اجلماعة: عني	حرودة	

• نوع ال�شاطئ :	ح�رشي	

• تاريخ الزيارة : 26/07/2016 	

	دقيقة	 • �شاعة الزيارة : 	الرابعة	بعد	الزوال	و55	

جتهيزات	املنطقة	اخللفية	لل�شاطئ 2 .

T غري مهي�أة املنطقة	اخللفية	لل�شاطئ	

ناق�ض •الت�شوير  	
R ت�شوير الطريق   

• 	T وجود القمامات واحلاويات 

• نعم 	 وجود مناطق ح�شا�شة 

• ال	 وجود املعار�ض وغريها 

• ال	 وجود خميم اأو مقطورات 

• R م�رشف املياه العادمة	 االأن�شطة امللوثة 

تعليقات	واقرتاحات

يوجد خميم القرب خ�ش�ض الأطفال االأ�رش ال�شاكنة باملناطق املجاورة ملدينة 

زناتة.

احلالة العامة للمنطقة اخللفية لل�شاطئ ناق�شة.

R العدد: 3 مواقف	ال�شيارات	

ناق�ض •الت�شوير  	
• نوع مواقف ال�شيارات  	

قريب من ال�شاطئ ، اأر�ض فارغة ، كاف

•املنطقة املخ�ش�شة للأ�شخا�ض 	
T ذوي االحتياجات اخلا�شة   

• 	R وجود القمامات واحلاويات 

• 	R االإنارة 

تعليقات	واقرتاحات

يجب تهيئة موقف ال�شيارات وتعزيز الت�شوير.

االنارة ناق�شة.

غري متوفر الكورني�ش	

جتهيزات	ال�شاطئ. 3

R العدد: 3 ولوجيات	�شهلة	وموؤمنة	

متو�شطة •ال�شيانة والنظافة  	
•الولوجيات املخ�ش�شة للأ�شخا�ض 	

 T ذوي االحتياجات اخلا�شة   

تعليقات	و	اقرتاحات

�شيانة الولوجيات الرئي�شية مر�شية، لكن حت�شينها بالولوجيات االخرى. 

مت و�شع ولوجيات خم�ش�شة للأ�شخا�ض ذوي االحتياجات اخلا�شة..

R العدد: 12 احلمامات	الر�شا�شة	

• معطل( ، كافية العدد: 6 )1	 للرجال 

• معطلن( ،  العدد: 6 )2	 للن�شاء 

ك�فية

عمومي • نوعية احلمامات الر�شا�شة  	
• ال	 جمانا 

قار  •نوعية املبنى   	
مدخل ال�شاطئ  •املوقع   	

• 	T نافورات املاء 

• 	T مغا�شل االأرجل 

• 	T الربط ب�شبكة التطهي 

متو�شطة. •احلالة العامة للحمامات الر�شا�شة   	
•احلمامات الر�شا�شة خم�ش�شة  	

• 	T للأ�شخا�ض ذوي االحتياجات اخلا�ض 

تعليقات	و	اقرتاحات

احلالة العامة للحمامات الر�شا�شة املتواجدة باملدخل الرئي�شي متو�شطة؛

�رشورة بناء حمامات خم�ش�شة للأ�شخا�ض ذوي االحتياجات اخلا�شة. .

R مرافق	النظافة	

• ك�فية العدد: 9	 للرجال 

• العدد: 9 )1 مغلق( كافية 	 للن�شاء 

عمومي •نوعية مرافق النظافة  	
• ال	 جمانا 

قار •نوعية املبنى  	
مدخل ال�شاطئ •املوقع   	

• احلفر 	T الربط ب�شبكة التطهري 

متو�شطة •احلالة العامة ملرافق النظافة  	
•مرافق النظافة خم�ش�شة للأ�شخا�ض  	

T   ذوي االحتياجات اخلا�شة 
ال ي�شتجيب للمعايري  

تعليقات	و	اقرتاحات

�رشورة بناء مرافق �شحية خم�ش�شة للأ�شخا�ض ذوي االحتياجات اخلا�شة.

احلالة العامة ملرافق النظافة املتواجدة باملدخل الرئي�شي متو�شطة؛

املنطقة	الرملية

دقيق  •نوع الرمل  	
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زناتة الكربى

• 	R وجود القمامات و احلاويات 

• 	R وجود مظلت �شم�شية ثابتة: 

مت و�شعها من طرف القطاع اخلا�ض املتجولون 

• 	T وجود مباين على الرمال 

 • نعم كثبان رملية	 وجود مناطق ح�شا�شة  

• 	R وجود حيوانات يف ال�شاطئ 

تعليقات	واقرتاحات

املظلت ال�شم�شية مت و�شعها من طرف املحت�شن واملتجولون.

 تواجد الباعة املتجولون واحليوانات باملنطقة الرملية. 

البحر 

•جودة مياه ال�شباحة  ب  	
• 	T حتديد املناطق 

تعليقات	واقرتاحات

اليتم ن�رش نتائج جودة مياه اال�شتحمام.

ال�شيانة	و	النظافة. 4

املحت�شن	,	اخلوا�ض اجلهة	املكلفة	

ناق�ض •تنظيف اجلهة اخللفية لل�شاطئ  	
) • حاويتان )2	 عدد القمامات: 

ناق�ض • تنظيف مواقف ال�شيارات  	
عدد القمامات:  )2(

متو�شط ، ناق�ض •تنظيف الولوجيات  	
• 	6 عدد القمامات: 

متو�شط ، يدوي   •تنظيف الرمال  	
• 	14 عدد القمامات: 

• 	T وجود حاويات للعزل االنتقائي 

مرتان يف اليوم  •تفريغ القمامات  	
تعليقات	واقرتاحات

يقوم املحت�شن ب�شيانة املنطقة الرملية.

�شيانة املمر الرئي�شي جيدة، لكن �شيانة املمرات االخرى واملنطقة اخللفية ناق�شة.

ب�شفة عامة يجب حت�شني النظافة وال�شيانة.

R �شيانة	التجهيزات	

متو�شط  •املرافق ال�شحية للرجال  	
متو�شط • املرافق ال�شحية للن�شاء  	

اخلوا�ض اجلهة املكلفة: 

متو�شط  •احلمامات الر�شا�شة للرجال  	
متو�شط • احلمامات الر�شا�شة للن�شاء  	

ااخلوا�ض اجلهة املكلفة: 

تعليقات	واقرتاحات

يجب حت�شني �شيانة املرافق ال�شحية واحلمامات وا�شلح الر�شا�شات املعطلة.

ال�شالمة. 5

R مركز	الوقاية	املدنية	

• ، غري كاف نهاية  	35 املوارد الب�رشية ـ عدد امل�شعفني البحريني 

اال�شبوع

1 عدد اأفراد الوقاية املدنية   

• الرايات، ال يحرتم  	R االإ�شارة اإىل حالة البحر 

• جتهيزات امل�شعفني البحريني  	
1/م ب   ، االإنقاذ  6 �شدريات   ، االإنقاذ  20 عوامات   ، البدالت  2/م ب 

ال�شفارات،1 املناظري ، 10 املجادف ، اأبراج املراقبة 9

الهاتف النقال •و�شائل االت�شال  	
تعليقات	واقرتاحات

ال يتم احرتام املناطق ت�شوير منع ال�شباحة باملناطق اخلطرية من طرف امل�شطافني.

احلالة العامة ملقر املخ�ش�ض للوقاية املدنية جد �شيئة.

 م�شلحة	الأمن

3 القوات امل�شاعدة ،11 الدرك 
• و�شائل االت�شال  	

الهاتف الثابت ، الهاتف النقال ، االت�شال الل�شلكي

تعليقات	واقرتاحات

تقوم عنا�رش االمن )الدرك والقوات امل�شاعدة( وكذا عنا�رش من اخليالة التابعة 

للقوات امل�شاعدة بدوريات بال�شاطئ.

يوجد مقر دائم للدرك بال�شاطئ.

R مركز	الإ�شعافات	الأولية	

• م�شعف 	R الفريق الطبي 

• الهلل االأحمر املغربي 	R االنتماء 

ك�فية • 	R جتهيزات االإ�شعافات االأولية 

•  املعدات 	

علبة للجراحات ال�شغرية من االنوك�ض، 

•  االأدوات امل�شتهلكة 	

 حمقنة ذات ا�شتعمال واحد، �شمادات، �شبارادرا مثقبة، ببوغاز، القطن 

املا�ض

•  املنتجات ال�شيدلية 	

املواد املطهرة، اأدوية امل�شتعجلت 

• 	T �شيارات االإ�شعاف 

• املراقبة ال�شحية  	
التجارة، املطاعم 

• جلنة	 اجلهة املكلفة 

تعليقات	واقرتاحات

االدوية وجتهيزات اال�شعافات االولية غري كافية. 

عند ال�رشورة يتم طلب �شيارة اال�شعاف التابعة للوقاية املدنية.

املعلومات	املل�شقة 6 .

R اللوحة	الرئي�شية	

• 	R ا�شم ال�شاطئ 

• 	R ت�شميم ال�شاطئ 
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T ال، نقطة �شلبية T ال، نقطة اإيجابية  R نعم، نقطة �شلبية  R نعم، نقطة اإيجابية  هل املعيار كايف؟ 

الدار البيضاء

بـاقـاسمصــول

الغابة الدبلواسية

رأس الرمل

بـريش

أصيــال املدينة الزرقاء

سيـدي قـاسم

مهديةموالي بوسلهام
األممسال

العرائش

ميامي

 األميراالت
جبيلة

الوليدية

احلوزية

الرباط - حسان

سيدي عابداجلديدة

سيدي بوزيد

واد مرزكزناتة الكبرى

لالمرمي

داهومي

مانسمان
سابليت

بالوما -والد حممون
عني الذئاب

فالدور الكبير 

كونطر بوندي

سيد العابد
الرمال الذهبية

الهرهورة
كيفيل

  متارة

سيدي رحال

 احملمدية

شاطئ الصخيرات
مدام شوالبوزنيقة

اجلديدة

احملمديةمتارة

الرباط

طنجة

رميالت

سيدي مغيت 

تاحدارت

أشكار

احملمدية

	جهة	املحيط	الأطل�شي	ال�شمايل

108
تقرير �شواطئ نظيفة 2016 

زناتة الكربى

• 	T وجود ف�شاءات حممية على مقربة من ال�شاطئ 

• 	T اإعلن نتائج مراقبة جودة مياه ال�شباحة 

•اإعلن قواعد ال�شلوك والتوجيهات 	
R )القرارات البلدية(   

•االإعلن عن برنامج االأن�شطة 	
T يف مو�شم اال�شطياف   

التعليقات	والقرتاحات

املعلومات امل�شار متو�شطة.

�رشورة ن�رش وحتيني نتائج مراقبة جودة مياه ال�شباحة.

التن�شيط	والرتبية	البيئية	: 7 .

• 	 T التن�شيط 

• 	T عر�ض ت�شميم ال�شاطئ 

•حملة حت�شي�شية بال�رشاكة مع جمعيات  	
T اأو منظمات غري حكومية    

تعليقات	واقرتاحات

ال يوجد اأي ن�شاط للتوعية والتح�شي�ض البيئية او التن�شيط .

التن�شيق	واللتزام 8 .

	تعليقات	واقرتاحات

�رشورة التن�شيق بني خمتلف الفاعلني.

العناوين	وم�شادر	املعلومات

• الهلل االحمر   	
اليا�ض واعزير  اال�شم والن�شب : 

O633505804  :الهاتف

•الدرك امللكي 	
اال�شم والن�شب :  جواد ايت �شبكا  

0662320661 الهاتف:   

كردا عبد العزيز/ عبد الفتاح   اال�شم والن�شب :   

الناوي )ان�شي ماروك(   

0668770070 الهاتف:   

0628731281   

•الوقاية املدنية 	
ال�شابط اجلليل خلويري اال�شم والن�شب:   

 0679225794 الهاتف:   

•املحت�شن 	

اال�شم والن�شب :   كردا عبد العزيز  

الهاتف: 06   28 73 12 81 

احلالة	العامة	لل�شاطئ 9 .

	م�شاكل	ثانوية	:

حت�شني نظافة املرافق ال�شحية واحلمامات.

م�شاكل	مهمة:

تعزيز الت�شوير واملعلومات املل�شقة.

القيام بالتن�شيط والتوعية البيئية.

توفري املعدات واالدوية الكافية مبركز اال�شعافات االولية.

اعلن عن نتائج جودة مياه اال�شتحمام وحتيينها.

تهيئة موقف ال�شيارات.

انارة موقف ال�شيارات ناق�شة.

توفري املرافق املخ�ش�شة لدوي االحتياجات اخلا�شة.

اعادة تهيئة مقر الوقاية املدنية.

حت�شني ال�شيانة والنظافة.
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حميط	ال�شاطئ 2 .

متو�شطة •ال�شيانة والنظافة  	
• 	T وجود م�شاحات  خ�رشاء 

• 	T الت�شوير 

• 	T االأن�شطة امللوثة 

• غري كافية Rالعدد :6	 وجود القمامات واحلاويات 

مرة يف اليوم • 	R تفريغ القمامات واحلاويات 

تعليقات	واقرتاحات

نظافة حميط ال�شاطئ متو�شطة

حميط ال�شاطئ منطقة �شكنية

T مواقف	ال�شيارات 

تعليقات	واقرتاحات

غياب موقف خا�ض بال�شاطئ 

يجب التفكري يف ذوي االحتياجات اخلا�شة

ركن ال�شيارات، يف االأزقة املحيطة بالفيلت املحيطة.

غري متوفر الكورني�ش	

املعلومات	املل�شقة. 3

• 	R ا�شم ال�شاطئ 

• 	T ت�شميم ال�شاطئ 

• 	T اإعلن نتائج مراقبة جودة مياه ال�شباحة 

•اإعلن قواعد ال�شلوك والتوجيهات 	
T )القرارات البلدية(   

• 	T وجود ف�شاءات حممية على مقربة من ال�شاطئ 

• االإعلن عن برنامج االأن�شطة 	
T يف مو�شم اال�شطياف 

تعليقات	و	اقرتاحات

غياب لوحات االإر�شادات و املعلومات املل�شقة.

يوجد لوحة با�شم ال�شاطئ على الطريق ال�شاطئي ولي�شت عند املدخل الرئي�شي 

لل�شاطئ.

املنطقة	الرملية. 4

�شاطئ �شخري + رمل  •نوع الرمل  	
حمبب

• 	T ولوجيات �شهلة وموؤمنة 

•املنطقة املخ�ش�شة للأ�شخا�ض 	
ذوي االحتياجات اخلا�شة    

T مهابط منا�شبة   

T ولوجي�ت   

• 	T وجود مناطق ح�شا�شة 

ك�فية • Rالعدد: 6 غري 	 وجود القمامات 

مرة واحدة يف اليوم • 	R تفريغ القمامات 

متو�شطة •ال�شيانة والنظافة   	
اجلماعة  •اجلهة املكلفة  	

يدوي •نوع التنظيف  	
متو�شط •تنظيف الولوجيات  	

اجلماعة •اجلهة املكلفة  	
• ال	 وجود خميم اأو مقطورات 

• 	R وجود حيوانات يف ال�شاطئ 

• 	T وجود مباين على الرمال 

تعليقات	واقرتاحات

�شعوبة الو�شول لل�شاطئ ب�شبب املمرات ال�شيقة بني املنازل

�شلمل غري مهياأة 

انعدام جتهيزات خا�شة باالأ�شخا�ض ذوي االحتياجات اخلا�شة لولج ال�شاطئ 

التجهيزات. 5

• 	T مقر الوقاية املدنية 

الدرك امللكي • 	R مقر ال�رشطة والقوات امل�شاعدة 

• 	T مركز االإ�شعافات االأولية 

غري متوفر مرافق	النظافة	

غري متوفر احلمامات	الر�شا�شة	

T تنظيف	مرافق	النظافة	

•مرافق النظافة خم�ش�شة للأ�شخا�ض 	
T ذوي االحتياجات اخلا�شة   

• 	T مغا�شل االأرجل 

• 	T الربط ب�شبكة التطهري 

• 	R حفر النفايات 

• 	T نافورات املاء 

• 	T وجود مظلت �شم�شية ثابتة 

• 	T حتديد املناطق 

كيفيل  
 

معلومات	عامة 1 .

كيفيل • ا�شم ال�شاطئ : 	

• االإقليم اأو العمالة : ال�شخريات	-	متارة	

جهة	الرباط	�شال	القنيطرة • الوالية : 	

• املحت�شن : البنك	املغربي	للتجارة	اخلارجية		

• امتداد ال�شاطئ : 0.6	كلم	

•  م�شطاف يف اليوم الرتدد على ال�شاطئ : 500 - 600	

• اجلماعة: الهرهورة	

• نوع ال�شاطئ : ح�رشي		

• تاريخ الزيارة : 30/07/2016	

ال�شاعة	الثالثة	بعد	الزوال	 • �شاعة الزيارة : 	
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تعليقات	و	اقرتاحات

احلاجة املا�شة لتهيئة ال�شاطئ ببناء مرافق اأ�شا�شية و�شحية .

ال�شالمة 6 .

املوارد	الب�رشية

• Rالعدد: 7 + 1 وم، كاف	 امل�شعفني البحريني 

• 	R م�شلحة االأمن 

• دورية خيالة، كاف 	1 + 6 القوات امل�شاعدة 

• ، كاف 	10 الدرك 

جيد •توزيع امل�شعفني البحريني  	
تعليقات	واقرتاحات

�شاطئ موؤمن ن�شبيا.

املعدات

• 	T االإ�شارة اإىل حالة البحر 

• جتهيزات امل�شعفني البحريني  	
البدالت 2/ م م ، عوامات االإنقاذ 4، 1 ال�شفارات م م ، 2 مظلت، 

املجاديف : 1 ، اأبراج املراقبة 1 : بدون مظلت �شم�شية.

• 	T معدات خا�شة للإنقاذ 

التغطية	ال�شحية

• 	T جتهيزات االإ�شعافات االأولية 

• 	T �شيارات االإ�شعاف 

• 	T و�شائل االت�شال 

• 	T حفظ ال�شحة 

تعليقات	واقرتاحات

�رشورة توفري االإ�شعافات االأولية ال�شحية.

التن�شيط	والرتبية	البيئية	:. 7

• 	T عر�ض ت�شميم ال�شاطئ 

• 	T الدوريات الريا�شية 

• 	T وجود املعار�ض وغريها  

• 	T وجود حديقة للألعاب 

•حملة حت�شي�شية بال�رشاكة مع جمعيات 	
T اأو منظمات غري حكومية اأو جهات اأخرى   

تعليقات	واقرتاحات

�رشورة القيام باأن�شطة للرتبية البيئية  والتح�شي�ض. 

التن�شيق	واللتزام. 8

• جزئي	 التن�شيق بني اجلماعة واملحت�شن 

تعليقات	واقرتاحات

يجب النهو�ض اأكرث بهذا ال�شاطئ بتدبري ملئم.

احلالة	العامة	لل�شاطئ. 9

•م�شاكل مهمة : 	
ال العدد االأق�شى للمعايري املحرتمة   

نق�ض يف الت�شوير واملل�شقات  

غياب مرافق �شحية   

تعزيز النظافة  

غياب موقف ال�شيارات  

غياب الرتبية البيئية  

•اختلالت واأعمال يجب ت�شحيحها قبل بداية مو�شم اال�شطياف 	
ت�شهيل الو�شول بو�شع املمرات املنا�شبة للم�شطافني من الكورني�ض اإىل   

ال�شاطئ للأ�شخا�ض ذوي االحتياجات اخلا�شة

توفري مقرات للوقاية املدنية واالإ�شعافات ال�شحية  

اإقامة مرافق �شحية   

تعزيز التنظيف وال�شيانة  

القيام باأن�شطة للتوعية و الرتبية البيئية ب�رشاكة مع اجلمعيات املخت�شة  

القيام باالجتماعات اال�شبوعية للتدبري ال�شاطئي.  

العناوين	وم�شادر	املعلومات	:

طارق )اجلماعة ( اال�شم والن�شب :  

الهاتف :    6329150661

الع�رشي )اجلماعة ( اال�شم والن�شب :  

الهاتف :   55482 50661

كيفيل   
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جتهيزات	املنطقة	اخللفية	لل�شاطئ 2 .

R مهي�أة املنطقة	اخللفية	لل�شاطئ	

جيد •الت�شوير  	
ت�شوير الطريق    

R ت�شوير عند مدخل ال�شاطئ 

• 	R وجود القمامات واحلاويات 

• نعم غابة �شغرية	 وجود مناطق ح�شا�شة 

• ال	 وجود املعار�ض وغريها 

• ال	 وجود خميم اأو مقطورات 

• 	T االأن�شطة امللوثة 

تعليقات	واقرتاحات

الواجهة اخللفية لل�شاطئ نظيفة وبحالة جيدة

R العدد: 4 مواقف	ال�شيارات	

متو�شط   •الت�شوير  	
•نوع مواقف ال�شيارات  	

قريب من ال�شاطئ،مهياأ، غري كاف  

•املنطقة املخ�ش�شة للأ�شخا�ض 	
R عدد االأماكن: 02 ذوي االحتياجات اخلا�شة   

• 	R وجود القمامات واحلاويات 

• 	R االإنارة 

تعليقات	واقرتاحات

اأماكن وقوف ال�شيارات غري كافية. ويلحظ وقوف ال�شيارات على طول الطريق 

املوؤدي اإىل ال�شاطئ.

موجود الكورني�ش	

جيدة •ال�شيانة والنظافة  	
جيدة •�شيانة واجهات املباين  	

• 	R وجود فظاءات خ�رشاء 

ف�شاء مزين  

جيدة •ال�شي�نة  	
جيدة •املعلومات و الت�شوير  	

Rمتحرك  وجود مركز للإر�شادات   

• 	T وجود اأك�شاك 

• 	R وجود قمامات وحاويات 

• 	T االإنارة 

تعليقات	و	اقرتاحات

الكورني�ض نظيف و�شيانته كافية

ينبغي معاجلة امل�شاكل التقنية املتعلقة باالإنارة.

جتهيزات	ال�شاطئ. 3

R العدد: 3 ولوجيات	�شهلة	وموؤمنة	

جيدة •ال�شيانة والنظافة  	
•الولوجيات املخ�ش�شة للأ�شخا�ض 	

R العدد: 5 ذوي االحتياجات اخلا�شة   

R مهابط منا�شبة    

R ولوجيات )املمرات اخل�شبية(   

تعليقات	و	اقرتاحات

الولوجيات متاحة و منا�شبة.

R	العدد:	32 احلمامات	الر�شا�شة	

• ك�فية العدد: 16	 للرجال 

• ك�فية العدد: 16	 للن�شاء 

عمومي • نوعية احلمامات الر�شا�شة  	
• ال	 جمانا 

قار •نوعية املبنى   	
الكورني�ض •املوقع   	

• 	R نافورات املاء 

• 	R مغا�شل االأرجل 

• 	T الربط ب�شبكة التطهري 

جيدة •احلالة العامة للحمامات الر�شا�شة  	
•احلمامات الر�شا�شة خم�ش�شة 	

Rالعدد: 2 للأ�شخا�ض ذوي االحتياجات اخلا�شة   

تعليقات	و	اقرتاحات

احلمامات يف حالة جيدة من حيت النظافة  .

R	العدد:	20 مرافق	النظافة	

• ك�فية  العدد: 10	 للرجال 

• العدد: 10 ك�فية	 للن�شاء 

عمومي •نوعية مرافق النظافة  	
• ال	 جمانا 

قار •نوعية املبنى  	
الكورني�ض •املوقع   	

احلوزية

معلومات	عامة 1 .

احلوزية • ا�شم ال�شاطئ : 	

• االإقليم اأو العمالة : اجلديدة	

دكالة	عبدة • الوالية : جهة 	

• املحت�شن : موؤ�ش�شة	البنك	ال�شعبي	

• امتداد ال�شاطئ : 1,5	كلم	

• الرتدد على ال�شاطئ : 10000	م�شطاف	/اليوم	

• نوع ال�شاطئ : قروي	

• اجلماعة: احلوزية	

• تاريخ الزيارة : 20	غ�شت	2016  	

• 	10h00 : شاعة الزيارة�
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احلوزية

• 	T الربط ب�شبكة التطهري 

جيدة •احلالة العامة ملرافق النظافة  	
•مرافق النظافة خم�ش�شة للأ�شخا�ض 	

Rالعدد: 2 ذوي االحتياجات اخلا�شة   

تعليقات	و	اقرتاحات

املرافق ال�شحية  يف حالة جيدة من حيت النظافة و م�شانة ن�شبيا  .

املنطقة	الرملية

دقيق، ح�شاة مل�شاء •نوع الرمل  	
• 	R وجود القمامات و احلاويات 

• R	العدد:	20	 وجود مظلت �شم�شية ثابتة 

القطاع اخلا�ض •مت و�شعها من طرف  	
• ال	 وجود مباين على الرمال 

• ال غري دلك: غابة	 وجود مناطق ح�شا�شة  

• 	T وجود حيوانات يف ال�شاطئ 

تعليقات	واقرتاحات

رمال نظيفة و م�شانة جيدا. 

البحر 

اأ •جودة مياه ال�شباحة  	
• ال	 حتديد املناطق 

• ال	 هل يتم احرتامه؟ 

ال�شيانة	و	النظافة. 4

اجلماعة اجلهة	املكلفة	

جيد •تنظيف اجلهة اخللفية لل�شاطئ  	
• 	20 عدد القمامات :  

جيد •تنظيف مواقف ال�شيارات  	
• حاويات من احلجم الكبري 	8 عدد القمامات : 

جيد •تنظيف الف�شاءات اخل�رشاء  	
• 	3 عدد القمامات : 

متو�شط  •تنظيف الولوجيات  	
• 	8 عدد القمامات : 

جيد ، ميكانيكيي •تنظيف الرمال  	
• 	40 عدد القمامات : 

	الورق	والورق	املقوى	 • 	T وجود حاويات للعزل االنتقائي 

البال�شتيك,	نفايات	ع�شوية,	الزجاج

مرة واحدة يف اليوم •تفريغ القمامات  	
تعليقات	واقرتاحات

�شاطئ نظيفة وبحالة جيدة.

R �شيانة	التجهيزات	

جيد •املرافق ال�شحية للرجال  	
جيد • املرافق ال�شحية للن�شاء  	

اجلماعة جلهة املكلفة: 

جيد •احلمامات الر�شا�شة للرجال  	
جيد • احلمامات الر�شا�شة للن�شاء  	

اجلماعة جلهة املكلفة: 

تعليقات	واقرتاحات

املرافق ال�شحية يف �شيانة جيدة.

ال�شالمة. 5

R مركز	الوقاية	املدنية	

• غري كاف  	18 املوارد الب�رشية ـ عدد امل�شعفني البحريني 

2 عدد اأفراد الوقاية املدنية   

• الرايات، املل�شقات،  	R االإ�شارة اإىل حالة البحر 

يحرتم

• جتهيزات امل�شعفني البحريني  	
ال�شفارات،    18 االنقاذ،  االإنقاذ، �شدريات  البدالت، عوامات   36

لوحات.  1 املراقبة،  اأبراج   4 املجادف،   14 املناظري،   2
زوارق، دراجات مائية •معدات خا�شة للإنقاذ  	

الهاتف النقال •و�شائل االت�شال  	
تعليقات	واقرتاحات

اإحداث مقر  جديد قار بالن�شبة للوقاية املدنية باالإ�شافة اإىل مقر متحرك على 

م�شتوى ال�شاطئ

	القوات امل�شاعدة، الدرك م�شلحة	الأمن	

•و�شائل االت�شال    	
الهاتف النقال،  االت�شال الل�شلكي

تعليقات	واقرتاحات

االجهزة االمنية موجودة ب�شكل دائم على ال�شاطئ. 

R مركز	الإ�شعافات	الأولية	

املمر�ض • 	R الفريق الطبي 

وزارة ال�شحة •االنتماء  	
• 	R �شيارات االإ�شعاف 

اجلماعة  •االنتماء  	
عمومي ، الهاتف النقال •و�شائل االت�شال  	

•املراقبة ال�شحية    	
التجارة، الباعة املتجولون ، املطاعم

• اجلماعة 	 اجلهة املكلفة 
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احلوزية

تعليقات	واقرتاحات

املركز ال�شحي وظيفي، ومع ذلك فاإنه من امل�شتح�شن اإ�شافة عدد من االآليات: 

املعلومات	املل�شقة 6 .

R اللوحة	الرئي�شية	

• 	R ا�شم ال�شاطئ 

 • 	R  ت�شميم ال�شاطئ 

مفاتيح وا�شحة ومقروءة

• 	R وجود ف�شاءات حممية على مقربة من ال�شاطئ 

• 	R اإعلن نتائج مراقبة جودة مياه ال�شباحة 

• 	R هل يتم حتيينها؟: 

•اإعلن قواعد ال�شلوك والتوجيهات 	
R )القرارات البلدية(   

• 	R االإعلن عن برنامج االأن�شطة 

•اأماكن اأخري لتعليق املعلومات  	
مركز الوقاية املدنية، مركز املعلومات  

التعليقات	والقرتاحات

وجود لوحات والفتات وا�شحة ومرئية، مع كل املعلومات اللزمة عن ال�شاطئ.

التن�شيط	والرتبية	البيئية	: 7 .

 • 	R  التن�شيط 

اداعة ال�شاطئ، الدوريات الريا�شية، اأورا�ض الر�شم 

• 	R عر�ض ت�شميم ال�شاطئ 

• 	R الرتبية البيئية  

عر�ض اأفلم فيديو  حول البيئة  

•حملة حت�شي�شية بال�رشاكة مع جمعيات 	
R اأو منظمات غري حكومية   

ا�شم اجلمعية :      

للك�شافة الوطنية املغربية  اجلامعة 

ا�شم احلملة )اأو احلملت( : بيئتنا تلزمنا  

تعليقات	واقرتاحات

تنظيم ان�شظة حت�شي�شية للحفاظ على نظافة ال�شاطئ باعتماد اإذاعة ال�شاطئ. 
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	جهة	املحيط	الأطل�شي	ال�شمايل

الهرهورة
   

معلومات	عامة 1 .

الهرهورة • ا�شم ال�شاطئ : 	

• االإقليم اأو العمالة : ال�شخريات	-	متارة	

جهة	الرباط	�شال	القنيطرة • الوالية : 	

 • املحت�شن :	البنك	املغربي	للتجارة	اخلارجية	

• امتداد ال�شاطئ : 0.3	كلم	

•  م�شطاف يف اليوم الرتدد على ال�شاطئ : 500 - 600	

• اجلماعة: الهرهورة	

• تاريخ الزيارة : 30/07/2016	

اخلام�شة	زوال • �شاعة الزيارة : 	

حميط	ال�شاطئ 2 .

Rح�رشي نوع	ال�شاطئ	

متو�شطة •ال�شيانة والنظافة  	
• نعم	 وجود م�شاحات  خ�رشاء 

غري كايف •الت�شوير  	
• 	T االأن�شطة امللوثة 

• غري كافية Rالعدد :10	 وجود القمامات واحلاويات 

مرة يف اليوم • 	R تفريغ القمامات واحلاويات 

تعليقات	واقرتاحات

حميط ال�شاطئ نظيف نظرا لكونه منطقة �شكنية )اأحياء فيلت(

ت�شوير ناق�ض.

R العدد: 1 قرب ال�شاطئ مواقف	ال�شيارات 

• غري كافية العدد : 30	 القدرة اال�شتيعابية 

مهياأ •نوع مواقف ال�شيارات  	
•املنطقة املخ�ش�شة للأ�شخا�ض 	

T ذوي االحتياجات اخلا�شة   

جيدة •ال�شيانة والنظافة  	
مطعم مريامار •اجلهة املكلفة  	

• R العدد: 1 غري كافية	 وجود القمامات واحلاويات 

• R مرة واحدة يف اليوم	 تفريغ القمامات واحلاويات 

اجلماعة •اجلهة املكلفة  	
• 	T وجود حاويات للعزل االنتقائي 

• 	R االإنارة 

تعليقات	واقرتاحات

مطلوب تهيئة موقف خا�ض بال�شاطئ مع اأماكن خا�شة باالأ�شخا�ض ذوي 

االحتياجات اخلا�شة

موجود الكورني�ش	

• 	T وجود مركز للإر�شادات 

• 	T وجود اأك�شاك 

• ك�فية Rالعدد :10	 وجود قمامات وحاويات 

مرة واحدة يف اليوم  • 	R  تفريغ القمامات واحلاويات 

و ح�شب االحتياج

اجلماعة •اجلهة املكلفة  	
• 	T وجود حاويات للعزل االنتقائي 

متو�شطة  •ال�شيانة والنظافة  	
اجلماعة •اجلهة املكلفة  	

ناق�شة •املعلومات و الت�شوير  	
جيدة •�شيانة واجهات املباين  	

• 	R االإنارة 

تعليقات	و	اقرتاحات

تهيئة جيدة للكورني�ض

�شعوبة الو�شول لل�شاطئ النعدام جتهيزات خا�شة باالأ�شخا�ض ذوي االحتياجات 

اخلا�شة و وجود ال�شخور

املعلومات	املل�شقة. 3

• 	R ا�شم ال�شاطئ 

• 	R ت�شميم ال�شاطئ 

• R حمينة	 اإعلن نتائج مراقبة جودة مياه ال�شباحة 

• اللوحة 	R مكان االإعلن عن نتائج 

T مراقبة جودة مياه ال�شباحة   

•اإعلن قواعد ال�شلوك والتوجيهات 	
R )القرارات البلدية(   

• 	T وجود ف�شاءات حممية على مقربة من ال�شاطئ 

•االإعلن عن برنامج االأن�شطة 	
T يف مو�شم اال�شطياف   

تعليقات	و	اقرتاحات

غياب مركز االإر�شادات

مل�شقات غري كافية

املنطقة	الرملية. 4

�شاطئ �شخري •نوع الرمل  	
• Rالعدد: 2	 ولوجيات �شهلة وموؤمنة 

•املنطقة املخ�ش�شة للأ�شخا�ض 	
ذوي االحتياجات اخلا�شة    

T�رشورية مهابط منا�شبة   

T�رشورية ولوجي�ت   

• 	T وجود مناطق ح�شا�شة 

ك�فية • Rالعدد: 6 غري 	 وجود القمامات 

مرة واحدة يف اليوم • 	R تفريغ القمامات 

جيدة •ال�شيانة والنظافة   	
اجلماعة  •اجلهة املكلفة  	

يدوي •نوع التنظيف  	
متو�شط •تنظيف الولوجيات  	

اجلماعة •اجلهة املكلفة  	



115
تقرير �شواطئ نظيفة 2016 

الهرهورة   

• ال	 وجود خميم اأو مقطورات 

• 	R وجود حيوانات يف ال�شاطئ 

• 	T وجود مباين على الرمال 

تعليقات	واقرتاحات

�شعوبة الو�شول لل�شاطئ ب�شبب ال�شخور خ�شو�شا عندما يكون املد .

التجهيزات. 5

• 	T مقر الوقاية املدنية 

مقر دائم للدرك امللكي •مقر ال�رشطة والقوات امل�شاعدة  	
• 	T مركز االإ�شعافات االأولية 

مرافق	النظافة	 غري متوفر

احلمامات	الر�شا�شة	 غري متوفر

T تنظيف	مرافق	النظافة	

•مرافق النظافة خم�ش�شة للأ�شخا�ض 	
T ذوي االحتياجات اخلا�شة   

• 	T مغا�شل االأرجل 

• 	T الربط ب�شبكة التطهري 

• 	T حفر النفايات 

• 	T نافورات املاء 

• 	T وجود مظلت �شم�شية ثابتة 

• 	T حتديد املناطق 

تعليقات	و	اقرتاحات

احلاجة اإىل بناء مرافق اأ�شا�شية و�شحية .

احلاجة اإىل تغطية �شحية على ال�شاطئ لرتدد الكثيف الأطفال املخيمات.

ال�شالمة 6 .

املوارد	الب�رشية

• 	R  امل�شعفني البحريني 

العدد: 9 مو�شمي + 1 عن�رش الوقاية املدنية

• 	R م�شلحة االأمن 

• خيالة ، كاف القوات امل�شاعدة  2	

، كاف • 	19 الدرك 

جيد •توزيع امل�شعفني البحريني  	

تعليقات	واقرتاحات

�شاطئ موؤمن ن�شبيا.

املعدات

• 	T االإ�شارة اإىل حالة البحر 

• جتهيزات امل�شعفني البحريني  	
البدالت 1: / م ب )غريالئقة(، 3 عوامات االإنقاذ، 1 �شدريات االنقاذ، 1 

ال�شفارات،4 املجاديف ،2 مظلت، اأبراج املراقبة : 1 بدون مظلت �شم�شية.

• 	T معدات خا�شة للإنقاذ 

التغطية	ال�شحية

• 	T الفريق الطبي 

• 	T جتهيزات االإ�شعافات االأولية 

• 	T �شيارات االإ�شعاف 

• 	T و�شائل االت�شال 

• 	T حفظ ال�شحة 

تعليقات	واقرتاحات

ال يوجد تدبري اال�شعافات بال�شاطئ علما اأن اأغلبية املرتددين  هم اأطفال .

التن�شيط	والرتبية	البيئية	:. 7

• 	T عر�ض ت�شميم ال�شاطئ 

• 	T الدوريات الريا�شية 

• 	T وجود املعار�ض وغريها  

• 	T وجود حديقة للألعاب 

• حملة حت�شي�شية بال�رشاكة مع جمعيات 	
T اأو منظمات غري حكومية اأو جهات اأخرى 

تعليقات	واقرتاحات

�رشورة القيام باأن�شطة للرتبية البيئية خ�شو�شا يف فرتة املخيمات ال�شيفية. 

التن�شيق	واللتزام. 8

• جزئي	 التن�شيق بني اجلماعة واملحت�شن 

تعليقات	واقرتاحات

يجب النهو�ض اأكرث بهذا ال�شاطئ بتدبري ملئم .

احلالة	العامة	لل�شاطئ. 9

•م�شاكل مهمة ، )عدة معايري مل يتم احرتامها( : 	
تعزيز النظافة   

موقف ال�شيارات  

اإقامة مرافق �شحية   

نق�ض يف الت�شوير واملل�شقات  

غياب الرتبية البيئية  

•اختلالت واأعمال يجب ت�شحيحها قبل بداية مو�شم اال�شطياف 	
ت�شهيل الو�شول بو�شع املمرات املنا�شبة للم�شطافني من الكورني�ض اإىل   

ال�شاطئ للأ�شخا�ض ذوي االحتياجات اخلا�شة

توفري مقرات للوقاية املدنية واالإ�شعافات ال�شحية  

اإقامة مرافق �شحية   

تعزيز التنظيف وال�شيانة  

القيام باأن�شطة للتوعية و الرتبية البيئية ب�رشاكة مع اجلمعيات املخت�شة  

القيام باالجتماعات اال�شبوعية للتدبري ال�شاطئي.  

العناوين	وم�شادر	املعلومات	:	
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	جهة	املحيط	الأطل�شي	ال�شمايل

116
تقرير �شواطئ نظيفة 2016 

الهرهورة   

طارق )اجلماعة ( اال�شم والن�شب :  

 0661632951 الهاتف :  

الع�رشي )اجلماعة ( اال�شم والن�شب :  

0661555482 الهاتف :   
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تقرير �شواطئ نظيفة 2016 

T ال، نقطة �شلبية T ال، نقطة اإيجابية  R نعم، نقطة �شلبية  R نعم، نقطة اإيجابية  هل املعيار كايف؟ 

	جهة	املحيط	الأطل�شي	ال�شمايل

حميط	ال�شاطئ 2 .

Rح�رشي نوع	ال�شاطئ	

متو�شطة •ال�شيانة والنظافة  	
• نعم	 وجود م�شاحات  خ�رشاء 

•ال�شيانة :  متو�شطة 	
منعدم •الت�شوير  	

• وادي بوخالف 	R االأن�شطة امللوثة 

• 	T وجود القمامات واحلاويات 

• 	T تفريغ القمامات واحلاويات 

تعليقات	واقرتاحات

غياب حاويات القمامة القارة

جمع االأزبال يتم بطريقة يدوية واأكيا�ض بلتيكية

يجب تعزيز تنظيف حميط ال�شاطئ و كذا عملية الت�شوير.

R العدد: 6 قرب ال�شاطئ مواقف	ال�شيارات 

• العدد : 8000	 القدرة اال�شتيعابية 

اأر�ض فارغة •نوع مواقف ال�شيارات  	
•املنطقة املخ�ش�شة للأ�شخا�ض 	

T ذوي االحتياجات اخلا�شة   

ناق�شة •ال�شيانة والنظافة  	
املحت�شن  •اجلهة املكلفة  	

• 	T وجود القمامات واحلاويات 

• 	T تفريغ القمامات واحلاويات 

• 	T وجود حاويات للعزل االنتقائي 

• 	T االإنارة 

تعليقات	واقرتاحات

يجب تهييئ اأماكن منا�شبة  خا�شة للأ�شخا�ض ذوي االحتياجات اخلا�شة

غري متوفر  الكورني�ش	

املعلومات	املل�شقة. 3

• 	T ا�شم ال�شاطئ 

• 	T ت�شميم ال�شاطئ 

• 	T اإعلن نتائج مراقبة جودة مياه ال�شباحة 

•مكان االإعلن عن نتائج 	
T مراقبة جودة مياه ال�شباحة   

•اإعلن قواعد ال�شلوك والتوجيهات 	

T )القرارات البلدية(   

• 	T وجود ف�شاءات حممية على مقربة من ال�شاطئ 

•االإعلن عن برنامج االأن�شطة 	
T يف مو�شم اال�شطياف   

تعليقات	و	اقرتاحات

ت�شوير منعدم جدا .

املنطقة	الرملية. 4

دقيق •نوع الرمل  	
ولوجيات ع�شوائية • 	R ولوجيات �شهلة وموؤمنة 

•املنطقة املخ�ش�شة للأ�شخا�ض 	
ذوي االحتياجات اخلا�شة    

T�رشورية مهابط منا�شبة   

T�رشورية ولوجي�ت   

• 	T وجود مناطق ح�شا�شة 

ك�فية • Rالعدد: 6 غري 	 وجود القمامات 

مرة واحدة يف يف االأ  • 	R تفريغ القمامات 

�شبوع   

متو�شطة  •ال�شيانة والنظافة   	
املحت�شن  •اجلهة املكلفة  	

يدوي +  ميكانيكي •نوع التنظيف  	
متو�شط •تنظيف الولوجيات  	

املحت�شن •اجلهة املكلفة  	
• ال	 وجود خميم اأو مقطورات 

• 	T وجود حيوانات يف ال�شاطئ 

• 	T وجود مباين على الرمال 

تعليقات	واقرتاحات

 عمال النظافة يبدلون جمهودا ملمو�شا.

التجهيزات. 5

• 	T مقر الوقاية املدنية 

• 	T مقر ال�رشطة والقوات امل�شاعدة 

• 	T مركز االإ�شعافات االأولية 

جبيلة
  

معلومات	عامة 1 .

• ا�شم ال�شاطئ : جبيلة	

• االإقليم اأو العمالة : 	طنجة	اأ�شيلة		

• الوالية : جهة	طنجة	– تطوان	-	احل�شيمة		

• املحت�شن : ات�شالت	املغرب	

• امتداد ال�شاطئ : 3	كلم		

• الرتدد على ال�شاطئ : بني 10000	و	20000	م�شطافا	يف	اليوم.		

• نوع ال�شاطئ : ح�رشي	

• اجلماعة: كزناية	

• تاريخ الزيارة :  10/	08	/	2016	

• �شاعة الزيارة : احلادية	ع�رشة	�شباحا			
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جبيلة  

مرافق	النظافة	 غري متوفر

احلمامات	الر�شا�شة	 غري متوفر

T تنظيف	مرافق	النظافة	

•مرافق النظافة خم�ش�شة للأ�شخا�ض 	
T ذوي االحتياجات اخلا�شة   

• 	T مغا�شل االأرجل 

• 	T الربط ب�شبكة التطهري 

• 	T حفر النفايات 

• 	T نافورات املاء 

• 	T وجود مظلت �شم�شية ثابتة 

• 	T حتديد املناطق 

تعليقات	و	اقرتاحات

�شاطئ بدون جتهيزات.

ال�شالمة 6 .

املوارد	الب�رشية

• 	R  امل�شعفني البحريني 

العدد: 4 غري كاف

•م�شلحة االأمن    	
القوات امل�شاعدة )مركز دائم( ، كاف

غري كاف •توزيع امل�شعفني البحريني  	
تعليقات	واقرتاحات

االمن دائم ولي�ض خمت�ض بال�شاطئ.

املعدات

• 	T االإ�شارة اإىل حالة البحر 

• جتهيزات امل�شعفني البحريني  	
م   1/�ض  االنقاذ،  1 �شدريات  االإنقاذ،  2 عوامات  البدالت،  م   1/�ض 

ال�شف�رات

• 	T معدات خا�شة للإنقاذ 

التغطية	ال�شحية

• 	T الفريق الطبي 

• 	T جتهيزات االإ�شعافات االأولية 

• 	T �شيارات االإ�شعاف 

• 	T و�شائل االت�شال 

• 	T حفظ ال�شحة 

تعليقات	واقرتاحات

عدم	كفاية		رجال	الإنقاذ	املتوفرين	حاليا	بال�شاطئ.

عدم	وجود	جتهيزات	ال�شاطئ

التن�شيط	والرتبية	البيئية	:. 7

• 	T عر�ض ت�شميم ال�شاطئ 

• 	T الدوريات الريا�شية 

• 	T وجود املعار�ض وغريها  

• 	T وجود حديقة للألعاب 

• حملة حت�شي�شية بال�رشاكة مع جمعيات 	
T اأو منظمات غري حكومية اأو جهات اأخرى 

تعليقات	واقرتاحات

غياب التن�شيط و التح�شي�ض البيئي  

التن�شيق	واللتزام. 8

• جزئي	 التن�شيق بني اجلماعة واملحت�شن 

تعليقات	واقرتاحات

املحت�شن يهتم بالنظافة فقط .

احلالة	العامة	لل�شاطئ. 9

•م�شاكل ثانوية 	
�رشورة تهيئة مراآب ال�شيارات

•م�شاكل مهمة : 	
يجب حت�شني نظافة ال�شاطئ وتعزيز تنظيفه )حميط ال�شاطئ، املراآب و   

املنطقة الرملية لل�شاطئ(.

يجب اإن�شاء مرافق النظافة يعدد كاف.  

يجب تعزيز اأمن ال�شاطئ  )خا�شة املنطقة الرملية( بتزويده باملوارد   

الب�رشية و التقنية اللزمة ل�شمان اأمنه.

عدم وجود املل�شقات و علمات الت�شوير البحري .  

جانب التن�شيط و التح�شي�ض البيئي منعدم.  

•اختلالت واأعمال يجب ت�شحيحها قبل بداية مو�شم اال�شطياف 	
�رشورة تهيئة مراآب ال�شيارات   

يجب حت�شني نظافة ال�شاطئ وتعزيز تنظيفه )حميط ال�شاطئ، املراآب و   

املنطقة الرملية لل�شاطئ(.

يجب اإن�شاء مرافق النظافة يعدد كاف.  

يجب تعزيز اأمن ال�شاطئ  )خا�شة املنطقة الرملية( بتزويده باملوارد   

الب�رشية و التقنية اللزمة ل�شمان اأمنه.

عدم وجود املل�شقات و علمات الت�شوير البحري .  

جانب التن�شيط و التح�شي�ض البيئي منعدم.  

	العناوين	وم�شادر	املعلومات	:

•اال�شم والن�شب : الطيبي )�رشكة النظافة لفائدة ات�شاالت املغرب( 	
• الهاتف:  0615875848	
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T ال، نقطة �شلبية T ال، نقطة اإيجابية  R نعم، نقطة �شلبية  R نعم، نقطة اإيجابية  هل املعيار كايف؟ 

	جهة	املحيط	الأطل�شي	ال�شمايل

جتهيزات	املنطقة	اخللفية	لل�شاطئ 2 .

R مهي�أة املنطقة	اخللفية	لل�شاطئ	

متو�شط  •الت�شوير  	
R ت�شوير الطريق    

R  ت�شوير عند مدخل ال�شاطئ 

• 	R وجود القمامات واحلاويات 

• ال	 وجود مناطق ح�شا�شة 

• ال	 وجود املعار�ض وغريها 

• )خميم لل مرمي(  نعم	 وجود خميم اأو مقطورات 

• 	T  االأن�شطة امللوثة 

• 	R ال�شيانة والنظافة 

R جيدة مواقف	ال�شيارات	

جيد •الت�شوير  	
•نوع مواقف ال�شيارات  	

قريب من ال�شاطئ، مهياأ ، غري كاف  

•املنطقة املخ�ش�شة للأ�شخا�ض 	
 R ذوي االحتياجات اخلا�شة    

2 عدد االأماكن:  

• 	R وجود القمامات واحلاويات 

• 	R االإنارة 

تعليقات	واقرتاحات

�شعة مواقف ال�شيارات غري كافية خا�شة خلل عطلة نهاية اال�شبوع. 

موجود الكورني�ش	

متو�شطة •ال�شيانة والنظافة  	
جيدة •�شيانة واجهات املباين  	

• فظاءات للتزين 	R وجود ف�شاءات خ�رشاء 

جيدة •ال�شيانة والنظافة  	
جيدة • املعلومات و الت�شوير   	

• 	T وجود مركز للإر�شادات 

• 	T وجود اأك�شاك 

• ك�فية 	R وجود قمامات وحاويات 

• 	R االإنارة 

تعليقات	و	اقرتاحات

�شيانة الكورني�ض متو�شطة،

�رشورة و�شع مركز للإر�شادات.

جتهيزات	ال�شاطئ. 3

R العدد: 3 ولوجيات	�شهلة	وموؤمنة	

متو�شطة •ال�شيانة والنظافة  	
•الولوجيات املخ�ش�شة للأ�شخا�ض 	

R العدد: 1  ذوي االحتياجات اخلا�شة   

R �رشورية مهابط منا�شبة    

• 	R ولوجيات )املمرات اخل�شبية( 

تعليقات	و	اقرتاحات

يجب حت�شني �شيانة الولوجيات

�رشورة حت�شني املمرات املخ�ش�شة للأ�شخا�ض ذوي االحتياجات اخلا�شة.

R احلمامات	الر�شا�شة	

• ، غري كافية العدد: 4	 للرجال 

• ، غري كافية العدد: 4	 للن�شاء 

عمومي • نوعية احلمامات الر�شا�شة  	
• ال	 جمانا 

قار •نوعية املبنى   	
على ميني املدخل الرئي�شي  •املوقع   	

• 	T نافورات املاء 

• 	T مغا�شل االأرجل 

• 	R الربط ب�شبكة التطهري 

متو�شطة •احلالة العامة للحمامات الر�شا�شة  	
•احلمامات الر�شا�شة خم�ش�شة 	

T للأ�شخا�ض ذوي االحتياجات اخلا�شة   

تعليقات	و	اقرتاحات

احلالة العامة للحمامات الر�شا�شة متو�شطة.

يجب ان�شاء حمامات ر�شا�شة للأ�شخا�ض دوي الحتياجات اخلا�شة.

R العدد: 10 مرافق	النظافة	

• العدد: 6	 للرجال 

• العدد: 6	 للن�شاء 

•غري كافية )عطلة نهاية اال�شبوع 	
عمومي •نوعية مرافق النظافة  	

لالمرمي

معلومات	عامة 1 .

• ا�شم ال�شاطئ :	لالمرمي	

• اجلماعة:    الدار البي�شاء انفا	

• االإقليم اأو العمالة : مقاطعات	الدار	البي�شاء	انفا	

• الوالية : جهة الدار	البي�شاء	-	�شطات	

• الرتدد على ال�شاطئ: حوايل	15000	م�شطاف	يف	اليوم	

 •  املحت�شن : ليدك	

• امتداد ال�شاطئ : 1،9	كلم	

• نوع ال�شاطئ :	ح�رشي	

• اجلماعة: 	الدار	البي�شاء	اأنفا		

• تاريخ الزيارة : 26/7/2016   	

 • 	15H00 : شاعة الزيارة�
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لالمرمي

• ال	 جمانا 

قار •نوعية املبنى  	
على ميني املدخل الرئي�شي  •املوقع   	

• 	R الربط ب�شبكة التطهري 

متو�شطة •احلالة العامة ملرافق النظافة  	
•مرافق النظافة خم�ش�شة للأ�شخا�ض 	

T ذوي االحتياجات اخلا�شة   

تعليقات	و	اقرتاحات

احلالة العامة ملرافق النظافة متو�شطة .

�رشورة تعزيز املرافق ال�شحية.

�رشورة ان�شاء مرافق للأ�شخا�ض ذوي االحتياطات اخلا�شة. 

املنطقة	الرملية

دقيق •نوع الرمل  	
• 	R وجود القمامات و احلاويات 

• 	R وجود مظلت �شم�شية ثابتة: 

القطاع اخلا�ض :  م�شتثمر  •مت و�شعها من طرف  	
واملتجولون

• 	R وجود مباين على الرمال 

• ال	 وجود مناطق ح�شا�شة  

• 	R وجود حيوانات يف ال�شاطئ 

تعليقات	واقرتاحات

تواجد بائعي املاأكوالت اخلفيفة.

يجب منع دخول احليوانات.

البحر 

اأ ، ب  •جودة مياه ال�شباحة  	
• 	T حتديد املناطق 

ال�شيانة	و	النظافة. 4

اخلوا�ض اجلهة	املكلفة	

جيد •تنظيف اجلهة اخللفية لل�شاطئ  	
جيد •تنظيف مواقف ال�شيارات  	

• )مبواقف ال�شيارات اخلا�ض  	3 عدد القمامات: 

مبطعم مكدونالز(

متو�شط •تنظيف الولوجيات  	
• 	4 عدد القمامات: 

متو�شط •تنظيف الفظاءات اخل�رشاء  	
ناق�ض ، يدوي ، ميكانيكيي  •تنظيف الرمال  	

• حوايل 20	 عدد القمامات: 

• 	T وجود حاويات للعزل االنتقائي 

مرتان يف اليوم •تفريغ القمامات  	
تعليقات	واقرتاحات

ال�شيانة والنظافة متو�شطة اىل ناق�شة.

يجب اجتناب و�شع االكيا�ض املمتلئة بالنفايات بالولوجيات.

R �شيانة	التجهيزات	

جيد •املرافق ال�شحية للرجال  	
متو�شط • املرافق ال�شحية للن�شاء  	

اخلوا�ض جلهة املكلفة: 

جيد •احلمامات الر�شا�شة للرجال  	
جيد • احلمامات الر�شا�شة للن�شاء  	

اخلوا�ض جلهة املكلفة: 

تعليقات	واقرتاحات

يجب تعزيز �شيانة املرافق ال�شحية واحلمامات الر�شا�شة.

ال�شالمة. 5

R مركز	الوقاية	املدنية	

• ، غري كاف 	15 املوارد الب�رشية ـ عدد امل�شعفني البحريني 

02 عدد اأفراد الوقاية املدنية   

 • 	T االإ�شارة اإىل حالة البحر 

•جتهيزات امل�شعفني البحريني  	
اأبراج   4  ، االإنقاذ  6 �شدريات   ، االإنقاذ  8 عوامات   ، البدالت  2/م ب 

املراقبة ، 8 املجاديف، 1/م ب ال�شفارات

زوارق  •معدات خا�شة للإنقاذ  	
• و�شائل االت�شال  	

الهاتف النقال ، االت�شال الل�شلكي  

تعليقات	واقرتاحات

مقر خا�ض ل�شيانة املعدات اخلا�شة للإنقاذ  غري يوجد.

ال يتم االإ�شارة اإىل حالة البحر ب�شب غياب الدعامة لتثبيت الراية عليها.

ال�رشطة  م�شلحة	الأمن	

الهاتف النقال •و�شائل االت�شال  	
تعليقات	واقرتاحات

ال يوجد مركز مل�شالح االمن بال�شاطئ، بينما يوجد مقر دائم لل�رشطة قرب خميم 

اللة مرمي على بعد 70 مرت من ال�شاطئ.

يقوم عنا�رش من ال�رشطة والقوات امل�شاعدة بدوريات بال�شاطئ )كواد وكذا 
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لالمرمي

اخليالة(.

T مركز	الإ�شعافات	الأولية	

تعليقات	واقرتاحات

مركز االإ�شعافات االأولية مغلق وغري جمهز.

املعلومات	املل�شقة 6 .

R اللوحة	الرئي�شية	

• 	R ا�شم ال�شاطئ 

مفاتيح وا�شحة  • 	 R ت�شميم ال�شاطئ 

ومقروءة ، االإ�شارات

• 	T وجود ف�شاءات حممية على مقربة من ال�شاطئ 

• يتم حتيينها 	R اإعلن نتائج مراقبة جودة مياه ال�شباحة 

•اإعلن قواعد ال�شلوك والتوجيهات 	
R )القرارات البلدية(   

•االإعلن عن برنامج االأن�شطة 	
R يف مو�شم اال�شطياف    

مكان االإعلن: مدخل ال�شاطئ

ق�شاء الرتفيه    اأماكن اأخري لتعليق املعلومات 

التعليقات	والقرتاحات

االإعلنات واملعلومات املل�شقة مر�شية.

يتم حتيني نتائج مراقبة جودة مياه ال�شباحة.

يجب و�شع لوحات خا�شة ببيانات جودة املياه.

التن�شيط	والرتبية	البيئية	: 7 .

• 	R  التن�شيط 

اداعة ال�شاطئ ، حديقة للألعاب ، الدوريات الريا�شية ، اأورا�ض لر�شم

• 	 R عر�ض ت�شميم ال�شاطئ 

اأن�شطة بيئية ، العاب حول  •الرتبية البيئية  	
البيئة

•حملة حت�شي�شية بال�رشاكة مع  	
R جمعيات اأو منظمات غري حكومية     

ا�شم اجلمعية : مدر�شو علوم احلياة واالأر�ض باملغرب   

ا�شم احلملة )اأو احلملت( : حملت حت�شي�شية والرتبية البيئية )عزل وتدوير    

النفايات، الر�شم، اهمية املاء ....(  

تعليقات	واقرتاحات

التن�شيط وحملت التوعية البيئية متنوعة وجيدة.

التن�شيق	واللتزام 8 .

متو�شط •التن�شيق بني اجلماعة واملحت�شن  	
تعليقات	واقرتاحات

يجب حت�شني التن�شيق بني خمتلف املتدخلني.

العناوين	وم�شادر	املعلومات

الوقاية املدنية   

ال�شابط بو�شعيب موبتكر اال�شم والن�شب :   

0623737943 الهاتف :   

املحت�شن   

زينب حركات اال�شم والن�شب :   

0648323733 الهاتف :   

zineb.h@gmail.com الربيد االلكرتوين:   

احلالة	العامة	لل�شاطئ 9 .

م�شاكل	ثانوية	:

ان�شاء مركز للإر�شادات.

اجاد مكان حلماية زورق الوقاية املدنية.

حت�شني الولوجيات ااخلا�شة باالأ�شخا�ض ذوي االحتياجات اخلا�شة.

منع دخول الباعة املتجولول واحلياونات اىل ال�شاطئ.

م�شاكل	مهمة	:

التن�شيق بني خمتلف املتدخلني

غياب التغطية ال�شحية:  جتهيز مركز اال�شعافات االولية.

اال�شارة اىل حالة البحر.

تعزيز �شيانة  ونظافة ال�شاطئ.

اجتناب  و�شع االكيا�ض املمتلئة بالنفايات باملمرات.

حتهيز ال�شاطئ باملرافق ااخلا�شة باالأ�شخا�ض ذوي االحتياجات اخلا�شة.

تعزيز �شيانة املرافق ال�شحية وان�شاء مرافق اخرى.

و�شع لوحات خا�شة ببيانات جودة املياه.

و�شع قمامات مبوقف ال�شيارات
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مان�شمان  
 

معلومات	عامة 1 .

• ا�شم ال�شاطئ : مان�شمان	

• االإقليم اأو العمالة : املحمدية	

• الوالية : جهة	الدارالبي�شاء-	�شطات		

• املحت�شن : بدون		

• امتداد ال�شاطئ : حوايل	1.5 كلم 	

• الرتدد على ال�شاطئ :  8000	م�شطافا	يف	اليوم		

• نوع ال�شاطئ : ح�رشي	

• اجلماعة: املحمدية	

• تاريخ الزيارة : 28/07/2016	

• �شاعة الزيارة : الثانية	ع�رشة	زوال	و20	دقيقة.		

جتهيزات	املنطقة	اخللفية	لل�شاطئ 2 .

T غري مهي�أة املنطقة	اخللفية	لل�شاطئ	

متو�شط •الت�شوير  	
R ت�شوير الطريق   

R ت�شوير عند مدخل ال�شاطئ   

• 	R وجود القمامات واحلاويات 

• 	 R  وجود مناطق ح�شا�شة 

غابة  غري دلك : 

• 	T وجود املعار�ض وغريها 

• 	T وجود خميم اأو مقطورات 

• 	T االأن�شطة امللوثة 

تعليقات	واقرتاحات

املنطقة اخللفية يف طور التهيئة.

القمامات واحلاويات غري كافية.

يجب تعزيز الت�شوير و�شيانة املنطقة اخللفية لل�شاطئ.

R العدد:2 مواقف	ال�شيارات	

ناق�ض •الت�شوير  	
• نوع مواقف ال�شيارات  	

قريب من ال�شاطئ ، اأر�ض فارغة، غري كاف 

•املنطقة املخ�ش�شة للأ�شخا�ض  	
T ذوي االحتياجات اخلا�شة   

• 	R وجود القمامات واحلاويات 

• 	R االإنارة 

تعليقات	واقرتاحات

يجب تهيئة و�شيانة واإ�شلح موقف ال�شيارات

يجب و�شع القمامات

االنارة ناق�شة 

غري متوفر الكورني�ش	

جتهيزات	ال�شاطئ. 3

T ولوجيات	�شهلة	وموؤمنة	

ناق�شة •ال�شيانة والنظافة  	
•الولوجيات املخ�ش�شة للأ�شخا�ض 	

T ذوي االحتياجات اخلا�شة    

T  مهابط منا�شبة 

T ولوجيات )املمرات اخل�شبية( 

تعليقات	واقرتاحات

بع�ض الولوجيات يف طور التهيئة.

يجب و�شع ولوجيات )املمرات اخل�شبية( خم�ش�شة للأ�شخا�ض ذوي االحتياجات 

اخلا�شة.

R احلمامات	الر�شا�شة	

مغلقة •للرجال  	
مغلقة •للن�شاء  	

عمومي  •نوعية احلمامات الر�شا�شة  	
• نعم	 جمانا 

قار، متحرك •نوعية املبنى   	
فوق الرمال •املوقع   	

• 	T نافورات املاء 

• R )دلو كبري + متحركة(	 مغا�شل االأرجل 

• 	T الربط ب�شبكة التطهري 

جيدة •احلالة العامة للحمامات الر�شا�شة  	
•احلمامات الر�شا�شة خم�ش�شة 	

T للأ�شخا�ض ذوي االحتياجات اخلا�شة   

تعليقات	واقرتاحات

احلمامات ر�شا�شة مغلقة.

R مرافق	النظافة	

العدد  : مغلقة • للرجال  	
 و1 متحركة )مغلقة(

العدد  : مغلقة  • للن�شاء  	
 و1 متحركة )مغلقة(

عمومي نوعية مرافق النظافة 

• نعم	 جمانا 

قار، متحرك •نوعية املبنى  	
فوق الرمال •املوقع   	

• 	T الربط ب�شبكة التطهري 

جيدة •احلالة العامة ملرافق النظافة  	
•مرافق النظافة خم�ش�شة للأ�شخا�ض 	

R ي�شتجيب للمعايري،العدد:  ذوي االحتياجات اخلا�شة   

 1
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تعليقات	و	اقرتاحات

يجب فتح احلمامات املرافق ال�شحية والر�شا�شة وتهيئة حمامات خم�ش�شة 

للأ�شخا�ض ذوي االحتياجات اخلا�ض.

املرافق ال�شحية املتحركة متهالكة.

املنطقة	الرملية

دقيق •نوع الرمل  	
• 	R وجود القمامات و احلاويات 

• 	R وجود مظلت �شم�شية ثابتة: 

• مت و�شعها من طرف  	
القطاع اخلا�ض )املقاهي واملتجولون(

• 	R وجود مباين على الرمال 

• نعم	  وجود مناطق ح�شا�شة  

كثبان رملية، احليوانات و النباتات

• 	R وجود حيوانات يف ال�شاطئ 

تعليقات	واقرتاحات

يجب تنظيم اخلوا�ض )مكرتي املظلت ال�شم�شية(.

 يجب منع دخول احليوانات اىل ال�شاطئ.

تواجد بائي املاأكوالت والباعة املتجولون بكرثة.

البحر 

اأ، ب •جودة مياه ال�شباحة  	
• 	T حتديد املناطق 

تعليقات	واقرتاحات

يجب تنظيم االن�شطة املتعلقة باللوحات املائية )مكرتي اللوحات(،

يجب ن�رش نتائج جودة مياه ال�شباحة يف اماكن مرئية للعموم.

ال�شيانة	و	النظافة. 4

املحت�شن، اخلوا�ض: �شيطا اجلهة	املكلفة	

متو�شط •تنظيف اجلهة اخللفية لل�شاطئ  	
متو�شط •تنظيف مواقف ال�شيارات  	
ناق�ض •تنظيف الف�شاءات اخل�رشاء  	
متو�شط •تنظيف الولوجيات  	

جيد، يدوي، ميكانيكيي •تنظيف الرمال  	
• )�شيطا(  	26 عدد القمامات: 

• 	T وجود حاويات للعزل االنتقائي 

مرة واحدة يف اليوم •تفريغ القمامات  	

تعليقات	واقرتاحات

يجب و�شع حاويات للنفايات بالولوجيات، موقف ال�شيارات واملنطقة اخللفية 

لل�شاطئ.

T �شيانة	التجهيزات	

جيد •املرافق ال�شحية للرجال  	
ناق�ض •املرافق ال�شحية للن�شاء  	

املحت�شن اجلهة املكلفة:   

جيد •احلمامات الر�شا�شة للرجال  	
جيد •احلمامات الر�شا�شة للن�شاء  	

املحت�شن اجلهة املكلفة:   

تعليقات	واقرتاحات

املرافق ال�شحية والر�شا�شات مغلقة.

ال�شالمة. 5

R مركز	الوقاية	املدنية	

، كاف • 	20  املوارد الب�رشية ـ عدد امل�شعفني البحريني 

1 عدد اأفراد الوقاية املدنية: 

• R الرايات، ال يحرتم	 االإ�شارة اإىل حالة البحر 

• جتهيزات امل�شعفني البحريني  	
البدالت  1/م ب،عوامات االإنقاذ 15، �شدريات االنقاذ10 1  ال�شف�رات 

1 لوحات   6 املراقبة  اأبراج   ،  20 املجادف   ، املناظري  1/م ب 
الهاتف النقال •و�شائل االت�شال  	

تعليقات	واقرتاحات

مت و�شع اأبراج املراقبة جديدة.

القوات امل�شاعدة, ال�رشطة م�شلحة	الأمن	

الهاتف النقال، الهاتف  •و�شائل االت�شال  	
الثابت

تعليقات	واقرتاحات

تقوم عنا�رش من ال�رشطة  والقوات امل�شاعدة باالإ�شافة اىل فار�شان )عن�رش من 

ال�رشطة والعن�رش الثاين من القوات امل�شاعدة(، بدوريات بال�شاطئ.

R مركز	الإ�شعافات	الأولية	

• 	R  الفريق الطبي 

 االنتماء 

الهلل االأحمر املغربي، غري دلك: م�شعفة

• غري كافية 	R جتهيزات االإ�شعافات االأولية 

•املعدات  	
امل�شماع، جهاز التنف�ض، الغطاء الواقي )�شويف، ن�شف �شويف(، �رشير طبي  

•االأدوات امل�شتهلكة  	
حمقنة ذات ا�شتعمال واحد، �شمادات، �شبارادرا مثقبة، ببوغاز، القطن   

املا�ض

• املنتجات ال�شيدلية  	
املواد املطهرة، املواد املبنجة، اأدوية امل�شتعجلت

• 	T �شيارات االإ�شعاف 

خا�ض، الهاتف النقال •و�شائل االت�شال  	
الباعة املتجولون • املراقبة ال�شحية  	

غري دلك: جلنة خمت�شة. اجلهة املكلفة 
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تعليقات	واقرتاحات

املنتجات ال�شيدلية ناق�شة،

وجود �شيارة اال�شعاف التابعة للوقاية املدنية . 

املعلومات	املل�شقة 6 .

R اللوحة	الرئي�شية	

• 	R ا�شم ال�شاطئ 

• 	R ت�شميم ال�شاطئ 

R مفاتيح وا�شحة ومقروءة   

R االإ�شارات    

• 	T وجود ف�شاءات حممية على مقربة من ال�شاطئ 

يتم حتيينها • R ال 	 اإعلن نتائج مراقبة جودة مياه ال�شباحة 

•اإعلن قواعد ال�شلوك والتوجيهات 	
R )القرارات البلدية(   

•االإعلن عن برنامج االأن�شطة 	
R  مكان التن�شيط يف مو�شم اال�شطياف   

ف�شاء الرتفيه •اأماكن اأخري لتعليق املعلومات  	
التعليقات	والقرتاحات

اللوحة الرئي�شية غري موجودة، 

املعلومات املل�شقة ناق�شة.

التن�شيط	والرتبية	البيئية	: 7 .

• 	T  التن�شيط 

 حملة حت�شي�شية بال�رشاكة مع 

T جمعيات اأو منظمات غري حكومية  

التن�شيق	واللتزام 8 .

متو�شط •التن�شيق بني اجلماعة واملحت�شن  	
تعليقات	واقرتاحات

يجب تعزيز التن�شيق بني خمتلف الفاعلني.

العناوين	وم�شادر	املعلومات

•اجلماعة: 	
اال�شم  والن�شب:  �شمرية لبي�ض  

0662229266 الهاتف:    

• الوقاية املدنية  	
بومهرز وليد  اال�شم  والن�شب: 

0604938340 الهاتف: 

• ال�رشطة  	
نور الدين بيا�ض  اال�شم  والن�شب: 

0602953917 الهاتف: 

احلالة	العامة	لل�شاطئ

•م�شاكل ثانوية 	
منع دخول احليوانات اىل ال�شاطئ.  

•م�شاكل مهمة : 	
و�شع اللوحة الرئي�شية وتعزيز الت�شوير واملن�شقات.  

ت�شغيل املرافق ال�شحية واحلمامات الر�شا�شة املغلقة.  

ن�رش نتائج  جودة مياه اال�شتحمام.  

تعزيز وحت�شني ال�شيانة و النظافة خا�شة حميط ال�شاطئ وبع�ض الولوجيات.  

تنظيم ان�شطة اخلوا�ض ا�شحاب املظلت ال�شم�شية واأ�شحاب اللوحات   

املائية.



الدار البيضاء

بـاقـاسمصــول

الغابة الدبلواسية

رأس الرمل

بـريش

أصيــال املدينة الزرقاء

سيـدي قـاسم

مهديةموالي بوسلهام
األممسال

العرائش

ميامي

 األميراالت
جبيلة

الوليدية

احلوزية

الرباط - حسان

سيدي عابداجلديدة

سيدي بوزيد

واد مرزكزناتة الكبرى

لالمرمي

داهومي

مانسمان
سابليت

بالوما -والد حممون
عني الذئاب

فالدور الكبير 

كونطر بوندي

سيد العابد
الرمال الذهبية

الهرهورة
كيفيل

  متارة

سيدي رحال

 احملمدية

شاطئ الصخيرات
مدام شوالبوزنيقة

اجلديدة

احملمديةمتارة

الرباط

طنجة

رميالت

سيدي مغيت 

تاحدارت

أشكار

احملمدية
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T ال، نقطة �شلبية T ال، نقطة اإيجابية  R نعم، نقطة �شلبية  R نعم، نقطة اإيجابية  هل املعيار كايف؟ 

	جهة	املحيط	الأطل�شي	ال�شمايل

جتهيزات	املنطقة	اخللفية	لل�شاطئ 2 .

R مهي�أة املنطقة	اخللفية	لل�شاطئ	

جيد •الت�شوير  	
R ت�شوير الطريق    

R  ت�شوير عند مدخل ال�شاطئ 

• 	R وجود القمامات واحلاويات 

•وجود مناطق ح�شا�شة    	
نعم كثبان رملية، غري ذلك: بحرية  �شيدي بوغابة 

• ال	 وجود املعار�ض وغريها 

• ال	 وجود خميم اأو مقطورات 

• 	T االأن�شطة امللوثة 

R العدد: 2  مواقف	ال�شيارات	

وقوف ال�شيارات على طول الطريق املحاذية لل�شاطئ  

جيد •الت�شوير  	
•نوع مواقف ال�شيارات    	

قريب من ال�شاطئ، مهياأ غري كاف

•املنطقة املخ�ش�شة للأ�شخا�ض 	
 R ذوي االحتياجات اخلا�شة    

1 عدد االأماكن:  

• 	R وجود القمامات واحلاويات 

• 	R االإنارة 

تعليقات	واقرتاحات

مواقف ال�شيارات غري كافية  

موجود الكورني�ش	

جيدة •ال�شيانة والنظافة  	
جيدة •�شيانة واجهات املباين  	

• 	R وجود ف�شاءات خ�رشاء 

جيدة •املعلومات و الت�شوير   	
• 	R وجود مركز للإر�شادات 

• 	T وجود اأك�شاك 

• R كافية، العدد:7	 وجود قمامات وحاويات 

• 	R االإنارة 

تعليقات	و	اقرتاحات

الكورني�ض نظيف وم�شان

جتهيزات	ال�شاطئ. 3

R العدد: 15 ولوجيات	�شهلة	وموؤمنة	

جيدة •ال�شيانة والنظافة  	
•الولوجيات املخ�ش�شة للأ�شخا�ض 	

R العدد: 3  ذوي االحتياجات اخلا�شة   

T مهابط منا�شبة    

• 	T ولوجيات )املمرات اخل�شبية( 

تعليقات	و	اقرتاحات

ولوجي�ت  جديدة

جمهودات كبرية لتهيئة ال�شاطئ.

R احلمامات	الر�شا�شة	

، غري كافية • العدد: 4	 للرجال 

، غري كافية • العدد: 4	 للن�شاء 

عمومي • نوعية احلمامات الر�شا�شة  	
قار  •نوعية املبنى   	

فوق الرمال   •املوقع   	
• 	T نافورات املاء 

• 	T مغا�شل االأرجل 

• 	T الربط ب�شبكة التطهري 

متو�شطة •احلالة العامة للحمامات الر�شا�شة  	
•احلمامات الر�شا�شة خم�ش�شة 	

R للأ�شخا�ض ذوي االحتياجات اخلا�شة   

تعليقات	و	اقرتاحات

اإ�شافة مرافق جديدة متحركة فوق الرمال .

R مرافق	النظافة	

• غري كافية العدد: 3	 للرجال 

• العدد: 3 غري كافية	 للن�شاء 

عمومي •نوعية مرافق النظافة  	
• نعم	 جمانا 

متحرك •نوعية املبنى  	
فوق الرمال   •املوقع   	

• 	T الربط ب�شبكة التطهري 

مهدية

معلومات	عامة 1 .

• ا�شم ال�شاطئ : مهدية	

• االإقليم اأو العمالة : :	القنيطرة.	

• الوالية : جهة	الغرب	ال�رشاردة	بني	ح�شن	

 • املحت�شن : املكتب	الوطني	للماء	و	الكهرباء	)قطاع	الكهرباء(	

• امتداد ال�شاطئ : 1.6كم	

• نوع ال�شاطئ : �شبه	ح�رشي	

• اجلماعة: مولي	بو�شلهام		

• تاريخ الزيارة : 17/08/2016 	

• 	17h00 : شاعة الزيارة�
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مهدية

متو�شطة •احلالة العامة ملرافق النظافة  	
•مرافق النظافة خم�ش�شة للأ�شخا�ض 	

R ي�شتجيب للمعايري،  ذوي االحتياجات اخلا�شة   

العدد:1

تعليقات	و	اقرتاحات

عدم الربط ب�شبكة التطهري  .

املنطقة	الرملية

دقيق •نوع الرمل  	
يف املجموع  • 	111 وجود القمامات و احلاويات 

• مرتان يف اليوم 	R تفريغ القمامات 

• R العدد: 95	 وجود مظلت �شم�شية ثابتة: 

املحت�شن •مت و�شعها من طرف املحت�شن  	
• نعم	 وجود مباين على الرمال 

• 	T وجود مناطق ح�شا�شة  

كثبان رملية، بحرية �شاطئية، احليوانات والنباتات، حممية �شيدي بوغابة  

• 	R وجود حيوانات يف ال�شاطئ 

تعليقات	واقرتاحات

املنطقة الرملية نظيفةجدا ، 

جمهود كبري مبذول من قبل املحت�شن يف تهيئة املنطقة الرملية

البحر 

• ممرات الولوج 	R حتديد املناطق 

تعليقات	واقرتاحات

نتائج جودة املياه غري معلنة.

ال�شيانة	و	النظافة. 4

اجلماعة اجلهة	املكلفة	

جيد •تنظيف اجلهة اخللفية لل�شاطئ  	
• 	9 عدد القمامات: 

متو�شط •تنظيف مواقف ال�شيارات  	
جيد، •تنظيف الولوجيات  	

غري متوفر •عدد القمامات:  	
جيد ، يدوي  •تنظيف الرمال  	

يف املجموع • 	111 عدد القمامات: 

• 	T وجود حاويات للعزل االنتقائي 

تعليقات	واقرتاحات

يوجد ما جمموعه 30 عامل نظافة ي�شاركون يف تن�شيط ال�شاطئ .

R �شيانة	التجهيزات	

جيد •املرافق ال�شحية للرجال  	
جيد • املرافق ال�شحية للن�شاء  	

اخلوا�ض جلهة املكلفة: 

جيد •احلمامات الر�شا�شة للرجال  	
جيد • احلمامات الر�شا�شة للن�شاء  	

اخلوا�ض جلهة املكلفة: 

تعليقات	واقرتاحات

قام املحت�شن ب�شيانة ب�شيانة كاملة للتجهيزات .

ال�شالمة. 5

R مركز	الوقاية	املدنية	

• غري كاف  	35 املوارد الب�رشية ـ عدد امل�شعفني البحريني 

• الرايات ، املل�شقات،  	R االإ�شارة اإىل حالة البحر 

يحرتم

• جتهيزات امل�شعفني البحريني  	
  ، املناظري   1  ، االإنقاذ  ، �شدريات  االإنقاذ  16 عوامات   ، 35*2البدالت 

ال�شف�رات  35 املجاديف،   36  ، املراقبة  اأبراج    7
زوارق ، كواد  •معدات خا�شة للإنقاذ  	

الهاتف النقال  •و�شائل االت�شال  	
تعليقات	واقرتاحات

تعاون مثمر بني عنا�رش الوقاية املدنية والهلل االأحمر .

	 	 م�شلحة	الأمن

ال�رشطة	,القوات امل�شاعدة، الدرك

•معدات خا�شة للإنقاذ 	
  1دراجات مائية،2 زوارق، 4كواد

الهاتف النقال •و�شائل االت�شال  	
تعليقات	واقرتاحات

ال�شاطئ حمرو�ض كما ينبغي

R مركز	الإ�شعافات	الأولية	

فرقة الهلل االأحمر تقوم بتوفري االإ�شعافات االأولية  

• 	R �شيارات االإ�شعاف 

الوقاية املدنية االنتماء   

الهاتف النقال •و�شائل االت�شال  	
تعليقات	واقرتاحات

عنا�رش الهلل االأحمر تقوم بعمل متميز فوق ال�شاطئ بتعاون مع عنا�رش النظافة

املعلومات	املل�شقة 6 .

R اللوحة	الرئي�شية	

• 	R ا�شم ال�شاطئ 

 • 	R  ت�شميم ال�شاطئ 

T اإعلن نتائج مراقبة جودة مياه ال�شباحة 

•اإعلن قواعد ال�شلوك والتوجيهات 	
R )القرارات البلدية(   

•االإعلن عن برنامج االأن�شطة 	
R يف مو�شم اال�شطياف   
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مهدية

التن�شيط	والرتبية	البيئية	: 7 .

• 	 R التن�شيط 

• 	R عر�ض ت�شميم ال�شاطئ  

التعليقات	والقرتاحات

جمهود معترب يف التن�شيط تقوم به جمعيات حملية بدعم من املحت�شن

وكدلك جمموعة من االأن�شطة الرتفيهية (

التن�شيق	واللتزام. 8 

تعليقات	واقرتاحات

متو�شط 	•التن�شيق بني اجلماعة واملحت�شن ال�شاطئ 

احلالة	العامة	لل�شاطئ 9 .

•م�شاكل مهمة 	
التوا�شل والتعاون بني املحت�شن واجلماعة   
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T ال، نقطة �شلبية T ال، نقطة اإيجابية  R نعم، نقطة �شلبية  R نعم، نقطة اإيجابية  هل املعيار كايف؟ 

الدار البيضاء

بـاقـاسمصــول

الغابة الدبلواسية

رأس الرمل

بـريش

أصيــال املدينة الزرقاء

سيـدي قـاسم

مهديةموالي بوسلهام
األممسال

العرائش

ميامي

 األميراالت
جبيلة

الوليدية

احلوزية

الرباط - حسان

سيدي عابداجلديدة

سيدي بوزيد

واد مرزكزناتة الكبرى

لالمرمي

داهومي

مانسمان
سابليت

بالوما -والد حممون
عني الذئاب

فالدور الكبير 

كونطر بوندي

سيد العابد
الرمال الذهبية

الهرهورة
كيفيل

  متارة

سيدي رحال

 احملمدية

شاطئ الصخيرات
مدام شوالبوزنيقة

اجلديدة

احملمديةمتارة

الرباط

طنجة

رميالت

سيدي مغيت 

تاحدارت

أشكار

احملمدية

	جهة	املحيط	الأطل�شي	ال�شمايل

جتهيزات	املنطقة	اخللفية	لل�شاطئ 2 .

R مهي�أة املنطقة	اخللفية	لل�شاطئ	

جيد •الت�شوير  	
R عند مدخل ال�شاطئ ت�شوير الطريق   

• 	R وجود القمامات واحلاويات 

نعم • وجود مناطق ح�شا�شة 	

• نعم	 وجود املعار�ض وغريها 

• ال	 وجود خميم اأو مقطورات 

• ميناء 	R االأن�شطة امللوثة 

تعليقات	واقرتاحات

املنطقة اخللفية لل�شاطئ مهيئة.

R وقوف ال�شيارات على  مواقف	ال�شيارات	

طول االزقة وال�شوارع املحاذية لل�شاطئ.

جيد •الت�شوير  	
• نوع مواقف ال�شيارات  	

قريب من ال�شاطئ ، مهياأ، غري كاف

•املنطقة املخ�ش�شة للأ�شخا�ض 	
 T ذوي االحتياجات اخلا�شة    

R وجود القمامات واحلاويات 

• 	T االإنارة 

تعليقات	واقرتاحات

ماآرب ال�شيارات غري كافية خلل نهاية اال�شبوع.

توقف ال�شيارات على طول اأر�شفة ال�شوارع.

موجود الكورني�ش	

جيدة •ال�شيانة والنظافة  	
جيدة •�شيانة واجهات املباين  	

• ال	 وجود ف�شاءات خ�رشاء 

جيدة •املعلومات و الت�شوير   	
• 	R وجود مركز للإر�شادات 

• 	T وجود اأك�شاك 

• 	R وجود قمامات وحاويات 

• 	R االإنارة 

تعليقات	و	اقرتاحات

نظافة الكورني�ض متو�شطة، �شيانته جيدة.

جتهيزات	ال�شاطئ. 3

R العدد: 5 ولوجيات	�شهلة	وموؤمنة	

جيدة •ال�شيانة والنظافة  	
•الولوجيات املخ�ش�شة للأ�شخا�ض 	

R العدد: 2  ذوي االحتياجات اخلا�شة   

T مهابط منا�شبة    

�رشورية • 	 T ولوجيات )املمرات اخل�شبية( 

تعليقات	و	اقرتاحات

�رشورة و�شع املمرات اخل�شبية للولوجيات املخ�ش�شة للأ�شخا�ض ذوي 

االحتياجات اخلا�شة.

R احلمامات	الر�شا�شة	

• ك�فية العدد: 11	 للرجال 

• ك�فية العدد: 10	 للن�شاء 

عمومي • نوعية احلمامات الر�شا�شة  	
• نعم	 جمانا 

قار  •نوعية املبنى   	
فوق الرمال •املوقع   	

• 	T نافورات املاء 

• 	T مغا�شل االأرجل 

تعليقات	و	اقرتاحات

مت ا�شلح وفتح احلمامات الر�شا�شة املغلقة.

يجب تغري ماء مغا�شل االرجل من حني الخر.

مت ربط حفرة املياه امل�شتعملة ب�شبكة التطهري ال�شائل ليتم تفريغها عند ال�رشورة.

R مرافق	النظافة	

• ك�فية العدد: 9	 للرجال 

• العدد: 9 )3 معطلة( كافية	 للن�شاء 

عمومي •نوعية مرافق النظافة  	
• نعم	 جمانا 

قار •نوعية املبنى  	
فوق الرمال •املوقع   	

حفرة مت ربطها •الربط ب�شبكة التطهري  	
متو�شطة •احلالة العامة ملرافق النظافة  	

املحمدية

معلومات	عامة 1 .

• ا�شم ال�شاطئ : املحمدية	

• االإقليم اأو العمالة : املحمدية	

• الوالية : جهة	الدارالبي�شاء	-	�شطات	

• املحت�شن : بدون			

• امتداد ال�شاطئ : حوايل	3	كلم	

• الرتدد على ال�شاطئ : اكرث	من	50.000	م�شطافا	يف	اليوم	

• نوع ال�شاطئ : ح�رشي	

• اجلماعة: املحمدية	

• تاريخ الزيارة : 30يوليوز2016	

	دقيقة • �شاعة الزيارة : 10	�شباحا	و30	
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املحمدية

تعليقات	و	اقرتاحات

اثنان من مرافق النظافة غري م�شغلة.

احلالة العامة للمرافق ال�شحية حت�شنت مقارنة مع ال�شنة املنفرطة.

�رشورة و�شع املرافق ال�شحية املخ�ش�شة للأ�شخا�ض ذوي االحتياجات اخلا�شة. 

املنطقة	الرملية

دقيق حمبب  •نوع الرمل  	
• 	R وجود القمامات و احلاويات 

• 	R وجود مظلت �شم�شية ثابتة: 

مت و�شعها من طرف القطاع اخلا�ض واملتجولون 

• 	R وجود مباين على الرمال 

 • ال	 وجود مناطق ح�شا�شة  

• 	T وجود حيوانات يف ال�شاطئ 

تعليقات	واقرتاحات

تواجد بائعي املاأكوالت ال�رشيعة والباعة املتجولون فوق الرمال.

تواجد مقهى غري قانوين باملنطقة الرملية

اكت�شاح معظم املنطقة الرملية باملظلت ال�شم�شية.

تواجد احليوانات باملنطقة الرملية رغم املجهودات املبذولة ملنع ذلك.

البحر 

ب •جودة مياه ال�شباحة  	
• 	T   حتديد املناطق 

تعليقات	واقرتاحات

اليتم ن�رش عن نتائج جودة مياه اال�شتحمام.

اللوحات املائية ت�شكل خطرا على امل�شطافني. وقد وقوع حاالت غرق  �شببها 

ا�شتعمال غري معقلن اللوحات املائية.

تواجد بع�ض قناديل البحر مبياه البحر.

ال�شيانة	و	النظافة. 4

 اجلهة	املكلفة	

البي�شاء املحت�شن اخلوا�ض: �شيطا 

جيد •تنظيف اجلهة اخللفية لل�شاطئ  	
• 	50 عدد القمامات: 

جيد •تنظيف مواقف ال�شيارات  	
• 	20 عدد القمامات: 

جيد •تنظيف الولوجيات  	
• عند كل مدخل عدد القمامات:  1	

جيد ، يدوي ، ميكانيكيي  •تنظيف الرمال  	
 • 36 �شيطا البي�شاء + 15	 عدد القمامات: 

ل�شمري

• 	T  وجود حاويات للعزل االنتقائي 

اىل 4 مرات يف اليوم تفريغ القمامات 

تعليقات	واقرتاحات

ال�شيانة والنظافة ُمر�شية.

خلل نهاية اال�شبوع يتم تفريغ القمامات 5 مرات يف اليوم.

R �شيانة	التجهيزات	

جيد،  •املرافق ال�شحية للرجال  	
جيد • املرافق ال�شحية للن�شاء  	

املحت�شن جلهة املكلفة: 

جيد ، متو�شط •احلمامات الر�شا�شة للرجال  	
جيد • احلمامات الر�شا�شة للن�شاء  	

املحت�شن اجلهة املكلفة: 

تعليقات	واقرتاحات

�شيانة مرافق النظافة واحلمامات الر�شا�شة جيدة.

ال�شالمة. 5

R مركز	الوقاية	املدنية	

• غري كاف 	30 املوارد الب�رشية ـ عدد امل�شعفني البحريني 

1 عدد اأفراد الوقاية املدنية   

 • 	T االإ�شارة اإىل حالة البحر 

• جتهيزات امل�شعفني البحريني  	
 1 ال�شف�رات   31، االإنقاذ  ،7 �شدريات  االإنقاذ  ،10 عوامات  البدالت   60

املناظري ،21 املجادف ، 6 اأبراج املراقبة ،2 لوحات

الهاتف النقال •و�شائل االت�شال  	
تعليقات	واقرتاحات

 غياب االإ�شارة اإىل حالة البحر، الرايات التي مت و�شعها رهن ا�شارة الوقاية املدنية 

�شغرية جدا.

تواجد املخيم قرب ال�شاطئ يتطلب تعزيز ال�شاطئ بامل�شعفني البحريني.

امل�شاعدة  ال�رشطة،القوات  م�شلحة	الأمن	

• معدات خا�شة للإنقاذ  	
زوارق، كواد:2 اأثناء، فر�شان )�رشطة + القوات امل�شاعدة(

• و�شائل االت�شال  	

الهاتف النقال ، االت�شال الل�شلكي

تعليقات	واقرتاحات

�شاطئ موؤمن.

تقوم فرق من ال�رشطة )بالدراجات والدراجات رباعية الدفع( بدوريات

R مركز	الإ�شعافات	الأولية	

• م�شعف R املمر�ض: 1	 الفريق الطبي 

•االنتماء  الهلل االأحمر املغربي 	
ك�فية • 	 R جتهيزات االإ�شعافات االأولية 

• املعدات :  	
ميزان احلرارة الطبي ، علبة للجراحات ال�شغرية  من االنوك�ض ، جهاز 

التنف�ض، جهاز فتح الفم، الغطاء الواقي )�شويف، ن�شف �شويف(، �رشير طبي

• االأدوات امل�شتهلكة  	
اأدوات خياطة اجلروح ، اأنابيب احلقن املتوا�شل، حمقنة ذات ا�شتعمال 

واحد ، �شمادات ، �شبارادرا مثقبة ، ببوغاز ، القطن املا�ض  

• املنتجات ال�شيدلية  	
املواد املطهرة ، اأدوية امل�شتعجلت

• 	T �شيارات االإ�شعاف 
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املحمدية

الوقاية املدنية   •االنتماء  	
خا�ض، الهاتف النقال •و�شائل االت�شال  	

• املراقبة ال�شحية  	
التجارة ، املطاعم

تعليقات	واقرتاحات

ا�شتدعاء �شيارة اال�شعاف عند ال�رشورة. 

املعلومات	املل�شقة 6 .

R اللوحة	الرئي�شية	

• 	R ا�شم ال�شاطئ 

 • 	R  ت�شميم ال�شاطئ 

مفاتيح وا�شحة ومقروءة ، االإ�شارات

• 	T وجود ف�شاءات حممية على مقربة من ال�شاطئ 

• 	T اإعلن نتائج مراقبة جودة مياه ال�شباحة 

•اإعلن قواعد ال�شلوك والتوجيهات 	
R )القرارات البلدية(   

•االإعلن عن برنامج االأن�شطة 	
R يف مو�شم اال�شطياف   

ف�شاء الرتفيه •اأماكن اأخرى لتعليق املعلومات  	
التعليقات	والقرتاحات

يجب ن�رش و االعلن عن نتائج جودة مياه اال�شتحمام .

التن�شيط	والرتبية	البيئية	: 7 .

 • 	R  التن�شيط 

اإذاعة ال�شاطئ، الدوريات الريا�شية ، اأورا�ض ر�شم، اورا�ض تربوية على 

احل�شوب للطفال

• 	R عر�ض ت�شميم ال�شاطئ 

• الرتبية البيئية :  	
مكتبة ايكولوجية ، عر�ض اأفلم  فيديو  حول البيئة ، األعاب حول البيئة ، 

توعية بيئية :دورة احلياة، ال�شل�شلة الغدائية، والعزل االلتقائي للنفايات..

•حملة حت�شي�شية بال�رشاكة مع جمعيات  	
R اأو منظمات غري حكومية     

ا�شم اجلمعية : جمعية بحري

ا�شم احلملة )اأو احلملت( : ال�شل�شلة الغذائية – عجلة دورة حياة النفايات-  

اعادة تدوير االوراق

تعليقات	واقرتاحات

التن�شيط والتوعية البيئية جيدة.

مت تنظيم بع�ض االن�شطة على ال�شاطئ.يف اطار مهرجان املحمدية خلل �شهر غ�شت.

التن�شيق	واللتزام 8 .

متو�شط •التن�شيق بني اجلماعة واملحت�شن  	
	تعليقات	واقرتاحات

تن�شيق جيد بني اجلماعة واملحت�شن.

العناوين	وم�شادر	املعلومات

•اجلماعة. 	
�شعيد احلاف •اال�شم والن�شب :  	

0657777976 الهاتف:   

•الوقاية املدنية. 	
ال�شابط اجلعفر عبد الغاين اال�شم والن�شب:   

الهاتف:  0600789056   

•اجلمعية. 	
ال�شيدة حطبي   اال�شم والن�شب: 

الهاتف:  0633018877  

•�شيطا البي�شاء. 	
اال�شم والن�شب :  فوؤاد البياز  

الهاتف:  0663609420  

احلالة	العامة	لل�شاطئ 9 .

م�شاكل	ثانوية	:

تواجد بائعي املاأكوالت ال�رشيعة والباعة املتجولون.

تواجد احليوانات بال�شاطئ.

تغيري ماء مغا�شل االرجل من حني الخر.

ا�شلح املرافق ال�شحية املعطلة.

م�شاكل	مهمة:

املاأرب غري كافية.

جتهيز ال�شاطئ مبرافق ال�شحية واملمرات اخل�شبية للولوجيات املخ�ش�شة 

للأ�شخا�ض ذوي االحتياجات اخلا�شة.

اكت�شاح املنطقة الرملية باملظلت ال�شم�شية.

ن�رش واعلن نتائج جودة مياه اال�شتحمام.

رايات اال�شارة اىل حالة البحر �شغرية جدا.

يجب تنظيم كراء وا�شتعمال اللوحات املائية
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	جهة	املحيط	الأطل�شي	ال�شمايل

جتهيزات	املنطقة	اخللفية	لل�شاطئ 2 .

R مهي�أة املنطقة	اخللفية	لل�شاطئ	

متو�شط •الت�شوير  	
R ت�شوير الطريق   

R ت�شوير عند مدخل ال�شاطئ    

• 	R وجود القمامات واحلاويات 

• نعم كثبان رملية 	 وجود مناطق ح�شا�شة 

• ال	 وجود املعار�ض وغريها 

• ال	 وجود خميم اأو مقطورات 

  • 	T االأن�شطة امللوثة 

ت�رشبات مياه التطهري من البنايات املحاذية لل�شاطئ

تعليقات	واقرتاحات

املنطقة اخللفية لل�شاطئ غرينظيفة روائح كريهة يف مدخل ال�شاطئ

تواجد العديد من االأن�شطة  التجارية غري املرخ�شة.

R العدد:4 مواقف	ال�شيارات	

متو�شط •الت�شوير  	
• نوع مواقف ال�شيارات  	

قريب من ال�شاطئ ، مهي�أ ، عدد االأماكن:100+

•املنطقة املخ�ش�شة للأ�شخا�ض 	
R العدد: 1 ذوي االحتياجات اخلا�شة   

• 	R وجود القمامات واحلاويات 

• 	R االإنارة 

تعليقات	واقرتاحات

دعم نظافة مواقف ال�شيارات وتفريغ اأكيا�ض القمامة.

موجود الكورني�ش	

• جيدة 	R ال�شيانة والنظافة 

• جيدة 	R �شيانة واجهات املباين 

• 	R وجود ف�شاءات خ�رشاء 

• جيدة 	R ال�شيانة والنظافة 

متو�شطة • املعلومات و الت�شوير   	
• 	R وجود مركز للإر�شادات 

• 	T وجود اأك�شاك 

ك�فية • 	 R وجود قمامات وحاويات 

• 	R االإنارة 

تعليقات	و	اقرتاحات

مدخل ال�شاطئ حمتل من قبل ال�شيارات، فيتعذر دخول �شيارة االإ�شعاف .

جتهيزات	ال�شاطئ. 3

R العدد: 10 ولوجيات	�شهلة	وموؤمنة	

متو�شطة •ال�شيانة والنظافة  	
•الولوجيات املخ�ش�شة للأ�شخا�ض 	

R العدد: 3 ذوي االحتياجات اخلا�شة   

T مهابط منا�شبة    

R ولوجيات )املمرات اخل�شبية(   

تعليقات	و	اقرتاحات

ينبغي �شيانة الولوجيات اخل�شبية. 

R احلمامات	الر�شا�شة	

•للرجال    	
العدد: 3 ، غري كافيةخا�شة خلل نهاية اال�شبوع 

•للن�شاء    	
العدد: 3 ، غري كافيةخا�شة خلل نهاية اال�شبوع 

عمومي •نوعية احلمامات الر�شا�شة  	
• ال	 جمانا 

قار •نوعية املبنى   	
فوق الرمال •املوقع   	

• 	T نافورات املاء 

• 	T مغا�شل االأرجل 

• 	T الربط ب�شبكة التطهي 

متو�شطة •احلالة العامة للحمامات الر�شا�شة   	
•احلمامات الر�شا�شة خم�ش�شة  	

• ال ي�شتجيب للمعايري 	R للأ�شخا�ض ذوي االحتياجات اخلا�شة 

تعليقات	و	اقرتاحات

املرافق ال�شحية املبنية حديثا مقفلة .

R مرافق	النظافة	

• غري كافية العدد: 2	 للرجال 

• العدد: 2 غري كافية 	 للن�شاء 

عمومي •نوعية مرافق النظافة  	
• نعم	 جمانا 

قار ،  متحرك •نوعية املبنى  	

بو�شلهام مولي 

معلومات	عامة 1 .

• ا�شم ال�شاطئ :	مولي	بو�شلهام	

• االإقليم اأو العمالة : القنيطرة	

• الوالية : جهة	الرباط	�شال	القنيطرة	

• الرتدد على ال�شاطئ: 3000	م�شطاف	يوميا	

 •  املحت�شن : املكتب	الوطني	للماء	و	الكهرباء	)قطاع	الكهرباء(		

• امتداد ال�شاطئ : 5 كلم	

• نوع ال�شاطئ :	قروي	

• اجلماعة: مولي	بو�شلهام		

• تاريخ الزيارة : 17/08/1016 	

 • 	11H30 : شاعة الزيارة�
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مولي   بو�شلهام

فوق الرمال   •املوقع   	
 • 	T الربط ب�شبكة التطهري 

متو�شطة •احلالة العامة ملرافق النظافة  	
•مرافق النظافة خم�ش�شة للأ�شخا�ض  	

T   ذوي االحتياجات اخلا�شة 

تعليقات	و	اقرتاحات

يجب فتح املرافق ال�شحية اجلديدة يف وجه امل�شطافني.

املنطقة	الرملية

دقيق  •نوع الرمل  	
• 	R وجود القمامات و احلاويات 

• مرتان يف اليوم 	R تفريغ القمامات 

العدد: غري متوفر  • وجود مظلت �شم�شية ثابتة:  	
مت و�شعها من طرف  املحت�شن 

• 	R وجود مباين على الرمال 

•وجود مناطق ح�شا�شة     	
ال كثبان رملية، بحرية �شاطئية،  احليوانات والنباتات

• 	R وجود حيوانات يف ال�شاطئ 

تعليقات	واقرتاحات

املنطقة الرملية نظيفةن�شبيًا ، 

االأن�شطة التجارية الغري مرخ�شة توؤثر �شلبا على احلالة العامة لل�شاطئ ونظافته.

البحر 

• 	R حتديد املناطق 

R يتم احرتامه ممرات الولوج:   

تعليقات	واقرتاحات

نتائج جودة املياه غري معلنة.

ال�شيانة	و	النظافة. 4

ناق�ض  •تنظيف اجلهة اخللفية لل�شاطئ  	
متو�شط •تنظيف مواقف ال�شيارات  	
متو�شط • تنظيف الولوجيات  	

جيد ، يدوي   •تنظيف الرمال  	
• 	52 عدد القمامات: 

• 	T وجود حاويات للعزل االنتقائي 

تعليقات	واقرتاحات

يجب تنظيفالولوجيات

رفع وترية تفريغ القمامة .

R �شيانة	التجهيزات	

متو�شط  •املرافق ال�شحية للرجال  	
متو�شط • املرافق ال�شحية للن�شاء  	

اجلهة املكلفة:  اخلوا�ض 

متو�شط  •احلمامات الر�شا�شة للرجال  	
متو�شط • احلمامات الر�شا�شة للن�شاء  	

املحت�شن اجلهة املكلفة: 

تعليقات	واقرتاحات

�شيانة التجهيزات ناق�شة .

ال�شالمة. 5

R مركز	الوقاية	املدنية	

• ، غري كاف  	35 املوارد الب�رشية ـ عدد امل�شعفني البحريني 

• 	R  االإ�شارة اإىل حالة البحر 

الرايات، املل�شقات ، يحرتم 

• جتهيزات امل�شعفني البحريني  	
ال�شفارات،   35، االإنقاذ  ، �شدريات  االإنقاذ  ،16 عوامات  البدالت   2*35

املراقبة اأبراج  املجادف،7   36، املناظري   1
زورق، كواد   •معدات خا�شة للإنقاذ  	

الهاتف النقال • و�شائل االت�شال  	
تعليقات	واقرتاحات

يجب الزيادة يف عدد عنا�رش الوقاية املدنية .

 م�شلحة	الأمن

القوات امل�شاعدة ، الدرك 

الهاتف النقال   •و�شائل االت�شال  	
تعليقات	واقرتاحات

ال�شاطئ حمرو�ض.

 T مركز	الإ�شعافات	الأولية	

• 	R �شيارات االإ�شعاف 

الوقاية املدنية •االنتماء  	

تعليقات	واقرتاحات

فتح مركز االإ�شعافات االأولية

املعلومات	املل�شقة 6 .

R اللوحة	الرئي�شية	

• 	R ا�شم ال�شاطئ 

• 	T ت�شميم ال�شاطئ 

• 	T اإعلن نتائج مراقبة جودة مياه ال�شباحة 

•االإعلن عن برنامج االأن�شطة 	
T يف مو�شم اال�شطياف   
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مولي   بو�شلهام

لتعليقات	والقرتاحات

اللوحة الرئي�شية يف حالة �شيئة

ينبغي جتديدها

التن�شيط	والرتبية	البيئية	: 7 .

• 	 T التن�شيط 

• 	T عر�ض ت�شميم ال�شاطئ 

تعليقات	واقرتاحات

ينبغي تنظيم حملت حت�شي�شية بال�رشاكة مع جمعيات اأو منظمات غري حكومية

التن�شيق	واللتزام 8 .

جيد  • التن�شيق بني اجلماعة واملحت�شن  	

احلالة	العامة	لل�شاطئ 9 .

•م�شاكل ثانوية 	
غياب احلملت الرتبوية والتح�شي�شية باحلفاظ على البيئة

•م�شاكل مهمة 	
املرافق ال�شحية مقفلة

احتلل ال�شاطئ من قبل الباعة املتجولني

غياب اجلماعة عن ال�شاطئ
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الوليدية 

معلومات	عامة 1 .

• ا�شم ال�شاطئ : الوليدية		

• االإقليم اأو العمالة : �شيدي	بنور		

الدار	البي�شاء-	�شطات	 • الوالية : جهة 	

• املحت�شن : املكتب	الوطني	للماء	و	الكهرباء	)قطاع	الكهرباء(	

• امتداد ال�شاطئ : 1	كلم	

• الرتدد على ال�شاطئ : 000 11	

• نوع ال�شاطئ : قروي	

• اجلماعة: الوليدية	

• تاريخ الزيارة : 30	يوليوز	2016	

. • 	13H19 : شاعة الزيارة�

جتهيزات	املنطقة	اخللفية	لل�شاطئ 2 .

R مهي�أة املنطقة	اخللفية	لل�شاطئ	

جيد •الت�شوير  	
R ت�شوير عند مدخل ال�شاطئ   

• 	R وجود القمامات واحلاويات 

• نعم	  وجود مناطق ح�شا�شة 

،بحرية �شاطئية

• ال	 وجود املعار�ض وغريها 

• ال	 وجود خميم اأو مقطورات 

املدينة وحركة ال�شري • 	R االأن�شطة امللوثة 

تعليقات	واقرتاحات

تتكون املنطقة اخللفية لل�شاطئ من ف�شاءات خ�رشاء وبنايات  ومواقف ال�شيارات 

وطريق موؤدية اإىل مركز املدينة .

تواجد الأن�شطة جتارية قارة ومو�شمية.

R العدد: 2 مواقف	ال�شيارات	

جيد •الت�شوير  	
•نوع مواقف ال�شيارات  	

قريب من ال�شاطئ،مهياأ، كاف عدد االأماكن: حوايل 500 مو�شع  

•املنطقة املخ�ش�شة للأ�شخا�ض 	
R العدد: 3 ذوي االحتياجات اخلا�شة   

• 	R وجود القمامات واحلاويات 

• 	R االإنارة 

تعليقات	واقرتاحات

موقف ال�شيارات مهياأ جيدا .

موجود الكورني�ش	

متو�شطة •ال�شيانة والنظافة  	
متو�شطة •�شيانة واجهات املباين  	

• R حديقة 	 وجود فظاءات خ�رشاء 

جيدة •ال�شي�نة  	
• 	R املعلومات و الت�شوير 

Rمتحرك وجود مركز للإر�شادات   

• 	R وجود اأك�شاك 

• 	R وجود قمامات وحاويات 

• 	T االإنارة 

تعليقات	و	اقرتاحات

حالة الكورني�ض جيدة.

كورني�ض نظيف. .

جتهيزات	ال�شاطئ. 3

R العدد: 3 ولوجيات	�شهلة	وموؤمنة	

متو�شطة •ال�شيانة والنظافة  	
•الولوجيات املخ�ش�شة للأ�شخا�ض 	

R ذوي االحتياجات اخلا�شة    

العدد: 5 منها 1 ذات مهبط منا�شبة

• 	R مهابط منا�شبة 

• 	R ولوجي�ت 

تعليقات	و	اقرتاحات

حالة املمرات ال�شيئة تعيق مرور امل�شطافني.

يجب بدل جمهودات اأكرب ل�شيانة املمرات للولج ال ل�شاطئ 

خ�شو�شا بالن�شبة للأ�شخا�ض ذوي االحتياجات اخلا�شة. 

R العدد: 20 احلمامات	الر�شا�شة	

• غري كافية العدد: 10	 للرجال 

• غري كافية العدد: 10	 للن�شاء 

عمومي • نوعية احلمامات الر�شا�شة  	
• ال	 جمانا 

قار •نوعية املبنى   	
الكورني�ض •املوقع   	

• 	T نافورات املاء 

• 	T مغا�شل االأرجل 

• 	T الربط ب�شبكة التطهري 

جيدة •احلالة العامة للحمامات الر�شا�شة  	
•احلمامات الر�شا�شة خم�ش�شة 	

Rي�شتجيب للمعايري، العدد:  للأ�شخا�ض ذوي االحتياجات اخلا�شة   

1
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الوليدية 

تعليقات	و	اقرتاحات

احلمامات الر�شا�شة باالأداء و�شيانة متو�شطة.

احلمامات الر�شا�شة املخ�ش�شة للأ�شخا�ض ذوي االحتياجات اخلا�شة  قابل للنقل.

يجب بدل جمهود اأكرب ل�شيانة احلمامات الر�شا�شة..

R العدد: 8 مرافق	النظافة	

• ك�فية العدد: 4	 للرجال 

• العدد: 4 ك�فية	 للن�شاء 

عمومي •نوعية مرافق النظافة  	
• نعم	 جمانا 

متحرك •نوعية املبنى  	
الكورني�ض •املوقع   	

• 	R الربط ب�شبكة التطهري 

جيدة •احلالة العامة ملرافق النظافة  	
•مرافق النظافة خم�ش�شة للأ�شخا�ض 	

Rي�شتجيب للمعايري، العدد:  ذوي االحتياجات اخلا�شة   

1
تعليقات	و	اقرتاحات

مرافق النظافة حديثة وحالتها جيدة 

مرافق النظافة املخ�ش�شة للأ�شخا�ض ذوي االحتياجات اخلا�شة قابل للنقل و مت 

و�شعها من طرف املحت�شن.

املنطقة	الرملية

دقيق •نوع الرمل  	
• 	R وجود القمامات و احلاويات 

مرة واحدة يف اليوم • 	R تفريغ القمامات 

 • Rالعدد 120	 وجود مظلت �شم�شية ثابتة 

املحت�شن •مت و�شعها من طرف  	
• 	T وجود مباين على الرمال 

، بحرية �شاطئية • نعم	 وجود مناطق ح�شا�شة  

• 	T وجود حيوانات يف ال�شاطئ 

تعليقات	واقرتاحات

الرمال نظيفة. 

البحر 

• ممرات الولوج 	R حتديد املناطق 

ال •هل يتم احرتامه؟  	

تعليقات	واقرتاحات

تعرفة هده املنطقة اأن�شطة عديدة للريا�شات البحرية.

ال�شيانة	و	النظافة. 4

املحت�شن اجلهة	املكلفة	

متو�شط •تنظيف اجلهة اخللفية لل�شاطئ  	
• 	4 عدد القمامات: 

متو�شط •تنظيف مواقف ال�شيارات  	
• 	3 عدد القمامات:  

متو�شط •تنظيف الفظاءات اخل�رشاء  	
• 	6 عدد القمامات: 

متو�شط  •تنظيف الولوجيات  	
• 	8 عدد القمامات: 

متو�شط ، يدوي •تنظيف الرمال  	
• 	39 عدد القمامات: 

• 	T وجود حاويات للعزل االنتقائي 

مرتان يف اليوم •تفريغ القمامات  	
تعليقات	واقرتاحات

ال�شاطئ وحميطه نظيفان .

R �شيانة	التجهيزات	

جيد •املرافق ال�شحية للرجال  	
جيد • املرافق ال�شحية للن�شاء  	

املحت�شن اجلهة املكلفة: 

جيد •احلمامات الر�شا�شة للرجال  	
جيد • احلمامات الر�شا�شة للن�شاء  	

اخلوا�ض اجلهة املكلفة: 

تعليقات	واقرتاحات

حمامات الرجال مغلقة و غري م�شغلة من امل�شتح�شن �شيانتها و اإعادة ت�شغليها

ال�شالمة. 5

R مركز	الوقاية	املدنية	

• غري كاف  	25 املوارد الب�رشية ـ عدد امل�شعفني البحريني 

3 عدد اأفراد الوقاية املدنية   

• الرايات، املل�شقات ،  	R االإ�شارة اإىل حالة البحر 

يحرتم

• جتهيزات امل�شعفني البحريني  	
 1 ال�شفارات،   25 االنقاذ،  16 عوامات،3 �شدريات  البدالت،   50

املناظري، 13 املجادف،1 لوحات

زوارق •معدات خا�شة للإنقاذ  	
الهاتف النقال •و�شائل االت�شال  	

تعليقات	واقرتاحات

اأجهزة ومعدات االإنقاذ كافية..

	القوات امل�شاعدة، الدرك م�شلحة	الأمن	

الهاتف النقال • و�شائل االت�شال 	

تعليقات	واقرتاحات

تواجد دائم لعنا�رش من القوات امل�شاعدة وعنا�رش من الدرك امللكي على م�شتوى 

ال�ش�طئ.

R مركز	الإ�شعافات	الأولية	

املمر�ض • 	R الفريق الطبي 
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وزارة ال�شحة •االنتماء  	
غري كافية • 	T جتهيزات االإ�شعافات االأولية 

الوقاية املدنية • 	R �شيارات االإ�شعاف 

• عمومي، الهاتف النقال	 و�شائل االت�شال 

•املراقبة ال�شحية    	
التجارة، الباعة املتجولون، املطاعم

• اجلهة املكلفة  	
وزارة ال�شحة، اجلماعة، الوقاية املدنية

تعليقات	واقرتاحات

مركز االإ�شعافات االأولية م�شغل يجب فقط اإ�شافة بع�ض االأدوات و املعدات الطبية. 

املعلومات	املل�شقة 6 .

R اللوحة	الرئي�شية	

• 	R ا�شم ال�شاطئ 

 • 	R  ت�شميم ال�شاطئ 

R مفاتيح وا�شحة ومقروءة ، االإ�شارات  

• 	T وجود ف�شاءات حممية على مقربة من ال�شاطئ 

• 	T اإعلن نتائج مراقبة جودة مياه ال�شباحة 

•اإعلن قواعد ال�شلوك والتوجيهات 	
R )القرارات البلدية(   

•االإعلن عن برنامج االأن�شطة 	
T يف مو�شم اال�شطياف   

اأماكن اأخري لتعليق املعلومات   

مركز الوقاية املدنية، ق�شاء الرتفيه

التعليقات	والقرتاحات

�شاطئ يتوفر على لوحات و مل�شقات وا�شحة و مرئية. 

التن�شيط	والرتبية	البيئية	:. 7

• 	R  التن�شيط 

اداعة ال�شاطئ، حديقة للألعاب، الدوريات الريا�شية، اأورا�ض لر�شم 

• 	T عر�ض ت�شميم ال�شاطئ 

عر�ض اأفلم  فيديو حول البيئة •الرتبية البيئية  	
•حملة حت�شي�شية بال�رشاكة مع جمعيات 	

R اأو منظمات غري حكومية    

Owalidia New Greenwave : ا�شم اجلمعية  

ا�شم احلملة )اأو احلملت( : جميعا من اجل �شواطئ نظيفة  

واقرتاحات تعليقات 

ال�شاطئ  حيوي جدا ويقدم للم�شطفني االأن�شطة املتعلقة بالتعليم البيئي.. 

احلالة	العامة	لل�شاطئ. 8

•م�شاكل ثانوية : 	
�شيانة �شعيفة لبع�ض املمرات مما ي�شعب من ولوج ال�شاطئ خ�شو�شا بالن�شبة 

للأ�شخا�ض دوي االحتياجات اخلا�شة. 

اإغلق حمامات الرجال املتواجدة جنوب ال�شاطئ  -

.



الدار البيضاء

بـاقـاسمصــول

الغابة الدبلواسية

رأس الرمل

بـريش

أصيــال املدينة الزرقاء

سيـدي قـاسم

مهديةموالي بوسلهام
األممسال

العرائش

ميامي

 األميراالت
جبيلة

الوليدية

احلوزية

الرباط - حسان

سيدي عابداجلديدة

سيدي بوزيد

واد مرزكزناتة الكبرى

لالمرمي

داهومي

مانسمان
سابليت

بالوما -والد حممون
عني الذئاب

فالدور الكبير 

كونطر بوندي

سيد العابد
الرمال الذهبية

الهرهورة
كيفيل

  متارة

سيدي رحال

 احملمدية

شاطئ الصخيرات
مدام شوالبوزنيقة

اجلديدة

احملمديةمتارة

الرباط

طنجة

رميالت

سيدي مغيت 

تاحدارت

أشكار

احملمدية
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T ال، نقطة �شلبية T ال، نقطة اإيجابية  R نعم، نقطة �شلبية  R نعم، نقطة اإيجابية  هل املعيار كايف؟ 

	جهة	املحيط	الأطل�شي	ال�شمايل

بالوما ولد حممون

معلومات	عامة 1 .

• ا�شم ال�شاطئ : بالوما-ولد	حممون	

• االإقليم اأو العمالة : املحمدية	

• الوالية : جهة	الدارالبي�شاء	الكربى	

• املحت�شن : موؤ�ش�شة	ال�رشكة	املغربية	للتبغ	

• امتداد ال�شاطئ : 	حوايل	2	كلم	

• الرتدد على ال�شاطئ : 15000	م�شطافا	يف	اليوم		

• نوع ال�شاطئ : قروي	

• اجلماعة: عني	حرودة	

• تاريخ الزيارة : 07	غ�شت	2016 	

	دقيقة	بعد	الزوال. • �شاعة الزيارة : الرابعة	و20	

جتهيزات	املنطقة	اخللفية	لل�شاطئ 2 .

T غري مهي�أة املنطقة	اخللفية	لل�شاطئ	

ناق�ض  •الت�شوير  	
R ت�شوير الطريق    

T  ت�شوير عند مدخل ال�شاطئ 

• 	R وجود القمامات واحلاويات 

• ال	 وجود مناطق ح�شا�شة 

• ال	 وجود املعار�ض وغريها 

• ال	 وجود خميم اأو مقطورات 

• 	R  االأن�شطة امللوثة 

مركز تكرير البرتول ال�شمري و املركزية التقنية للمكتب الوطني للكهرباء

تعليقات	واقرتاحات

املنطقة اخللفية لل�شاطئ جد مت�شخة )كال�شنوات املا�شية(.

يجب تعزيز عملية الت�شوير.

بتم حرق النفايات باحلفر املتواجدة باملنطقة اخللفية.

حاويات القمامات املتواجدة باملنطقة اخللفية مو�شوعة من قبل جمعية �شاطئ 

اأوالد حميمون

R العدد: 4 مواقف	ال�شيارات	

•الت�شوير  ناق�ض 	
قريب من ال�شاطئ  •نوع مواقف ال�شيارات  	

•املنطقة املخ�ش�شة للأ�شخا�ض 	
T ذوي االحتياجات اخلا�شة   

• 	T وجود القمامات واحلاويات 

• 	T االإنارة 

تعليقات	واقرتاحات

�شيانة مواقف ال�شيارات ناق�شة.

�رشورة جتهيز و �شيانة املاآرب نظرا حلالتها املزرية.

غري متوفر الكورني�ش	

.جتهيزات	ال�شاطئ 3 .

R  ولوجيات	�شهلة	وموؤمنة	

العدد: ممرات �شيقة بني املباين

ناق�شة •ال�شيانة والنظافة  	

•الولوجيات املخ�ش�شة للأ�شخا�ض 	
T ذوي االحتياجات اخلا�شة   

تعليقات	و	اقرتاحات

ولوجيات غري جمهزة، �شيقة وغري م�شانة؛

يجب تهيئة ال�شاطئ بولوجيات خم�ش�شة للأ�شخا�ض ذوي االحتياجات اخلا�شة.

T احلمامات	الر�شا�شة	

تعليقات	و	اقرتاحات

حمامات ر�شا�شة غري موجودة.

T مرافق	النظافة	

متو�شطة، ناق�شة •احلالة العامة ملرافق النظافة  	
تعليقات	و	اقرتاحات

املرافق ال�شحية غري موجودة.

املنطقة	الرملية

دقيق ، حمبب، �شدف •نوع الرمل  	
• 	R وجود القمامات و احلاويات 

• 	R وجود مظلت �شم�شية ثابتة: 

املتجولون •مت و�شعها من طرف  	
• 	T وجود مباين على الرمال 

• ال	 وجود مناطق ح�شا�شة  

• 	R وجود حيوانات يف ال�شاطئ 

تعليقات	واقرتاحات

يجب منع دخول احليونات اىل املنطقة الرملية.

تواجد الباعة املتجولون.

البحر 

ب •جودة مياه ال�شباحة  	
• 	T حتديد املناطق 
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بالوما-ولد حممون

تعليقات	واقرتاحات

اليتم ن�رش نتائج جودة مياه اال�شتحمام.  

ال�شيانة	و	النظافة. 4

املحت�شن ، اخلوا�ض اجلهة	املكلفة	

ناق�ض  •تنظيف اجلهة اخللفية لل�شاطئ  	
• عدد القمامات:  	

اوالد حميمون( �شاطئ  )جهة جمعية   20
ناق�ض   •تنظيف مواقف ال�شيارات  	
ناق�ض •تنظيف الولوجيات  	

ناق�ض ، يدوي •تنظيف الرمال  	
• عدد القمامات:  	

اوالد حميمون( �شاطئ  )6 و�شعت من طرف جمعية   10
• 	T وجود حاويات للعزل االنتقائي 

• مرتان يف اليوم	 تفريغ القمامات 

تعليقات	واقرتاحات

حاويات املنطقة اخللفية وبع�شها باملنطة الرملية مت و�شعها من طرف جمعية �شكان 

�شاطئ اأوالد حميمون.

�شيانة ونظافة ال�شاطئ ناق�شة.

احلاويات غري متوفرة بالولوجيات وموقف ال�شيارات.

يجب توفري احلاويات باملنطقة اخللفية )خا�شة جهة بالوما(.

R �شيانة	التجهيزات	

تعليقات	واقرتاحات

 املرافق �شحية واحلمامات الر�شا�شة غري متوفرة .

ال�شالمة. 5

R مركز	الوقاية	املدنية	

• ك�ف 	35  املوارد الب�رشية ـ عدد امل�شعفني البحريني 

1 عدد اأفراد الوقاية املدنية  

 • 	R   االإ�شارة اإىل حالة البحر 

الراي�ت 

• جتهيزات امل�شعفني البحريني  	
 ، املناظري   1  ، االإنقاذ  20 عوامات  البدالت،  "2/م.ب 

املجادف  12، ال�شفارات  1 /م.ب 

• معدات خا�شة للإنقاذ  	
دراجات مائية  1 ، كواد 1 

الهاتف النقال •و�شائل االت�شال  	
تعليقات	واقرتاحات

يقوم عنا�رش االمن بدوريات بال�شاطئ.

يوجد مقر دائم للدرك امللكي.

 م�شلحة	الأمن	

الدرك 12 عن�رش ، القوات امل�شاعدة

• و�شائل االت�شال :  	
 الهاتف الثابت، الهاتف النقال ، االت�شال الل�شلكي 

تعليقات	واقرتاحات

يقوم عنا�رش االمن بدوريات بال�شاطئ.

يوجد مقر دائم للدرك امللكي. 

T مركز	الإ�شعافات	الأولية	

تعليقات	والقرتاحات

 التغطية ال�شحية غري متوفرة.

عند ال�رشورة يتم ا�شتح�شار �شيارة اال�شعاف التابعة للوقاية املدنية .

املعلومات	املل�شقة 6 .

T اللوحة	الرئي�شية	

• 	T ا�شم ال�شاطئ 

• 	T ت�شميم ال�شاطئ 

 • 	T وجود ف�شاءات حممية على مقربة من ال�شاطئ 

• 	T اإعلن نتائج مراقبة جودة مياه ال�شباحة 

•االإعلن عن برنامج االأن�شطة 	
T يف مو�شم اال�شطياف   

التعليقات	والقرتاحات

غياب املعلومات املل�شقة والت�شوير.

التن�شيط	والرتبية	البيئية	: 7 .

• 	 T التن�شيط 

• 	T عر�ض ت�شميم ال�شاطئ 

• حملة حت�شي�شية بال�رشاكة مع جمعيات 	

T اأو منظمات غري حكومية 

التن�شيق	واللتزام	 8 .

جزئي •لتن�شيق بني اجلماعة واملحت�شن  	
التعليقات	والقرتاحات

•�رشورة تعزيز التن�شيق بني خمتلف الفاعلني بال�شاطئ 	
	العناوين	وم�شادر	املعلومات

•الوقاية املدنية 	
بو�شعيب حفيان اال�شم والن�شب :    

الهاتف:  0667202894  

احلالة	العامة	لل�شاطئ 9 .

م�شاكل	ثانوية	:

حاويات النفايات غري كفاية.
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بالوما-ولد حممون

م�شاكل	مهمة:

�رشورة جتهيز ال�شاطئ واإعادة النظر يف تدبري ال�شاطئ.

�رشورة جتهيز موقف ال�شيارات وولوجيات ال�شاطئ.

يجب تعزيز نظافة ال�شاطئ، خا�شة اجلهة اخللفية لل�شاطئ ،املاآرب وكذا نظافة 

الولوجي�ت.

يجب حت�شني نظافة املنطقة الرملية.

غياب حاويات النفايات بالولوجيات.

ولوج �شيارة اال�شعاف اىل ال�شاطئ جد �شعبة ي�شب�ض املمرات ال�شيقة. 

يجب القيام بحملت التوعية و تنظيم اأن�شطة ترفيهية على ال�شاطئ.

يجب تعزيز املل�شقات وعملية الت�شوير.

يجب ن�رش جودة مياه اال�شتحمام وو�شع لوحات لذلك.

�رشورة ان�شاء مرافق �شحية وحمامات ر�شا�شة.

�رشورة اإن�شاء مركز للإ�شعافات االأولية.

توفري مركز للوقاية املدنية، وو�شع ابراج املراقية.

توفري ولوجيات لل�شخا�ض ذوي االحتياجات اخلا�شة.
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T ال، نقطة �شلبية T ال، نقطة اإيجابية  R نعم، نقطة �شلبية  R نعم، نقطة اإيجابية  هل املعيار كايف؟ 

الدار البيضاء

بـاقـاسمصــول

الغابة الدبلواسية

رأس الرمل

بـريش

أصيــال املدينة الزرقاء

سيـدي قـاسم

مهديةموالي بوسلهام
األممسال

العرائش

ميامي

 األميراالت
جبيلة

الوليدية

احلوزية

الرباط - حسان

سيدي عابداجلديدة

سيدي بوزيد

واد مرزكزناتة الكبرى

لالمرمي

داهومي

مانسمان
سابليت

بالوما -والد حممون
عني الذئاب

فالدور الكبير 

كونطر بوندي

سيد العابد
الرمال الذهبية

الهرهورة
كيفيل

  متارة

سيدي رحال

 احملمدية

شاطئ الصخيرات
مدام شوالبوزنيقة

اجلديدة

احملمديةمتارة

الرباط

طنجة

رميالت

سيدي مغيت 

تاحدارت

أشكار

احملمدية

	جهة	املحيط	الأطل�شي	ال�شمايل

الأمم

معلومات	عامة 1 .

• ا�شم ال�شاطئ : االأمم 	

•  االإقليم اأو العمالة : �شال	

• الوالية : جهة	الرباط	�شال	القنيطرة	

• املحت�شن : بدون	

• امتداد ال�شاطئ : 1500م	

	م�شطافا	يف	اليوم	 • الرتدد على ال�شاطئ : 30000-20000	

)خا�شة	خالل	نهاية	الأ�شبوع(

• نوع ال�شاطئ : قروي	

بوقنادل • اجلماعة: 	

•  تاريخ الزيارة : 25	يوليوز	2016 	

	دقيقة. • �شاعة الزيارة : العا�رشة	و	30	

حميط	ال�شاطئ 2 .

جيدة •ال�شيانة والنظافة  	
نعم •وجود م�شاحات  خ�رشاء  	

متو�شط • الت�شوير  	
• 	T االأن�شطة امللوثة 

• R كافية، العدد :10	 وجود القمامات واحلاويات 

• 	R تفريغ القمامات واحلاويات 

مرة واحدة يف اليوم )مرتان اإذا ا�شتوجب االأمر(  

تعليقات	واقرتاحات

املنطقة اخللفية لل�شاطئ مهياأة جيدا.

 R  مواقف	ال�شيارات	

 العدد: 2 قريب من ال�شاطئ +1بعيد من ال�شاطئ،

 العدد:3 + 1 خا�ض للدراجات

  • كافية ، العدد : 3000	 القدرة اال�شتيعابية 

• اأر�ض فارغة  	 نوع مواقف ال�شيارات 

•املنطقة املخ�ش�شة للأ�شخا�ض 	
 T ذوي االحتياجات اخلا�شة   

جيدة • ال�شيانة والنظافة  	
اجلهة املكلفة: اجلماعة

• 	R  وجود القمامات واحلاويات 

غري كافية،العدد :6 )360 لرت(

• 	R   تفريغ القمامات واحلاويات 

مرة واحدة يف اليوم )مرتان اإذا ا�شتوجب االأمر(

• 	R االإنارة 

تعليقات	واقرتاحات

موقف ال�شيارات يف حالة جيدة

يجب التفكري يف االأ�شخا�ض ذوي االحتياجات اخلا�شة

موجود الكورني�ش	

• 	R وجود مركز للإر�شادات 

• 	T وجود اأك�شاك 

• 	R وجود قمامات وحاويات 

• 	R  تفريغ القمامات واحلاويات 

مرة واحدة يف اليوم)مرتان اإذا ا�شتوجب االأمر(

• 	T وجود حاويات للعزل االنتقائي  

جيدة • ال�شيانة والنظافة  	
اجلهة املكلفة: اجلماعة+املحت�شن+)اخلوا�ض : اأوزون(

متو�شطة •املعلومات و الت�شوير   	

جيدة •�شيانة واجهات املباين  	
• 	R االإنارة 

تعليقات	و	اقرتاحات

كورني�ض حديث التهياأة.

املعلومات	املل�شقة 3 .

• 	R ا�شم ال�شاطئ 

• 	T ت�شميم ال�شاطئ 

• حمينة 	R اإعلن نتائج مراقبة جودة مياه ال�شباحة 

•مكان االإعلن عن نتائج مراقبة جودة مياه ال�شباحة احلائط  	
• اإعلن قواعد ال�شلوك والتوجيهات 	

R  )القرارات البلدية( 

• وجود ف�شاءات حممية على مقربة 	
T من ال�شاطئ 

• االإعلن عن برنامج االأن�شطة يف  	
T مو�شم اال�شطياف 

التعليقات	والقرتاحات

املعلومات املتعلقة بال�شاطئ واملل�شقات ناق�شة.

املنطقة	الرملية. 4

دقيق •نوع الرمل  	
 • T العدد:3	 ولوجيات �شهلة وموؤمنة 

• 	T  الولوجيات املخ�ش�شة للأ�شخا�ض 

 ذوي االحتياجات اخلا�شة

T  مهابط منا�شبة 

T ولوجي�ت 

 • R العدد:30	 وجود القمامات و احلاويات 

R  تفريغ القمامات واحلاويات 

مرة واحدة يف اليوم )مرتان اإذا ا�شتوجب االأمر(

اجلهة املكلفة: اجلماعة+املحت�شن+)اخلوا�ض : اأوزون(  

•ال�شيانة والنظافة  	
•متو�شطة، مرة واحدة يف اليوم )مرتان اإذا ا�شتوجب االأمر( 	

اجلهة املكلفة: اجلماعة+املحت�شن+)اخلوا�ض : اأوزون(    

يدوي نوع التنظيف : 

• تنظيف الولوجيات  	
ناق�ض جيد ، مرة واحدة يف اليوم )مرتان اإذا ا�شتوجب االأمر(

اجلهة املكلفة: اجلماعة+املحت�شن+)اخلوا�ض : اأوزون(   

 • ال	 وجود خميم اأو مقطورات  
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الأمم

• 	R وجود حيوانات يف ال�شاطئ 

• 	T وجود مباين على الرمال 

تعليقات	واقرتاحات

ي�شتوجب و�شع ولوجيات للأ�شخا�ض ذوي االحتياجات اخلا�شة و لفائدة املركب 

املطاطي للوقاية املدنية.

التجهيزات 5 .

R مركز	الوقاية	املدنية	

• جيدة 	R مقر ال�رشطة والقوات امل�شاعدة... 

• جيدة 	R مركز االإ�شعافات االأولية 

املوقع :الكورني�ض •مرافق النظافة  	
 • R العدد : 4	  املراحي�ض 

2، غري كافية  الرجال : 

، غري كافية • 	2 الن�شاء : 

R  احلمامات	الر�شا�شة	

العدد : 28 يف الهواء الطلق

 • 	R تنظيف مرافق النظافة 

جيد •املراحي�ض  	
جيد •احلمامات الر�شا�شة  	

• مرافق النظافة املخ�ش�شة للأ�شخا�ض 	
جيد، العدد : 1  ذوي االحتياجات اخلا�شة 

 • R العدد: 28	 مغا�شل االأرجل 

• 	R الربط ب�شبكة التطهري 

• 	T حفر النفايات 

• 	T نافورات املاء 

• من الق�ض 	T وجود مظلت �شم�شية ثابتة 

• 	R حتديد املناطق 

تعليقات	واقرتاحات

جتهيزات ال�شاطئ يف حالة جيدة 

نق�ض يف عدد املراحي�ض

ال�شالمة. 6

غائب(  • Rالعدد: 30)29 1+	 املوارد الب�رشية ـ عدد امل�شعفني البحريني 

24/2، كاف عدد اأفراد الوقاية املدنية  

R  م�شلحة	الأمن	

كاف امل�شاعدة،  القوات   11 5خيالة،   ، عن�رش  الدرك   18
جيد  •توزيع امل�شعفني البحريني  	

تعليقات	واقرتاحات

ا�شتحمام موؤمن.

عدد للمنقذين البحريني غري كاف خا�شة اآخر االأ�شبوع 

املعدات

• الراي�ت  	R  االإ�شارة اإىل حالة البحر 

• جتهيزات امل�شعفني البحريني  	
 ، املناظري   1، 9 طويلة   + االإنقاذ  البدالت، عوامات  "2/م.ب 

4  : لوحات،ال�شلمل   1 املجادف،   36، ال�شفارات  1 /م.ب 
 • زوارق1	 معدات خا�شة للإنقاذ 

T	 التغطية	ال�شحية	

•الفريق الطبي    	
حمفظة  الوقاية املدنية •جتهيزات االإ�شعافات االأولية  	

• R العدد : 2	 �شيارات االإ�شعاف 

الهاتف النقال  •و�شائل االت�شال  	

حفظ	ال�شحة

• 	R املراقبة ال�شحية 

تعليقات	واقرتاحات

غياب التغطية ال�شحية لفائدة امل�شطافني

التن�شيط	والرتبية	البيئية	: 7 .

• 	T عر�ض ت�شميم ال�شاطئ 

• 	T الدوريات الريا�شية 

• 	T وجود املعار�ض وغريها  

• 	T وجود حديقة للألعاب 

الرتبية	البيئية

• حملة حت�شي�شية بال�رشاكة مع جمعيات 	
 T  اأو منظمات غري حكومية اأو جهات اأخرى 

تعليقات	واقرتاحات

 حت�شي�ض فقط يوم افتتاح الكورني�ض

التن�شيق	واللتزام 8 .

جيد  •التن�شيق بني اجلماعة واملحت�شن  	

تعليقات	واقرتاحات

تعاو ن جيد و ملمو�ض بني جميع ال�رشكاء 

جيدة 	احلالة	العامة	لل�شاطئ	

R العدد االأق�شى للمعايري املحرتمة 

•م�شاكل ثانوية )بع�ض املعايري التي مل يتم احرتامها( 	
التن�شيط ال�شاطئي، كراء املظلت الكثيف

•م�شاكل مهمة )عدة معايري مل يتم احرتامها( 	
الت�شوير و التح�شي�ض البيئي

T م�شاكل تتعلق بالتن�شيق يجب حلها 

•اختلالت واأعمال يجب ت�شحيحها قبل بداية مو�شم اال�شطياف : 	
الت�شوير و املل�شقات

التح�شي�ض البيئي 

التطهري املتعلق بالفندق
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الأمم
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الأمريالت
   

معلومات	عامة 1 .

• ا�شم ال�شاطئ : الأمريالت	

• االإقليم اأو العمالة : طنجة	اأ�شيلة	

• الوالية : جهة	طنجة	– تطوان	-	احل�شيمة		

• املحت�شن : ات�شالت	املغرب	

• امتداد ال�شاطئ : حوايل	500	مرت		

• الرتدد على ال�شاطئ : 	ما	بني		1500	و	2000 م�شطافا	يف	اليوم 	

• اجلماعة: طنجة	املدينة	

• تاريخ الزيارة : 8/	8	/	2016	

• �شاعة الزيارة : احلادية	ع�رشة	�شباحا			

حميط	ال�شاطئ 2 .

ح�رشي •نوع ال�شاطئ  	
متو�شطة •ال�شيانة والنظافة  	

نعم •وجود م�شاحات  خ�رشاء  	
متو�شطة •ال�شيانة :  	

منعدم •الت�شوير  	
• 	T االأن�شطة امللوثة 

• 	T وجود القمامات واحلاويات 

• 	T تفريغ القمامات واحلاويات 

مرة واحدة يف اليوم )مرتان اإذا ا�شتوجب االأمر(  

تعليقات	واقرتاحات

غياب حاويات القمامة القارة

جمع االأزبال يتم بطريقة يدوية واأكيا�ض بلتيكية

يجب تعزيز النظافة يف حميط ال�شاطئ و كذا عملية الت�شوير

R العدد: 2 مواقف	ال�شيارات	

  • غري كافية ، العدد : 40	 القدرة اال�شتيعابية 

• اأر�ض فارغة  	 نوع مواقف ال�شيارات 

•املنطقة املخ�ش�شة للأ�شخا�ض 	
 T ذوي االحتياجات اخلا�شة   

ناق�شة • ال�شيانة والنظافة  	
اجلهة املكلفة: املحت�شن 

• Rالعدد :3	 وجود القمامات واحلاويات 

• 	R  تفريغ القمامات واحلاويات 

• 	T االإنارة 

تعليقات	واقرتاحات

يجب تهييئ اأماكن منا�شبة  خا�شة للأ�شخا�ض ذوي االحتياجات اخلا�شة

غري متوفر الكورني�ش	

املعلومات	املل�شقة 3 .

على الطريق ملدخل  • 	 R ا�شم ال�شاطئ 

ال�ش�طئ

• 	T ت�شميم ال�شاطئ 

• غري حمينة 	R اإعلن نتائج مراقبة جودة مياه ال�شباحة 

•مكان االإعلن عن نتائج مراقبة جودة مياه ال�شباحة   	
مدخل ال�شاطئ   

• اإعلن قواعد ال�شلوك والتوجيهات 	

T  )القرارات البلدية( 

• وجود ف�شاءات حممية على مقربة 	
T من ال�شاطئ 

• االإعلن عن برنامج االأن�شطة يف  	
T مو�شم اال�شطياف 

التعليقات	والقرتاحات

ت�شوير منعدم جدا.

املنطقة	الرملية. 4

دقيق •نوع الرمل  	
 • T العدد:4	 ولوجيات �شهلة وموؤمنة 

• 	T  الولوجيات املخ�ش�شة للأ�شخا�ض 

 ذوي االحتياجات اخلا�شة

T �رشورية  مهابط منا�شبة 

T �رشورية ولوجي�ت 

• 	T وجود مناطق ح�شا�شة 

،  غري كافية   • R العدد:10	 وجود القمامات و احلاويات 

Rمرة واحدة يف اليوم تفريغ القمامات واحلاويات 

متو�شطة  •ال�شيانة والنظافة  	
املحت�شن  اجلهة املكلفة:    

يدوي نوع التنظيف : 

متو�شط  •تنظيف الولوجيات  	
املحت�شن اجلهة املكلفة:    

 • ال	 وجود خميم اأو مقطورات  

• 	R وجود حيوانات يف ال�شاطئ 

• 	T وجود مباين على الرمال 

تعليقات	واقرتاحات

مطلوب تعزيز النظافة والزيادة يف عدد القمامات.

التجهيزات 5 .

T مركز	الوقاية	املدنية	

• 	T مقر ال�رشطة والقوات امل�شاعدة... 

• 	T مركز االإ�شعافات االأولية 

• 	T مرافق النظافة 

 • 	T املراحي�ض 
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الأمريالت

T احلمامات	الر�شا�شة	

 • 	T تنظيف مرافق النظافة 

• 	T املراحي�ض 

• 	T احلمامات الر�شا�شة 

• مرافق النظافة املخ�ش�شة للأ�شخا�ض 	
T  ذوي االحتياجات اخلا�شة 

 • 	T مغا�شل االأرجل 

• 	T الربط ب�شبكة التطهري 

• )املباين و الطاعم( 	R حفر النفايات 

• 	T نافورات املاء 

• 	T وجود مظلت �شم�شية ثابتة 

• 	R حتديد املناطق 

تعليقات	واقرتاحات

�شاطئ بدون جتهيزات رغم الرتدد الهائل 

ال�شالمة. 6

، غري كاف • Rالعدد: 4	 املوارد الب�رشية ـ عدد امل�شعفني البحريني 

 R م�شلحة	الأمن	

القوات امل�شاعدة )مركز دائم(، كاف

غري كاف  •توزيع امل�شعفني البحريني  	
تعليقات	واقرتاحات

االمن دائم ولي�ض خمت�ض بال�شاطئ 

املعدات

 • 	T  االإ�شارة اإىل حالة البحر 

• جتهيزات امل�شعفني البحريني  	
ال�شفارات  1 /م.ب   ، االإنقاذ  2 عوامات  البدالت،  1/م.ب 

 • 	T معدات خا�شة للإنقاذ 

T	 التغطية	ال�شحية	

•الفريق الطبي    	
• 	T جتهيزات االإ�شعافات االأولية 

• 	T �شيارات االإ�شعاف 

حفظ	ال�شحة

• 	T املراقبة ال�شحية 

تعليقات	واقرتاحات

عدم كفاية  رجال االإنقاذ املتوفرين حاليا بال�شاطئ.

عدم وجود جتهيزات ال�شاطئ

التن�شيط	والرتبية	البيئية	: 7 .

• 	T عر�ض ت�شميم ال�شاطئ 

• 	T الدوريات الريا�شية 

• 	T وجود املعار�ض وغريها  

• 	T وجود حديقة للألعاب 

الرتبية	البيئية

• حملة حت�شي�شية بال�رشاكة مع جمعيات 	
 T  اأو منظمات غري حكومية اأو جهات اأخرى 

تعليقات	واقرتاحات

غياب التن�شيط و التح�شي�ض البيئي 

التن�شيق	واللتزام 8 .

جزئي  •التن�شيق بني اجلماعة واملحت�شن  	

تعليقات	واقرتاحات

املحت�شن يهتم بالنظافة فقط 

جيدة 	احلالة	العامة	لل�شاطئ	

T العدد االأق�شى للمعايري املحرتمة 

•م�شاكل ثانوية )بع�ض املعايري التي مل يتم احرتامها( 	
�رشورة تهيئة مراآب ال�شيارات 

•م�شاكل مهمة )عدة معايري مل يتم احرتامها( 	
يجب حت�شني نظافة ال�شاطئ وتعزيز تنظيفه )حميط ال�شاطئ، املراآب و   

املنطقة الرملية لل�شاطئ(.

يجب اإن�شاء مرافق �شحية للم�شطافني.  

يجب تعزيز اأمن ال�شاطئ )خا�شة املنطقة الرملية( بتزويده باملوارد الب�رشية   

والتقنية اللزمة ل�شمان اأمنه.

عدم وجود املل�شقات و علمات الت�شوير البحري .  

جانب التن�شيط و التح�شي�ض البيئي منعدم.  

T م�شاكل تتعلق بالتن�شيق يجب حلها 

•اختلالت واأعمال يجب ت�شحيحها قبل بداية مو�شم اال�شطياف : 	
�رشورة تهيئة مراآب ال�شيارات   

يجب حت�شني نظافة ال�شاطئ وتعزيز النظافة   

يجب اإن�شاء مرافق النظافة يعدد كاف.  

يجب تعزيز اأمن ال�شاطئ بتزويده باملوارد الب�رشية و التقنية اللزمة   

ل�شمان اأمنه.

عدم وجود املل�شقات و علمات الت�شوير البحري .  

جانب التن�شيط و التح�شي�ض البيئي منعدم.  

العناوين	وم�شادر	املعلومات	:

الهمام )والية طنجة ( اال�شم والن�شب :  

الهاتف:  0661049578

0620385551
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حميط	ال�شاطئ 2 .

متو�شطة •ال�شيانة والنظافة  	
متو�شط  • الت�شوير  	

• 	R االأن�شطة امللوثة 

• 	R ت�شوير عند مدخل ال�شاطئ 

• 	R وجود القمامات واحلاويات 

• ق�شبة الوداية ومقربة 	R وجود مناطق ح�شا�شة 

• واد اأبي رقراق  	R االأن�شطة امللوثة 

تعليقات	واقرتاحات

�شيانة ونظافة املنطقة اخللفية لل�شاطئ جد ناق�شة.

R العدد: 2  مواقف	ال�شيارات	

ناق�ض •الت�شوير  	
غري كافية  •القدرة اال�شتيعابية  	

• قريب من ال�شاطئ، مهياأ	 نوع مواقف ال�شيارات 

•املنطقة املخ�ش�شة للأ�شخا�ض 	
 T ذوي االحتياجات اخلا�شة   

 • 	R وجود القمامات واحلاويات 

• 	R  تفريغ القمامات واحلاويات 

• 	R االإنارة 

تعليقات	واقرتاحات

نظافة و�شيانة موقفي ال�شيارات ناق�شة ؛

ال توجد امكان خم�ش�شة للأ�شخا�ض ذوي االحتياجات اخلا�شة.

موجود الكورني�ش	

متو�شطة •ال�شيانة والنظافة  	
• 	T وجود مركز للإر�شادات 

متو�شطة •�شيانة واجهات املباين  	
• 	T وجود فظاءات خ�رشاء 

ناق�شة •املعلومات و الت�شوير   	
• 	T وجود مركز للإر�شادات 

• 	R وجود اأك�شاك 

• 	R وجود قمامات وحاويات 

متو�شطة •املعلومات و الت�شوير   	
• 	R االإنارة 

تعليقات	و	اقرتاحات

املعلومات و الت�شوير و�شيانة الكورني�ض ناق�شة.

جتهيزات	ال�شاطئ 3 .

• R العدد: 02	 ولوجيات �شهلة وموؤمنة 

ناق�شة •ال�شيانة والنظافة  	
• الولوجيات املخ�ش�شة للأ�شخا�ض 	

R العدد: 02   ذوي االحتياجات اخلا�شة 

R  مهابط منا�شبة 

T ولوجيات )املمرات اخل�شبية( 

تعليقات	و	اقرتاحات

�شيانة ناق�شة للولوجيات 

الولوجيات )املمرات اخل�شبية( املخ�ش�شة للأ�شخا�ض ذوي االحتياجات اخلا�شة 

غري متوفرة

احلمامات	الر�شا�شة

• R العدد : 24	 احلمامات الر�شا�شة 

• ،غري كافية 	12 الرجال : 

• ،غري كافية 	12 الن�شاء: 

عمومي •نوعية احلمامات الر�شا�شة  	
• 	T جمانا 

قار •نوعية املبنى  	
 • 	R  تنظيف مرافق النظافة 

T الربط ب�شبكة التطهري 

•احلالة العامة للحمامات الر�شا�شة  متو�شطة   	
•احلمامات خم�ش�شة للأ�شخا�ض 	

 R ذوي االحتياجات اخلا�شة   

 ال ي�شتجيب للمعايري، العدد : 2

تعليقات	و	اقرتاحات

بع�ض احلمامات الر�شا�شة  يجب ا�شلحها و�شيانتها. 

ب�شفة عامة نظافة احلمامات متو�شطة. 

مرافق	النظافة	

، غري كافية  • R العدد: 14	 للرجال 

• R العدد: 10، غري كافية	 للن�شاء 

عمومي •نوعية مرافق النظافة  	
• ال	 جمانا 

قار، متحرك •نوعية املبنى  	

الرباط

معلومات	عامة 1 .

• ا�شم ال�شاطئ : الرباط		

•  االإقليم اأو العمالة : الرباط	

• الوالية : جهة	الرباط-�شال-القنيطرة	

• املحت�شن : وكالة	تهيئة	�شفتي	اأبي	رقراق	

• امتداد ال�شاطئ : 800مرت	

	م�شطافا	يف	اليوم	)خا�شة	 • الرتدد على ال�شاطئ : اكرث	من	40.000	

خالل	نهاية	الأ�شبوع(

• نوع ال�شاطئ : ح�رشي	

الرباط	-	ح�شان • اجلماعة: 	

•  تاريخ الزيارة : 18/07/2016 	

الثانية	بعد	الزوال • �شاعة الزيارة : 	
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الرباط

فوق الرمال •املوقع  	
• 	R الربط ب�شبكة التطهري 

جيدة  •احلالة العامة ملرافق النظافة  	
•مرافق النظافة خم�ش�شة للأ�شخا�ض 	

 R ذوي االحتياجات اخلا�شة   

 ال ي�شتجيب للمعايري، العدد : 2

تعليقات	و	اقرتاحات

احلالة العامة لبع�ض مرافق ال�شحية ناق�شة.

املنطقة	الرملية

دقيق •نوع الرمل  	
• 	T وجود القمامات و احلاويات 

 • 	R وجود مظلت �شم�شية ثابتة: 

اخلوا�ض واملتجولون   •مت و�شعها من طرف  	
• 	T وجود مباين على الرمال 

 • 	T وجود مناطق ح�شا�شة  

• 	T وجود حيوانات يف ال�شاطئ 

تعليقات	واقرتاحات

 املنطقة الرملية نظيفة.

 املنطقة الرملية مكتظة باملظلت ال�شم�شية والباعة املتجولون. 

البحر 

ب •جودة مياه ال�شباحة  	
• 	R حتديد املناطق 

R ممرات الولوج:   

• 	T هل يتم احرتامه؟: 

تعليقات	واقرتاحات

يتم حتديد املناطق.

تن�شط جمموعة من املدار�ض اخلا�شة بالريا�شات املائية بال�شاطئ يجب تنظيمها.

ال�شيانة	و	النظافة. 4

اخلوا�ض اجلهة	املكلفة	

ناق�ض  • تنظيف اجلهة اخللفية لل�شاطئ  	
عدد القمامات:  40

جيد  • تنظيف مواقف ال�شيارات  	
عدد القمامات:  1

ناق�ض  •تنظيف الولوجيات  	

متو�شط، يدوي، ميكانيكيي •تنظيف الرمال  	
• 	T وجود حاويات للعزل االنتقائي 

مرة واحدة يف اليوم •تفريغ القمامات  	
تعليقات	واقرتاحات

ب�شفة عامة ال�شيانة ناق�شة اىل متو�شطة.

R �شيانة	التجهيزات	

متو�شط •املرافق ال�شحية رجال  	
متو�شط •املرافق ال�شحية ن�شاء  	

اجلماعة اجلهة املكلفة:   

متو�شط •احلمامات  الر�شا�شة  رجال  	
متو�شط •احلمامات  الر�شا�شة  ن�شاء  	

اجلماعة اجلهة املكلفة:   

تعليقات	واقرتاحات

�رشورة تعزيز �شيانة ونظافة خمتلف جتهيزات ال�شاطئ.

ال�شالمة. 5

R مركز	الوقاية	املدنية	

• 30، كاف	 املوارد الب�رشية ـ عدد امل�شعفني البحريني 

10 عدد اأفراد الوقاية املدنية:   

• 	T االإ�شارة اإىل حالة البحر 

 جتهيزات امل�شعفني البحريني 

البدالت 02/م ب، 40 عوامات االإنقاذ، �شدريات االنقاذ 8، ال�شفارات 1، 

املناظري02، لوحات 2

اأبراج امل        =راقبة، لوحات  

2 زوارق، 1 دراجات مائية معدات خا�شة للإنقاذ 

الهاتف النقال، االت�شال  و�شائل االت�شال 

الل�شلكي

تعليقات	واقرتاحات

مقر دام للوقاية املدنية )طيلة ال�شنة(  ؛

عتاد االنقاد كاف.

القوات	امل�شاعدة,	ال�رشطة م�شلحة	الأمن	

الهاتف النقال، االت�شال  •و�شائل االت�شال  	
الل�شلكي

تعليقات	واقرتاحات

توافد عدد كبري من امل�شطافني اىل ال�شاطئ يتطلب تعزيز م�شلحة االأمن بعنا�رش 

اإ�شافية. 

R مركز	الإ�شعافات	الأولية 

 • R املمر�ض، الطبيب	 الفريق الطبي 

وزارة ال�شحة •االنتماء  	
• Rك�فية	  جتهيزات االإ�شعافات االأولية 

امل�شماع، علبة للجراحات ال�شغرية من االنوك�ض ، ميزان احلرارة الطبي، 

الغطاء الواقي )�شويف، ن�شف �شويف(، �رشير طبي، م�شدر للأك�شجني

االأدوات امل�شتهلكة    

اأدوات خياطة اجلروح،  اأنابيب احلقن املتوا�شل، حمقنة ذات ا�شتعمال 

واحد ،�شمادات ،�شبارادرا مثقبة، ببوغاز، القطن املا�ض

املنتجات	ال�شيدلية

• املواد املطهرة، اأدوية امل�شتعجلت 	
  R �شيارات االإ�شعاف 
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الرباط

خا�ض، الهاتف النقال • 	 R و�شائل االت�شال 

التجارة، املطاعم،  •املراقبة ال�شحية  	
• جلنة خمتلطة	 اجلهة املكلفة 

تعليقات	واقرتاحات

تن�شيق جيد مع الوقاية املدنية.

�شيارات االإ�شعاف التايعة للوقاية املدنية متواجد يف عني املكان.

املعلومات	املل�شقة 6 .

T اللوحة	الرئي�شية	

• 	T ا�شم ال�شاطئ 

• 	T ت�شميم ال�شاطئ 

• 	T وجود ف�شاءات حممية على مقربة من ال�شاطئ 

• 	T اإعلن نتائج مراقبة جودة مياه ال�شباحة 

•اإعلن قواعد ال�شلوك والتوجيهات 	
R )القرارات البلدية(   

•االإعلن عن برنامج االأن�شطة 	
T يف مو�شم اال�شطياف   

تعليقات	واقرتاحات

اللوحة الرئي�شية غري موجودة، املعلومات املتعلقة بال�شاطئ ناق�ض. 

التن�شيط	والرتبية	البيئية	: 7 .

•	T التن�شيط 

• 	T عر�ض ت�شميم ال�شاطئ 

• ريا�شة بحرية 	R  الرتبية البيئية 

 )كياك، األواح �رشاعية،...(

• حملة حت�شي�شية بال�رشاكة مع جمعيات 	
T اأو منظمات غري حكومية  

تعليقات	واقرتاحات

غياب	التن�شيط	والرتبية	البيئية	؛

�رشورة عقد �رشاكات مع اجلمعيات املحلية لت�شاهم يف الرتبية البيئي لفائدة 

امل�شطافني. 

التن�شيق	واللتزام 8 .

جزئي •التن�شيق بني اجلماعة واملحت�شن  	
التعليقات	والقرتاحات

يجب التن�شيق بني خمتلف املتدخلني.

العناوين	وم�شادر	املعلومات

• اجلماعة 	
الهاتف:  0661695108

احلالة	العامة	لل�شاطئ

•م�شاكل ثانوية : 	
منع دخول الباعة املتجولون واحليوانات اىل ال�شاطئ.  

ا�شلح املرافق ال�شحية املعطلة.  

م�شاكل مهمة :  

و�شع اللوحة الرئي�شية.  

تعزيز النظافة وال�شيانة يف كل مرافق ال�شاطئ )املنطقة اخللفية، مواقف   

ال�شيارات، املنطقة الرملية،...( ؛

تعزيز الت�شوير واملن�شقات.  

اكتظاظ املنطقة الرملية بامل�شلت ال�شم�شية،  

غياب احلملت التح�شي�شية والرتبية البيئية ؛  

و�شع املرافق )ال�شحية واحلمامات واملمرات اخل�شبية للولوجيات(   

املخ�ش�شة للأ�شخا�ض ذوي االحتياجات اخلا�شة.

يجب تنظيم االلعاب املائية بال�شاطئ.  
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T ال، نقطة �شلبية T ال، نقطة اإيجابية  R نعم، نقطة �شلبية  R نعم، نقطة اإيجابية  هل املعيار كايف؟ 

الدار البيضاء

بـاقـاسمصــول

الغابة الدبلواسية

رأس الرمل

بـريش

أصيــال املدينة الزرقاء

سيـدي قـاسم

مهديةموالي بوسلهام
األممسال

العرائش

ميامي

 األميراالت
جبيلة

الوليدية

احلوزية

الرباط - حسان

سيدي عابداجلديدة

سيدي بوزيد

واد مرزكزناتة الكبرى

لالمرمي

داهومي

مانسمان
سابليت

بالوما -والد حممون
عني الذئاب

فالدور الكبير 

كونطر بوندي

سيد العابد
الرمال الذهبية

الهرهورة
كيفيل

  متارة

سيدي رحال

 احملمدية

شاطئ الصخيرات
مدام شوالبوزنيقة

اجلديدة

احملمديةمتارة

الرباط

طنجة

رميالت

سيدي مغيت 

تاحدارت

أشكار

احملمدية

	جهة	املحيط	الأطل�شي	ال�شمايل

�شال

معلومات	عامة 1 .

• ا�شم ال�شاطئ :	�شال	

• الوالية : الرباط-�شال-القنيطرة	

• الرتدد على ال�شاطئ:اكرث	من	30000	م�شطاف	يف	اليوم	

•  املحت�شن : وكالة	تهيئة	�شفتي	اأبي	رقراق	

• مرت  امتداد ال�شاطئ : 1500	

• نوع ال�شاطئ :	ح�رشي	

• اجلماعة: �شال	املدينة	

• تاريخ الزيارة : 17/07/2016 	

	دقيقة	 • �شاعة الزيارة : 	الثالثة	م�شاءا	30	

جتهيزات	املنطقة	اخللفية	لل�شاطئ 2 .

R مهي�أة املنطقة	اخللفية	لل�شاطئ	

ناق�ض  •الت�شوير  	
R ت�شوير الطريق    

T  ت�شوير عند مدخل ال�شاطئ 

• 	R وجود القمامات واحلاويات 

• ال	 وجود مناطق ح�شا�شة 

• ال	 وجود املعار�ض وغريها 

• ال	 وجود خميم اأو مقطورات 

• 	R  االأن�شطة امللوثة 

واد اأبي رقراق 

تعليقات	واقرتاحات

املنطقة اخللفية لل�شاطئ يف طور التهيئة.

R العدد: 2 وعلى جنبات   مواقف	ال�شيارات	

االأر�شفة   

•الت�شوير  ناق�ض 	
قريب من ال�شاطئ ، مهياأ،  •نوع مواقف ال�شيارات  	

كاف غري   

•املنطقة املخ�ش�شة للأ�شخا�ض 	
T ذوي االحتياجات اخلا�شة   

• 	R وجود القمامات واحلاويات 

• 	R االإنارة 

تعليقات	واقرتاحات

يجب تخ�شي�ض منطقة للأ�شخا�ض ذوي االحتياجات اخلا�شة.

غري متوفر الكورني�ش	

تعليقات	واقرتاحات

الكورني�ض يف طور التهيئة.

.جتهيزات	ال�شاطئ 3 .

R  ولوجيات	�شهلة	وموؤمنة	

ناق�شة ال�شيانة والنظافة 

•الولوجيات املخ�ش�شة للأ�شخا�ض 	
T ذوي االحتياجات اخلا�شة   

تعليقات	و	اقرتاحات

الولوجي�ت يف طور التهيئة.

Rالعدد :6  احلمامات	الر�شا�شة	

، غري كافية  • 	3 الرجال : 

• 3، غري كافية	 الن�شاء : 

عمومي •نوعية احلمامات الر�شا�شة  	
• ال	 جمانا 

قار •نوعية املبنى   	
خلف ال�شاطئ •املوقع   	

• 	R الربط ب�شبكة التطهري 

ناق�شة •احلالة العامة ملرافق النظافة  	
 • 	R  تنظيف مرافق النظافة 

 مرافق النظافة املخ�ش�شة للأ�شخا�ض

R  ذوي االحتياجات اخلا�شة 

ال ي�شتجيب للمعايري، العدد1

تعليقات	و	اقرتاحات

احلالة العامة ملرافق النظافة ناق�شة.

املنطقة	الرملية

دقيق •نوع الرمل  	
• 	T وجود القمامات و احلاويات 

• 	R وجود مظلت �شم�شية ثابتة: 

املتجولون •مت و�شعها من طرف  	
• 	T وجود مباين على الرمال 

• ال	 وجود مناطق ح�شا�شة  

• 	R وجود حيوانات يف ال�شاطئ 

تعليقات	واقرتاحات

تواجد كثيف ملكرتي املظلت �شم�شية والباعة املتجولون باملنطقة الرملية. 

نظافة املنطقة الرملية ناق�شة. 

البحر 

ب •جودة مياه ال�شباحة  	
• 	R حتديد املناطق 

• 	R هل يتم احرتامه؟ 
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�شال

تعليقات	واقرتاحات

غياب بيانات جودة مياه اال�شتحمام 

ال�شيانة	و	النظافة. 4

اجلماعة   اجلهة	املكلفة	

جيد  •تنظيف اجلهة اخللفية لل�شاطئ  	
10 عدد القمامات:   

جيد  • تنظيف مواقف ال�شيارات  	
 10 عدد القمامات: 

جيد •تنظيف الولوجيات  	
متو�شط ، يدوي •تنظيف الرمال  	

• حاويات 	01+10 عدد القمامات: 

• 	T وجود حاويات للعزل االنتقائي 

• 3 مرات يف اليوم	 تفريغ القمامات 

تعليقات	واقرتاحات

نظافة و�شيانة ال�شاطئ ناق�شة.

R �شيانة	التجهيزات	

متو�شط •املرافق ال�شحية رجال  	
متو�شط • املرافق ال�شحية ن�شاء  	

اجلماعة اجلهة املكلفة:  

متو�شط •احلمامات الر�شا�شة رجال  	
متو�شط •احلمامات الر�شا�شة ن�شاء  	

اجلماعة اجلهة املكلفة:    

تعليقات	واقرتاحات

 �شيانة جتهيزات ال�شاطئ متو�شطة.

ال�شالمة. 5

R مركز	الوقاية	املدنية	

• ك�ف 	30  املوارد الب�رشية ـ عدد امل�شعفني البحريني 

4 عدد اأفراد الوقاية املدنية  

• جتهيزات امل�شعفني البحريني  	
 ، املناظري   1  ، االإنقاذ  15 عوامات  البدالت،  "1/م.ب 

15 املجادف   12، ال�شفارات  1 /م.ب 
• زوارق 1	  معدات خا�شة للإنقاذ 

الهاتف النقال، االت�شال  و�شائل االت�شال 

الل�شلكي

تعليقات	واقرتاحات

توافد عدد كبري من امل�شطافني اىل ال�شاطئ يتطلب تعزيز م�شلحة االأمن بعنا�رش 

اإ�شافية، خا�شة على الرمال. 

R مركز	الإ�شعافات	الأولية	

• R املمر�ض 	 الفريق الطبي 

وزارة ال�شحة •االنتماء :  	
• ك�فية 	R جتهيزات االإ�شعافات االأولية 

•املعدات : علبة للجراحات ال�شغرية من االنوك�ض ، الغطاء الواقي )�شويف( ،  	
�رشير طبي

•االأدوات امل�شتهلكة: حمقنة ذات ا�شتعمال واحد، �شمادات ، �شبارادرا مثقبة  ،  	
بيوغاز ، القطن املا�ض، اأدوات خياطة اجلروح، اأنابيب احلقن املتوا�شل 

•املنتجات ال�شيدلية 	
R ك�فية  املواد املطهرة   

T املواد املبنجة   

R ك�فية اأدوية امل�شتعجلت   

• 	T �شيارات االإ�شعاف 

خا�ض،الهاتف النقال  •و�شائل االت�شال  	

حفظ	ال�شحة

التجارة • املراقبة ال�شحية  	
وزارة ال�شحة اجلهة املكلفة 

تعليقات	واقرتاحات

احلالة العمة لبع�ض التجهيزات ناق�شة.

عند ال�رشورة يتم النداء على �شيارة اال�شعاف التابعة للوقاية املدنية. 

املعلومات	املل�شقة 6 .

T اللوحة	الرئي�شية	

• 	T ا�شم ال�شاطئ 

• 	T ت�شميم ال�شاطئ 

 • 	T وجود ف�شاءات حممية على مقربة من ال�شاطئ 

• 	T اإعلن نتائج مراقبة جودة مياه ال�شباحة 

• اإعلن قواعد ال�شلوك  	
R والتوجيهات )القرارات البلدية( 

•االإعلن عن برنامج االأن�شطة 	
T يف مو�شم اال�شطياف   

باب مركز االإ�شعافات  اأماكن اأخري لتعليق املعلومات 

االأولية

التعليقات	والقرتاحات

اللوحة الرئي�شية غري موجودة، املعلومات املتعلقة بال�شاطئ ناق�ض.

التن�شيط	والرتبية	البيئية	: 7 .

• 	 T التن�شيط 

• 	T عر�ض ت�شميم ال�شاطئ 

• حملة حت�شي�شية بال�رشاكة مع جمعيات 	
T اأو منظمات غري حكومية 
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مهديةموالي بوسلهام
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العرائش

ميامي

 األميراالت
جبيلة

الوليدية

احلوزية

الرباط - حسان

سيدي عابداجلديدة

سيدي بوزيد

واد مرزكزناتة الكبرى

لالمرمي
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مانسمان
سابليت

بالوما -والد حممون
عني الذئاب

فالدور الكبير 

كونطر بوندي

سيد العابد
الرمال الذهبية

الهرهورة
كيفيل

  متارة

سيدي رحال

 احملمدية

شاطئ الصخيرات
مدام شوالبوزنيقة

اجلديدة

احملمديةمتارة

الرباط

طنجة

رميالت

سيدي مغيت 

تاحدارت

أشكار

احملمدية
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�شال

التعليقات	والقرتاحات

غياب التن�شيط والرتبية البيئية.

التن�شيق	واللتزام	 8 .

جزئي •لتن�شيق بني اجلماعة واملحت�شن  	
التعليقات	والقرتاحات

يجب التن�شيق بني خمتلف املتدخلني.

احلالة	العامة	لل�شاطئ 9 .

م�شاكل	ثانوية	:

منع دخول الباعة املتجولون واحليوانات اىل ال�شاطئ.

م�شاكل	مهمة:

و�شع املرافق )ال�شحية واحلمامات واملمرات اخل�شبية للولوجيات( املخ�ش�شة 

للأ�شخا�ض ذوي االحتياجات اخلا�شة.

تعزيز النظافة وال�شيانة يف كل مرافق ال�شاطئ )املنطقة اخللفية، مواقف 

ال�شيارات، املنطقة الرملية،...( ؛

و�شع اللوحة الرئي�شية وتعزيز الت�شوير واملن�شقات.

ن�رش نتائج جودة مياه اال�شتحمام .

جتهيز مرافق �شحية وحمامات ر�شا�شة جديدة.

اكتظاظ املنطقة الرملية بامل�شلت األ�شم�شية يجب تنظيم مكرتي امل�شلت 

ال�شم�شية.

تنظيم حملت حت�شي�شية والرتبية البيئية ؛
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	جهة	املحيط	الأطل�شي	ال�شمايل

راأ�ض الرمل

معلومات	عامة 1 .

• ا�شم ال�شاطئ : راأ�ش	الرمل	

• االإقليم اأو العمالة : اإقليم	العرائ�ش	

• الوالية : جهة طنجة-	تطوان-	احل�شيمة	

• املحت�شن : القر�ش	الفالحي	

• امتداد ال�شاطئ : 1,5 كلم	

• الرتدد على ال�شاطئ : 5000	م�شطاف	يوميا	

• نوع ال�شاطئ : ح�رشي	

• اجلماعة: 	احل�رشية	للعرائ�ش	

• تاريخ الزيارة : 20/07/2016		و	22/07/2016  	

	العا�رشة		والن�شف	�شباحا	 • �شاعة الزيارة :	

جتهيزات	املنطقة	اخللفية	لل�شاطئ 2 .

T غري مهي�أة املنطقة	اخللفية	لل�شاطئ	

متو�شط •الت�شوير  	
• 	R ت�شوير الطريق 

• 	R ت�شوير عند مدخل ال�شاطئ 

• 	R وجود القمامات واحلاويات 

 • 	T وجود مناطق ح�شا�شة 

• ال	 وجود املعار�ض وغريها 

• نعم	 وجود خميم اأو مقطورات 

• املر�شى 	R االأن�شطة امللوثة 

متو�شطة •ال�شيانة والنظافة  	
تعليقات	واقرتاحات

وجود اأ�شغال التهيئة على مدخل ال�شاطئ

Rالعدد: 1 مواقف	ال�شيارات	

جيد   •الت�شوير  	
• نوع مواقف ال�شيارات  	

قريب من ال�شاطئ ، اأر�ض حمددة، غري كاف 

عدد االأماكن: 300  

•املنطقة املخ�ش�شة للأ�شخا�ض  	
 T ذوي االحتياجات اخلا�شة   

• غري كافية 	R وجود القمامات واحلاويات 

• 	R االإنارة 

تعليقات	واقرتاحات

يجب تهيئة اأماكن خم�ش�شة للأ�شخا�ض ذوي االحتياجات اخلا�شة وخا�شة قرب 

ال�ش�طئ.

غري متوفر الكورني�ش	

جتهيزات	ال�شاطئ. 3

R العدد: 1 ولوجيات	�شهلة	وموؤمنة	

جيدة   •ال�شيانة والنظافة  	
•الولوجيات املخ�ش�شة للأ�شخا�ض 	

R العدد: 1 ذوي االحتياجات اخلا�شة   

T مهابط منا�شبة    

R ولوجيات )املمرات اخل�شبية(   

تعليقات	و	اقرتاحات

يجب اعادة و�شع الولوجيات لذوي االحتياجات اخلا�شة لتاأمينهم اىل دخول 

ال�ش�طئ 

R احلمامات	الر�شا�شة	

• غري كافية العدد 3	 الرجال 

• غري كافية العدد 3	  للن�شاء 

عمومي •نوعية احلمامات الر�شا�شة  	
• ال	 جمانا 

قار •نوعية املبنى   	
فوق الرمال •املوقع   	

• 	T نافورات املاء 

• 	T مغا�شل االأرجل 

• 	T الربط ب�شبكة التطهري 

متو�شطة   •احلالة العامة للحمامات الر�شا�شة  	
•احلمامات الر�شا�شة خم�ش�شة 	

T للأ�شخا�ض ذوي االحتياجات اخلا�شة   

ة

مرافق	النظافة	

، غري كافية  • R العدد: 3	 للرجال 

• R العدد: 3، غري كافية	 للن�شاء 

عمومي •نوعية مرافق النظافة  	
• ال	 جمانا 

قار، متحرك •نوعية املبنى  	
فوق الرمال •املوقع  	

• 	T الربط ب�شبكة التطهري 

جيدة  •احلالة العامة ملرافق النظافة  	
•مرافق النظافة خم�ش�شة للأ�شخا�ض 	

 R ذوي االحتياجات اخلا�شة   

 ال ي�شتجيب للمعايري، العدد : 1

املنطقة	الرملية

دقيق •نوع الرمل  	
• 	R وجود القمامات و احلاويات 

• مرتان يف اليوم 	R تفريغ القمامات 

• R العدد  40	 وجود مظلت �شم�شية ثابتة: 

املحت�شن، القطاع اخلا�ض  •مت و�شعها من طرف  	
• 	R وجود مباين على الرمال 

 • نعم كثبان رملية	 وجود مناطق ح�شا�شة  
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• 	T وجود حيوانات يف ال�شاطئ 

تعليقات	واقرتاحات

 املنطقة الرملية نظيفة.

 يجب و�شع املظلت ال�شم�شية الثابتة قبل مو�شم اال�شطياف 

البحر 

اأ •جودة مياه ال�شباحة  	
• 	R حتديد املناطق 

R ممرات الولوج:   

ال�شيانة	و	النظافة. 4

اجلماعة,	املحت�شن اجلهة	املكلفة	

جيد  •تنظيف اجلهة اخللفية لل�شاطئ  	
جيد  •تنظيف مواقف ال�شيارات  	
جيد  •تنظيف الف�شاءات اخل�رشاء  	
جيد  •تنظيف الولوجيات  	

طوال الولوجيات •عدد القمامات:  	
جيد، يدوي •تنظيف الرمال  	

• مرتا  كل 20	 عدد القمامات: 

• 	T وجود حاويات للعزل االنتقائي 

مرة واحدة يف اليوم •تفريغ القمامات  	
تعليقات	واقرتاحات

نظ�فة ال�ش�طئ جيدة 

R �شيانة	التجهيزات	

جيد •املرافق ال�شحية رجال  	
جيد •املرافق ال�شحية ن�شاء  	

اجلماعة اجلهة املكلفة:   

جيد •احلمامات  الر�شا�شة  رجال  	
جيد •احلمامات  الر�شا�شة  ن�شاء  	

اجلماعة اجلهة املكلفة:   

ال�شالمة. 5

R مركز	الوقاية	املدنية	

• 19، كاف	 املوارد الب�رشية ـ عدد امل�شعفني البحريني 

1 عدد اأفراد القوات امل�شاعدة:   

• املل�شقات 	R االإ�شارة اإىل حالة البحر 

• جتهيزات امل�شعفني البحريني  	
البدالت، 24 عوامات االإنقاذ، �شدريات االنقاذ، ال�شفارات، املجادف

اأبراج املراقبة، لوحات  

1 زوارق، 1 دراجات مائية معدات خا�شة للإنقاذ 

الهاتف النقال •و�شائل االت�شال  	
تعليقات	واقرتاحات

يجب اقتناء الوقاية املدنية برايات حالة البحر

القوات	امل�شاعدة,	ال�رشطة م�شلحة	الأمن	

زوارق •معدات خا�شة للإنقاذ  	
الهاتف النقال •و�شائل االت�شال  	

R مركز	الإ�شعافات	الأولية	

تعليقات	واقرتاحات

مركز االإ�شعافات االأولية مغلق خلل الزيارة  

املعلومات	املل�شقة 6 .

R اللوحة	الرئي�شية	

• 	R ا�شم ال�شاطئ 

• 	R ت�شميم ال�شاطئ 

R مفاتيح وا�شحة ومقروءة   

R االإ�شارات   

• 	T وجود ف�شاءات حممية على مقربة من ال�شاطئ 

• 	T اإعلن نتائج مراقبة جودة مياه ال�شباحة 

•اإعلن قواعد ال�شلوك والتوجيهات 	
R )القرارات البلدية(   

•االإعلن عن برنامج االأن�شطة 	
R يف مو�شم اال�شطياف   

مكان االإعلن:  اللوحة الرئي�شية على مدخل ال�شاطئ  

التعليقات	والقرتاحات

يجب و�شع لوحة رئي�شية جديدة التي اقرتحتها موؤ�ش�شة حممد ال�شاد�ض حلماية 

البيئة. 

التن�شيط	والرتبية	البيئية	: 7 .

• 	R  التن�شيط 

اذاعة ال�شاطئ، الدوريات الريا�شية، حديقة للألعاب، اأورا�ض الر�شم

• 	R عر�ض ت�شميم ال�شاطئ 

• 	R الرتبية البيئية 

•حملة حت�شي�شية بال�رشاكة مع جمعيات 	
R اأو منظمات غري حكومية    

EPICA  جمعية ا�شم اجلمعية :    

تعليقات	واقرتاحات

برنامج للتن�شيط والرتبية البيئية وكذا برنامج ريا�شي مهيئ بني املحت�شن وجمعية 
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 EPICA

التن�شيق	واللتزام 8 .

• جيد	 التن�شيق بني اجلماعة واملحت�شن 

احلالة	العامة	لل�شاطئ

•م�شاكل ثانوية : 	
حتيني لوحة املعلومات الرئي�شية  

تزويد ال�شاطئ بالرايات ت�شري اىل حالة البحر   
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احلوزية

الرباط - حسان

سيدي عابداجلديدة

سيدي بوزيد

واد مرزكزناتة الكبرى

لالمرمي

داهومي

مانسمان
سابليت

بالوما -والد حممون
عني الذئاب

فالدور الكبير 

كونطر بوندي

سيد العابد
الرمال الذهبية

الهرهورة
كيفيل

  متارة

سيدي رحال

 احملمدية

شاطئ الصخيرات
مدام شوالبوزنيقة

اجلديدة

احملمديةمتارة

الرباط

طنجة

رميالت

سيدي مغيت 

تاحدارت

أشكار

احملمدية
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رميالت
 

معلومات	عامة 1 .

• ا�شم ال�شاطئ : رميالت		

• االإقليم اأو العمالة : عمالة	طنجة	ـ	اأ�شيـال		

جهة	طنجة	-	تطوان	-	احل�شيمة	 • الوالية : 	

• املحت�شن : لفارج	تطوان	

• امتداد ال�شاطئ : 5	كلم	

	م�شطافا	يف	 • الرتدد على ال�شاطئ : ما	بني	10000	و	15000	

اليوم

• نوع ال�شاطئ : قروي		

•اجلماعة:ال�شاحل ال�شمايل 	
• تاريخ الزيارة : 11		/		08/		2016	

الثانية	و	الن�شف		بعد	الزوال	 • �شاعة الزيارة : 	

حميط	ال�شاطئ 2 .

قروي •نوع ال�شاطئ  	
متو�شطة •ال�شيانة والنظافة  	

 • ال	 وجود م�شاحات  خ�رشاء 

ناق�ض • الت�شوير  	
• 	T االأن�شطة امللوثة 

• ال	 وجود القمامات واحلاويات 

 • ال	 تفريغ القمامات واحلاويات 

تعليقات	واقرتاحات

غياب حاويات القمامة القارة

جمع االأزبال يتم بطريقة يدوية واأكيا�ض بلتيكية

يجب تعزيز تنظيف حميط ال�شاطئ و كذا عملية الت�شوير

 R  مواقف	ال�شيارات	

العدد: 2  + على جوانب الطريق ،قريب من ال�شاطئ 

• غري كافية ، العدد:1000	 القدرة اال�شتيعابية 

•نوع مواقف ال�شيارات    	
اأر�ض فارغة، على جوانب الطريق

•املنطقة املخ�ش�شة للأ�شخا�ض 	
 T ذوي االحتياجات اخلا�شة   

متو�شطة • ال�شيانة والنظافة  	
اخلوا�ض اجلهة املكلفة: 

• 	T وجود القمامات واحلاويات 

• ) جمع االأزبال يتم  	R  تفريغ القمامات واحلاويات 

بطريقة يدوية واأكيا�ض بلتيكية(

• 	T وجود حاويات للعزل االنتقائي 

• 	T االإنارة 

تعليقات	واقرتاحات

يجب تهييئ اأماكن منا�شبة  خا�شة للأ�شخا�ض ذوي االحتياجات اخلا�شة مع توفري 

ظروف ملئمة لهم  للولوج اىل البحر

غري متوفر الكورني�ش	

املعلومات	املل�شقة 3 .

• 	R ا�شم ال�شاطئ 

• 	R ت�شميم ال�شاطئ 

• 	R اإعلن نتائج مراقبة جودة مياه ال�شباحة 

•مكان االإعلن عن نتائج مراقبة    	

الوحة الرئي�شية  جودة مياه ال�شباحة  

• اإعلن قواعد ال�شلوك والتوجيهات 	
R  )القرارات البلدية( 

• وجود ف�شاءات حممية على مقربة 	
T  من ال�شاطئ 

• االإعلن عن برنامج االأن�شطة يف  	
T مو�شم اال�شطياف 

التعليقات	والقرتاحات

ال يجد اية اأن�شطة مما هو معلن عنه يف اللوحة الرئي�شية

ت�شوير ال باأ�ض به.

املنطقة	الرملية. 4

دقيق •نوع الرمل  	
ء   • R العدد:2	 ولوجيات �شهلة وموؤمنة 

• الولوجيات املخ�ش�شة للأ�شخا�ض ذوي االحتياجات اخلا�شة 	
T �رشورية  مهابط منا�شبة 

T �رشورية ممرات 

• الغابة  	R وجود مناطق ح�شا�شة  

• املحت�شن 	R وجود القمامات و احلاويات 

• + قمامات املقاهي، غري كافية  العدد :20	

• مرة واحدة يف االأ �شبوع    	R تفريغ القمامات واحلاويات 

جيدة  • ال�شيانة والنظافة  	
يدوي   التنظيف 

املحت�شن اجلهة املكلفة: 

متو�شط •تنظيف الولوجيات  	
املحت�شن •اجلهة املكلفة:  املحت�شن  	

 • ال	 وجود خميم اأو مقطورات  

• 	T وجود حيوانات يف ال�شاطئ 

• مقاهي و اأك�شاك من  	T وجود مباين على الرمال 

الق�شب
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رميالت 

تعليقات	واقرتاحات

جمهود ملمو�ض يف ميدان النظافة 

املنطقة الرملية مكتظة باملظلت و االأ�رشة .

التجهيزات 5 .

T مركز	الوقاية	املدنية	

• 	T مقر ال�رشطة والقوات امل�شاعدة... 

• 	T مركز االإ�شعافات االأولية 

املوقع :موقف ال�شيارات •مرافق النظافة  	

R العدد :3 خمتلطة  املراحي�ش	

Rالعدد :3 خمتلطة  احلمامات	الر�شا�شة	

 • 	R  تنظيف مرافق النظافة 

R اخلوا�ض  املراحي�ض 

 R احلمامات الر�شا�شة 

• مرافق النظافة املخ�ش�شة للأ�شخا�ض 	
T ذوي االحتياجات اخلا�شة 

 • 	T مغا�شل االأرجل 

• 	T الربط ب�شبكة التطهري 

• مفرغة 	R حفر النفايات 

• 	R نافورات املاء 

• املحت�شن 	R وجود مظلت �شم�شية ثابتة 

• 	T حتديد املناطق 

تعليقات	واقرتاحات

�شاطئ بدون جتهيزات كافية.

ال�شالمة. 6

•املوارد الب�رشية  	
، غري كاف • R العدد:3	 عدد امل�شعفني البحريني 

Rالقوات امل�شاعدة ، كاف م�شلحة	الأمن	

جيد )غري كاف( •توزيع امل�شعفني البحريني  	
تعليقات	واقرتاحات

ا�شتحمام موؤمن.

االمن دائم ولي�ض خمت�ض بال�شاطئ

	املعدات

 • 	T  االإ�شارة اإىل حالة البحر 

• جتهيزات امل�شعفني البحريني  	
ال�شفارات  1 /م.ب  املناظري،   1  ، االإنقاذ  2 عوامات  البدالت،  م   1/�ض 

،1 اأبراج املراقبة 

• 	T  معدات خا�شة للإنقاذ 

T 	التغطية	ال�شحية 

• 	 T الفريق الطبي 

• 	T جتهيزات االإ�شعافات االأولية 

• 	T �شيارات االإ�شعاف 

•و�شائل االت�شال    	
الهاتف النقال )ال�شبكة �شبه منعدمة بال�شاطئ(

حفظ	ال�شحة

• 	T املراقبة ال�شحية 

تعليقات	واقرتاحات

 عدد رجال االنقاد الوجودين فوق ال�شاطئ  غري كايف.

عدم وجود جتهيزات بال�شاطئ 

التن�شيط	والرتبية	البيئية	: 7 .

•التن�شيط   	
• 	R عر�ض ت�شميم ال�شاطئ 

• 	T الدوريات الريا�شية 

• 	T وجود املعار�ض وغريها  

• 	T وجود حديقة للألعاب 

الرتبية	البيئية	

• حملة حت�شي�شية بال�رشاكة مع جمعيات 	
 T  اأو منظمات غري حكومية اأو جهات اأخرى 

تعليقات	واقرتاحات

غياب التن�شيط و التح�شي�ض البيئي  

التن�شيق	واللتزام 8 .

جزئي  •التن�شيق بني اجلماعة واملحت�شن  	

تعليقات	واقرتاحات

مطلوب جمهودات اأكرث من املحت�شن 

احلالة	العامة	لل�شاطئ

•م�شاكل ثانوية  	
�رشورة تهيئة مراآب ال�شيارات مع التفكري يف دوي االحتياجات اخلا�شة  

•م�شاكل مهمة 	
يجب حت�شني نظافة ال�شاطئ وتعزيز تنظيفه )حميط ال�شاطئ، املراآب(.  

ي�شتوجب تزويد ال�شاطئ مبرافق ال�شحية .  

يجب تعزيز اأمن ال�شاطئ بتزويده باملوارد الب�رشية و التقنية االزمة ل�شمان   

اأمنه.

عدم االإعلن عن حالة البحر.  

•اختلالت واأعمال يجب ت�شحيحها قبل بداية مو�شم اال�شطياف  	
  الزيادة يف املرافق ال�شحية للم�شطافني

االهتمام بالت�شوير و التح�شي�ض البيئي   

التفكري يف دوي االحتياجات اخلا�شة  
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T ال، نقطة �شلبية T ال، نقطة اإيجابية  R نعم، نقطة �شلبية  R نعم، نقطة اإيجابية  هل املعيار كايف؟ 

الدار البيضاء

بـاقـاسمصــول

الغابة الدبلواسية

رأس الرمل

بـريش

أصيــال املدينة الزرقاء

سيـدي قـاسم

مهديةموالي بوسلهام
األممسال

العرائش

ميامي

 األميراالت
جبيلة

الوليدية

احلوزية

الرباط - حسان

سيدي عابداجلديدة

سيدي بوزيد

واد مرزكزناتة الكبرى

لالمرمي

داهومي

مانسمان
سابليت

بالوما -والد حممون
عني الذئاب

فالدور الكبير 

كونطر بوندي

سيد العابد
الرمال الذهبية

الهرهورة
كيفيل

  متارة

سيدي رحال

 احملمدية

شاطئ الصخيرات
مدام شوالبوزنيقة

اجلديدة

احملمديةمتارة

الرباط

طنجة

رميالت

سيدي مغيت 

تاحدارت

أشكار

احملمدية

	جهة	املحيط	الأطل�شي	ال�شمايل
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رميالت 

العناوين	وم�شادر	املعلومات	:

• اال�شم والن�شب :  بويعل حممد  	
)رئي�ض اجلماعة(  

• الهاتف:  0662456067	



الدار البيضاء

بـاقـاسمصــول

الغابة الدبلواسية

رأس الرمل

بـريش

أصيــال املدينة الزرقاء

سيـدي قـاسم

مهديةموالي بوسلهام
األممسال

العرائش

ميامي

 األميراالت
جبيلة

الوليدية

احلوزية

الرباط - حسان

سيدي عابداجلديدة

سيدي بوزيد

واد مرزكزناتة الكبرى

لالمرمي

داهومي

مانسمان
سابليت

بالوما -والد حممون
عني الذئاب

فالدور الكبير 

كونطر بوندي

سيد العابد
الرمال الذهبية

الهرهورة
كيفيل

  متارة

سيدي رحال

 احملمدية

شاطئ الصخيرات
مدام شوالبوزنيقة

اجلديدة

احملمديةمتارة

الرباط

طنجة

رميالت

سيدي مغيت 

تاحدارت

أشكار

احملمدية
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T ال، نقطة �شلبية T ال، نقطة اإيجابية  R نعم، نقطة �شلبية  R نعم، نقطة اإيجابية  هل املعيار كايف؟ 

	جهة	املحيط	الأطل�شي	ال�شمايل

حميط	ال�شاطئ 2 .

Rح�رشي نوع	ال�شاطئ	

متو�شطة •ال�شيانة والنظافة  	
ال •وجود م�شاحات  خ�رشاء  	

متو�شط •الت�شوير  	
• 	T االأن�شطة امللوثة 

، كافية • R العدد :  20	 وجود القمامات واحلاويات 

مرة يف اليوم • 	R تفريغ القمامات واحلاويات 

ح�شب احلاجة غري ذلك :    

تعليقات	واقرتاحات

تواجد اك�شاك ع�شوائية طول املدخل الرئي�شي

الت�شوير يجب تعزيزه

ال�شيانة والنظافة  متو�شطة

مدخل ال�شاطئ غري الئق لكرثة الباعة املتجولني

R العدد: 1 قرب ال�شاطئ مواقف	ال�شيارات 

• �شيارة غري  العدد: 150	 القدرة اال�شتيعابية 

ك�فية

مهياأ •نوع مواقف ال�شيارات  	
•املنطقة املخ�ش�شة للأ�شخا�ض 	

T ذوي االحتياجات اخلا�شة   

متو�شطة •ال�شيانة والنظافة  	
اجلماعة )اوزن( •اجلهة املكلفة  	

• 	 :R وجود القمامات واحلاويات 

مرة واحدة يف اليوم  • 	 R تفريغ القمامات واحلاويات 

ح�شب احلاجة غري ذلك  

• 	T وجود حاويات للعزل االنتقائي 

• 	R االإنارة 

تعليقات	واقرتاحات

طاقة ا�شتيعابية غري كافية  

عدم تخ�شي�ض اأماكن للأ�شخا�ض ذوي االحتياجات اخلا�شة  

ال�شيانة والنظافة متو�شطة.  

غري متوفر الكورني�ش	

املعلومات	املل�شقة. 3

• 	R ا�شم ال�شاطئ 

• 	R ت�شميم ال�شاطئ 

• 	R مفاتيح وا�شحة ومقروءة 

• 	R االإ�شارات 

• 	R اإعلن نتائج مراقبة جودة مياه ال�شباحة 

•مكان االإعلن عن نتائج 	
اللوحة، حمينة مراقبة جودة مياه ال�شباحة   

•اإعلن قواعد ال�شلوك والتوجيهات 	
R )القرارات البلدية(   

• وجود ف�شاءات حممية على 	
T مقربة من ال�شاطئ 

• االإعلن عن برنامج االأن�شطة 	
T يف مو�شم اال�شطياف 

تعليقات	و	اقرتاحات

جتديد اللوحات ملئم و جيد

املنطقة	الرملية. 4

دقيق •نوع الرمل  	
• Rالعدد: 2	 ولوجيات �شهلة وموؤمنة 

T�رشورية مهابط منا�شبة   

T�رشورية ولوجي�ت   

• ال	 وجود مناطق ح�شا�شة 

ك�فية • Rالعدد: 20 غري 	 وجود القمامات 

مرة واحدة يف اليوم • 	R تفريغ القمامات 

:ح�شب االحتياج و الرتدد غري ذلك   

متو�شطة •ال�شيانة والنظافة   	
اخلوا�ض )اوزن( •اجلهة املكلفة  	

مزدوج •نوع التنظيف  	
متو�شط •تنظيف الولوجيات  	

اخلوا�ض •اجلهة املكلفة  	
• ال	 وجود خميم اأو مقطورات 

• ال	 وجود حيوانات يف ال�شاطئ 

• 	T وجود مباين على الرمال 

�شاطئ الرمال الذهبية
   

معلومات	عامة 1 .

�شاطئ	الرمال	الذهبية • ا�شم ال�شاطئ : 	

• االإقليم اأو العمالة : ال�شخريات	-	متارة	

جهة	الرباط	-	�شال	-	القنيطرة • الوالية : 	

• املحت�شن : البنك	املغربي	للتجارة	اخلارجية 	

• امتداد ال�شاطئ : 0.5	كلم	

	م�شطاف	يف	اليوم • الرتدد على ال�شاطئ : 10000 - 15000 	

• اجلماعة:	هرهورة	

• تاريخ الزيارة : 2016/07/29	

ال�شاعة	الثالثة	ظهرا	 • �شاعة الزيارة : 	
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�شاطئ الرمال الذهبية   

تعليقات	واقرتاحات

غياب الولوجيات املخ�ش�شة للأ�شخا�ض ذوي االحتياجات اخلا�شة

�رشورة جتهيز ال�شاطئ بقمامات وحاويات اإ�شافية خا�شة اأوقات الدروة

يجب تعزيز ال�شيانة والنظافة.

التجهيزات. 5

احلالة العامة:خيمة • 	R مقر الوقاية املدنية 

• 	R  مقر ال�رشطة والقوات امل�شاعدة 

الدرك امللكي، احلالة العامة جيدة

)مغلق وقت الزيارة( • 	R مركز االإ�شعافات االأولية 

فوق الرمال مرافق	النظافة	

• غري كافية  و بعيدة    	R املراحي�ض 

 • العدد: 4	 للرجال 

 • العدد: 4	 للن�شاء 

R غري كافية  و بعيدة  احلمامات	الر�شا�شة	

 • العدد: 4	 للرجال 

• العدد: 4	 للن�شاء 

تنظيف	مرافق	النظافة	

متو�شط • املراحي�ض 	

متو�شط، اخلوا�ض •احلمامات الر�شا�شة  	
•مرافق النظافة خم�ش�شة للأ�شخا�ض 	

T ذوي االحتياجات اخلا�شة   

• 	T مغا�شل االأرجل 

• 	T الربط ب�شبكة التطهري 

مفرغة • 	R حفر النفايات 

• 	T نافورات املاء 

• 	T وجود مظلت �شم�شية ثابتة 

• 	T حتديد املناطق 

تعليقات	و	اقرتاحات

مرافق النظافة بعيدة عن امل�شطافني

وجوب اإ�شافة مرافق النظافة اأخرى

غياب التجهيزات املخ�ش�شة للأ�شخا�ض ذوي االحتياجات اخلا�شة

اأطر الوقاية املدنية يطلبون �رشورة حتديد املناطق ل�شلمة امل�شطافني.

ال�شالمة 6 .

املوارد	الب�رشية

• Rالعدد: 17 + 1 وم، كاف	 امل�شعفني البحريني 

• 	R م�شلحة االأمن 

العدد:9 ك�ف الدرك   

جيد •توزيع امل�شعفني البحريني  	
تعليقات	واقرتاحات

�شاطئ موؤمن.

املعدات

الراي�ت • 	R االإ�شارة اإىل حالة البحر 

• جتهيزات امل�شعفني البحريني  	
 ، ال�شفارات   م  1/�ض  االإنقاذ،  9 عوامات  م�شعف بحري،  لكل  البدالت   2

�شم�شية. بدون مظلت   1  : املراقبة  اأبراج   ، املجاديف   4  ، املناظري   1
• معدات خا�شة للإنقاذ  	

زورق �شاطئ �شيدي عابد خا�ض للإنقاذ،  

التغطية	ال�شحية

غائب وقت الزيارة • 	R الفريق الطبي 

جمهز )ح�شب ال�شاهد  • 	R جتهيزات االإ�شعافات االأولية 

عيان(

• الوقاية املدنية R العدد :1	 �شيارات االإ�شعاف 

الهاتف النقال • 	R و�شائل االت�شال 

• 	T املراقبة ال�شحية 

تعليقات	واقرتاحات

مطلوب توفري معدات خا�شة للإنقاذ

 نق�ض يف اأبراج املراقبة

 جتهيزات �شلمة اإ�شافية مرغوب فيها

 انعدام املراقبة ال�شحية )خا�شة باعة قنينة املاء(.

التن�شيط	والرتبية	البيئية	:. 7

• 	T عر�ض ت�شميم ال�شاطئ 

• 	T الدوريات الريا�شية 

• 	T وجود املعار�ض وغريها  

• 	T وجود حديقة للألعاب 

• 	T الرتبية البيئية 

• حملة حت�شي�شية بال�رشاكة مع جمعيات 	
T اأو منظمات غري حكومية اأو جهات اأخرى 

تعليقات	واقرتاحات

�شاطئ يلزمه  تن�شيط بيئي ملئم. 

التن�شيق	واللتزام. 8

• جزئي	 التن�شيق بني اجلماعة واملحت�شن 

تعليقات	واقرتاحات

غياب التدبري ال�شاطئي .
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�شاطئ الرمال الذهبية   

احلالة	العامة	لل�شاطئ. 9

•م�شاكل ثانوية : 	
نق�ض الت�شوير

ال�شيانة والنظافة متو�شطة

عدم وجود القمامات واحلاويات مبوقف ال�شيارات

نق�ض يف اأبراج املراقبة

•م�شاكل مهمة : 	
تواجد اك�شاك ع�شوائية طول املدخل الرئي�شي

ال�شيانة والنظافة  متو�شطة

غياب الولوجيات املخ�ش�شة للأ�شخا�ض ذوي االحتياجات اخلا�شة

غياب التجهيزات املخ�ش�شة للأ�شخا�ض ذوي االحتياجات اخلا�شة

مرافق النظافة غري كافية

انعدام التن�شيط والتح�شي�ض البيئي

•م�شاكل تتعلق بالتن�شيق يجب حلها 	
غياب التن�شيق  

•اختلالت واأعمال يجب ت�شحيحها قبل بداية مو�شم اال�شطياف 	
وجوب توفريالولوجيات و التجهيزات املخ�ش�شة للأ�شخا�ض ذوي   

االحتياجات اخلا�شة

وجوب توفريالولوجيات و التجهيزات املخ�ش�شة للأ�شخا�ض ذوي االحتياجات 

اخلا�شة

�رشورة جتهيز ال�شاطئ بقمامات وحاويات اإ�شافية 

وجوب اإ�شافة مرافق �شحية  

تقوية ال�شيانة والنظافة

اإ�شافة موقف لل�شيارات

تنظيم االك�شاك الع�شوائية املوجودة طول املدخل الرئي�شي

�رشورة جتهيز ال�شاطئ بقمامات وحاويات اإ�شافية 

عدد ابراج املراقبة غري كايف 

اإ�شافة - جتهيزات �شلمة اإ�شافية

املراقبة  ال�شحية

العناوين	وم�شادر	املعلومات

عبد الكرمي  - بلدية هرهورة •اال�شم والن�شب :  	
 • 	0661635075 الهاتف :  
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�شابليت

معلومات	عامة 1 .

• ا�شم ال�شاطئ :	�شابليت	

• اجلماعة: املحمدية	

• االإقليم اأو العمالة : املحمدية	

• الوالية : جهة	الدار	البي�شاء	-	�شطات	

• الرتدد على ال�شاطئ: حوايل	20000	م�شطاف	يف	اليوم	

•  املحت�شن : موؤ�ش�شة	ال�رشكة	املغربية	للتبغ	

• كلم	 امتداد ال�شاطئ : حوايل	3 

• نوع ال�شاطئ :	ح�رشي	

• اجلماعة: املحمدية	

• تاريخ الزيارة : 31/07/2015 	

	الواحدة	زوال	 • �شاعة الزيارة : 	

جتهيزات	املنطقة	اخللفية	لل�شاطئ 2 .

R مهي�أة املنطقة	اخللفية	لل�شاطئ	

جيد •الت�شوير  	
R ت�شوير الطريق   

• 	R وجود القمامات واحلاويات 

نعم •  وجود مناطق ح�شا�شة 	

 احليوانات و النباتات ، الوادي

• ال	 وجود املعار�ض وغريها 

• ال	 وجود خميم اأو مقطورات 

• 	R االأن�شطة امللوثة 

مقذوفات على م�شتوى الواد  

تعليقات	واقرتاحات

يجب تهيئة املنطقة اخللفية لل�شاطئ.

R العدد: 2 مواقف	ال�شيارات	

متو�شط •الت�شوير  	
• نوع مواقف ال�شيارات  	

قريب من ال�شاطئ ، اأر�ض حمددة ، غري كاف

•املنطقة املخ�ش�شة للأ�شخا�ض 	
R العدد: 1 ذوي االحتياجات اخلا�شة   

• 	R وجود القمامات واحلاويات 

• 	R االإنارة 

تعليقات	واقرتاحات

يجب جتهيز املاآرب، �شعة موقف ال�شيارات غري كافية مما يوؤدي اىل توقف ال�شيارات 

بجنبات املدخل الرئي�شي حيث ينتج عن ذلك عرقلة ال�شري.  

احد املاأرب خا�ض بزبناء املطعم املتواجد بال�شاطئ.

غري متوفر الكورني�ش	

جتهيزات	ال�شاطئ. 3

R العدد: 2 ولوجيات	�شهلة	وموؤمنة	

متو�شطة •ال�شيانة والنظافة  	
•الولوجيات املخ�ش�شة للأ�شخا�ض 	

R العدد: 1  ذوي االحتياجات اخلا�شة   

R مهابط منا�شبة    

�رشورية • 	 R ولوجيات )املمرات اخل�شبية( 

تعليقات	و	اقرتاحات

يجب حت�شني الولوجيات )املمرات اخل�شبية( املخ�ش�شة للأ�شخا�ض ذوي 

االحتياجات اخلا�شة.

مت و�شع رهن ا�شارة االأ�شخا�ض ذوي االحتياجات اخلا�شة، عربات خا�شة ق�شد 

ت�شهيل تنقلهم داخل ال�شاطئ.

R احلمامات	الر�شا�شة	

• ك�فية العدد: 6	 للرجال 

• ك�فية العدد: 7	 للن�شاء 

عمومي • نوعية احلمامات الر�شا�شة  	
• نعم	 جمانا 

قار  •نوعية املبنى   	
فوق الرمال •املوقع   	

• 	T نافورات املاء 

• 	T مغا�شل االأرجل 

• احلفر 	T الربط ب�شبكة التطهي 

تعليقات	و	اقرتاحات

احلالة العامة للحمامات الر�شا�شة جيدة.

R مرافق	النظافة	

• غري كافية العدد: 5	 للرجال 

• العدد: 5 غري كافية 	 للن�شاء 

عمومي •نوعية مرافق النظافة  	
• نعم	 جمانا 

قار، متحرك •نوعية املبنى  	
فوق الرمال •املوقع   	

• احلفر 	R الربط ب�شبكة التطهري 

جيدة •احلالة العامة ملرافق النظافة  	
•مرافق النظافة خم�ش�شة للأ�شخا�ض  	

R   ذوي االحتياجات اخلا�شة 
ي�شتجيب للمعايري، العدد : 1  

تعليقات	و	اقرتاحات

احلالة العامة للمرافق ال�شحية جيدة،

احد املرافق اخلا�شة بالن�شاء عاطل.

املنطقة	الرملية

دقيق  •نوع الرمل  	
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• 	R وجود القمامات و احلاويات 

• 	R وجود مظلت �شم�شية ثابتة: 

مت و�شعها من طرف القطاع اخلا�ض واملطعم 

• 	R وجود مباين على الرمال 

 • نعم	 وجود مناطق ح�شا�شة  

• 	R وجود حيوانات يف ال�شاطئ 

تعليقات	واقرتاحات

مت تق�شيم املنطق الرملية وتفويت ا�شتغللها اىل اخلوا�ض، الذين ال يحرتمون امل�شاحة 

املخ�ش�شة لذلك.

تواجد مظلت �شم�شية بكرثة.

يجب منع دخول احليوانات اإىل ال�شاطئ )جمال، اأح�شنة، كلب ...(.

البحر 

اأ  •جودة مياه ال�شباحة  	
• 	R حتديد املناطق 

R ممرات الولوج   

R يتم احرتامه؟   

تعليقات	واقرتاحات

يتم اعلن  عن نتائج جودة  مياه اال�شتحمام.

مت حتديد املناطق املحادية لوادي نفيفخ التي مت ال�شماح ملزاولت الريا�شات املائية 

به�..

ال�شيانة	و	النظافة. 4

�شيطا  اخلوا�ض:  اجلهة	املكلفة	

البي�شاء   

متو�شط •تنظيف اجلهة اخللفية لل�شاطئ  	
متو�شط •تنظيف مواقف ال�شيارات  	

• 	7 عدد القمامات: 

متو�شط •تنظيف الولوجيات  	
• ملوقف ال�شيارات   	5 عدد القمامات: 

والولوجي�ت   

متو�شط ، يدوي ، ميكانيكيي  •تنظيف الرمال  	
• 	34 عدد القمامات: 

• 	T وجود حاويات للعزل االنتقائي 

مرات يف اليوم • 	3 تفريغ القمامات 

تعليقات	واقرتاحات

�رشورة تعزيز نظافة و�شيانة ال�شاطئ خا�شة الولوجيات واملنطقة اخللفية لل�شاطئ.

R �شيانة	التجهيزات	

متو�شط  •املرافق ال�شحية للرجال  	
متو�شط • املرافق ال�شحية للن�شاء  	

اجلماعة ، اخلوا�ض جلهة املكلفة: 

جيد  •احلمامات الر�شا�شة للرجال  	
جيد • احلمامات الر�شا�شة للن�شاء  	

اخلوا�ض اجلهة املكلفة: 

تعليقات	واقرتاحات

�رشورة تعزيز وحت�شني �شيانة احلمامات الر�شا�شة واملرافق ال�شحية.

ال�شالمة. 5

R مركز	الوقاية	املدنية	

• ك�ف 	26 املوارد الب�رشية ـ عدد امل�شعفني البحريني 

1 عدد اأفراد الوقاية املدنية   

 • 	R االإ�شارة اإىل حالة البحر 

• جتهيزات امل�شعفني البحريني  	
ال�شف�رات   26، االإنقاذ  7 �شدريات   ، االإنقاذ  10 عوامات   ، البدالت    52

املراقبة   اأبراج   6  ، املجادف   14  ، املناظري   1
• دراجات مائية: 1	 معدات خا�شة للإنقاذ 

الهاتف النقال •و�شائل االت�شال  	
تعليقات	واقرتاحات

يجب و�شع اأبراج املراقبة جديدة..

 م�شلحة	الأمن

ال�رشطة  من   1( اخليالة  من  اثنني   ، امل�شاعدة  القوات   2 ال�رشطة،   2
والثاين من القوات امل�شاعدة( 

•و�شائل االت�شال  الهاتف النقال  	
تعليقات	واقرتاحات

يقوم عنا�رش االمن )ال�رشطة والقوات امل�شاعدة( بدوريات بال�شاطئ.

R مركز	الإ�شعافات	الأولية	

• وزارة ال�شحة R الطبيب ، 1	 الفريق الطبي 

• االنتماء  	

الهلل االأحمر املغربي ، م�شعفة )الهلل االحمر(

• R غري كافية	  جتهيزات االإ�شعافات االأولية 

• املعدات :  	
علبة للجراحات ال�شغرية من االنوك�ض، الغطاء الواقي )�شويف، ن�شف 

�شويف(، �رشير طبي

• االأدوات امل�شتهلكة  	
حمقنة ذات ا�شتعمال واحد ، �شمادات ، �شبارادرا مثقبة ، ببوغاز ، القطن 

املا�ض  

• املنتجات ال�شيدلية  	
املواد املطهرة ، املواد املبنجة

• 	T �شيارات االإ�شعاف 

خا�ض •و�شائل االت�شال  	
• املراقبة ال�شحية  	

التجارة ، املطاعم ، جلنة خمتلطة
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تعليقات	واقرتاحات

ادوية امل�شتعجلت غري كافية.

يتم اال�شتعانة ب�شيارات اإ�شعاف الوقاية املدنية عند ال�رشورة. 

املعلومات	املل�شقة 6 .

T اللوحة	الرئي�شية	

• 	T ا�شم ال�شاطئ 

• 	T ت�شميم ال�شاطئ 

• 	T وجود ف�شاءات حممية على مقربة من ال�شاطئ 

• يتم حتيينها 	R اإعلن نتائج مراقبة جودة مياه ال�شباحة 

•اإعلن قواعد ال�شلوك والتوجيهات 	
T )القرارات البلدية(   

•االإعلن عن برنامج االأن�شطة 	
T يف مو�شم اال�شطياف   

التعليقات	والقرتاحات

املعلومات املل�شقة غري مر�شية،

غياب اللوحة الرئي�شية : يجب و�شع اللوحة الرئي�شيةو ن�رش نتائج جودة. مياه 

اال�شتحمام مبدخل ال�شاطئ.

التن�شيط	والرتبية	البيئية	: 7 .

 • 	T  التن�شيط 

ال�شاطئ  اإذاعة 

• 	R عر�ض ت�شميم ال�شاطئ 

•االلتقائي للنفايات.. 	
•حملة حت�شي�شية بال�رشاكة مع جمعيات  	

T اأو منظمات غري حكومية    

تعليقات	واقرتاحات

غياب التن�شيط والرتبية على البيئة.

 تن�شط عدة جمعيات ل�رشف بال�شاطئ )جمعية املحمدية لركوب االمواج؛ نادي مرينا 

فيدال للدرجات املائية(.

التن�شيق	واللتزام 8 .

متو�شط •التن�شيق بني اجلماعة واملحت�شن  	
 تعليقات	واقرتاحات

يجب تعزيز التن�شيق بني جميع املتدخل بال�شاطئ..

العناوين	وم�شادر	املعلومات

•اجلماعة 	
اال�شم والن�شب :  �شمرية لعبيد  

0662229266 الهاتف:   

•الوقاية املدنية 	
الرقيب �شلموين •اال�شم والن�شب:  	

 0670570066 الهاتف:   

•ال�رشطة 	
احمد ملح اال�شم والن�شب:    

0610088603 الهاتف:    

•ال�شحة 	
الدكتورة مور�شيد اال�شم والن�شب :   

0661355091 الهاتف:   

•املحت�شن )�شيطا(  	
ال�شنو�شي اال�شم والن�شب :   

0663608827 الهاتف:   

احلالة	العامة	لل�شاطئ 9 .

	م�شاكل	ثانوية	:

منع دخول احليوانات 

اإ�شلح و�شيانة املرافق ال�شحية املعطلة.

م�شاكل	مهمة:

يجب اعادة النظر يف تدبري وتنظيم ال�شاطئ.

تهياأت املاآرب واملنطقة اخللفية.

اإعلن جودة مياه اال�شتحمام مبدخل ال�شاطئ و�شع لوحة خا�شة بها.

تعزيز املعلومات املل�شقة.

اجاد حل ملئم مل�شكل اكت�شاح املنطق الرملية بامل�شلت الثابتة.

غياب التن�شيط والرتبية على البيئة.

حت�شني الولوجيات املخ�ش�شة للأ�شخا�ض ذوي االحتياجات اخلا�شة.
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T ال، نقطة �شلبية T ال، نقطة اإيجابية  R نعم، نقطة �شلبية  R نعم، نقطة اإيجابية  هل املعيار كايف؟ 

	جهة	املحيط	الأطل�شي	ال�شمايل

�شيدي عابد

معلومات	عامة 1 .

�شيدي	عابد • ا�شم ال�شاطئ : 	

• االإقليم اأو العمالة : اجلديدة	

جهة	الدارالبي�شاء	�شطات • الوالية : 	

• املحت�شن :	�رشكة	»طاقة	املغرب«		

• امتداد ال�شاطئ :  1	كلم	

• الرتدد على ال�شاطئ : 300/500	م�شطاف	يف	اليوم		

• نوع ال�شاطئ : قروي	

• اجلماعة: �شيدي	عابد	

• تاريخ الزيارة : 2030يوليوز2016  	

 • �شاعة الزيارة : 16:45	

جتهيزات	املنطقة	اخللفية	لل�شاطئ 2 .

T غري مهياأة املنطقة	اخللفية	لل�شاطئ	

متو�شط •الت�شوير  	
• 	R ت�شوير الطريق 

• 	R وجود القمامات واحلاويات 

• نعم كثبان رملية	 وجود مناطق ح�شا�شة 

• ال	 وجود املعار�ض وغريها 

• ال	 وجود خميم اأو مقطورات 

• 	T االأن�شطة امللوثة 

تعليقات	واقرتاحات

املنطقة اخللفية لل�شاطئ  مكونة من كتبان رملية ومباين �شكنية باالإ�شافة اىل 

موقف لل�شيارات..

R العدد: 1 مواقف	ال�شيارات	

ناق�ض •الت�شوير  	
•نوع مواقف ال�شيارات  	

قريب من ال�شاطئ،اأر�ض حمددة، غري كاف  

•املنطقة املخ�ش�شة للأ�شخا�ض 	

R عدد االأماكن: 01 ذوي	الحتياجات	اخلا�شة	 	

• 	R وجود القمامات واحلاويات 

• 	R االإنارة 

تعليقات	واقرتاحات

موقف ال�شيارات يف اأر�ض حمددة مع تواجد طفيف للرمال..

غري متوفر الكورني�ش	

جتهيزات	ال�شاطئ. 3

R العدد: 2 ولوجيات	�شهلة	وموؤمنة	

متو�شطة •ال�شيانة والنظافة  	
•الولوجيات املخ�ش�شة للأ�شخا�ض 	

R العدد: 1 ذوي االحتياجات اخلا�شة   

R مهابط منا�شبة    

.R ولوجيات )املمرات اخل�شبية(   

R	العدد:	6 احلمامات	الر�شا�شة	

• غري كافية العدد: 3	 للرجال 

• غري كافية العدد: 3	 للن�شاء 

عمومي • نوعية احلمامات الر�شا�شة  	
• ال	 جمانا 

قار •نوعية املبنى   	
خلف ال�شاطئ   •املوقع   	

• 	T نافورات املاء 

• 	T مغا�شل االأرجل 

• 	T الربط ب�شبكة التطهري 

جيدة •احلالة العامة للحمامات الر�شا�شة  	
•احلمامات الر�شا�شة خم�ش�شة    	
T  للأ�شخا�ض ذوي االحتياجات اخلا�ض 

تعليقات	و	اقرتاحات

احلمامات مفتوحة للعموم باالداء.

Rالعدد: 2 مرافق	النظافة	

• غري كافية العدد: 1	 للرجال 

• العدد: 1 غري كافية	 للن�شاء 

عمومي •نوعية مرافق النظافة  	
• ال	 جمانا 

قار •نوعية املبنى  	
خلف ال�شاطئ  •املوقع  	

• 	T الربط ب�شبكة التطهري 

متو�شطة •احلالة العامة ملرافق النظافة  	
•مرافق النظافة خم�ش�شة للأ�شخا�ض 	

Rالعدد: 1 ذوي االحتياجات اخلا�شة   

تعليقات	و	اقرتاحات

وجود مرافق �شحية واحد خم�ش�ض للرجال و ثاين خم�ش�ض للن�شاء و لذوي 

االحتياجات اخلا�شة.

املنطقة	الرملية

دقيق •نوع الرمل  	
• 	R وجود القمامات و احلاويات 

• 	T وجود مظلت �شم�شية ثابتة 

• 	T وجود مباين على الرمال 

• 	R  وجود مناطق ح�شا�شة  

كثبان رملية، نباتات حيوانات

• 	T وجود حيوانات يف ال�شاطئ 
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�شيدي عابد

تعليقات	واقرتاحات

حالة الرمال م�شار اليها و النفايات مو�شوعة يف القمامات..

البحر 

اأ •جودة مياه ال�شباحة  	
• 	T حتديد املناطق 

• 	R ممرات الولوج 

تعليقات	واقرتاحات

لي�ض هناك معلومات عن جودة مياه اال�شتحمام.

ال�شيانة	و	النظافة. 4

اجلماعة اجلهة	املكلفة	

•تنظيف اجلهة اخللفية لل�شاطئ  	
• 	2 عدد القمامات : 

•تنظيف مواقف ال�شيارات   	
• 	2 عدد القمامات : 

•تنظيف الولوجيات   	
• 	2 عدد القمامات : 

•تنظيف الرمال  	
• 	6 عدد القمامات : 

• 	T وجود حاويات للعزل االنتقائي 

مرة واحدة يف اليوم •تفريغ القمامات  	
تعليقات	واقرتاحات

�شاطئ جمهز بالقمامات ومنت�رشة ب�شكل جيد.

R �شيانة	التجهيزات	

متو�شط •املرافق ال�شحية للرجال  	
متو�شط • املرافق ال�شحية للن�شاء  	

اجلماعة اجلهة املكلفة: 

متو�شط •احلمامات الر�شا�شة للرجال  	
متو�شط • احلمامات الر�شا�شة للن�شاء  	

اجلماعة اجلهة املكلفة: 

تعليقات	واقرتاحات

احلمامات الر�شا�شة املرافق ال�شحية قابلة لل�شتعمال لكن نظافة متو�شطة.

ال�شالمة. 5

R مركز	الوقاية	املدنية	

•  غري كاف  	6 املوارد الب�رشية ـ عدد امل�شعفني البحريني 

1 عدد اأفراد الوقاية املدنية   

• الرايات، ي املل�شقات ،  	R االإ�شارة اإىل حالة البحر 

يحرتم   

• جتهيزات امل�شعفني البحريني  	
البدالت، عوامات االإنقاذ، �شدريات االنقاذ، ال�شفارات، املناظري، املجادف

الهاتف النقال •و�شائل االت�شال  	
تعليقات	واقرتاحات

ي�شهر املنقذون البحريون على �شلمة امل�شطافني.

يتعني و�شع برج للمراقبة لت�شهيل عمل املنقذين البحريني.

	القوات امل�شاعدة، الدرك م�شلحة	الأمن	

الهاتف النقال • و�شائل االت�شال 	

تعليقات	واقرتاحات

عنا�رش الدرك امللكي والقوات امل�شاعدة هي امل�شوؤولة عن االمن على م�شتوى 

ال�ش�طئ. . 

T مركز	الإ�شعافات	الأولية	

تعليقات	واقرتاحات

املركز ال�شحي مغلق .

املعلومات	املل�شقة 6 .

R اللوحة	الرئي�شية	

• 	R ال�شاطئ  ا�شم 

• 	T ت�شميم ال�شاطئ 

• 	T وجود ف�شاءات حممية على مقربة من ال�شاطئ 

• 	T اإعلن نتائج مراقبة جودة مياه ال�شباحة 

•اإعلن قواعد ال�شلوك والتوجيهات 	
T )القرارات البلدية(   

•االإعلن عن برنامج االأن�شطة  	
T يف مو�شم اال�شطياف   

التعليقات	والقرتاحات

غياب اللوحة الرئي�شية.

التن�شيط	والرتبية	البيئية	: 7 .

• 	T التن�شيط 

احلالة	العامة	لل�شاطئ. 8

•م�شاكل ثانوية : 	
غياب املرافق ال�شحية املخ�ش�شة للأ�شخا�ض دوي االحتياجات اخلا�شة.

غياب اللوحة الرئي�شية

•م�شاكل مهمة : 	
غياب و�شائل االإ�شعاف يف حال حدوث طارئ.  
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T ال، نقطة �شلبية T ال، نقطة اإيجابية  R نعم، نقطة �شلبية  R نعم، نقطة اإيجابية  هل املعيار كايف؟ 

	جهة	املحيط	الأطل�شي	ال�شمايل

جتهيزات	املنطقة	اخللفية	لل�شاطئ 2 .

R مهي�أة املنطقة	اخللفية	لل�شاطئ	

جيد •الت�شوير  	
R ت�شوير الطريق 

R ت�شوير عند مدخل ال�شاطئ 

• 	R وجود القمامات واحلاويات 

• نعم كثبان رملية	 وجود مناطق ح�شا�شة 

• نعم	 وجود املعار�ض وغريها 

• ال	 وجود خميم اأو مقطورات 

• 	T االأن�شطة امللوثة 

تعليقات	واقرتاحات

ت�شوير جيد خ�شو�شا على م�شتوى الكورني�ض و املنطقة خلف ال�شاطئ  مهيئ ب�شكل 

جيد..

R العدد: 3 مواقف	ال�شيارات	

متو�شط •الت�شوير  	
•نوع مواقف ال�شيارات  	

قريب من ال�شاطئ،مهياأ، غري كاف 2500  

•املنطقة املخ�ش�شة للأ�شخا�ض 	
R العدد:  4 ذوي االحتياجات اخلا�شة   

• 	R وجود القمامات واحلاويات 

• 	R االإنارة 

تعليقات	واقرتاحات

موقف ال�شيارات مهيئ ب�شكل جيد.

باالإ�شافة ملوقف ال�شيارات ميكن الوقوف على طول الكورني�ض..

موجود الكورني�ش	

جيدة •ال�شيانة والنظافة  	
جيدة •�شيانة واجهات املباين  	

• 	 R وجود ف�شاءات خ�رشاء 

جيدة •ال�شي�نة  	
جيدة •املعلومات و الت�شوير   	

• R مبني	 وجود مركز للإر�شادات 

• 	R وجود اأك�شاك 

• 	R وجود قمامات وحاويات 

• 	R االإنارة 

تعليقات	و	اقرتاحات

�شيانة جيدة للكورني�ض..

جتهيزات	ال�شاطئ. 3

R العدد: 13 ولوجيات	�شهلة	وموؤمنة	

جيدة •ال�شيانة والنظافة  	
•الولوجيات املخ�ش�شة للأ�شخا�ض 	

R العدد: 2 ذوي االحتياجات اخلا�شة   

• 	R منا�شبة  مهابط 

تعليقات	و	اقرتاحات

وجود ممرات لذوي االحتياجات اخلا�شة لكنها غري جمهزة .

R العدد:36  احلمامات	الر�شا�شة	

• ك�فية  العدد: 18	 للرجال 

• ك�فية العدد: 18	 للن�شاء 

عمومي •نوعية احلمامات الر�شا�شة  	
• ال	 جمانا 

قار •نوعية املبنى   	
فوق الرمال •املوقع   	

• 	T نافورات املاء 

• 	T مغا�شل االأرجل 

• 	T الربط ب�شبكة التطهري 

متو�شطة •احلالة العامة للحمامات الر�شا�شة  	
•احلمامات الر�شا�شة خم�ش�شة 	

T للأ�شخا�ض ذوي االحتياجات اخلا�شة   

تعليقات	و	اقرتاحات

حالة احلمامات الر�شا�شة �شيئة .

R العدد:18 مرافق	النظافة	

• ك�فية العدد: 9	 للرجال 

• العدد: 9 ك�فية	 للن�شاء 

عمومي •نوعية مرافق النظافة  	
• ال	 جمانا 

قار •نوعية املبنى  	
فوق الرمال •املوقع   	

• 	T الربط ب�شبكة التطهري 

متو�شطة  •احلالة العامة ملرافق النظافة  	

�شيدي  بوزيد 

معلومات	عامة 1 .

• ا�شم ال�شاطئ : �شيدي	بوزيد	

• االإقليم اأو العمالة : اجلديدة	

مراك�ش-ا�شفي	 • الوالية : جهة 	

• املحت�شن :	�رشكة	»طاقة	املغرب«		

• امتداد ال�شاطئ : 1200مرت	

• الرتدد على ال�شاطئ : 10000	م�شطاف	يف	اليوم	

• نوع ال�شاطئ : ح�رشي		

• اجلماعة: مولي	عبد	اهلل	

• تاريخ الزيارة : 30	يوليوز	2016 	

• �شاعة الزيارة : : 14:50	
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�شيدي  بوزيد 

•مرافق النظافة خم�ش�شة للأ�شخا�ض 	
T ذوي االحتياجات اخلا�شة   

تعليقات	و	اقرتاحات

يجب حت�شني ال�شيانة.

املنطقة	الرملية

دقيق •نوع الرمل  	
• 	R وجود القمامات و احلاويات 

• R كثبان رملية	 وجود مناطق ح�شا�شة  

• 	R وجود حيوانات يف ال�شاطئ 

تعليقات	و	اقرتاحات

الرمال نظيفة ن�شبيا.

تواجد حيوانات..

البحر 

• ممرات الولوج 	R حتديد املناطق 

• 	R هل يتم احرتامه؟ 

تعليقات	و	اقرتاحات

جودة املياه م�شار اليها على اللوحة الرئي�شية..

ال�شيانة	و	النظافة. 4

اخلوا�ض )�رشكة كازاتكنيك( اجلهة	املكلفة	

جيد •تنظيف اجلهة اخللفية لل�شاطئ  	
• 	20 عدد القمامات:  

جيد •تنظيف مواقف ال�شيارات  	
• 	14 عدد القمامات:  

متو�شط •تنظيف الولوجيات  	
جيد ، يدوي •تنظيف الرمال  	

• 	7 عدد القمامات:  

• 	T وجود حاويات للعزل االنتقائي 

مرة واحدة يف اليوم •تفريغ القمامات  	
تعليقات	واقرتاحات

تطهريجيد ن�شبيا ،�رشورة و�شع حاويات للعزل االنتقائي..

R �شيانة	التجهيزات	

متو�شط •املرافق ال�شحية للرجال  	

متو�شط • املرافق ال�شحية للن�شاء  	
اجلماعة اجلهة املكلفة: 

متو�شط •احلمامات الر�شا�شة للرجال  	
متو�شط • احلمامات الر�شا�شة للن�شاء  	

اجلماعة اجلهة املكلفة: 

تعليقات	واقرتاحات

املرافق ال�شحية موجودة لكن تفتقر اىل النظافة .

ال�شالمة. 5

R مركز	الوقاية	املدنية	

• غري كاف  	17 املوارد الب�رشية ـ عدد امل�شعفني البحريني 

6 عدد اأفراد الوقاية املدنية   

• 	T االإ�شارة اإىل حالة البحر 

• جتهيزات امل�شعفني البحريني  	
البدالت، عوامات االإنقاذ، �شدريات االنقاذ، ال�شفارات، املناظري  ، 

املجادف، اأبراج املراقبة، لوحات

زوارق، دراجات مائية •معدات خا�شة للإنقاذ  	
. • الهاتف النقال	 و�شائل االت�شال 

تعليقات	واقرتاحات

عدد امل�شعفني البحريني غري كاف بالن�شبة للعدد الكبري للم�شطافني.

	القوات امل�شاعدة، الدرك م�شلحة	الأمن	

الهاتف النقال • و�شائل االت�شال 	

تعليقات	واقرتاحات

االجهزة االمنية موجودة ب�شكل دائم على ال�شاطئ .

R مركز	الإ�شعافات	الأولية	

• R املمر�ض	 الفريق الطبي 

وزارة ال�شحة  •االنتماء  	
• R ك�فية	 جتهيزات االإ�شعافات االأولية 

•املعدات 	
امل�شماع ، ميزان احلرارة الطبي، علبة للجراحات ال�شغرية من االنوك�ض،   

جهاز التنف�ض، جهاز فتح الفم

•االأدوات امل�شتهلكة 	
اأدوات خياطة اجلروح ، اأنابيب احلقن املتوا�شل ، حمقنة ذات ا�شتعمال   

واحد، �شمادات، �شبارادرا مثقبة، القطن املا�ض

•املنتجات ال�شيدلية 	

املواد املطهرة ، املواد املبنجة ، اأدوية امل�شتعجلت  

• 	R �شيارات االإ�شعاف 

اجلماعة •االنتماء  	
خا�ض، الهاتف النقال •و�شائل االت�شال  	

الباعة املتجولون •املراقبة ال�شحية  	
اجلماعة •اجلهة املكلفة  	

تعليقات	واقرتاحات

يتوفر ال�شاطئ على مركز للإ�شعافات االأولية لكنه بحاجة ملعدات اإ�شافية..

املعلومات	املل�شقة 6 .

R اللوحة	الرئي�شية	

• 	R ا�شم ال�شاطئ 

• 	R ت�شميم ال�شاطئ 

• 	R مفاتيح وا�شحة ومقروءة 

• 	R االإ�شارات 

• 	R وجود ف�شاءات حممية على مقربة من ال�شاطئ 
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�شيدي  بوزيد 

• 	R اإعلن نتائج مراقبة جودة مياه ال�شباحة 

•اإعلن قواعد ال�شلوك والتوجيهات 	
R )القرارات البلدية(   

•االإعلن عن برنامج االأن�شطة 	
R يف مو�شم اال�شطياف   

• ف�شاء الرتفيه 	 اأماكن اأخري لتعليق املعلومات 

التعليقات	والقرتاحات

ال�شاطئ متوفر على لوحات الت�شوير على م�شتوى الكورني�ض.. 

التن�شيط	والرتبية	البيئية	: 7 .

• 	R  التن�شيط 

اداعة ال�شاطئ، حديقة للألعاب 

• 	T عر�ض ت�شميم ال�شاطئ 

•حملة حت�شي�شية بال�رشاكة مع جمعيات 	
T اأو منظمات غري حكومية    

ا�شم اجلمعية :    

جمعية �شيدي بوزيد وجمعية موالي عبد اهلل و جمعية املواهب.

ا�شم احلملة )اأو احلملت( :   

توفري ظروف الراحة للم�شطافني و النظافة لل�شاطئ

تعليقات	واقرتاحات

تتكلف اإذاعة ال�شاطئ بالتن�شيط و الرتفيه..

احلالة	العامة	لل�شاطئ. 8

•م�شاكل ثانوية : 	
م�شكل على م�شتوى االأماكن املخ�ش�شة لولوج ال�شاطئ.   

•م�شاكل مهمة : 	
املرافق ال�شحية يف حالة �شيئة.  

ع�شوائية يف تنظيم االأن�شطة البحرية من طرف م�شتعمليها.  
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T ال، نقطة �شلبية T ال، نقطة اإيجابية  R نعم، نقطة �شلبية  R نعم، نقطة اإيجابية  هل املعيار كايف؟ 

الدار البيضاء

بـاقـاسمصــول

الغابة الدبلواسية

رأس الرمل

بـريش

أصيــال املدينة الزرقاء

سيـدي قـاسم

مهديةموالي بوسلهام
األممسال

العرائش

ميامي

 األميراالت
جبيلة

الوليدية

احلوزية

الرباط - حسان

سيدي عابداجلديدة

سيدي بوزيد

واد مرزكزناتة الكبرى

لالمرمي

داهومي

مانسمان
سابليت

بالوما -والد حممون
عني الذئاب

فالدور الكبير 

كونطر بوندي

سيد العابد
الرمال الذهبية

الهرهورة
كيفيل

  متارة

سيدي رحال

 احملمدية

شاطئ الصخيرات
مدام شوالبوزنيقة

اجلديدة

احملمديةمتارة

الرباط

طنجة

رميالت

سيدي مغيت 

تاحدارت

أشكار

احملمدية

	جهة	املحيط	الأطل�شي	ال�شمايل

العابد  �شيد 
  

معلومات	عامة 1 .

�شيد	العابد • ا�شم ال�شاطئ : 	

• االإقليم اأو العمالة : ال�شخريات	-	متارة	

جهة	الرباط	-	�شال	-	القنيطرة • الوالية : 	

• املحت�شن : البنك	املغربي	للتجارة	اخلارجية		

• امتداد ال�شاطئ : 0.3	كلم	

• م�شطاف يف اليوم الرتدد على ال�شاطئ : 3000	

• اجلماعة: الهرهورة	

• تاريخ الزيارة : 28		/	07		/		2016	

الرابعة		م�شاء		 • �شاعة الزيارة : 	

حميط	ال�شاطئ 2 .

Rح�رشي نوع	ال�شاطئ	

ناق�شة •ال�شيانة والنظافة  	
• ال	 وجود م�شاحات  خ�رشاء 

ناق�ض •الت�شوير  	
الطحالب و ال�شيد  • 	R االأن�شطة امللوثة 

التقليدي

• 	R وجود القمامات واحلاويات 

 • 	R تفريغ القمامات واحلاويات 

تعليقات	واقرتاحات

نظافة ملمو�شة .

R العدد: 2 قرب ال�شاطئ مواقف	ال�شيارات 

• غري كافية العدد : 60	 القدرة اال�شتيعابية 

مهياأ •نوع مواقف ال�شيارات  	
•املنطقة املخ�ش�شة للأ�شخا�ض 	

T ذوي االحتياجات اخلا�شة   

جيدة •ال�شيانة والنظافة  	
اجلماعة )اوزون( •اجلهة املكلفة  	

• R العدد: 2 غري كافية	 وجود القمامات واحلاويات 

• R مرة واحدة يف اليوم	 تفريغ القمامات واحلاويات 

اجلماعة )اوزون( •اجلهة املكلفة  	
• 	T وجود حاويات للعزل االنتقائي 

• 	R االإنارة 

تعليقات	واقرتاحات

اإعادة النظر يف تهيئة  موقف خا�ض  بال�شاطئ  مع اأماكن خا�شة باالأ�شخا�ض ذوي 

االحتياجات اخلا�شة 

نق�ض يف ا لقمامات واحلاويات

غري متوفر الكورني�ش	

املعلومات	املل�شقة. 3

• 	R ا�شم ال�شاطئ 

• 	R ت�شميم ال�شاطئ 

• 	R اإعلن نتائج مراقبة جودة مياه ال�شباحة 

•مكان االإعلن عن نتائج 	
اللوحة مراقبة جودة مياه ال�شباحة   

•اإعلن قواعد ال�شلوك والتوجيهات 	
R )القرارات البلدية(   

• وجود ف�شاءات حممية على 	
T مقربة من ال�شاطئ 

• االإعلن عن برنامج االأن�شطة 	
T يف مو�شم اال�شطياف 

تعليقات	و	اقرتاحات

االإر�شادات و املعلومات املل�شقة غري كافية ..

املنطقة	الرملية. 4

دقيق •نوع الرمل  	
• Rالعدد: 3	 ولوجيات �شهلة وموؤمنة 

•املنطقة املخ�ش�شة للأ�شخا�ض 	
ذوي االحتياجات اخلا�شة    

T�رشورية مهابط منا�شبة   

T�رشورية ولوجي�ت   

• ال	 وجود مناطق ح�شا�شة 

ك�فية • Rالعدد: 6، 	 وجود القمامات 

مرة واحدة يف اليوم • 	R تفريغ القمامات 

جيدة •ال�شيانة والنظافة   	
اجلماعة )اوزون(  •اجلهة املكلفة  	

يدوي •نوع التنظيف  	
متو�شط •تنظيف الولوجيات  	

اجلماعة )اوزون(  •اجلهة املكلفة  	
• ال	 وجود خميم اأو مقطورات 

• 	R وجود حيوانات يف ال�شاطئ 

• 	T وجود مباين على الرمال 

تعليقات	واقرتاحات

نظ�فة جيدة. 

التجهيزات. 5

• 	T مقر الوقاية املدنية 

• 	T مقر ال�رشطة والقوات امل�شاعدة 

• 	T مركز االإ�شعافات االأولية 

R مرافق	النظافة	

• 	R املراحي�ض 
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�شيد  العابد   

• غري كافية  العدد: 1	 للرجال 

• غري كافية  العدد: 1	 للن�شاء 

R احلمامات	الر�شا�شة	

• غري كافية  العدد: 1	 للرجال 

• غري كافية العدد: 1	 للن�شاء 

R تنظيف	مرافق	النظافة	

جيدة، اخلوا�ض • املراحي�ض 	

جيدة •احلمامات الر�شا�شة  	
•مرافق النظافة خم�ش�شة للأ�شخا�ض 	

T ذوي االحتياجات اخلا�شة   

• 	T مغا�شل االأرجل 

• 	T الربط ب�شبكة التطهري 

• 	R حفر النفايات 

• 	R نافورات املاء 

• 	T وجود مظلت �شم�شية ثابتة 

• 	R حتديد املناطق 

تعليقات	و	اقرتاحات

احلاجة اإىل بناء مرافق اأ�شا�شية و�شحية املخ�ش�شة للأ�شخا�ض ذوي االحتياجات 

اخلا�شة.

احلاجة اإىل تغطية �شحية على ال�شاطئ 

احلاجة للمزيد من النظافة .

ال�شالمة 6 .

املوارد	الب�رشية

• 	R  امل�شعفني البحريني 

العدد: 3 مو�شمي + 1 عن�رش الوقاية املدنية كاف

• 	R م�شلحة االأمن 

كاف القوات امل�شاعدة   

كاف الدرك   

كاف دوريات اخليالة   

جيد •توزيع امل�شعفني البحريني  	
تعليقات	واقرتاحات

�شاطئ موؤمن ن�شبيا .

املعدات

الراي�ت • 	R االإ�شارة اإىل حالة البحر 

• جتهيزات امل�شعفني البحريني  	

املجاديف،1   2 ال�شفارات،  م  م   /1 االإنقاذ،  7 عوامات  البدالت،  م  م   /2
لوحة، 3 مظلت ، 1 اأبراج املراقبة : بدون مظلت �شم�شية.

• زودياك   	1 معدات خا�شة للإنقاذ 

التغطية	ال�شحية

• 	T الفريق الطبي 

• 	T جتهيزات االإ�شعافات االأولية 

• 	T �شيارات االإ�شعاف 

• 	T و�شائل االت�شال 

• 	T املراقبة ال�شحية 

تعليقات	واقرتاحات

انعدام  االإ�شعافات االأولية ال�رشورية  .

التن�شيط	والرتبية	البيئية	:. 7

• 	T عر�ض ت�شميم ال�شاطئ 

• 	T الدوريات الريا�شية 

• R مهرجان ال�شينما 	 وجود املعار�ض وغريها  

• 	T وجود حديقة للألعاب 

• حملة حت�شي�شية بال�رشاكة مع جمعيات 	
T اأو منظمات غري حكومية اأو جهات اأخرى 

تعليقات	واقرتاحات

�رشورة القيام باأن�شطة للرتبية البيئية خ�شو�شا يف فرتة املخيمات ال�شيفية.. 

التن�شيق	واللتزام. 8

• جزئي	 التن�شيق بني اجلماعة واملحت�شن 

تعليقات	واقرتاحات

 يجب النهو�ض اأكرث بهذا ال�شاطئ بتدبري ملئم من طرف اجلماعة   

 جمهود ال باأ�ض به جلمعية �شكان �شيد العابد .

احلالة	العامة	لل�شاطئ. 9

•م�شاكل مهمة : 	
نق�ض يف الت�شوير واملل�شقات

اإقامة مرافق �شحية 

تعزيز النظافة

موقف ال�شيارات

غياب الرتبية البيئية

•اختلالت واأعمال يجب ت�شحيحها قبل بداية مو�شم اال�شطياف 	
ت�شهيل الو�شول بو�شع املمرات املنا�شبة للم�شطافني اإىل ال�شاطئ وخا�شة 

للأ�شخا�ض ذوي االحتياجات اخلا�شة

توفري مقرات للوقاية املدنية واالإ�شعافات االولية

اإقامة مرافق �شحية 

تعزيز التنظيف وال�شيانة

القيام باأن�شطة للتوعية و الرتبية البيئية ب�رشاكة مع اجلمعيات املخت�شة

القيام باالجتماعات اال�شبوعية للتدبري ال�شاطئي بتكوين جلنة ال�شاطئ

العناوين	وم�شادر	املعلومات	:	

عبد الكرمي  - بلدية  •اال�شم والن�شب :  	
هرهورة

 • الهاتف :  0661635075	
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الدار البيضاء

بـاقـاسمصــول

الغابة الدبلواسية

رأس الرمل

بـريش

أصيــال املدينة الزرقاء

سيـدي قـاسم

مهديةموالي بوسلهام
األممسال

العرائش

ميامي

 األميراالت
جبيلة

الوليدية

احلوزية

الرباط - حسان

سيدي عابداجلديدة

سيدي بوزيد

واد مرزكزناتة الكبرى

لالمرمي

داهومي

مانسمان
سابليت

بالوما -والد حممون
عني الذئاب

فالدور الكبير 

كونطر بوندي

سيد العابد
الرمال الذهبية

الهرهورة
كيفيل

  متارة

سيدي رحال

 احملمدية

شاطئ الصخيرات
مدام شوالبوزنيقة

اجلديدة

احملمديةمتارة

الرباط

طنجة

رميالت

سيدي مغيت 

تاحدارت

أشكار

احملمدية

	جهة	املحيط	الأطل�شي	ال�شمايل

قـا�شم  �شيـدي 

معلومات	عامة 1 .

• ا�شم ال�شاطئ : �شيـدي	قـا�شم	

• االإقليم اأو العمالة : عمالة	طنجة	ـ	اأ�شيـال	

تطوان	-	احل�شيمة	 • الوالية : جهة	طنجة	– 	

• املحت�شن : ات�شالت	املغرب	

• امتداد ال�شاطئ : 3		كلم	

	م�شطافا	يف	 • الرتدد على ال�شاطئ : ما	بني		8000	و	10000	

اليوم

• نوع ال�شاطئ : ح�رشي		

• اجلماعة: احل�رشية	كزنايا	

• تاريخ الزيارة : 10/	08	/	2016	

احلادية	ع�رشة	�شباحا	 • �شاعة الزيارة : 	

حميط	ال�شاطئ 2 .

Rح�رشي نوع	ال�شاطئ	

متو�شطة •ال�شيانة والنظافة  	
نعم • وجود م�شاحات  خ�رشاء 	

متو�شطة •ال�شيانة :  	
منعدم •الت�شوير  	

وادي بوخالف • 	R االأن�شطة امللوثة 

• 	T وجود القمامات واحلاويات 

 • 	T تفريغ القمامات واحلاويات 

تعليقات	واقرتاحات

غياب حاويات القمامة القارة

يجب تعزيز تنظيف حميط ال�شاطئ و كذا عملية الت�شوير

املنطقة ال�شناعية اجلديدة توجد قرب املنطقة اخللفية لل�شاطئ .

R العدد: 2 قرب ال�شاطئ مواقف	ال�شيارات 

• غري كافية العدد : 600	 القدرة اال�شتيعابية 

•نوع مواقف ال�شيارات  اأر�ض فارغة 	
•املنطقة املخ�ش�شة للأ�شخا�ض 	

T ذوي االحتياجات اخلا�شة   

ناق�شة •ال�شيانة والنظافة  	
املحت�شن  •اجلهة املكلفة  	

• + اكيا�ض  R العدد: 2	 وجود القمامات واحلاويات 

بل�شتيكية

• R مرة واحدة يف اليوم	 تفريغ القمامات واحلاويات 

• 	T وجود حاويات للعزل االنتقائي 

• 	T االإنارة 

تعليقات	واقرتاحات

يجب تهييئ اأماكن منا�شبة  خا�شة للأ�شخا�ض ذوي االحتياجات اخلا�شة

غري متوفر الكورني�ش	

املعلومات	املل�شقة. 3

• 	T ا�شم ال�شاطئ 

• 	T ت�شميم ال�شاطئ 

• 	T اإعلن نتائج مراقبة جودة مياه ال�شباحة 

•مكان االإعلن عن نتائج 	
اللوحة مراقبة جودة مياه ال�شباحة   

•اإعلن قواعد ال�شلوك والتوجيهات 	
T )القرارات البلدية(   

• وجود ف�شاءات حممية على 	
T مقربة من ال�شاطئ 

• االإعلن عن برنامج االأن�شطة 	
T يف مو�شم اال�شطياف 

تعليقات	و	اقرتاحات

ت�شوير منعدم جدا..

املنطقة	الرملية. 4

دقيق •نوع الرمل  	
• )واحد على  Rالعدد: 3	 ولوجيات �شهلة وموؤمنة 

�شكل درج(

•املنطقة املخ�ش�شة للأ�شخا�ض 	
ذوي االحتياجات اخلا�شة    

T�رشورية مهابط منا�شبة   

T�رشورية ولوجي�ت   

• ال	 وجود مناطق ح�شا�شة 

ك�فية • Rالعدد: 6، 	 وجود القمامات 

مرة واحدة يف اليوم • 	R تفريغ القمامات 

متو�شطة  •ال�شيانة والنظافة   	
املحت�شن •اجلهة املكلفة  	

يدوي +  ميكانيكي  •نوع التنظيف  	
متو�شط •تنظيف الولوجيات  	

املحت�شن •اجلهة املكلفة  	
• ال	 وجود خميم اأو مقطورات 

• 	T وجود حيوانات يف ال�شاطئ 

• 	T وجود مباين على الرمال 

تعليقات	واقرتاحات

عمال النظافة يبدلون جمهودا ملمو�شا. 

التجهيزات. 5

• 	T مقر الوقاية املدنية 

• 	T مقر ال�رشطة والقوات امل�شاعدة 

• 	T مركز االإ�شعافات االأولية 
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قـا�شم  �شيـدي 

T مرافق	النظافة	

• 	T املراحي�ض 

T احلمامات	الر�شا�شة	

T تنظيف	مرافق	النظافة	

T ذوي االحتياجات اخلا�شة   

• 	T مغا�شل االأرجل 

• 	T الربط ب�شبكة التطهري 

• 	T حفر النفايات 

• 	T نافورات املاء 

• 	T وجود مظلت �شم�شية ثابتة 

• 	T حتديد املناطق 

تعليقات	و	اقرتاحات

�شاطئ بدون جتهيزات

ال�شالمة 6 .

املوارد	الب�رشية

• Rالعدد: 4 ، غري كاف	 امل�شعفني البحريني 

• 	R م�شلحة االأمن 

كاف القوات امل�شاعدة )مركز دائم(   

غري كاف •توزيع امل�شعفني البحريني  	
تعليقات	واقرتاحات

االمن دائم ولي�ض خمت�ض بال�شاطئ .

املعدات

• 	T االإ�شارة اإىل حالة البحر 

• جتهيزات امل�شعفني البحريني  	
ال�شفارات. م  �ض    /1 االإنقاذ،  2 عوامات  البدالت،  م  �ض    /1

 • 	T معدات خا�شة للإنقاذ 

التغطية	ال�شحية

• 	T الفريق الطبي 

• 	T جتهيزات االإ�شعافات االأولية 

• 	T �شيارات االإ�شعاف 

• 	T و�شائل االت�شال 

• 	T املراقبة ال�شحية 

تعليقات	واقرتاحات

عدم كفاية  رجال االإنقاذ املتوفرين حاليا بال�شاطئ.

عدم وجود جتهيزات ال�شاطئ  .

التن�شيط	والرتبية	البيئية	:. 7

• 	T عر�ض ت�شميم ال�شاطئ 

• 	T الدوريات الريا�شية 

• 	 T وجود املعار�ض وغريها  

• 	T وجود حديقة للألعاب 

• حملة حت�شي�شية بال�رشاكة مع جمعيات 	
T اأو منظمات غري حكومية اأو جهات اأخرى 

تعليقات	واقرتاحات

غياب التن�شيط و التح�شي�ض البيئي . 

التن�شيق	واللتزام. 8

• جزئي	 التن�شيق بني اجلماعة واملحت�شن 

تعليقات	واقرتاحات

املحت�شن يهتم بالنظافة فقط.

احلالة	العامة	لل�شاطئ. 9

•م�شاكل ثانوية  : 	
�رشورة تهيئة مراآب ال�شيارات 

•م�شاكل مهمة 	
يجب حت�شني نظافة ال�شاطئ )حميط ال�شاطئ ، املراآب(.

يجب اإن�شاء مرافق النظافة يعدد كاف.

يجب تعزيز اأمن ال�شاطئ  )خا�شة املنطقة الرملية( بتزويده باملوارد الب�رشية و 

التقنية اللزمة ل�شمان اأمنه.

عدم وجود املل�شقات و علمات الت�شوير البحري .

جانب التن�شيط و التح�شي�ض البيئي منعدم.

عدم وجود مرافق لذوي االحتياجات اخلا�شة

•اختلالت واأعمال يجب ت�شحيحها قبل بداية مو�شم اال�شطياف 	
يجب حت�شني نظافة ال�شاطئ )حميط ال�شاطئ ، املراآب(.

يجب اإن�شاء مرافق النظافة يعدد كاف.

يجب تعزيز اأمن ال�شاطئ  )خا�شة املنطقة الرملية( بتزويده باملوارد الب�رشية و 

التقنية اللزمة ل�شمان اأمنه.

عدم وجود املل�شقات و علمات الت�شوير البحري .

جانب التن�شيط و التح�شي�ض البيئي منعدم.

عدم وجود مرافق لذوي االحتياجات اخلا�شة

العناوين	وم�شادر	املعلومات	:	

•اال�شم والن�شب :    	
الطيبي )�رشكة النظافة لفائدة ات�شاالت املغرب(

 • الهاتف :  0615875848	
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T ال، نقطة �شلبية T ال، نقطة اإيجابية  R نعم، نقطة �شلبية  R نعم، نقطة اإيجابية  هل املعيار كايف؟ 

الدار البيضاء

بـاقـاسمصــول

الغابة الدبلواسية

رأس الرمل

بـريش

أصيــال املدينة الزرقاء

سيـدي قـاسم

مهديةموالي بوسلهام
األممسال

العرائش

ميامي

 األميراالت
جبيلة

الوليدية

احلوزية

الرباط - حسان

سيدي عابداجلديدة

سيدي بوزيد

واد مرزكزناتة الكبرى

لالمرمي

داهومي

مانسمان
سابليت

بالوما -والد حممون
عني الذئاب

فالدور الكبير 

كونطر بوندي

سيد العابد
الرمال الذهبية

الهرهورة
كيفيل

  متارة

سيدي رحال

 احملمدية

شاطئ الصخيرات
مدام شوالبوزنيقة

اجلديدة

احملمديةمتارة

الرباط

طنجة

رميالت

سيدي مغيت 

تاحدارت

أشكار

احملمدية

	جهة	املحيط	الأطل�شي	ال�شمايل

�شيدي مغيت 

معلومات	عامة 1 .

• ا�شم ال�شاطئ : �شيدي	مغيت	

• االإقليم اأو العمالة : عمالة	طنجة	ـ	اأ�شيـال	

جهة	طنجـة	ـ	تطــوان	 • الوالية : 	

• املحت�شن : لفارج	تطوان	

• امتداد ال�شاطئ : 6	كلم	

• الرتدد على ال�شاطئ : 4.000	م�شطاف	يف	اليوم	

• نوع ال�شاطئ : قروي	

• اجلماعة: القروية	�شـاحل	ال�شمـال	

• تاريخ الزيارة : 12/08/2015	

	م�شاء • �شاعة الزيارة : 13	

حميط	ال�شاطئ 2 .

Rقروي نوع	ال�شاطئ	

متو�شطة •ال�شيانة والنظافة  	
نعم • وجود م�شاحات  خ�رشاء 	

متو�شطة •ال�شيانة :  	
ناق�ض •الت�شوير  	

• 	T االأن�شطة امللوثة 

• 	T وجود القمامات واحلاويات 

 • 	T تفريغ القمامات واحلاويات 

تعليقات	واقرتاحات

غياب حاويات القمامة القارة

جمع االأزبال يتم بطريقة يدوية واأكيا�ض بلتيكية

يجب تعزيز تنظيف حميط ال�شاطئ و كذا عملية الت�شوير

حميط ال�شاطئ عبارة على مرتفعات طبيعية.

R العدد: 1 قرب ال�شاطئ مواقف	ال�شيارات 

• غري كافية العدد : 100	 القدرة اال�شتيعابية 

•نوع مواقف ال�شيارات  اأر�ض فارغة 	
•املنطقة املخ�ش�شة للأ�شخا�ض 	

T ذوي االحتياجات اخلا�شة   

متو�شطة •ال�شيانة والنظافة  	
اجلماعة   •اجلهة املكلفة  	

• ال	 وجود القمامات واحلاويات 

• 	R تفريغ القمامات واحلاويات 

  • 	T وجود حاويات للعزل االنتقائي 

) جمع االأزبال يتم بطريقة يدوية واأكيا�ض بلتيكية(

• 	T االإنارة 

تعليقات	واقرتاحات

يجب تهييئ اأماكن منا�شبة  خا�شة للأ�شخا�ض ذوي االحتياجات اخلا�شة مع توفري 

ظروف ملئمة للولوج اىل البحر

غري متوفر الكورني�ش	

املعلومات	املل�شقة. 3

• 	R ا�شم ال�شاطئ 

• 	T ت�شميم ال�شاطئ 

• 	T اإعلن نتائج مراقبة جودة مياه ال�شباحة 

•مكان االإعلن عن نتائج 	
اللوحة مراقبة جودة مياه ال�شباحة   

•اإعلن قواعد ال�شلوك والتوجيهات 	
T )القرارات البلدية(   

• وجود ف�شاءات حممية على 	
T مقربة من ال�شاطئ 

• االإعلن عن برنامج االأن�شطة 	
T يف مو�شم اال�شطياف 

تعليقات	و	اقرتاحات

ت�شوير ناق�ض جدا..

املنطقة	الرملية. 4

دقيق •نوع الرمل  	
• Rالعدد: 2	 ولوجيات �شهلة وموؤمنة 

•املنطقة املخ�ش�شة للأ�شخا�ض 	
 T ذوي االحتياجات اخلا�شة   

T�رشورية مهابط منا�شبة   

T�رشورية ولوجي�ت   

• نعم، الغابة	 وجود مناطق ح�شا�شة 

كافية،  • Rالعدد: 10، 	 وجود القمامات 

)املحت�شن (

مرة واحدة يف اليوم • 	R تفريغ القمامات 

جيدة  •ال�شيانة والنظافة   	
املحت�شن •اجلهة املكلفة  	

يدوي   •نوع التنظيف  	
متو�شط •تنظيف الولوجيات  	

املحت�شن •اجلهة املكلفة  	
• ال	 وجود خميم اأو مقطورات 

• 	T وجود حيوانات يف ال�شاطئ 

  • 	T وجود مباين على الرمال 

)مقاهي و اأك�شاك من الق�شب( 

تعليقات	واقرتاحات

جمهود ملمو�ض يف ميدان النظافة  

التجهيزات. 5

• 	T مقر الوقاية املدنية 

• 	R مقر ال�رشطة والقوات امل�شاعدة 

• 	T مركز االإ�شعافات االأولية 
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�شيدي مغيت 

• R جانب امل�شجد	 مرافق	النظافة	

• 	R املراحي�ض 

3 للرجال :    

3 للن�شاء :    

T احلمامات	الر�شا�شة	

R تنظيف	مرافق	النظافة	

R املراحي�ض 

T ذوي االحتياجات اخلا�شة 

• 	T مغا�شل االأرجل 

• 	T الربط ب�شبكة التطهري 

• مفرغة 	R حفر النفايات 

• 	R نافورات املاء 

• )املحت�شن( 	R وجود مظلت �شم�شية ثابتة 

• 	T حتديد املناطق 

تعليقات	و	اقرتاحات

�شاطئ بدون جتهيزات كافية

ال�شالمة 6 .

املوارد	الب�رشية

• Rالعدد: 4 ، غري كاف	 امل�شعفني البحريني 

• 	R م�شلحة االأمن 

كاف القوات امل�شاعدة )مركز دائم(   

• غري 	R توزيع امل�شعفني البحريني 

تعليقات	واقرتاحات

االأمن  دائم ولي�ض خمت�ض بال�شاطئ .

املعدات

• 	T االإ�شارة اإىل حالة البحر 

• جتهيزات امل�شعفني البحريني  	
اأبراج   1  : ال�شفارات.  م  �ض    /1 االإنقاذ،  2 عوامات  البدالت،  م  �ض    /1

املراقبة 

 • 	T معدات خا�شة للإنقاذ 

التغطية	ال�شحية

• 	T الفريق الطبي 

• 	T جتهيزات االإ�شعافات االأولية 

• 	T �شيارات االإ�شعاف 

• 	T و�شائل االت�شال 

• الهاتف النقال	 املراقبة ال�شحية 

• 	T املراقبة ال�شحية 

تعليقات	واقرتاحات

عدد رجال االإنقاذ املتوفرين حاليا بال�شاطئ غري كايف .

عدم وجود جتهيزات ال�شاطئ .

التن�شيط	والرتبية	البيئية	:. 7

• 	T عر�ض ت�شميم ال�شاطئ 

• 	T الدوريات الريا�شية 

• 	 T وجود املعار�ض وغريها  

• 	T وجود حديقة للألعاب 

• حملة حت�شي�شية بال�رشاكة مع جمعيات 	
T اأو منظمات غري حكومية اأو جهات اأخرى 

تعليقات	واقرتاحات

غياب التن�شيط و التح�شي�ض البيئي . 

التن�شيق	واللتزام. 8

• جزئي	 التن�شيق بني اجلماعة واملحت�شن 

احلالة	العامة	لل�شاطئ. 9

•م�شاكل ثانوية  : 	
�رشورة تهيئة مراآب ال�شيارات مع التفكري يف دوي االحتياجات اخلا�شة

•م�شاكل مهمة 	
يجب حت�شني نظافة ال�شاطئ وتعزيز تنظيفه )حميط ال�شاطئ، املراآب و املنطقة 

الرملية لل�شاطئ(.

ي�شتوجب تزويد ال�شاطئ مبرافق النظافة.

يجب تعزيز اأمن ال�شاطئ بتزويده باملوارد الب�رشية و التقنية اللزمة ل�شمان 

اأمنه.

عدم وجود املل�شقات و علمات الت�شوير البحري.

•اختلالت واأعمال يجب ت�شحيحها قبل بداية مو�شم اال�شطياف 	
 الزيادة يف املرافق ال�شحية للم�شطافني

االهتمام بالت�شوير و التح�شي�ض البيئي 

التفكري يف دوي االحتياجات اخلا�شة

العناوين	وم�شادر	املعلومات	:	

•اال�شم والن�شب :    	
بويعل حممد )رئي�ض اجلماعة(

 • الهاتف :  0662456067	
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T ال، نقطة �شلبية T ال، نقطة اإيجابية  R نعم، نقطة �شلبية  R نعم، نقطة اإيجابية  هل املعيار كايف؟ 

الدار البيضاء

بـاقـاسمصــول

الغابة الدبلواسية

رأس الرمل

بـريش

أصيــال املدينة الزرقاء

سيـدي قـاسم

مهديةموالي بوسلهام
األممسال

العرائش

ميامي

 األميراالت
جبيلة

الوليدية

احلوزية

الرباط - حسان

سيدي عابداجلديدة

سيدي بوزيد

واد مرزكزناتة الكبرى

لالمرمي

داهومي

مانسمان
سابليت

بالوما -والد حممون
عني الذئاب

فالدور الكبير 

كونطر بوندي

سيد العابد
الرمال الذهبية

الهرهورة
كيفيل

  متارة

سيدي رحال

 احملمدية

شاطئ الصخيرات
مدام شوالبوزنيقة

اجلديدة

احملمديةمتارة

الرباط

طنجة

رميالت

سيدي مغيت 

تاحدارت

أشكار

احملمدية

	جهة	املحيط	الأطل�شي	ال�شمايل

�شيدي  رحال

معلومات	عامة 1 .

• ا�شم ال�شاطئ :	�شيدي	رحال	

• اجلماعة: �شيدي	رحال	

• االإقليم اأو العمالة : بر�شيد	

• الوالية : جهة الدار	البي�شاء	-	�شطات	

• الرتدد على ال�شاطئ: 10000		م�شطاف	خالل	نهاية	ال�شبوع	

 •  املحت�شن : موؤ�ش�شة	البنك	ال�شعبي	املركزي	

• امتداد ال�شاطئ : 2،5 كلم	

• نوع ال�شاطئ :	ح�رشي	

• اجلماعة: �شيدي	رحال		

• تاريخ الزيارة : 26/07/2016 	

	دقيقة	 • �شاعة الزيارة : العا�رشة	�شباحا	و30	

جتهيزات	املنطقة	اخللفية	لل�شاطئ 2 .

R مهي�أة املنطقة	اخللفية	لل�شاطئ	

جيد •الت�شوير  	
R ت�شوير الطريق   

R ت�شوير عند مدخل ال�شاطئ    

• 	R وجود القمامات واحلاويات 

ال • وجود مناطق ح�شا�شة 	

• نعم	 وجود املعار�ض وغريها 

• 	T وجود خميم اأو مقطورات 

• 	T االأن�شطة امللوثة 

تعليقات	واقرتاحات

ب�شفة عامة تهيئة املنطقة اخللفية لل�شاطئ مر�شية..

R  مواقف	ال�شيارات	

العدد:3 )وعلى طول االر�شفة املحادية لل�شاطئ(   

جيد •الت�شوير  	
• نوع مواقف ال�شيارات  	

قريب من ال�شاطئ ، مهي�أ ، غري كاف

•املنطقة املخ�ش�شة للأ�شخا�ض 	
R العدد: 10 ذوي االحتياجات اخلا�شة   

• 	R وجود القمامات واحلاويات 

• 	R االإنارة 

تعليقات	واقرتاحات

تهيئة مواقف ال�شيارات جيدة لكن �شعتها غري كافية خلل نهاية االأ�شبوع..

موجود الكورني�ش	

جيدة •ال�شيانة والنظافة  	
جيدة •�شيانة واجهات املباين  	

• نعم حديقة	 وجود ف�شاءات خ�رشاء 

جيدة •ال�شيانة والنظافة  	
جيدة • املعلومات و الت�شوير   	

• )فوق الرمال(، متحرك 	R وجود مركز للإر�شادات 

• 	R وجود اأك�شاك 

• 	R وجود قمامات وحاويات 

• 	R االإنارة 

تعليقات	و	اقرتاحات

�شيانة الكورني�ض مر�شية..

جتهيزات	ال�شاطئ. 3

R العدد: 7 ولوجيات	�شهلة	وموؤمنة	

جيدة •ال�شيانة والنظافة  	
•الولوجيات املخ�ش�شة للأ�شخا�ض 	

R العدد: 2 ذوي االحتياجات اخلا�شة   

R مهابط منا�شبة    

T ولوجيات )املمرات اخل�شبية(   

تعليقات	و	اقرتاحات

يجب حت�شني الولوجيات املخ�ش�شة لذوي االحتياجات اخلا�شة. . 

R احلمامات	الر�شا�شة	

• للرجال  	
العدد: ، 9 + 8 فوق الرمال يف الهواء الطلق، كافية

• للن�شاء  	
العدد: ، 9 + 8 فوق الرمال يف الهواء الطلق، كافية

عمومي •نوعية احلمامات الر�شا�شة  	
• ال	 جمانا 

قار ، متحرك •نوعية املبنى   	
الكورني�ض، فوق الرمال •املوقع   	

• 	R نافورات املاء 

• 	T مغا�شل االأرجل 

• 	R الربط ب�شبكة التطهي 

جيدة. •احلالة العامة للحمامات الر�شا�شة   	
•احلمامات الر�شا�شة خم�ش�شة  	

• 	R للأ�شخا�ض ذوي االحتياجات اخلا�شة 

• ن�شاء( ي�شتجيب للمعايري العدد 2 )1 رجال + 1	

تعليقات	و	اقرتاحات

احتقان ب�شفة متكررة مل�شارف املياه العادمة باحلمامات الر�شا�شة املتواجدة 

باجلهة الي�رشى لل�شاطئ. .

R مرافق	النظافة	

• غري كافية العدد: 2	 للرجال 

• العدد: 2 غري كافية 	 للن�شاء 

عمومي •نوعية مرافق النظافة  	
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• ال	 جمانا 

قار •نوعية املبنى  	
الكورني�ض •املوقع   	

 • 	R الربط ب�شبكة التطهري 

جيدة •احلالة العامة ملرافق النظافة  	
• 	R مرافق النظافة خم�ش�شة للأ�شخا�ض 

R    ذوي االحتياجات اخلا�شة 
ي�شتجيب للمعايري العدد 2 )1 رجال + 1 ن�شاء(  

تعليقات	و	اقرتاحات

يجب اجاد حل دائم للحتقان املتكرر مل�شارف مياه العادمة اخلا�شة باملرافق 

ال�شحية املتواجدة باجلهة الي�رشى. .

املنطقة	الرملية

دقيق  •نوع الرمل  	
• 	R وجود القمامات و احلاويات 

• 	R وجود مظلت �شم�شية ثابتة: 

مت و�شعها من طرف املتجولون 

• 	R وجود مباين على الرمال 

 • نعم كثبان رملية	 وجود مناطق ح�شا�شة  

• 	R وجود حيوانات يف ال�شاطئ 

تعليقات	واقرتاحات

املباين املتواجدة على الرمال هي مركز االإ�شعافات االأولية وم�شالح االمن،

تواجد احليوانات والباعة املتجولون باملنطقة الرملية..

البحر 

اأ، ب •جودة مياه ال�شباحة  	
• 	R حتديد املناطق 

• 	R هل يتم احرتامه؟ 

تعليقات	واقرتاحات

يتم احرتام حتديد املناطق

يتم ن�رش وحتيني نتائج جودة مياه اال�شتحمام..

ال�شيانة	و	النظافة. 4

اجلماعة ، املحت�شن  اجلهة	املكلفة	

متو�شط  •تنظيف اجلهة اخللفية لل�شاطئ  	
• مرت قمامة كل 50	 عدد القمامات: 

جيد •تنظيف مواقف ال�شيارات  	

جيد •تنظيف الف�شاءات اخل�رشاء  	
جيد • تنظيف الولوجيات  	

• حاويات العزل االنتقائي  )موقف ال�شيارات، الكورني�ض  عدد القمامات: 40	

والولوجي�ت(

متو�شط ، يدوي ، ميكانيكيي  •تنظيف الرمال  	
•عدد القمامات:    	

االنتقائي  من طرف  العزل  اجلماعة و40 حاويات  20 و�شعت من طرف 
املحت�شن 

الزجاج ، الورق والورق  • 	R وجود حاويات للعزل االنتقائي 

املقوى، النفايات املنزلية

مرتان يف اليوم •تفريغ القمامات  	
تعليقات	واقرتاحات

النظافة وال�شيانة ب�شفة عامة جيدة ما عدا نظافة املنطقة اخللفية لل�شاطئ 

ومبحادة اخلوا�ض.

يجب اجتناب و�شع اكيا�ض النفايات املمتلئة بالولوجيات وقرب الكورني�ض.

مت و�شع حاويات العزل االنتقائي بكل من املنطقة الرملية، الولوجيات والكورني�ض..

R �شيانة	التجهيزات	

جيد  •املرافق ال�شحية للرجال  	
جيد • املرافق ال�شحية للن�شاء  	

اخلوا�ض  اجلهة املكلفة: 

جيد  •احلمامات الر�شا�شة للرجال  	
جيد • احلمامات الر�شا�شة للن�شاء  	

اخلوا�ض  اجلهة املكلفة: 

تعليقات	واقرتاحات

احلمامات واملرافق ال�شحية املتواجدة باملدخل الرئي�شي يف حالة جيدة و�شيانتها 

جيدة على عك�ض املرافق ال�شحية املتواجدة باجلانب االي�رش، معطلة ب�شبب اختقان 

متكرر مل�شارف املياه..

ال�شالمة. 5

R مركز	الوقاية	املدنية	

• ،  كاف  	35 املوارد الب�رشية ـ عدد امل�شعفني البحريني 

2 عدد اأفراد الوقاية املدنية   

• الرايات، ال يحرتم  	R االإ�شارة اإىل حالة البحر 

• جتهيزات امل�شعفني البحريني  	
1/م ب   ، االإنقاذ  6 �شدريات   ، االإنقاذ  22 عوامات   ، البدالت  10/م ب 

ال�شفارات،1 املناظري ، 10 املجادف، 4 اأبراج املراقبة  ، 1 لوحات 

• دراجات مائية،  1 زوارق،1	 معدات خا�شة للإنقاذ 

معدات اأخرى: نقالة

الهاتف النقال •و�شائل االت�شال  	
تعليقات	واقرتاحات

�رشورة توفري كواد،

�رشورة اقتناء اآليات جلر معدات االإنقاذ

 م�شلحة	الأمن

القوات امل�شاعدة عن�رشين ، الدرك 

الهاتف النقال ، االت�شال  •و�شائل االت�شال  	
الل�شلكي

تعليقات	واقرتاحات

تواجد عنا�رش القوات امل�شاعدة بال�شاطئ،

 يقوم كل من عنا�رش الدرك والقوات امل�شاعدة بدوريات على طول ال�شاطئ...

R مركز	الإ�شعافات	الأولية	

• جيدة	 احلالة العامة: 

•  املمر�ض 	R الفريق الطبي 
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وزارة ال�شحة  •االنتماء  	
غري كافية • 	 R  جتهيزات االإ�شعافات االأولية 

• املعدات :  	
امل�شماع ، علبة للجراحات ال�شغرية من االنوك�ض �شويف(، �رشير طبي

• االأدوات امل�شتهلكة  	
اأدوات خياطة اجلروح ، حمقنة ذات ا�شتعمال واحد ، �شمادات ، �شبارادرا 

مثقبة ، ببوغاز ، القطن املا�ض  

•املنتجات ال�شيدلية    	
املواد املطهرة ، املواد املبنجة، اأدوية امل�شتعجلت

• 	R �شيارات االإ�شعاف 

وزارة ال�شحة، اجلماعة •االنتماء  	
خا�ض: الهاتف النقال •و�شائل االت�شال  	

• املراقبة ال�شحية  	
التجارة ، املطاعم ، جلنة خمتلطة

تعليقات	واقرتاحات

جتهيزات االإ�شعافات االأولية غري كافية.

 م�شدر االأك�شجني غري موجود مبركز اال�شعافات االولية.

املعلومات	املل�شقة 6 .

R اللوحة	الرئي�شية	

• 	R ا�شم ال�شاطئ 

• 	R  ت�شميم ال�شاطئ 

مفاتيح وا�شحة ومقروءة   االإ�شارات

• ال	 وجود ف�شاءات حممية على مقربة من ال�شاطئ 

• 	R اإعلن نتائج مراقبة جودة مياه ال�شباحة 

•اإعلن قواعد ال�شلوك والتوجيهات 	
R )القرارات البلدية(   

•االإعلن عن برنامج االأن�شطة 	
 R يف مو�شم اال�شطياف   

مدخل ال�شاطئ مكان االإعلن   

• اأماكن اأخري لتعليق املعلومات    	
 مركز املعلومات ، ق�شاء الرتفيه ، اأماكن اأخرى: لوحات على مداخل ال�شاطئ

التعليقات	والقرتاحات

املعلومات واملل�شقات مر�شية.

التن�شيط	والرتبية	البيئية	: 7 .

• 	 R التن�شيط 

• اداعة ال�شاطئ ، الدوريات الريا�شية ، حديقة للألعاب ، اأورا�ض لر�شم  	

• 	R عر�ض ت�شميم ال�شاطئ 

•الرتبية البيئية  	
 العاب حول البيئية ، ان�شطة بيئية ، توعية وحت�شي�ض حول تدويل النفايات اىل 

�شماد” compostage “ والعزل التلقائي للنفايات + م�شابقات  

•حملة حت�شي�شية بال�رشاكة مع جمعيات  	
R اأو منظمات غري حكومية    

ا�شم اجلمعية : -امل�شرية للبيئة والتنمية والك�شفية املغربية.  

ا�شم احلملة )اأو احلملت( : ريا�شة، الرتبية البيئية والتح�شي�ض وامل�شابقات،   

تاأطري امل�شطافني، حملت حت�شي�شية حول جمع النفايات، تدوير النفايات

تعليقات	واقرتاحات

التن�شيط والتح�شي�ض حول البيئة مر�شية.

التن�شيق	واللتزام 8 .

جيد  • التن�شيق بني اجلماعة واملحت�شن  	
تعليقات	واقرتاحات

تن�شيق جيد بني خمتلف املتدخلني.

العناوين	وم�شادر	املعلومات

•اجلماعة 	
اال�شم والن�شب :  زجنري يو�شف  

0662320683 الهاتف:   

•املحت�شن 	
الدراوي حممد اال�شم والن�شب :   

 0611066026 الهاتف:   

bmfbpt@yahoo.fr  الربيد االلكرتوين  

•الوقاية املدنية 	
ليوطن جمد حممد اال�شم والن�شب:   

 0661832713 الهاتف:   

احلالة	العامة	لل�شاطئ 9 .

• م�شاكل ثانوية : 	
جتهيز مركز اال�شعافات بتجهيزات االإ�شعافات االأولية الكافية وم�شدر 

االأك�شجني.

منع دخول الباعة املتجولون واحليونات اىل ال�شاطئ..

•م�شاكل مهمة: 	
حت�شني ولوجيات معدات االنقاد ق�شد ت�شهيل ولوجها اىل البحر. 

تعزيز ال�شيانة والنظافة للمنطق اخللفية لل�شاطئ وحث اخلوا�ض على نظافة 

جنبات حملتهم.

اجاد حل دائم الحتقان م�شارف املياه العادمة للمرافق ال�شحية املتواجدة 

باجلهة الي�رشى.

حت�شني الولوجيات اخل�شبية املخ�ش�شة لدوي االحتياجات اخلا�شة..
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�شاطئ ال�شخريات
   

معلومات	عامة 1 .

• ا�شم ال�شاطئ : �شاطئ	ال�شخريات	

• االإقليم اأو العمالة : ال�شخريات	متارة	

• الوالية : جهة	الرباط	-	�شال	-	القنيطرة		

• املحت�شن : ري�شال	

• امتداد ال�شاطئ : 1.5	كلم		

	م�شطاف	يف	اليوم	)خا�شة	خالل	 • الرتدد على ال�شاطئ : حوايل		150000	

نهاية	الأ�شبوع(				

• اجلماعة: ال�شخريات	

• تاريخ الزيارة : 0   28	/07	/	2016	و			28	/08	/	2016 	

• �شاعة الزيارة : 11		�شباحا			و		13	زوال		

حميط	ال�شاطئ 2 .

Rح�رشي نوع	ال�شاطئ	

جيدة •ال�شيانة والنظافة  	
ال • وجود م�شاحات  خ�رشاء 	

جيد •الت�شوير  	
• 	T االأن�شطة امللوثة 

• R العدد:27	 وجود القمامات واحلاويات 

 • 	R تفريغ القمامات واحلاويات 

مرة واحدة يف اليوم، )وعند احلاجة(

تعليقات	واقرتاحات

املنطقة اخللفية لل�شاطئ مهياأة و نظيفة

 R مواقف	ال�شيارات 
العدد: 1 + ال�شيارات تقف على طول الطريق

• غري كافية العدد : 6000	 القدرة اال�شتيعابية 

•نوع مواقف ال�شيارات  اأر�ض فارغة 	
•املنطقة املخ�ش�شة للأ�شخا�ض 	

T ذوي االحتياجات اخلا�شة   

جيدة  •ال�شيانة والنظافة  	
  ) • 	SOS( اجلماعة اجلهة املكلفة 

• R العدد:5، كافية	 وجود القمامات واحلاويات 

• R مرتان يف اليوم 	 تفريغ القمامات واحلاويات 

• 	 T وجود حاويات للعزل االنتقائي 

• 	R االإنارة 

تعليقات	واقرتاحات

�رشورة تهيئة مواقف اإ�شافية لل�شيارات 

غري متوفر الكورني�ش	

املعلومات	املل�شقة. 3

• 	R ا�شم ال�شاطئ 

• 	R ت�شميم ال�شاطئ 

• 	T اإعلن نتائج مراقبة جودة مياه ال�شباحة 

•مكان االإعلن عن نتائج  	
اللوحات مراقبة جودة مياه ال�شباحة   

•اإعلن قواعد ال�شلوك والتوجيهات 	
R )القرارات البلدية(   

• وجود ف�شاءات حممية على 	
T مقربة من ال�شاطئ 

• االإعلن عن برنامج االأن�شطة 	
  R يف مو�شم اال�شطياف 

القرية االإيكولوجية لل�شطار ال�شغار +  ف�شاء جمعية رواد الرتبية والتخييم - 

فرع ال�شخريات + برنامج نادي �شباب ال�شخريات لركوب االمواج

تعليقات	و	اقرتاحات

اإعلن نتائج مراقبة جودة مياه ال�شباحة غري مل�شقة..

املنطقة	الرملية. 4

دقيق •نوع الرمل  	
• Rالعدد: 3	 ولوجيات �شهلة وموؤمنة 

•املنطقة املخ�ش�شة للأ�شخا�ض 	
 T ذوي االحتياجات اخلا�شة   

R�رشورية مهابط منا�شبة   

T�رشورية ولوجي�ت   

• ال	 وجود مناطق ح�شا�شة 

كافية،  • Rالعدد: 20، 	 وجود القمامات 

)املحت�شن (

Rمرة  يف اليوم و عند  تفريغ القمامات 

ال�رشورة

جيدة  •ال�شيانة والنظافة   	
) • 	SOS( اجلماعة اجلهة املكلفة 

•نوع التنظيف    	
يدوي + ميكانيكي )مرة  كل يومني + نهاية االأ�شبوع(  

جيد •تنظيف الولوجيات  	
اجلماعة + املحت�شن •اجلهة املكلفة  	

• ال	 وجود خميم اأو مقطورات 

• 	T وجود حيوانات يف ال�شاطئ 

  • 	T وجود مباين على الرمال 

)مقاهي و اأك�شاك من الق�شب( 

تعليقات	واقرتاحات

نظافة املنطقة الرملية جيدة

وجود عدد كبري من الباعة املتجولون وكراء املظلت.  

التجهيزات. 5

• 	R مقر الوقاية املدنية 

جيدة •احلالة العامة :  	
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• 	R مقر ال�رشطة والقوات امل�شاعدة 

جيدة •احلالة العامة :  	
• 	R مركز االإ�شعافات االأولية 

• جيدة	 احلالة العامة : 

• R خلف املنطقة الرملية	 مرافق	النظافة	

• 	R املراحي�ض 

6، غري كافية للرجال :    

6، غري كافية للن�شاء :    

R احلمامات	الر�شا�شة	

6، غري كافية للرجال :    
6، غري كافية للن�شاء :    

R تنظيف	مرافق	النظافة	

متو�شطة   •املراحي�ض  	
متو�شطة •احلمامات الر�شا�شة  	

R م�شورة  ذوي االحتياجات اخلا�شة 

متو�شطة  ال�شيانة : 

1 للرجال :    
  1 للن�شاء  :   

• 	R مغا�شل االأرجل 

• 	R الربط ب�شبكة التطهري 

• مفرغة 	R حفر النفايات 

• 	R نافورات املاء 

•  )جمعية �شكان  	R وجود مظلت �شم�شية ثابتة 

ال�شخريات(

• 	R حتديد املناطق 

• 	R ممرات الولوج: 

• 	R هل يتم احرتامه؟ 

تعليقات	و	اقرتاحات

نظافة و�شيانة املرافق ال�شحية متو�شطة 

ال�شالمة 6 .

املوارد	الب�رشية

• ، غري كاف وقت  Rالعدد: 10	 امل�شعفني البحريني 

الذروة 

• 	2 عدد اأفراد الوقاية املدنية :  

• 	R م�شلحة االأمن 

6 القوات امل�شاعدة )مركز دائم(   

2 خيالة + 2 راجليني ، كاف الدرك    

جيد  •توزيع امل�شعفني البحريني  	
تعليقات	واقرتاحات

�شاطئ موؤمن .

املعدات

• الراي�ت 	R االإ�شارة اإىل حالة البحر 

• جتهيزات امل�شعفني البحريني  	
االإنقاذ،2  �شدريات  دائرية  عوامات   1  + البدالت، طويلة  م  �ض    /2

االإنقاذ، 01/م ب ال�شفارات. ، 4 املجاديف   : 2 �شلمل  املراقبة، 1 

لوحات

 • معدات خا�شة للإنقاذ  1 زوارق 	

التغطية	ال�شحية

  • 	R الفريق الطبي 

الطبيب : 2   )اأطباء داخليني(

وزارة ال�شحة •االنتماء :  	
• ك�فية 	R جتهيزات االإ�شعافات االأولية 

•املعدات :    	
امل�شماع، ميزان احلرارة الطبي  علبة للجراحات ال�شغرية من االنوك�ض، 

الغطاء الواقي )�شويف، ن�شف �شويف(�رشير طبي 

•االأدوات امل�شتهلكة:    	
حمقنة ذات ا�شتعمال واحد، �شمادات، �شبارادرا مثقبة، بيوغاز، القطن 

املا�ض

املواد املطهرة، اأدوية  •املنتجات ال�شيدلية  	
امل�شتعجلت ، كافية

• R العدد :2	 �شيارات االإ�شعاف 

•االنتماء :  الوقاية املدنية 	
الهاتف النقال • 	 R و�شائل االت�شال 

• التجارة، املطاعم	 املراقبة ال�شحية 

تعليقات	واقرتاحات

مقر ال�شحة مغلق يوم الزيارة: 28 ـ08ـ2016  .

التن�شيط	والرتبية	البيئية	:. 7

التن�شيط •التن�شيط  	
• 	R عر�ض ت�شميم ال�شاطئ 

• 	R الدوريات الريا�شية 

• 	 T وجود املعار�ض وغريها  

• 	R وجود حديقة للألعاب 

•الرتبية البيئية 	
• حملة حت�شي�شية بال�رشاكة مع جمعيات 	

R اأو منظمات غري حكومية اأو جهات اأخرى 

اداعة ال�شاطئ، الدوريات الريا�شية، األعاب ذهنية، اأورا�ض الر�شم   

 -جمعية ال�شطار ال�شغار القرية االإيكولوجية 

ف�شاء جمعية رواد الرتبية والتخييم - فرع ال�شخريات   -

نادي �شباب ال�شخريات لركوب املوج  -

تعليقات	واقرتاحات

عمليات التن�شيط والتح�شي�ض والرتبية البيئية مهمة. 

التن�شيق	واللتزام. 8

• متو�شطة	 التن�شيق بني اجلماعة واملحت�شن 

تعليقات	واقرتاحات

تن�شيق متو�شط بني اجلماعة واملحت�شن .
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احلالة	العامة	لل�شاطئ. 9

العناوين	وم�شادر	املعلومات	:	

�شعاد داين )العمالة( •اال�شم والن�شب :  	
 • 	0664612504 الهاتف : 

دارين بن طالب )العمالة( •اال�شم والن�شب :  	
• 	0619247169 الهاتف : 

ا�شبال ادري�ض )بلدية  •اال�شم والن�شب :  	
ال�شخريات(

• 	0675888860 الهاتف : 

كمال الطويل )بلدية  •اال�شم والن�شب :  	
ال�شخريات(

• 	0675888862 الهاتف : 
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�شــول 

معلومات	عامة 1 .

• ا�شم ال�شاطئ : �شــول	

عمالة	طنجة	ـ	اأ�شيلة • االإقليم اأو العمالة : 	

تطوان	-	احل�شيمة	 • الوالية : جهة	طنجة	– 	

• اجلماعة : احل�رشية	طنجة	

• املحت�شن : ات�شالت	املغرب	

• امتداد ال�شاطئ : 0,8		كلم	

	م�شطاف	يف	 • الرتدد على ال�شاطئ : حوايل		12000 10.000	

اليوم

• نوع ال�شاطئ : ح�رشي	

• اجلماعة: طنجة	املدينة	

• تاريخ الزيارة : 09/	08	/	2016	

:		احلادية	ع�رشة	�شباحا • �شاعة الزيارة : 	

حميط	ال�شاطئ 2 .

جيدة •ال�شيانة والنظافة  	
• 	R  وجود م�شاحات  خ�رشاء 

ال�شي�نة :  جيدة

متو�شط •الت�شوير  	
• 	T االأن�شطة امللوثة 

• 	T وجود القمامات واحلاويات 

• 	T تفريغ القمامات واحلاويات 

تعليقات	واقرتاحات

املنطقة اخللفية لل�شاطئ عبارة غابة كثيفة

R العدد: 4 + طول الطريق  مواقف	ال�شيارات	

قريبة من ال�شاطئ   

غري كافية  •القدرة اال�شتيعابية  	
العدد:  3000

اأر�ض مهياأة + اأر�ض فارغة •نوع مواقف ال�شيارات  	
•املنطقة املخ�ش�شة للأ�شخا�ض 	

R العدد : 10 ذوي االحتياجات اخلا�شة   

متو�شطة •ال�شيانة والنظافة  	
املحت�شن •اجلهة املكلفة :   	

• R العدد : 10	 وجود القمامات واحلاويات 

• 	T تفريغ القمامات واحلاويات 

• 	R االإنارة 

تعليقات	واقرتاحات

يجب تهييئ مواقف اأخرى لل�شيارات.

غري متوفر الكورني�ش	

املعلومات	املل�شقة 3 .

R اللوحة	الرئي�شية	

• 	R ا�شم ال�شاطئ 

• 	R ت�شميم ال�شاطئ 

غري حمينة •اإعلن نتائج مراقبة جودة مياه ال�شباحة  	

• مكان االإعلن عن نتائج مراقبة جودة مياه ال�شباحة :  	
اللوحة يف مدخل ال�شاطئ

• R الغابة	 وجود ف�شاءات حممية على مقربة من ال�شاطئ 

•اإعلن قواعد ال�شلوك والتوجيهات 	
R )القرارات البلدية(   

• 	T االإعلن عن برنامج االأن�شطة 

التعليقات	والقرتاحات

ت�شوير  جيد 

دقيق + ح�شى متو�شط  •نوع الرمل  	
احلجم

•الولوجيات املخ�ش�شة للأ�شخا�ض 	
R العدد: 1 ذوي االحتياجات اخلا�شة   

R �رشورية مهابط منا�شبة 

• R �رشورية	 ولوجي�ت 

• R العدد: 1	 ولوجيات �شهلة وموؤمنة 

• R الغابة	 وجود مناطق ح�شا�شة  

• R العدد: 40	 وجود القمامات و احلاويات 

• R : مرتان يف اليوم	 تفريغ القمامات 

جيدة •ال�شيانة والنظافة  	
املحت�شن •اجلهة املكلفة:   	

يدوي  •نوع التنظيف :  	
جيد •تنظيف الولوجيات :  	

املحت�شن •اجلهة املكلفة:   	
• 	T وجود خميم اأو مقطورات 

• 	T وجود مباين على الرمال 

• 	T وجود حيوانات يف ال�شاطئ 

تعليقات	و	اقرتاحات

منطقة رملية نظيفة ت�شتوجب حتديد املناطق

جتهيزات	ال�شاطئ. 4

• 	R مقر الوقاية املدنية 

• 	R مقر ال�رشطة والقوات امل�شاعدة... 

• 	R مركز االإ�شعافات االأولية 

R مرافق	النظافة	

• العدد: 3	 للرجال 

 • العدد: 3	 للن�شاء 
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احلمامات	الر�شا�شة

• العدد: 3	 للرجال 

• العدد: 3	 للن�شاء 

عمومي •نوعية احلمامات الر�شا�شة  	
• 	R تنظيف مرافق النظافة 

• 	R املراحي�ض 

•مرافق النظافة خم�ش�شة  	
للأ�شخا�ض ذوي االحتياجات اخلا�شة  1 متحرك  

• 	R نافورات املاء 

• 	R مغا�شل االأرجل 

• 	R الربط ب�شبكة التطهري 

• R غري مفرغة	 حفر النفايات 

• العدد : 20	 وجود مظلت �شم�شية ثابتة: 

• 	R حتديد املناطق : 

تعليقات	و	اقرتاحات

مرافق �شحية جيدة ولكن غري كافية 

ال�شالمة. 5

R مركز	الوقاية	املدنية	

• اإ طار وم غري كاف  	+1 8 املوارد الب�رشية ـ عدد امل�شعفني البحريني 

القوات امل�شاعدة  + ال�رشطة • م�شلحة االأمن  	
ك�ف  

جيد •توزيع امل�شعفني البحريني  	
تعليقات	واقرتاحات

المن دائم بال�شاطئ + )خيالة يف مو�شم ال�شيف(

	املعدات

• الرايات،يحرتم 	R االإ�شارة اإىل حالة البحر 

/م ب ، عوامات  • البدالت 2	 جتهيزات امل�شعفني البحريني 

االإنقاذ 8، �شدريات االنقاذ 4، ال�شفارات 1/م ب،  املجادف 8، اأبراج 

املراقبة 1باملظلة ،

، الدراجة  املائية  • زودياك 1	 معدات خا�شة للإنقاذ 

1

R 	التغطية	ال�شحية	

• 	R الفريق الطبي 

الهلل االأحمر املغربي • االنتماء  	

العدد :  3 

• غري كافية 	R جتهيزات االإ�شعافات االأولية 

•املعدات 	
علبة للجراحات ال�شغرية من االنوك�ض،الغطاء الواقي )�شويف، ن�شف   

�شويف(، �رشيرطبي، م�شدر للأك�شجني

•االأدوات امل�شتهلكة  	
حمقنة ذات ا�شتعمال واحد، �شمادات، �شبارادرا مثقبة   

•املنتجات ال�شيدلية  	
اأدوية امل�شتعجلت  

• 	T �شيارات االإ�شعاف 

الهاتف النقال •و�شائل االت�شال  	
تعليقات	واقرتاحات

�شلمة امل�شطاف موؤمنة ن�شبيا

التن�شيط	والرتبية	البيئية	:. 6

• 	T التن�شيط 

• 	T عر�ض ت�شميم ال�شاطئ 

• 	T الدوريات الريا�شية 

• 	T وجود املعار�ض وغريها 

• 	T وجود حديقة للألعاب 

• 	T -2 الرتبية البيئية 

• حملة حت�شي�شية بال�رشاكة مع جمعيات  	
T  اأو منظمات غري حكومية اأو جهات اأخرى  

تعليقات	واقرتاحات

غياب التن�شيط و التح�شي�ض البيئي

التن�شيق	واللتزام. 7

•التن�شيق بني اجلماعة واملحت�شن  جزئي 	
تعليقات	واقرتاحات

مطلوب جمهودات م�شرتكة 

احلالة	العامة	لل�شاطئ. 8

نعم  : •العدد االأق�شى للمعايري املحرتمة   	
•م�شاكل ثانوية )بع�ض املعايري التي مل يتم احرتامها 	

ما هي :   
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حتيني نتائج جودة مياه اال�شتحمام  

•م�شاكل مهمة : 	
يجب التفكري يف زيادة مرافق النظافة  و مواقف ال�شيارات  

جانب التن�شيط و التح�شي�ض البيئي منعدم.  

تفريغ حفرة املرافق ال�شحية   

العناوين	وم�شادر	املعلومات	:

الهمام )والية طنجة ( اال�شم والن�شب :  

الهاتف :  0661049578



الدار البيضاء

بـاقـاسمصــول

الغابة الدبلواسية

رأس الرمل

بـريش

أصيــال املدينة الزرقاء

سيـدي قـاسم

مهديةموالي بوسلهام
األممسال

العرائش

ميامي

 األميراالت
جبيلة

الوليدية

احلوزية

الرباط - حسان

سيدي عابداجلديدة

سيدي بوزيد

واد مرزكزناتة الكبرى

لالمرمي

داهومي

مانسمان
سابليت

بالوما -والد حممون
عني الذئاب

فالدور الكبير 

كونطر بوندي

سيد العابد
الرمال الذهبية

الهرهورة
كيفيل

  متارة

سيدي رحال

 احملمدية

شاطئ الصخيرات
مدام شوالبوزنيقة

اجلديدة

احملمديةمتارة

الرباط

طنجة

رميالت

سيدي مغيت 

تاحدارت

أشكار
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T ال، نقطة �شلبية T ال، نقطة اإيجابية  R نعم، نقطة �شلبية  R نعم، نقطة اإيجابية  هل املعيار كايف؟ 

	جهة	املحيط	الأطل�شي	ال�شمايل

حميط	ال�شاطئ 2 .

قروي •نوع ال�شاطئ  	
متو�شطة •ال�شيانة والنظافة  	
متو�شطة •وجود م�شاحات  خ�رشاء  	
متو�شطة •ال�شيانة  :  	

ناق�ض • الت�شوير  	
• 	T االأن�شطة امللوثة 

ال •وجود القمامات واحلاويات  	
ال  •تفريغ القمامات واحلاويات  	

تعليقات	واقرتاحات

غياب حاويات القمامة القارة

جمع االأزبال يتم بطريقة يدوية واأكيا�ض بلتيكية

يجب تعزيز تنظيف حميط ال�شاطئ و كذا عملية الت�شوير.

 R  مواقف	ال�شيارات	

العدد: 2 + جوانب الطربق

• ، غري كافية العدد: 7000	 القدرة اال�شتيعابية 

اأر�ض فارغة  + جوانب  •نوع مواقف ال�شيارات  	
الطربق  

•املنطقة املخ�ش�شة للأ�شخا�ض 	
R العدد :  1)موقف  ذوي االحتياجات اخلا�شة   

خا�ض(

متو�شطة • ال�شيانة والنظافة  	
اخلوا�ض +  املحت�شن  اجلهة املكلفة: 

  • R  العدد :  20	 وجود القمامات واحلاويات 

)اخلوا�ض(6  

• 	R  تفريغ القمامات واحلاويات 

• 	T وجود حاويات للعزل االنتقائي 

• 	T االإنارة 

تعليقات	واقرتاحات

يجب تهييئ اأماكن منا�شبة  خا�شة للأ�شخا�ض ذوي االحتياجات اخلا�شة مع 

توفري ظروف ملئمة للولوج اىل البحر

غري متوفر. الكورني�ش	

املعلومات	املل�شقة 3 .

• 	T ا�شم ال�شاطئ 

• 	T ت�شميم ال�شاطئ 

مفاتيح وا�شحة ومقروءة ، االإ�شارات  

• 	T اإعلن نتائج مراقبة جودة مياه ال�شباحة 

• اإعلن قواعد ال�شلوك والتوجيهات 	
T  )القرارات البلدية( 

• وجود ف�شاءات حممية على مقربة 	
T من ال�شاطئ 

• االإعلن عن برنامج االأن�شطة يف  	
T مو�شم اال�شطياف 

التعليقات	والقرتاحات

ت�شوير ناق�ض جدا.

املنطقة	الرملية. 4

دقيق +ح�شاة •نوع الرمل  	
  • 	R ولوجيات �شهلة وموؤمنة 

�رشورية ، غري كافية)اخلوا�ض(

• �رشورية 	T  مهابط منا�شبة 

نعم، الغابة وجود مناطق ح�شا�شة  

 • Rغري كافية ، العدد:6	 وجود القمامات و احلاويات 

مرة واحدة يف االأ �شبوع    • 	R تفريغ القمامات واحلاويات 

متو�شطة  • ال�شيانة والنظافة  	
 التنظيف يدوي ، ميكانيكيي

املحت�شن اجلهة املكلفة:  

متو�شط • تنظيف الولوجيات  	
اجلهة املكلفة: املحت�شن

 • 	T وجود خميم اأو مقطورات  

• 	T وجود حيوانات يف ال�شاطئ 

  • 	T وجود مباين على الرمال 

التفا�شيل: اأك�شاك من الق�شب

تعليقات	واقرتاحات

- تركيب االأك�شاك على الرمل بطريقة فو�شوية

- عمال النظافة يبدلون جمهودا ملمو�شا

.

التجهيزات 5 .

T مركز	الوقاية	املدنية	

• 	T مقر ال�رشطة والقوات امل�شاعدة... 

تهدارت 

معلومات	عامة 1 .

• ا�شم ال�شاطئ : تاهدارت	

• االإقليم اأو العمالة : عمالة	طنجة	ـ	اأ�شيـال	

تطوان	-	احل�شيمة • الوالية : جهة طنجة	– 	

• املحت�شن : ات�شالت	املغرب	

• امتداد ال�شاطئ : 3	كلم	

	م�شطافا	يف	 • الرتدد على ال�شاطئ : ما	بني	10000	و	15000	

اليوم

• اجلماعة: القروية	اأقوا�ش	بري�ش	

• تاريخ الزيارة : 09		/		08			/		2016	

الثالثة	و	الن�شف		بعد	الزوال	 • �شاعة الزيارة : 	
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تهدارت 

• 	T مركز االإ�شعافات االأولية 

موقف ال�شيارات  )اخلوا�ض( • مرافق النظافة  	
R املراحي�ض 

، • العدد : 1	 الرجال،  

• )معطل( العدد : 1	  الن�شاء :  

 R احلمامات الر�شا�شة 

R العدد : 3 )اخلوا�ض( يف الهواء الطلقة
  • 	R  تنظيف مرافق النظافة 

R  املراحي�ض 

R احلمامات الر�شا�شة 

• مرافق النظافة املخ�ش�شة للأ�شخا�ض 	
T ذوي االحتياجات اخلا�شة 

 • 	T مغا�شل االأرجل 

• 	T الربط ب�شبكة التطهري 

• مفرغة 	R حفر النفايات 

• )معطل( 	R نافورات املاء 

• R )اخلوا�ض( 	 وجود مظلت �شم�شية ثابتة 

• 	T حتديد املناطق 

تعليقات	واقرتاحات

�شاطئ بدون جتهيزات كافية

ال�شالمة. 6

•املوارد الب�رشية  	
• ، غري كاف R العدد :  5	 عدد امل�شعفني البحريني 

R  م�شلحة	الأمن	

القوات امل�شاعدة +الدرك ، كاف

•  )غري كاف( 	R توزيع امل�شعفني البحريني 

تعليقات	واقرتاحات

االمن دائم ولي�ض خمت�ض بال�شاطئ 

املعدات

• الراي�ت  	R االإ�شارة اإىل حالة البحر 

• جتهيزات امل�شعفني البحريني  	
اأبراج   1  ، ال�شفارات  1 /م.ب   ، االإنقاذ   2 عوامات  البدالت،  1/م.ب 

املراقبة: 

• 	T معدات خا�شة للإنقاذ 

T التغطية	ال�شحية 

• 	T الفريق الطبي 

 • 	T جتهيزات االإ�شعافات االأولية 

• 	T �شيارات االإ�شعاف 

		حفظ	ال�شحة

• 	T املراقبة ال�شحية 

تعليقات	واقرتاحات

 عدم كفاية  رجال االإنقاذ املتوفرين حاليا بال�شاطئ.

عدم وجود جتهيزات ال�شاطئ 

التن�شيط	والرتبية	البيئية	: 7 .

• 	T التن�شيط 

• 	T عر�ض ت�شميم ال�شاطئ 

• 	T الدوريات الريا�شية 

• 	T وجود املعار�ض وغريها  

• 	T وجود حديقة للألعاب 

T الرتبية	البيئية 

• حملة حت�شي�شية بال�رشاكة مع جمعيات 	
T اأو منظمات غري حكومية اأو جهات اأخرى 

تعليقات	واقرتاحات

غياب التن�شيط و التح�شي�ض البيئي 

التن�شيق	واللتزام 8 .

جزئي  •التن�شيق بني اجلماعة واملحت�شن  	

تعليقات	واقرتاحات

املحت�شن يهتم بالنظافة فقط

	احلالة	العامة	لل�شاطئ 

•م�شاكل ثانوية 	
�رشورة	تهيئة	مراآب	ال�شيارات	مع	التفكري	يف	دوي	الحتياجات	اخلا�شة:

: • م�شاكل مهمة 	

يجب حت�شني نظافة ال�شاطئ وتعزيز تنظيفه )حميط ال�شاطئ، املراآب و املنطقة 

الرملية لل�شاطئ(.

ي�شتوجب تزويد مرافق النظافة باملاء.

يجب تعزيز اأمن ال�شاطئ بتزويده باملوارد الب�رشية و التقنية االزمة ل�شمان 

اأمنه.

عدم وجود املل�شقات و علمات الت�شوير البحري. 

•اختلالت واأعمال يجب ت�شحيحها قبل بداية مو�شم اال�شطياف  	
 الزيادة يف املرافق ال�شحية للم�شطافني

االهتمام بالت�شوير و التح�شي�ض البيئي 

التفكري يف دوي االحتياجات اخلا�شة
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T ال، نقطة �شلبية T ال، نقطة اإيجابية  R نعم، نقطة �شلبية  R نعم، نقطة اإيجابية  هل املعيار كايف؟ 

	جهة	املحيط	الأطل�شي	ال�شمايل

متارة

معلومات	عامة 1 .

• ا�شم ال�شاطئ :	متارة	

• اجلماعة:	الهرهورة	

• االإقليم اأو العمالة : ال�شخريات	-		متارة	

• الوالية : جهة	الرباط	-	�شال	-	القنيطرة	

• الرتدد على ال�شاطئ:    7000-10000م�شطاف	يف	اليوم	

•  املحت�شن : البنك	املغربي	للتجارة	اخلارجية	

• امتداد ال�شاطئ : 0،4 كلم	

• نوع ال�شاطئ :	ح�رشي	

• اجلماعة: الهرهورة	

• تاريخ الزيارة : 30 / 07 / 2016	

	احلادية	ع�رشو	الن�شف	�شباحا	 • �شاعة الزيارة : 	

حميط	ال�شاطئ 2 .

جيدة •ال�شيانة والنظافة  	
• 	T وجود م�شاحات  خ�رشاء 

متو�شط • الت�شوير  	
متو�شط •ال�شيانة والنظافة  	

• 	T االأن�شطة امللوثة 

• R كافية ، العدد :10	 وجود القمامات واحلاويات 

• 	R  تفريغ القمامات واحلاويات 

مرة واحدة يف اليوم )و ح�شب االحتياج( 

تعليقات	واقرتاحات

حميط ال�شاطئ نظيف و منظم.

 R  مواقف	ال�شيارات	

العدد: 2  ،قريب من ال�شاطئ ، الركن طول الطريق

غري كافية •القدرة اال�شتيعابية  	
• جانب الطريق  	 نوع مواقف ال�شيارات 

•املنطقة املخ�ش�شة للأ�شخا�ض 	
 T ذوي االحتياجات اخلا�شة   

متو�شطة • ال�شيانة والنظافة  	
اجلماعة اجلهة املكلفة: 

  • R غري كافية، العدد :10	 وجود القمامات واحلاويات 

• 	R  تفريغ القمامات واحلاويات 

مرة واحدة يف اليوم )و ح�شب االحتياج(  

• 	T وجود حاويات للعزل االنتقائي 

• 	T االإنارة 

تعليقات	واقرتاحات

مواقف ال�شيارات ذات قدرة ا�شتيعابية ناق�شة ب�شبب املباين املحيطة

موجود الكورني�ش	

• 	T وجود مركز للإر�شادات 

• R العدد :1	 وجود اأك�شاك 

• R كافية، العدد :20	 وجود قمامات وحاويات 

• 	R تفريغ القمامات واحلاويات 

مرة واحدة يف اليوم  

اجلهة املكلفة :  اجلماعة +  )اوزون(  

• 	T وجود حاويات للعزل االنتقائي  

جيدة • ال�شيانة والنظافة  	
اجلهة املكلفة :  اجلماعة +  )اوزون(

متو�شطة •املعلومات و الت�شوير   	

متو�شطة •�شيانة واجهات املباين  	
• 	R االإنارة 

تعليقات	و	اقرتاحات

كورني�ض جمهز مع وجود باعة متجولني واأك�شاك قارين و غري منظمني 

املعلومات	املل�شقة 3 .

• 	R ا�شم ال�شاطئ 

• 	R ت�شميم ال�شاطئ 

مفاتيح وا�شحة ومقروءة ، االإ�شارات  

• 	R اإعلن نتائج مراقبة جودة مياه ال�شباحة 

• اإعلن قواعد ال�شلوك والتوجيهات 	
R  )القرارات البلدية( 

• وجود ف�شاءات حممية على مقربة 	
T من ال�شاطئ 

• االإعلن عن برنامج االأن�شطة يف  	
R قرية الرتفيه اوزون  مو�شم اال�شطياف 

للبيئة واخلدمات 

التعليقات	والقرتاحات

يجب التفكري يف حت�شني جودة االإر�شادات و املعلومات املل�شقة

املنطقة	الرملية. 4

دقيق •نوع الرمل  	
  • R العدد:4	 ولوجيات �شهلة وموؤمنة 

• �رشورية 	R  مهابط منا�شبة 

T �رشورية ممرات 

• ال	 وجود مناطق ح�شا�شة  

 • Rغري كافية ، العدد:30	 وجود القمامات و احلاويات 

• 	R  تفريغ القمامات واحلاويات 

مرة واحدة يف اليوم )وعند ال�رشورة(

اجلماعة •اجلهة املكلفة:   	
جيدة  • ال�شيانة والنظافة  	

 التنظيف يدوي ، ميكانيكيي

اجلهة املكلفة: اجلماعة ، املحت�شن ، ) اخلوا�ض : اأوزون( 

متو�شط • تنظيف الولوجيات  	
اجلماعة اجلهة املكلفة:  

 • 	T وجود خميم اأو مقطورات  

• 	T وجود حيوانات يف ال�شاطئ 

• 	T وجود مباين على الرمال 
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متارة

تعليقات	واقرتاحات

جمهودات ملمو�شة يف جمال النظافة

التجهيزات 5 .

R :متو�شطة مركز	الوقاية	املدنية	

• جيدة 	R مقر ال�رشطة والقوات امل�شاعدة... 

• جيدة 	R مركز االإ�شعافات االأولية 

املوقع :الكورني�ض • مرافق النظافة  	
R املراحي�ض 

، غري كافية • العدد : 3	 الرجال،  

• غري كافية العدد : 3	  الن�شاء :  

R احلمامات الر�شا�شة 

، غري كافية • الرجال،  العدد : 3	

• غري كافية الن�شاء :  العدد : 3	

 • 	R  تنظيف مرافق النظافة 

متو�شط  املراحي�ض 

متو�شط  احلمامات الر�شا�شة 

اخلوا�ض   اجلهة املكلفة: 

 مرافق النظافة املخ�ش�شة للأ�شخا�ض

T ذوي االحتياجات اخلا�شة 

 • 	T مغا�شل االأرجل 

• 	T الربط ب�شبكة التطهري 

• مفرغة 	R حفر النفايات 

• R العدد : 1	 نافورات املاء 

• 	T وجود مظلت �شم�شية ثابتة 

• ممرات الولوج 	R حتديد املناطق 

تعليقات	واقرتاحات

يجب النظر يف و�شع املرافق اخلا�شة باالأفراد ذوي االإاحتياجات اخلا�شة 

ال�شالمة. 6

•املوارد الب�رشية  	
• 	 R  عدد امل�شعفني البحريني 

مو�شمي + 1 عن�رش الوقاية املدنية  14"
غري كاف يف اوقات الذروة 

R  م�شلحة	الأمن	

القوات امل�شاعدة +الدرك دورية خمتلطة +دوريتني من الدرك يف اليوم + 

مراقبة ليلية ، كاف

جيد  •توزيع امل�شعفني البحريني  	
تعليقات	واقرتاحات

اأمن متوفر وم�شيطر عيه حتي اأثناء الليل و اأثنا ال�شهرات الكربي املنظمة على 

ال�شاطئ طيلة مو�شم ال�شيف 

املعدات

• الراي�ت  	R االإ�شارة اإىل حالة البحر 

• جتهيزات امل�شعفني البحريني  	
 ، املجادف   4، ال�شفارات  1 /م.ب   ، االإنقاذ  9 عوامات  البدالت،  2/م.ب 

اأبراج املراقبة: 1 بدون مظلت �شم�شية 

زودياك + لوحة •معدات خا�شة للإنقاذ  	

T التغطية	ال�شحية 

• )طبيب داخلي(/  	R 02 الفريق الطبي 

ا�شبوع

وزارة ال�شحة •االنتماء :  	
• ك�فية 	R جتهيزات االإ�شعافات االأولية 

•املعدات : امل�شماع ، ميزان احلرارة الطبي ، علبة للجراحات ال�شغرية من  	
االنوك�ض ، الغطاء الواقي )�شويف( ، �رشير طبي

•االأدوات امل�شتهلكة:اأنابيب احلقن املتوا�شل ، حمقنة ذات ا�شتعمال واحد  	
�شمادات ، �شبارادرا مثقبة  ، القطن املا�ض

•املنتجات ال�شيدلية 	
R ك�فية   املواد املطهرة 

T املواد املبنجة   

R ك�فية   اأدوية امل�شتعجلت:    

ا�شتعمال �شيارة ا�شعاف  •�شيارات االإ�شعاف  	
الوقاية الدنية

الهاتف النقال  •و�شائل االت�شال  	
		حفظ	ال�شحة

• 	T املراقبة ال�شحية 

تعليقات	واقرتاحات

املركز ال�شحي يف حالة جيدة

التن�شيط	والرتبية	البيئية	: 7 .

• 	R التن�شيط 

• 	R عر�ض ت�شميم ال�شاطئ 

• 	R الدوريات الريا�شية 

• 	R وجود املعار�ض وغريها  

• 	R وجود حديقة للألعاب 

R الرتبية	البيئية 

• حملة حت�شي�شية بال�رشاكة مع جمعيات 	
R اأو منظمات غري حكومية اأو جهات اأخرى 

راديو ال�شاطئ و التن�شيط  و التح�شي�ض) قرية الرتفيه اوزون للبيئة   

واخلدمات( 

تعليقات	واقرتاحات

مطلوب جمهودات اأكرثيف جمال التن�شيط  و التح�شي�ض البيئي

التن�شيق	واللتزام 8 .

جزئي  •التن�شيق بني اجلماعة واملحت�شن  	
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متارة

تعليقات	واقرتاحات

مطلوب جمهودات اأكرث من اجلماعة و املحت�شن

	احلالة	العامة	لل�شاطئ

• 	R العدد االأق�شى للمعايري املحرتمة  

•احلالة العامة لل�شاطئالعدد االأق�شى 	
 R  للمعايري املحرتمة  

•م�شاكل مهمة )عدة معايري مل يتم احرتامها(  	
ما	هي	:

الت�شوير واملل�شقات

تعزيزالنظافة

 �رشورة تنظيم االأك�شاك واملطاعم وكذا الباعة املتجولني

كراء املظلت

تعزيزاملرافق ال�شحية 

تعزيزمواقف ال�شيارات

التفكري يف اال�شخا�ض ذوي االحتياجات اخلا�شة 

جتديد مقر الوقاية املدنية 

اختاللت	واأعمال	يجب	ت�شحيحها	قبل	بداية	مو�شم	ال�شطياف	

تهياأة مواقف لل�شيارات

ت�شهيل الو�شول بو�شع املمرات املنا�شب للم�شطافني من الكورني�ض اإىل 

ال�شاطئ ، وخا�شة بالن�شبة للأ�شخا�ض ذوي االحتياجات اخلا�شة 

 ن�رش نتائج جودة مياه اال�شتحمام 

تعزيز التنظيف وال�شيانة

جتديد مقر الوقاية املدنية 

الت�شويرواملل�شقات ، دعوة املنظمات غري احلكومية واجلمعيات لتقدمي دورات 

واأورا�ض يف التوعية والتح�شي�ض  والرتبية البيئية وتدبيري النفايات 

العناوين	وم�شادر	املعلومات	:

اال�شم والن�شب:  طارق)اجلماعة(  

الهاتف :  0661197855  

اال�شم والن�شب:  الع�رشي )اجلماعة(  

الهاتف :  0661555482  
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T ال، نقطة �شلبية T ال، نقطة اإيجابية  R نعم، نقطة �شلبية  R نعم، نقطة اإيجابية  هل املعيار كايف؟ 

الدار البيضاء

بـاقـاسمصــول

الغابة الدبلواسية

رأس الرمل

بـريش

أصيــال املدينة الزرقاء

سيـدي قـاسم

مهديةموالي بوسلهام
األممسال

العرائش

ميامي

 األميراالت
جبيلة

الوليدية

احلوزية

الرباط - حسان

سيدي عابداجلديدة

سيدي بوزيد

واد مرزكزناتة الكبرى

لالمرمي

داهومي

مانسمان
سابليت

بالوما -والد حممون
عني الذئاب

فالدور الكبير 

كونطر بوندي

سيد العابد
الرمال الذهبية

الهرهورة
كيفيل

  متارة

سيدي رحال

 احملمدية

شاطئ الصخيرات
مدام شوالبوزنيقة

اجلديدة

احملمديةمتارة

الرباط

طنجة

رميالت

سيدي مغيت 

تاحدارت

أشكار

احملمدية

	جهة	املحيط	الأطل�شي	ال�شمايل

الكبري فالدور 

معلومات	عامة 1 .

• ا�شم ال�شاطئ :	فالدور	الكبري	

• االإقليم اأو العمالة : ال�شخريات	-		متارة	

• الوالية : جهة	الرباط	�شال	-	القنيطرة	

• الرتدد على ال�شاطئ 3000	م�شطاف	يف	اليوم	

•  املحت�شن : البنك	املغربي	للتجارة	اخلارجية	

• امتداد ال�شاطئ : 0،5 كلم	

• نوع ال�شاطئ :	ح�رشي	

• اجلماعة: الهرهورة	

• تاريخ الزيارة : 28/70/2016	

	الثالثة	بعد	الزوال • �شاعة الزيارة : 	

حميط	ال�شاطئ 2 .

متو�شطة •ال�شيانة والنظافة  	
• 	T وجود م�شاحات  خ�رشاء 

ناق�ض  • الت�شوير  	
• 	T االأن�شطة امللوثة 

• R غري كافية ، العدد :4	 وجود القمامات واحلاويات 

• 	R تفريغ القمامات واحلاويات 

مرة واحدة يف اليوم )ح�شب االحتياج(   

تعليقات	واقرتاحات

الت�شوير ناق�ض

يجب تقوية ال�شيانة والنظافة.

 R  مواقف	ال�شيارات	

العدد: 1 ،قريب من ال�شاطئ    

• غري كافية ، العدد: 200	 القدرة اال�شتيعابية 

• اأر�ض فارغة 	 نوع مواقف ال�شيارات 

•املنطقة املخ�ش�شة للأ�شخا�ض 	
 T ذوي االحتياجات اخلا�شة   

جيدة • ال�شيانة والنظافة  	
اجلهة املكلفة: اجلماعة

• R العدد : 1	 وجود القمامات واحلاويات 

• 	R  تفريغ القمامات واحلاويات 

مرة واحدة يف اليوم )و ح�شب االحتياج(  

• 	T وجود حاويات للعزل االنتقائي  

• 	T االإنارة 

تعليقات	واقرتاحات

يجب تهيئة املوقف و تخ�شي�ض اأماكن للأ�شخا�ض ذوي االحتياجات اخلا�شة

و االإنارة

طاقة ا�شتيعابية غري كافية

غري متوفر الكورني�ش	

املعلومات	املل�شقة 3 .

• 	R ا�شم ال�شاطئ 

• 	R  ت�شميم ال�شاطئ 

مفاتيح وا�شحة ومقروءة ، االإ�شارات

• اللوحة 	R اإعلن نتائج مراقبة جودة مياه ال�شباحة 

•مكان االإعلن عن نتائج مراقبة جودة 	

R مياه ال�شباحة      

• اإعلن قواعد ال�شلوك والتوجيهات 	
R  )القرارات البلدية( 

• وجود ف�شاءات حممية على مقربة 	
T  من ال�شاطئ 

• االإعلن عن برنامج االأن�شطة يف  	
T مو�شم اال�شطياف 

التعليقات	والقرتاحات

املعلومات املل�شقة ناق�شة..

املنطقة	الرملية. 4

دقيق •نوع الرمل  	
 • 	T ولوجيات �شهلة وموؤمنة 

• الولوجيات املخ�ش�شة للأ�شخا�ض 	
T   ذوي االحتياجات اخلا�شة 

T �رشورية  مهابط منا�شبة 

T �رشورية ولوجي�ت 

• ال	 وجود مناطق ح�شا�شة  

 • Rغري كافية ، العدد:15	 وجود القمامات و احلاويات 

• 	R  تفريغ القمامات واحلاويات 

مرة واحدة يف اليوم )ح�شب االحتياج(

متو�شطة • ال�شيانة والنظافة  	
اخلوا�ض  )اوزون(  اجلهة املكلفة  

نوع التنظيف : يدوي و ميكانيكي )مرة كل 3 اأيام(

متو�شط • تنظيف الولوجيات  	
اخلوا�ض  )اوزون( اجلهة املكلفة  

 • 	T وجود خميم اأو مقطورات  

• 	T وجود حيوانات يف ال�شاطئ 

• 	T وجود مباين على الرمال 
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الكبري فالدور 

تعليقات	واقرتاحات

غياب الولوجيات املخ�ش�شة للأ�شخا�ض ذوي االحتياجات اخلا�شة

�رشورة جتهيز ال�شاطئ بقمامات وحاويات اإ�شافية 

يجب تقوية ال�شيانة والنظافة

وجود اأك�شاك غري منظمة يف املنطقة الرملية

مهابط وعرة

التجهيزات 5 .

T مركز	الوقاية	املدنية	

• الدرك امللكي ، جيدة 	R مقر ال�رشطة والقوات امل�شاعدة 

• 	T مركز االإ�شعافات االأولية 

• 	R مرافق النظافة 

املنطقة اخللفية : مطعم •املوقع :  	

R املراحي�ش 

، غري كافية • العدد : 2	 الرجال، 

، غري كافية • العدد : 2	 الن�شاء : 

R احلمامات	الر�شا�شة	

، غري كافية • العدد : 3	 الرجال: 

، غري كافية • العدد : 3	 الن�شاء : 

 R تنظيف	مرافق	النظافة	

جيد •املراحي�ض  	
جيد •احلمامات الر�شا�شة  	

اخلوا�ض •اجلهة املكلفة  	
•مرافق النظافة املخ�ش�شة للأ�شخا�ض 	

• 	T ذوي االحتياجات اخلا�شة 

 • 	T مغا�شل االأرجل 

• 	T الربط ب�شبكة التطهري 

• مفرغة 	R حفر النفايات 

• 	T نافورات املاء 

• 	T وجود مظلت �شم�شية ثابتة 

• 	R حتديد املناطق 

تعليقات	واقرتاحات

عدم وجود مقر الوقاية املدنية

وجوب اإ�شافة مرافق النظافة 

غياب التجهيزات املخ�ش�شة للأ�شخا�ض ذوي االحتياجات اخلا�شة.

ال�شالمة. 6

•املوارد الب�رشية  	
• وم،  R العدد:  6 + 1	 عدد امل�شعفني البحريني 

غريكاف

R  م�شلحة	الأمن	

الدرك 8، كاف

جيد  •توزيع امل�شعفني البحريني  	
تعليقات	واقرتاحات

�شاطئ موؤمن. 

	املعدات

 • 	T  االإ�شارة اإىل حالة البحر 

• جتهيزات امل�شعفني البحريني  	
 2 االإنقاذ،  االإنقاذ،2 �شدريات  2 عوامات  م�شعف بحري،  لكل  البدالت   2

ال�شفارات ،4 املجادف   

اأبراج املراقبة:  بدون مظلت �شم�شية1   

• 	T معدات خا�شة للإنقاذ 

التغطية	ال�شحية 

• 	T الفريق الطبي 

• 	T جتهيزات االإ�شعافات االأولية 

• 	T �شيارات االإ�شعاف 

حفظ	ال�شحة

• 	T املراقبة ال�شحية 

تعليقات	واقرتاحات

وجوب توفري معدات خا�شة للإنقاذ

جتهيزات �شلمة اإ�شافية مرغوب فيها  :لوحات ومناظري

انعدام االإ�شعافات االأولية

غياب بع�ض و�شائل ال�رشورية للإغاثة 

التن�شيط	والرتبية	البيئية	: 7 .

	 التن�شيط	

 • 	T عر�ض ت�شميم ال�شاطئ 

• 	T الدوريات الريا�شية 

• 	T وجود املعار�ض وغريها  

• 	T وجود حديقة للألعاب 

T الرتبية	البيئية	

• حملة حت�شي�شية بال�رشاكة مع جمعيات 	
T  اأو منظمات غري حكومية اأو جهات اأخرى 

ا�شم احلملة )اأو احلملت( : الرتبية البيئية
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الكبري فالدور 

	تعليقات	واقرتاحات

غياب االأن�شطة ب�شاطئ فالدور الكبري

التن�شيق	واللتزام 8 .

جزئي  •التن�شيق بني اجلماعة واملحت�شن  	

تعليقات	واقرتاحات

يجب التفكري يف جلنة ال�شاطئ

	احلالة	العامة	لل�شاطئ

م�شاكل	مهمة	)عدة	معايري	مل	يتم	احرتامها(	

نق�ض الت�شوير

ال�شيانة والنظافة متو�شطة

جتهيزات ال�شلمة غري كافية

وجود االك�شاك على الرمال  

م�شاكل	مهمة	)عدة	معايري	مل	يتم	احرتامها(

غياب الولوجيات املخ�ش�شة للأ�شخا�ض ذوي االحتياجات اخلا�شة

غياب التجهيزات املخ�ش�شة للأ�شخا�ض ذوي االحتياجات اخلا�شة

مرافق النظافة غري كافية

غياب معدات االإنقاذ

عدم وجود مقر الوقاية املدنية

م�شاكل	تتعلق	بالتن�شيق	يجب	حلها

اختلالت واأعمال يجب ت�شحيحها قبل بداية مو�شم اال�شطياف   

وجوب توفريالولوجيات و التجهيزات املخ�ش�شة للأ�شخا�ض ذوي   

االحتياجات اخلا�شة

�رشورة جتهيز ال�شاطئ بقمامات وحاويات اإ�شافية   

وجوب توفري معدات خا�شة للإنقاذ  

وجوب توفري مقر الوقاية املدنية  

وجوب اإ�شافة مرافق النظافة   

تقوية ال�شيانة والنظافة  

العناوين	وم�شادر	املعلومات	:

�شعاد داين   -)عمالة متارة( اال�شم والن�شب :   

الهاتف :  0664612504 

عبد الكرمي  - بلدية هرهورة اال�شم والن�شب : 

الهاتف :  0661635075 
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	جهة	املحيط	الأطل�شي	ال�شمايل

جتهيزات	املنطقة	اخللفية	لل�شاطئ 2 .

املنطقة	اخللفية	لل�شاطئ	

• متو�شط	 الت�شوير 

•وجود القمامات واحلاويات  	
غري ذلك :  •وجود مناطق ح�شا�شة  	

•وجود املعار�ض وغريها  	
• العدد:	 وجود خميم اأو مقطورات 

• 	R االأن�شطة امللوثة 

 • ناق�شة	 ال�شيانة والنظافة 

تعليقات	واقرتاحات

املنطقة اخللفية لل�شاطئ غري جمهزة

• نعم، العدد: 1	 مواقف ال�شيارات 

ناق�ض •الت�شوير  	
قريب من ال�شاطئ •نوع مواقف ال�شيارات  	

اأر�ض حمددة، غري كاف   

•املنطقة املخ�ش�شة للأ�شخا�ض 	
T ذوي االحتياجات اخلا�شة   

• 	T وجود القمامات واحلاويات 

• 	T االإنارة 

تعليقات	واقرتاحات

• وقوف ال�شيارات بجانب الطريق.	

T الكورني�ش	

جتهيزات	ال�شاطئ. 3

R العدد: 1 ولوجيات	�شهلة	وموؤمنة	

ناق�شة •ال�شيانة والنظافة  	
•الولوجيات املخ�ش�شة للأ�شخا�ض 	

R العدد: 1 ذوي االحتياجات اخلا�شة   

R مهابط منا�شبة    

R ولوجيات )املمرات اخل�شبية(   

تعليقات	و	اقرتاحات

يجب اعادة النظر يف طريقة و �شع الولوجيات لل�شخا�ض دوي االحتياجات 

اخلا�شة .

احلمامات	الر�شا�شة

، غري كافية • العدد: 2	 للرجال 

، غري كافية • العدد: 2	 للن�شاء 

عمومي •نوعية احلمامات الر�شا�شة  	
• 	R جمانا 

متحرك •نوعية املبنى   	
فوق الرمال •املوقع   	

• 	T نافورات املاء 

• 	T مغا�شل االأرجل 

• 	T الربط ب�شبكة التطهري 

متو�شطة •احلالة العامة للحمامات الر�شا�شة  	
• 	T احلمامات الر�شا�شة خم�ش�شة 

العدد: للأ�شخا�ض ذوي االحتياجات اخلا�شة   

تعليقات	و	اقرتاحات

يجب �شيانة احلمامات و الر�شا�شات املو�شوعة بالهواء الطلق

R مرافق	النظافة	

، غري كافية • العدد: 1	 للرجال 

• العدد: 1، غري كافية	 للن�شاء 

عمومي •نوعية مرافق النظافة  	
متحرك •نوعية املبنى  	

فوق الرمال •املوقع   	
• 	T الربط ب�شبكة التطهري 

متو�شطة •احلالة العامة ملرافق النظافة  	
•مرافق النظافة خم�ش�شة للأ�شخا�ض 	

R العدد: 1 ذوي االحتياجات اخلا�شة   

تعليقات	و	اقرتاحات

مرافق النظافة مغلقة.

املنطقة	الرملية

دقيق •نوع الرمل  	
العدد: مرة واحدة يف  • 	 R وجود القمامات و احلاويات 

اليوم

• R العدد: 15+	 وجود مظلت �شم�شية ثابتة: 

القطاع اخلا�ض •مت و�شعها من طرف  	
• 	T وجود مباين على الرمال 

• 	T وجود مناطق ح�شا�شة  

مــيامـي

معلومات	عامة 1 .

• ا�شم ال�شاطئ : مــيامـي	

• االإقليم اأو العمالة : العرائ�ش		

• الوالية : جهة	طنجة-	تطوان-	احل�شيمة	

• املحت�شن : القر�ش	الفالحي	

• امتداد ال�شاطئ : 0,25	كلم	

• الرتدد على ال�شاطئ : 1.400	م�شطاف	يف	اليوم	

• نوع ال�شاطئ : ح�رشي	

• اجلماعة: العرائ�ش	

• تاريخ الزيارة : 20/07/2016	و	22/07/2016	

العا�رشة	�شباحا • �شاعة الزيارة : 	
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مــيامـي

• 	R وجود حيوانات يف ال�شاطئ 

تعليقات	واقرتاحات

املنطقة الرملية ناق�شة النظافة.

وجود كلب �شالة على ال�شاطئ

البحر 

ب  •جودة مياه ال�شباحة  	
• 	T حتديد املناطق 

تعليقات	واقرتاحات

نتائج مراقبة جودة مياه ال�شباحة غري مل�شقة.

ال�شيانة	و	النظافة. 4

اجلماعة اجلهة	املكلفة	

ناق�ض •تنظيف اجلهة اخللفية لل�شاطئ  	
ناق�ض •تنظيف مواقف ال�شيارات  	
ناق�ض •تنظيف الف�شاءات اخل�رشاء  	
ناق�ض •تنظيف الولوجيات  	

ناق�ض، يدوي •تنظيف الرمال  	
• 	4 عدد القمامات: 

•وجود حاويات للعزل االنتقائي  	
مرة واحدة يف اليوم •تفريغ القمامات  	

تعليقات	واقرتاحات

نظافة ال�شاطئ ناق�شة،

  �شوى عاملني لنظافة مكلفني بال�شاطئ واملنطقة اخللفية لل�شاطئ.

يجب القيام بنظافة ال�شاطئ يف ال�شباح قبل ولوج امل�شطافني.

كما يجب اي�شا القيام بنظافة الغابة املوجودة باملنطقة اخللفية 

R �شيانة	التجهيزات	

املحت�شن •املرافق ال�شحية للرجال  	
املحت�شن •املرافق ال�شحية للن�شاء  	

اجلماعة •احلمامات الر�شا�شة للرجال  	
اجلماعة •احلمامات الر�شا�شة للن�شاء  	

تعليقات	واقرتاحات

املرافق ال�شحية واحلمامات مغلقة

ال�شالمة. 5

T مركز	الوقاية	املدنية	

• موجود خلل  م�شعف 1	 املوارد الب�رشية ـ عدد امل�شعفني البحريني 

الزيارة

• 	T االإ�شارة اإىل حالة البحر 

البدالت، عوامات االإنقاذ،  •جتهيزات امل�شعفني البحريني  	
اأبراج املراقبة

• الهاتف النقال	 و�شائل االت�شال 

ال�رشطة، القوات امل�شاعدة م�شلحة	الأمن	

معدات اأخرى:  •معدات خا�شة للإنقاذ  	
الهاتف النقال •و�شائل االت�شال  	

T مركز	الإ�شعافات	الأولية	

• 	T �شيارات االإ�شعاف 

املعلومات	املل�شقة 6 .

T اللوحة	الرئي�شية	

• 	T ا�شم ال�شاطئ 

• 	T ت�شميم ال�شاطئ 

• 	T وجود ف�شاءات حممية على مقربة من ال�شاطئ 

• 	T اإعلن نتائج مراقبة جودة مياه ال�شباحة 

•اإعلن قواعد ال�شلوك والتوجيهات 	
T )القرارات البلدية(   

•االإعلن عن برنامج االأن�شطة 	
T يف مو�شم اال�شطياف   

التعليقات	والقرتاحات

يجب و�شع اللوحة الرئي�شية ت�شتجيب اىل معايري املطلوبة من طرف موؤ�ش�شة حممد 

ال�شاد�ض حلماية البيئة .

التن�شيط	والرتبية	البيئية	: 7 .

• 	T التن�شيط 

• 	T عر�ض ت�شميم ال�شاطئ 

•حملة حت�شي�شية بال�رشاكة مع جمعيات 	
T اأو منظمات غري حكومية    

تعليقات	واقرتاحات

عدم وجود برنامج التن�شيط والتح�شي�ض والرتبية البيئية

التن�شيق	واللتزام 8 .

جزئي •التن�شيق بني اجلماعة واملحت�شن  	
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مــيامـي

احلالة	العامة	لل�شاطئ 9 .

•م�شاكل ثانوية : 	
نظرا مل�شاحة ال�شاطئ وعدد الوافدين عليه يجب:

تقوية نظافة هذا ال�شاطئ  

و�شع برنامج عمل للتح�شي�ض و الرتبية على التنمية امل�شتدامة لفائدة امل�شطافني ؛

و �شع تدبري جيد الأن�شطة التجارية: املقاهي املوجودة على ال�شاطئ.

•م�شاكل مهمة : 	
النظافة

ال�شي�نة

التدبري
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T ال، نقطة �شلبية T ال، نقطة اإيجابية  R نعم، نقطة �شلبية  R نعم، نقطة اإيجابية  هل املعيار كايف؟ 

 جهة اجلنوب

جتهيزات	املنطقة	اخللفية	لل�شاطئ 2 .

R مهي�أة املنطقة	اخللفية	لل�شاطئ	

جيد •الت�شوير  	
R ت�شوير الطريق    

R ت�شوير عند مدخل ال�شاطئ 

• 	R وجود القمامات واحلاويات 

 • 	T وجود مناطق ح�شا�شة 

• 	T  وجود املعار�ض وغريها 

مت نقل جميع االأن�شطة الرتفيهية اإىل اجلهة اخللفية لل�شاطئ

• 	T وجود خميم اأو مقطورات 

• 	T االأن�شطة امللوثة 

تعليقات	واقرتاحات

املنطقة اخللفية لل�شاطئ معتنى بها ب�شكل جيد. يتم القيام باأعمال التنظيف  •	
على مدار اليوم نظرا للتوافد الكبري الذي يعرفه ال�شاطئ

R العدد: 4 مواقف	ال�شيارات	

جيد •الت�شوير  	
قريب من ال�شاطئ ، مهياأ •نوع مواقف ال�شيارات  	

•املنطقة املخ�ش�شة للأ�شخا�ض 	
 R ذوي االحتياجات اخلا�شة    

تواجد موقفني لل�شيارات  عدد االأماكن:  

بقدرة ا�شتيعابية تفوق 900 �شيارة

• يف كل موقف   	2( 8 املنطقة املخ�ش�شة للأ�شخا�ض 

لل�شيارات(   

 ذوي االحتياجات اخلا�شة 

• 	R وجود القمامات واحلاويات 

• 	R االإنارة 

تعليقات	واقرتاحات

مواقف ال�شيارات معتنى بها ب�شكل جيد

موجود الكورني�ش	

جيدة •ال�شيانة والنظافة  	
جيدة •�شيانة واجهات املباين  	

• حديقة ، ف�شاءات  	R وجود ف�شاءات خ�رشاء 

ديكورية

متو�شطة •ال�شيانة  	
جيدة •املعلومات و الت�شوير   	

• 	T وجود مركز للإر�شادات 

• 	R وجود اأك�شاك 

• 	R وجود قمامات وحاويات 

• 	R االإنارة 

تعليقات	و	اقرتاحات

قامت اجلماعة باإن�شاء معر�ض للكتاب ومعر�ض للر�شم و النحت •	

جتهيزات	ال�شاطئ. 3

R العدد: 300 ولوجيات	�شهلة	وموؤمنة	

جيدة •ال�شيانة والنظافة  	
•الولوجيات املخ�ش�شة للأ�شخا�ض 	

 R ذوي االحتياجات اخلا�شة   

R مهابط منا�شبة    

• 	R ولوجيات )املمرات اخل�شبية( 

تعليقات	و	اقرتاحات

يجب اأن تكون االألواح اخل�شبية املعدة للمرور اأكرث تنظيما وترتيبا لتح�شني وت�شهيل 

ولوج االأ�شخا�ض ذوي االحتياجات اخلا�شة.

و�شعت اجلماعة يف كل مدخل الفتة للتح�شي�ض والرتبية البيئية )النظافة، انبعاثات 

الغازات الدفيئة....(

R احلمامات	الر�شا�شة	

• ك�فية العدد: 5	 للرجال 

• ك�فية العدد: 5	 للن�شاء 

عمومي •نوعية احلمامات الر�شا�شة  	
• ال	 جمانا 

قار  •نوعية املبنى   	
الكورني�ض •املوقع   	

• 	R نافورات املاء 

• 	T مغا�شل االأرجل 

• 	R الربط ب�شبكة التطهري 

متو�شطة •احلالة العامة للحمامات الر�شا�شة  	
•احلمامات الر�شا�شة خم�ش�شة 	

T للأ�شخا�ض ذوي االحتياجات اخلا�شة   

R مرافق	النظافة	

• ك�فية العدد: 21	 للرجال 

• العدد: 21 ك�فية	 للن�شاء 

عمومي •نوعية مرافق النظافة  	

اأكادير

معلومات	عامة 1 .

• ا�شم ال�شاطئ : اأكادير	

• االإقليم اأو العمالة : اإقليم	اأكادير	اإداوتانان	

• الوالية : جهة	�شو�ش	ما�شة	درعة	

• املحت�شن :  بدون	

• امتداد ال�شاطئ : 9	كلم	

• الرتدد على ال�شاطئ : 70000	م�شطافا	يف	اليوم	

• نوع ال�شاطئ : ح�رشي	

• اجلماعة: اجلماعة	احل�رشية	لأكادير	

• تاريخ الزيارة : 18	غ�شت	2016	

• �شاعة الزيارة : 15:30	
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اأكادير

• ال	 جمانا 

قار •نوعية املبنى  	
الكورني�ض •املوقع   	

• 	R الربط ب�شبكة التطهري 

متو�شطة •احلالة العامة ملرافق النظافة  	
•مرافق النظافة خم�ش�شة للأ�شخا�ض 	

R ذوي االحتياجات اخلا�شة   

تعليقات	و	اقرتاحات

نظرا للتوافد الكبري الذي يعرفه ال�شاطئ ينبغي ال�شهر على اإدارة و �شيانة مرافق 

النظافة.

املنطقة	الرملية

دقيق •نوع الرمل  	
• 	R وجود القمامات و احلاويات 

• 	R وجود مظلت �شم�شية ثابتة: 

• مت و�شعها من طرف  	
القطاع اخلا�ض : ف�شاءات حمجوزة من قبل الفنادق

• 	T وجود مباين على الرمال 

• نعم كثبان رملية 	 وجود مناطق ح�شا�شة  

• 	T وجود حيوانات يف ال�شاطئ 

تعليقات	واقرتاحات

حتتاج املنطقة الرملية لتنظيف اأكرث خا�شة املنطقة االأكرث ازدحاما املتمركزة و�شط 

ال�ش�طئ

البحر 

اأ ، ب •جودة مياه ال�شباحة  	
 • 	R  حتديد املناطق 

R ممرات الولوج 

• 	T هل يتم احرتامه؟ 

تعليقات	واقرتاحات

يجب حتيني نتائج جودة مياه اال�شتحمام. •	

ال�شيانة	و	النظافة. 4

اجلماعة اجلهة	املكلفة	

متو�شط •تنظيف اجلهة اخللفية لل�شاطئ  	
• فمامة على الكوني�ض عدد القمامات:  160	

متو�شط • تنظيف مواقف ال�شيارات  	

عدد القمامات:  13

متو�شط •تنظيف الف�شاءات اخل�رشاء  	
متو�شط •تنظيف الولوجيات  	

متو�شط ، يدوي ، ميكانيكيي •تنظيف الرمال  	
• 	154 عدد القمامات: 

• 	R  وجود حاويات للعزل االنتقائي 

 البل�شيك، اخلبز، لورق والورق املقوى 

و�شعت اجلماعة �شناديق كبرية على �شكل �شباك حديدة جلمع 

البل�شتيكية القنينات 

مرة واحدة يف اليوم •تفريغ القمامات  	
تعليقات	واقرتاحات

رغم املجهودات املبذولة من قبل اجلماعة )لوحات حت�شي�ض امل�شطافني باأهمية 

احرتام البيئة على م�شتوى جميع املداخل، تثبيت القمامات، جرارات للتنظيف 

والنقل(، يبقى من ال�رشوري م�شاعفة اجلهود فيم يخ�ض تنظيف ال�شاطئ ونظرا للتوافد 

الهائل الذي يعرفه ال�شاطئ من قبل امل�شطافني.

R �شيانة	التجهيزات	

متو�شط •املرافق ال�شحية للرجال  	
متو�شط • املرافق ال�شحية للن�شاء  	

اجلماعة جلهة املكلفة: 

متو�شط •احلمامات الر�شا�شة للرجال  	
متو�شط • احلمامات الر�شا�شة للن�شاء  	

اجلماعة جلهة املكلفة: 

تعليقات	واقرتاحات

يجبا ال�شهر على �شيانة املرافق ال�شحية.

ال�شالمة. 5

R مركز	الوقاية	املدنية	

• م�شعفا مو�شميا مت  	90 املوارد الب�رشية ـ عدد امل�شعفني البحريني 

ت�شغيلهم من طرف الوقاية املدنية و7 من قبل اجلماعة، كاف

9 عدد اأفراد الوقاية املدنية   

• الرايات ، املل�شقات 	R االإ�شارة اإىل حالة البحر 

• جتهيزات امل�شعفني البحريني  	
الغو�ض زعانف   90  ، املناظري   ، االإنقاذ  4 �شدريات   ، االإنقاذ  "46 عوامات 

 17 اأبراج املراقبة ، 2 األواح خ�شبية

• معدات خا�شة للإنقاذ  	
مائية  دراجات   1  ، للنفخ  قابل  زورق   1

• و�شائل االت�شال  	

الهاتف الثابت ، الهاتف النقال ، االت�شال الل�شلكي

تعليقات	واقرتاحات

ال�شاطئ حمرو�ض ب�شكل جيد.

امل�شاعدة القوات  م�شلحة	الأمن	

دراجات مائية •معدات خا�شة للإنقاذ  	
الهاتف الثابت •و�شائل االت�شال  	

تعليقات	واقرتاحات

ال�شاطئ حمرو�ض ب�شكل جيد

R مركز	الإ�شعافات	الأولية	

• املمر�ض، الوقاية  	R الفريق الطبي 

املدنية    

الهلل االأحمر املغربي   •االنتماء   	
)متواجدة على ال�شاطئ(  

•   غري ذلك:.  	
، كافية • 	R جتهيزات االإ�شعافات االأولية 
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اأكادير

امل�شماع ، ميزان احلرارة  •املعدات  	
الطبي، جهاز فتح الفم ،علبة للجراحات ال�شغرية من االنوك�ض ، �رشير طبي 

اأنابيب احلقن املتوا�ض  •االأدوات امل�شتهلكة  	
حمقنة ذات ا�شتعمال واحد، �شمادات،   �شبارادرا مثقبة، ببوغاز ، القطن 

املا�ض

املواد املطهر، املواد املبنجة  •املنتجات ال�شيدلية  	
اأدوية امل�شتعجلت

الهاتف الثابت •و�شائل االت�شال  	
التجارة •املراقبة ال�شحية  	
اجلماعة •اجلهة املكلفة  	

تعليقات	واقرتاحات

يتم تدبري  مركز االإ�شعافات االأولية من قبل ممر�ض من وزارة ال�شحة. •	

املعلومات	املل�شقة 6 .

R اللوحة	الرئي�شية	

• 	R ا�شم ال�شاطئ 

 • 	R  ت�شميم ال�شاطئ 

مفاتيح وا�شحة ومقروءة ، االإ�شارات

• 	R وجود ف�شاءات حممية على مقربة من ال�شاطئ 

• 	R اإعلن نتائج مراقبة جودة مياه ال�شباحة 

•اإعلن قواعد ال�شلوك والتوجيهات 	
R )القرارات البلدية(   

•االإعلن عن برنامج االأن�شطة 	
R يف مو�شم اال�شطياف   

مركز املعلومات •اأماكن اأخرى لتعليق املعلومات  	
التعليقات	والقرتاحات

وفقا مليثاق الت�شوير ملوؤ�ش�شة حممد ال�شاد�ض حلماية البيئة، يجب اإ�شافة املعلومات 

خا�شة بالتن�شيقية الوطنية و الدولية ل�شارة اللواء االأزرق ال لوحة العر�ض الرئي�شية .

التن�شيط	والرتبية	البيئية	: 7 .

 • 	R  التن�شيط 

حديقة للألعاب، اأورا�ض ر�شم

• 	R عر�ض ت�شميم ال�شاطئ 

•حملة حت�شي�شية بال�رشاكة مع جمعيات 	
R اأو منظمات غري حكومية    

ا�شم اجلمعية: جمعية اأ�شاتذة علوم احلياة واالأر�ض  

ا�شم احلملة )اأو احلملت(: قرية البيئة  

تعليقات	واقرتاحات

اأن�شاأت اجلماعة احل�رشية الأكادير ف�شاء للأطفال ي�شم اأن�شطة ترفيهية باالإ�شافة اإىل 

ور�شات للر�شم

التن�شيق	واللتزام. 8 

تعليقات	واقرتاحات

ت�شهر اإدارة ال�شاطئ املتمثلة يف اجلماعة احل�رشية الأكادير على تدبري واإدارة  •	
ال�ش�طئ.

احلالة	العامة	لل�شاطئ 9 .

•م�شاكل ثانوية : 	
تعزيز اأعمال التح�شي�ض والرتبية على البيئة ل�شالح امل�شطافني، وخ�شو�شا   

فيما يتعلق باحلفاظ على نظافة الرمال واملعدات؛

و�شع لوحة املعلومات مطابقة للمعايري املطلوبة من طرف املوؤ�ش�شة   

تنظيم جيد للممرات اخل�شبية  

تعزيز �شيانة مرافق النظافة.  

العناوين	وم�شادر	املعلومات:

•اجلماعة  	
�شيخ اخلور�شي •اال�شم والن�شب:   	

• 	elkhorchichikh@gmail.com    :الربيد االلكرتوين
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جتهيزات	املنطقة	اخللفية	لل�شاطئ 2 .

R غري مهياأة املنطقة	اخللفية	لل�شاطئ	

ناق�ض •الت�شوير  	
R ت�شوير الطريق   

• 	T وجود القمامات واحلاويات 

نعم كثبان رملية • وجود مناطق ح�شا�شة 	

• 	T وجود املعار�ض وغريها 

• 	T وجود خميم اأو مقطورات 

• ال�شيد لتقليدي 	R االأن�شطة امللوثة 

تعليقات	واقرتاحات

  �شيانة متو�شطة للمنطقة اخللفية لل�شاطئ.

وجود قرية ل�شيادي ال�شمك و �شوق لبيع ال�شمك.   

يجب بدل جمهود اأكرب ل�شيانة و تنظيف املنطقة اخللفية لل�شاطئ.  

R العدد: 1 مواقف	ال�شيارات	

ناق�ض •الت�شوير  	
• نوع مواقف ال�شيارات  	

قريب من ال�شاطئ ،اأر�ض فارغة، كاف

•املنطقة املخ�ش�شة للأ�شخا�ض 	
 T ذوي االحتياجات اخلا�شة    

T وجود القمامات واحلاويات 

• 	T االإنارة 

تعليقات	واقرتاحات

اأر�ض فارغة ت�شتعمل كموقف لل�شيارات، تغيب عنه االإنارة و الت�شوير.

انعدام املنطقة املخ�ش�شة للأ�شخا�ض ذوي االحتياجات اخلا�شة.

غري متوفر الكورني�ش	

جتهيزات	ال�شاطئ 3 .

• 	T ولوجيات �شهلة وموؤمنة 

• 	T ال�شيانة والنظافة 

• الولوجيات املخ�ش�شة للأ�شخا�ض  	
T ذوي االحتياجات اخلا�شة 

تعليقات	و	اقرتاحات

�شاطئ ال يتوفر على حمامات

ال يوجد مرافق	النظافة	

تعليقات	و	اقرتاحات

�شاطئ ال يتوفر على مرافق النظافة

املنطقة	الرملية

دقيق •نوع الرمل  	
• 	T وجود القمامات و احلاويات 

• 	T وجود مباين على الرمال 

• كثبان رملية  نعم	 وجود مناطق ح�شا�شة  

• 	R وجود حيوانات يف ال�شاطئ 

تعليقات	واقرتاحات

الرمال ن�شبيا نظيفة

 وجود نفايات وحيوانات على م�شتوى ال�شاطئ.  

مع االإ�شارة لتوقف بع�ض �شيارات على م�شتوى ال�شاطئ.

يجب بدل جمهود اأكرب فى ال�شيانة و جتهيزال�شاطئ بالقمامات..

البحر

تعليقات	واقرتاحات

غياب الت�شوير حلالة البحر .

ال�شيانة	و	النظافة. 4

اجلماعة اجلهة	املكلفة	

تعليقات	واقرتاحات

تتكلف اجلماعة بتنظيف ال�شاطئ حيث ياأتي العمال من حني الآخر من اأجل تفريغ 

بحيبح

معلومات	عامة 1 .

• ا�شم ال�شاطئ : بحيبح	

• االإقليم اأو العمالة : ال�شويرة	

• الوالية : جهة	مراك�ش	اأ�شفي			

• املحت�شن : بدون	

• امتداد ال�شاطئ : 1	كلم	

• الرتدد على ال�شاطئ : 300	م�شطافا	يف	اليوم	

• نوع ال�شاطئ : قروي	

• اجلماعة: بحيبح	

• تاريخ الزيارة : 31	يوليوز	2016 	

اخلام�شة	و	خم�شة	ع�رش	دقيقة • �شاعة الزيارة : 	
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بحيبح

�شلل القمامات.

�شيانة	التجهيزات

تعليقات	واقرتاحات

�شاطئ ال يتوفر على مرافق النظافة

ال�شالمة 5 .

R مركز	الوقاية	املدنية	

• غري كاف 	4 املوارد الب�رشية ـ عدد امل�شعفني البحريني 

1 عدد اأفراد الوقاية املدنية   

• جتهيزات امل�شعفني البحريني  	
املناظري، االإنقاذ،1  2 �شدريات  االإنقاذ،  "2 عوامات 

اأبراج املراقبة، لوحات،8 البدالت ، ال�شفارات5

الهاتف النقال •و�شائل االت�شال  	
تعليقات	و	اقرتاحات

ال�شاطئ موؤطر ب�شكل جيد من طرف امل�شعفني البحريني.

املقر املخ�ش�ض جلال الوقاية املدنية غري مزود باملاء و الكهرباء.

الدرك م�شلحة	الأمن	

الهاتف النقال •و�شائل االت�شال  	

تعليقات	واقرتاحات

تواجد دائم لرجال الدرك امللكي على ال�شاطئ.مركز

T 	الإ�شعافات	الأولية	

تعليقات	واقرتاحات

غياب مركز للإ�شعافات االأولية

املعلومات	املل�شقة 6 .

T اللوحة	الرئي�شية	

تعليقات	واقرتاحات

�شاطئ ال يتوفر على لواحات االإعلنات و االإ�شهار

احلالة	العامة	لل�شاطئ 7 .

• م�شاكل ثانوية : 	
هذا ال�شاطئ يخلو من املعدات والبنية التحتية االأ�شا�شية وي�شتمر يف اعتباره  

�شاطئا ع�شوائيا



202
تقرير �شواطئ نظيفة 2016 

T ال، نقطة �شلبية T ال، نقطة اإيجابية  R نعم، نقطة �شلبية  R نعم، نقطة اإيجابية  هل املعيار كايف؟ 

أسفيأسفي

الصويرةالصويرة

العيونالعيون

الداخلةالداخلة

اكاديراكادير

سيدي إفنيسيدي إفني

أسفيكاب  بدوزة

صويرة
ال

بحيبح

ضناسيدي كاوكي
تاف

صويرية القدمية
ال

موالي بوزكتون

هللا
سيدي محمد بن عبد ا

إميني توركا
ميرللفت

سيدي موسى أكلو

فم الواد

أم لبوير
سافر

م
تروك

لكزيرة

سيدي إفني

الوطيا

أكادير

 لال فاطنة

ف
ضي

 سيدي كرم ال

 جهة اجلنوب

كاب بدوزة 

معلومات	عامة 1 .

• ا�شم ال�شاطئ : كاب	بدوزة	

• االإقليم اأو العمالة : ا�شفي	

• الوالية : جهة مراك�ش	ا�شفي	

• املحت�شن : الوكالة	الوطنية	للموانئ	

• امتداد ال�شاطئ : 500	مرت	

• الرتدد على ال�شاطئ : 800/1000	م�شطافا	يف	اليوم	

• نوع ال�شاطئ : �شبه	ح�رشي	

• اجلماعة: .بدوزة	

• تاريخ الزيارة : 31	يوليوز2016 	

• �شاعة الزيارة : 09:51	

جتهيزات	املنطقة	اخللفية	لل�شاطئ 2 .

R مهي�أة املنطقة	اخللفية	لل�شاطئ	

جيد •الت�شوير  	
R ت�شوير الطريق    

R ت�شوير عند مدخل ال�شاطئ 

• 	R وجود القمامات واحلاويات 

 • نعم كثبان رملية	 وجود مناطق ح�شا�شة 

• 	T وجود املعار�ض وغريها 

• 	T وجود خميم اأو مقطورات 

• 	T االأن�شطة امللوثة 

تعليقات	واقرتاحات

املنطقة اخللفية ال�شاطئ نظيفة. 

R العدد: 3 مواقف	ال�شيارات	

جيد •الت�شوير  	
قريب من ال�شاطئ، مهياأ،  •نوع مواقف ال�شيارات  	

ك�ف     

200/220 عدد االأماكن:   

•املنطقة املخ�ش�شة للأ�شخا�ض 	
 R ذوي االحتياجات اخلا�شة    

1 عدد االأماكن:  

• 	R وجود القمامات واحلاويات 

• 	R االإنارة 

تعليقات	واقرتاحات

امل�شاحة املخ�ش�شة ملوق ال�شيارات كافية بالن�شبة لعدد امل�شطافني  يف حالة 

الدروة.

موجود الكورني�ش	

جيدة •ال�شيانة والنظافة  	
جيدة •ال�شيانة والنظافة  	
جيدة •�شيانة واجهات املباين  	

• 	T وجود ف�شاءات خ�رشاء 

جيدة •ال�شي�نة  	
جيدة •املعلومات و الت�شوير   	

• متحرك 	R وجود مركز للإر�شادات 

• 	T وجود اأك�شاك 

• 	R وجود قمامات وحاويات 

• 	R االإنارة 

تعليقات	و	اقرتاحات

الكورني�ض نظيفة و يف حالة جيدة.

جتهيزات	ال�شاطئ. 3

R العدد: 7 ولوجيات	�شهلة	وموؤمنة	

جيدة •ال�شيانة والنظافة  	
•الولوجيات املخ�ش�شة للأ�شخا�ض 	

R العدد: 2  ذوي االحتياجات اخلا�شة   

R مهابط منا�شبة    

• 	R ولوجيات )املمرات اخل�شبية( 

تعليقات	و	اقرتاحات

الولوجيات يف حالة جيدة

R احلمامات	الر�شا�شة	

• ك�فية العدد: 2	 للرجال 

• ك�فية العدد: 3	 للن�شاء 

عمومي • نوعية احلمامات الر�شا�شة  	
• نعم	 جمانا 

قار  •نوعية املبنى   	
الكورني�ض •املوقع   	

• 	T نافورات املاء 

• 	T مغا�شل االأرجل 

• 	T الربط ب�شبكة التطهري 

جيدة  •احلالة العامة للحمامات الر�شا�شة  	
•احلمامات الر�شا�شة خم�ش�شة 	

R ي�شتجيب للمعايري العدد:  للأ�شخا�ض ذوي االحتياجات اخلا�شة   

2
تعليقات	و	اقرتاحات

 حمامات ر�شا�شات رهن ا�شارة امل�شطافني 12 .

R مرافق	النظافة	

• ك�فية العدد: 3	 للرجال 

• العدد: 3 ك�فية	 للن�شاء 

عمومي •نوعية مرافق النظافة  	
• جمانا  ال 	

قار •نوعية املبنى  	
• املوقع   	
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كاب بدوزة 

خلف الكورني�ض قرب احلمامات

• 	T الربط ب�شبكة التطهري 

جيدة •احلالة العامة ملرافق النظافة  	
•مرافق النظافة خم�ش�شة للأ�شخا�ض 	

ي�شتجيب للمعايري العدد: 2 ذوي االحتياجات اخلا�شة   

تعليقات	و	اقرتاحات

حالة مرافق النظافة جيدة .

املنطقة	الرملية

دقيق •نوع الرمل  	
• 	R وجود القمامات و احلاويات 

• مرة واحدة يف اليوم 	R تفريغ القمامات : 

• 	R وجود مظلت �شم�شية ثابتة: 

• 	R وجود مباين على الرمال 

• كثبان رملية  	R وجود مناطق ح�شا�شة 

• 	T وجود حيوانات يف ال�شاطئ 

تعليقات	واقرتاحات

رمال نظيفة.

البحر

• 	T حتديد املناطق 

تعليقات	واقرتاحات

اأحيانا تكون حالة البحر خطرة لتواجد ال�شخور

جودة مياه البحر معلنة قرب مركز التن�شيط .

ال�شيانة	و	النظافة. 4

املحت�شن اجلهة	املكلفة	

جيد •تنظيف اجلهة اخللفية لل�شاطئ  	
• 	14 عدد القمامات: 

جيد •تنظيف مواقف ال�شيارات  	
• 	36 عدد القمامات: 

جيد •تنظيف الولوجيات  	
• 	3 عدد القمامات: 

جيد ، يدوي •تنظيف الرمال  	
• 	10 عدد القمامات: 

• 	R  وجود حاويات للعزل االنتقائي 

 الورق والورق املقوى، الزجاج ، املعادن، النفايات املنزلية 

مرتان يف اليوم تفريغ القمامات 

تعليقات	واقرتاحات

املنطقة اخللفية لل�شاطئ نظيفة..

R �شيانة	التجهيزات	

جيد •املرافق ال�شحية للرجال  	
جيد • املرافق ال�شحية للن�شاء  	

اجلماعة جلهة املكلفة: 

جيد •احلمامات الر�شا�شة للرجال  	
جيد • احلمامات الر�شا�شة للن�شاء  	

اجلماعة جلهة املكلفة: 

تعليقات	واقرتاحات

املرافق ال�شحية يف حالة جيدة اإال اأنها بداأت تتعر�ض للإتلف

ال�شالمة. 5

R مركز	الوقاية	املدنية	

• ك�ف املوارد الب�رشية ـ عدد امل�شعفون البحريون:  88	

2 عدد اأفراد الوقاية املدنية   

 • 	R  االإ�شارة اإىل حالة البحر 

الرايات، يحرتم 

• جتهيزات امل�شعفني البحريني  	
البدالت، عوامات االإنقاذ، �شدريات االنقاذ

  ال�شفارات، املناظري ،املجادف 

• 	
الهاتف النقال •و�شائل االت�شال  	

تعليقات	واقرتاحات

 ال�شاطئ موؤطر ب�شكل جيد من طرف امل�شعفني البحريني مل يتم ت�شجيل اأي حالة وفاة 

غرقا هده ال�شنة.

القوات امل�شاعدة ، الدرك م�شلحة	الأمن	

• و�شائل االت�شال  	
الهاتف النقال ، االت�شال الل�شلكي

تعليقات	واقرتاحات

تواجد عنا�رش الدرك امللكي والقوات امل�شاعدة

R مركز	الإ�شعافات	الأولية	

• املمر�ض 	R الفريق الطبي 

وزارة ال�شحة •االنتماء  	
ك�فية • 	 R جتهيزات االإ�شعافات االأولية 

• املعدات :  	
امل�شماع ، علبة للجراحات ال�شغرية  من االنوك�ض ، جهاز التنف�ض، 

�رشير طبي

• االأدوات امل�شتهلكة  	
اأدوات خياطة اجلروح ، حمقنة ذات ا�شتعمال واحد ، �شمادات �شبارادرا 

مثقبة  

ببوغاز ، القطن املا�ض  

• املنتجات ال�شيدلية  	
املواد املطهرة ، اأدوية امل�شتعجلت

• 	R �شيارات االإ�شعاف 

اجلماعة •االنتماء  	
عمومي، الهاتف النقال •و�شائل االت�شال  	
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كاب بدوزة 

• املراقبة ال�شحية  	
التجارة ، الباعة املتجولون، املطاعم

• وزارة ال�شحة	 اجلهة املكلفة 

تعليقات	واقرتاحات

ال�شاطئ يتوفر على مركز االإ�شعافات االأولية  دبره ممر�ض .

املعلومات	املل�شقة 6 .

R اللوحة	الرئي�شية	

• 	R ا�شم ال�شاطئ 

 • 	R  ت�شميم ال�شاطئ 

مفاتيح وا�شحة ومقروءة ، االإ�شارات

• 	T وجود ف�شاءات حممية على مقربة من ال�شاطئ 

• 	R اإعلن نتائج مراقبة جودة مياه ال�شباحة 

• 	R هل يتم حتيينها؟: 

•اإعلن قواعد ال�شلوك والتوجيهات 	
R )القرارات البلدية(   

•االإعلن عن برنامج االأن�شطة 	
R يف مو�شم اال�شطياف   

مركز املعلومات •اأماكن اأخرى لتعليق املعلومات  	
التعليقات	والقرتاحات

املعلومات عن نتائج جودة مياه اال�شتحمام م�شار اليها ب�شكل وا�شح

التن�شيط	والرتبية	البيئية	: 7 .

 • 	R  التن�شيط 

 اإذاعة ال�شاطئ، الدوريات الريا�شية ، اأورا�ض ر�شم

غري دلك : اورا�ض للتح�شي�ض بالتغريات املناخية.

• 	R عر�ض ت�شميم ال�شاطئ 

• الرتبية البيئية :  	
مكتبة ايكولوجية ، األعاب حول البيئة

•حملة حت�شي�شية بال�رشاكة مع جمعيات  	
R اأو منظمات غري حكومية     

ا�شم اجلمعية : جمعية البيئة بدوزة.

ا�شم احلملة )اأو احلملت( : جميعا من اجل �شواطئ نظيفة  

تعليقات	واقرتاحات

يقوم مركز الرتفيه بعدة اأن�شطة لفائدة امل�شطافني .  -
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T ال، نقطة �شلبية T ال، نقطة اإيجابية  R نعم، نقطة �شلبية  R نعم، نقطة اإيجابية  هل املعيار كايف؟ 

 جهة اجلنوب

جتهيزات	املنطقة	اخللفية	لل�شاطئ 2 .

R مهي�أة املنطقة	اخللفية	لل�شاطئ	

متو�شط •الت�شوير  	
• 	R ت�شوير الطريق 

• 	R وجود القمامات واحلاويات 

• 	R وجود خميم اأو مقطورات 

• 	T االأن�شطة امللوثة 

متو�شطة والنظافة  •ال�شيانة  	
تعليقات	و	اقرتاحات

نظافة  متو�شطة للمنطقة اخللفية لل�شاطئ

R العدد: 2 مواقف	ال�شيارات	

متو�شط •الت�شوير  	
• نوع مواقف ال�شيارات  	

قريب من ال�شاطئ ، مهياأ، كاف، عدد االأماكن: 500+

•املنطقة املخ�ش�شة للأ�شخا�ض 	
 • 	T  ذوي االحتياجات اخلا�شة 

T وجود القمامات واحلاويات 

• 	R االإنارة 

تعليقات	و	اقرتاحات

يجب حجز اأماكن مبوقف ال�شيارات  للأ �شخا �ض ذوي االحتياجات اخلا �شة

موجود الكورني�ش	

جيدة •ال�شيانة والنظافة  	
متو�شطة •�شيانة واجهات املباين  	

• 	T وجود ف�شاءات خ�رشاء 

جيدة •ال�شي�نة  	
متو�شطة •املعلومات و الت�شوير   	

• 	T وجود مركز للإر�شادات 

• 	R وجود اأك�شاك 

غري كافية • 	 R وجود قمامات وحاويات 

• 	R االإنارة 

تعليقات	و	اقرتاحات

�شيانة ونظافة الكورني�ض جيدة 

جتهيزات	ال�شاطئ. 3

R العدد: حوايل 8 ولوجيات	�شهلة	وموؤمنة	

متو�شطة •ال�شيانة والنظافة  	
•الولوجيات املخ�ش�شة للأ�شخا�ض 	

R ذوي االحتياجات اخلا�شة   

• 	R ولوجيات )املمرات اخل�شبية( 

تعليقات	و	اقرتاحات

يجب و�شع الولوجيات املخ�ش�شة للأ�شخا�ض ذوي االحتياجات اخلا�شة بطريقة 

جيدة 

R احلمامات	الر�شا�شة	

• غري كافية العدد: 3	 للرجال 

• غري كافية العدد: 3	 للن�شاء 

خا�ض )مطعم ، مقهى(  • نوعية احلمامات الر�شا�شة  	
• ال	 جمانا 

قار •نوعية املبنى   	
فوق الرمال •املوقع   	

• 	T نافورات املاء 

• 	T مغا�شل االأرجل 

• 	T الربط ب�شبكة التطهري 

ناق�شة  •احلالة العامة للحمامات الر�شا�شة  	
•احلمامات الر�شا�شة خم�ش�شة 	

T للأ�شخا�ض ذوي االحتياجات اخلا�شة   

تعليقات	و	اقرتاحات

يجب �شيانة احلمامات والر�شا�شات 

R مرافق	النظافة	

، غري كافية • العدد: 3	 للرجال 

• العدد: 3، غري كافية	 للن�شاء 

عمومي، خا�ض )مطعم ،   •نوعية مرافق النظافة  	
مقهى(  

• ال	 جمانا 

قار •نوعية املبنى  	
•املوقع   فوق الرمال 	

الوطيا

معلومات	عامة 1 .

• ا�شم ال�شاطئ : الوطيا	

• االإقليم اأو العمالة : اإقليم	طانطان		

• الوالية : جهة	كليم	-	واد	نون	

• املحت�شن :	بدون	

• امتداد ال�شاطئ : 2	كلم	

• الرتدد على ال�شاطئ :حوايل	6000 	

• نوع ال�شاطئ : ح�رشي	

• اجلماعة: الوطيا	

• تاريخ الزيارة : 23	/07/2016	و	04	/08/2016	

الثانية	زوال	و	احلادية	ع�رشة	�شباحا • �شاعة الزيارة : 	
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الوطيا

• 	T الربط ب�شبكة التطهري 

متو�شطة •احلالة العامة ملرافق النظافة  	
•مرافق النظافة خم�ش�شة للأ�شخا�ض 	

T ذوي االحتياجات اخلا�شة   

تعليقات	و	اقرتاحات

يجب اعادة النظر يف اجناز مرافق النظافة خم�ش�شة للأ�شخا�ض ذوي االحتياجات 

اخلا�ض

املنطقة	الرملية

دقيق، ح�شاة مل�شاء •نوع الرمل  	
• 	R وجود القمامات و احلاويات 

مرة واحدة يف اليوم تفريغ القمامات   

• العدد : كثرية 	R وجود مظلت �شم�شية ثابتة: 

• 	T وجود مباين على الرمال 

• ال	 وجود مناطق ح�شا�شة  

• 	R وجود حيوانات يف ال�شاطئ 

تعليقات	و	اقرتاحات

وجود نق�ض يف القمامات واحلاويات يف املنطقة الرملية

البحر 

اأ •جودة مياه ال�شباحة  	
• 	R حتديد املناطق 

R ممرات الولوج:   

ال�شيانة	و	النظافة. 4

اجلماعة اجلهة	املكلفة	

متو�شط •تنظيف اجلهة اخللفية لل�شاطئ  	
متو�شط  • تنظيف مواقف ال�شيارات  	

عدد القمامات:  حوايل 8

متو�شط •تنظيف الولوجيات  	
• 	12 عدد القمامات: 

جيد، يدوي  •تنظيف الرمال  	
• 	T وجود حاويات للعزل االنتقائي 

مرة واحدة يف اليوم  •تفريغ القمامات  	

تعليقات	واقرتاحات

نظافة متو�شطة على العموم 

R �شيانة	التجهيزات	

متو�شط •املرافق ال�شحية للرجال  	
متو�شط • املرافق ال�شحية للن�شاء  	

اجلماعة اجلهة املكلفة: 

متو�شط •احلمامات الر�شا�شة رجال  	
متو�شط • احلمامات الر�شا�شة ن�شاء  	

املحت�شن اجلهة املكلفة: 

تعليقات	واقرتاحات

�شيانة التجهيزات متو�شطة  

ال�شالمة. 5

R مركز	الوقاية	املدنية	

، كاف • املوارد الب�رشية عدد امل�شعفون  البحريون: 15	

• 	2 عدد اأفراد الوقاية املدنية:  

 • 	R االإ�شارة اإىل حالة البحر 

الراي�ت   

• جتهيزات امل�شعفني البحريني  	
البدالت ،عوامات االإنقاذ ،�شدريات االإنقاذ ، ال�شفارات، املجادف، 

اأبراج املراقبة، 1 لوحات  

زوارق معدات خا�شة للإنقاذ 

الهاتف النقال و�شائل االت�شال 

تعليقات	واقرتاحات

يجب مد الوقاية املدنية بدراجة مائية لت�شهيل عملية االإنقاذ

الدرك، القوات امل�شاعدة م�شلحة	الأمن	

الهاتف النقال •و�شائل االت�شال  	
تعليقات	واقرتاحات

وجود رجال الدرك امللكي و القوات امل�شاعدة

T مركز	الإ�شعافات	الأولية	

الهاتف النقال •و�شائل االت�شال  	

تعليقات	واقرتاحات

ي�شتح�شن اجناز مركز اال�شعافات االولية 

املعلومات	املل�شقة 6 .

R اللوحة	الرئي�شية	

• 	T ا�شم ال�شاطئ 

• 	R ت�شميم ال�شاطئ 

• وجود ف�شاءات حممية   	
T على مقربة من ال�شاطئ 

•اإعلن نتائج مراقبة جودة مياه ال�شباحة  	
• 	T  اإعلن قواعد ال�شلوك 

 والتوجيهات )القرارات البلدية(

• االإعلن عن برنامج االأن�شطة 	
R  يف مو�شم اال�شطياف 

ف�شاء الرتفيه  •اأماكن اأخري لتعليق املعلومات  	
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الوطيا

التعليقات	والقرتاحات

نتائج مراقبة جودة مياه ال�شباحة غري مل�شقة

التن�شيط	والرتبية	البيئية	: 7 .

 • 	R  التن�شيط 

اإذاعة ال�شاطئ ، الدوريات الريا�شية  ، حديقة للألعاب ، اأورا�ض لر�شم

• 	R عر�ض ت�شميم ال�شاطئ 

مكتبة ايكولوجية •الرتبية البيئية  	
•حملة حت�شي�شية بال�رشاكة مع جمعيات 	

 اأو منظمات غري حكومية 

ا�شم اجلمعية : جمعية ال�شباب ال�شلم للرتبية حملية 

ا�شم احلملة )اأو احلملت( �شاطئنا تراثنا لنحافظ عليه    

احلالة	العامة	لل�شاطئ

•م�شاكل ثانوية : 	
عدد القمامات واحلاويات يف املنطقة الرملية  

اجناز وتهيئة مركز اال�شعافات االولية   

الولوجيات املخ�ش�شة للأ�شخا�ض ذوي االحتياجات اخلا�شة   

عدم ن�رش نتائج مراقبة جودة مياه ال�شباحة  
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 جهة اجلنوب

ال�شويرة

معلومات	عامة 1 .

• ا�شم ال�شاطئ : ال�شويرة	

• االإقليم اأو العمالة : ال�شويرة	

• الوالية : جهة	مراك�ش	اأ�شفي		

• املحت�شن : الوكالة	الوطنية	للموانئ	

• امتداد ال�شاطئ : 1500م	

• الرتدد على ال�شاطئ : 10000	م�شطافا	يف	اليوم	

• نوع ال�شاطئ : ح�رشي	

• اجلماعة: ال�شويرة	

• تاريخ الزيارة : 22	غ�شت	2016 	

. • 	19H00 : شاعة الزيارة�

جتهيزات	املنطقة	اخللفية	لل�شاطئ 2 .

R مهي�أة املنطقة	اخللفية	لل�شاطئ	

جيد •الت�شوير  	
R ت�شوير الطريق    

R  ت�شوير عند مدخل ال�شاطئ 

• 	R وجود القمامات واحلاويات 

• 	T وجود مناطق ح�شا�شة 

• 	T وجود املعار�ض وغريها 

• 	R وجود خميم اأو مقطورات 

• 	R االأن�شطة امللوثة 

اأن�شطة ح�رشية ، تنقلت ملوثة  

تعليقات	واقرتاحات

خلفية ال�شاطئ مهياأة جيدا، رغم اأ�شغال التهيئة امل�شتمرة

R العدد: 10 مواقف	ال�شيارات	

جيد •الت�شوير  	
مهياأ،  • قريب من ال�شاطئ ، 	 نوع مواقف ال�شيارات 

كاف غري   

•املنطقة املخ�ش�شة للأ�شخا�ض 	
 R ذوي االحتياجات اخلا�شة    

R وجود القمامات واحلاويات 

• 	R االإنارة 

تعليقات	واقرتاحات

مواقف ال�شيارات مهياأة.

و ميكن ان يتم ركن ال�شيارات على طول الطريق املوؤدي اإىل ال�شاطئ

R الكورني�ش	

جيدة •ال�شيانة والنظافة  	
جيدة •�شيانة واجهات املباين  	

• حديقة 	R وجود ف�شاءات خ�رشاء 

جيدة •ال�شي�نة  	
جيدة •املعلومات و الت�شوير   	

• 	R وجود مركز للإر�شادات 

• 	R وجود اأك�شاك 

• 	R وجود قمامات وحاويات 

• 	R االإنارة 

تعليقات	و	اقرتاحات

�شيانة جيدة للكورني�ض، مت جتديد جزء من الكورني�ض و �شيتم جتديد اجلزء 

املتبقي بعد انتهاء مو�شم ال�شيف.

جتهيزات	ال�شاطئ. 3

R العدد: 7 ولوجيات	�شهلة	وموؤمنة	

جيدة •ال�شيانة والنظافة  	
•الولوجيات املخ�ش�شة للأ�شخا�ض 	

R العدد: 4 ذوي االحتياجات اخلا�شة   

R مهابط منا�شبة    

• 	R ولوجيات )املمرات اخل�شبية( 

R احلمامات	الر�شا�شة	

• ك�فية العدد: 8	 للرجال 

• ك�فية العدد: 8	 للن�شاء 

عمومي •نوعية احلمامات الر�شا�شة  	
• ال	 جمانا 

قار  •نوعية املبنى   	
فوق الرمال •املوقع   	

• 	R نافورات املاء 

• 	T مغا�شل االأرجل 

• 	R الربط ب�شبكة التطهري 

متو�شطة •احلالة العامة للحمامات الر�شا�شة  	
•احلمامات الر�شا�شة خم�ش�شة 	

T للأ�شخا�ض ذوي االحتياجات اخلا�شة   

تعليقات	و	اقرتاحات

احلمامات وظيفية و يف حالة متو�شطة

R مرافق	النظافة	

• ك�فية العدد: 3	 للرجال 

• العدد: 3 ك�فية	 للن�شاء 

عمومي •نوعية مرافق النظافة  	
• ال	 جمانا 

قار •نوعية املبنى  	
الكورني�ض •املوقع   	

• 	R الربط ب�شبكة التطهري 

متو�شطة •احلالة العامة ملرافق النظافة  	
•مرافق النظافة خم�ش�شة للأ�شخا�ض 	
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ال�شويرة

R العدد: 2 ذوي االحتياجات اخلا�شة   

تعليقات	و	اقرتاحات

املرافق ال�شحية وظيفية و نظيفة. 

من املرغوب بذل جهود لتحديث املعدات.

املنطقة	الرملية

دقيق •نوع الرمل  	
• 	R وجود القمامات و احلاويات 

• 	T وجود مظلت �شم�شية ثابتة: 

• 	T وجود مباين على الرمال 

• نعم كثبان رملية 	 وجود مناطق ح�شا�شة  

• 	T وجود حيوانات يف ال�شاطئ 

تعليقات	واقرتاحات

رمل ال�شاطئ يف حالة نظيفة ،

البحر 

اأ •جودة مياه ال�شباحة  	
• ممرات الولوج 	R حتديد املناطق 

• 	R هل يتم احرتامه؟ 

تعليقات	واقرتاحات

عر�ض نتائج جودة مياه اال�شتحمام ومت حتيينها  

ال�شيانة	و	النظافة. 4

املحت�شن اجلهة	املكلفة	

جيد  •تنظيف اجلهة اخللفية لل�شاطئ  	
• حاويات  	18  عدد القمامات: 

من �شعة 600 لرت  

جيد • تنظيف مواقف ال�شيارات  	
غري حمدد عدد القمامات: 

جيد • تنظيف الف�شاءات اخل�رشاء  	
غري حمدد. عدد القمامات: 

جيد •تنظيف الولوجيات  	
• 	7  عدد القمامات: 

جيد ، يدوي ، ميكانيكيي  تنظيف الرمال 

25 عدد القمامات: 

• 	R  وجود حاويات للعزل االنتقائي 

الورق والورق املقوى، الزجاج ، املعادن، النفايات املنزلية 

تعليقات	واقرتاحات

تبذل جهود لتنظيف ال�شاطئ و�شيانة املعدات وتقدمي اخلدمات.

R �شيانة	التجهيزات	

متو�شط  •املرافق ال�شحية للرجال  	
متو�شط  • املرافق ال�شحية للن�شاء  	
اجلماعة اجلهة املكلفة: 

متو�شط  •احلمامات الر�شا�شة للرجال  	
متو�شط  • احلمامات الر�شا�شة للن�شاء  	
اجلماعة اجلهة املكلفة: 

تعليقات	واقرتاحات

تتم املحافظة على نظافة املرافق ال�شحية  ب�شكل جيد

ال�شالمة. 5

R مركز	الوقاية	املدنية	

• غري كاف 	25 املوارد الب�رشية ـ عدد امل�شعفني البحريني 

4 عدد اأفراد الوقاية املدنية   

 • 	R  االإ�شارة اإىل حالة البحر 

الرايات ، املل�شقات ، ال يحرتم

• جتهيزات امل�شعفني البحريني  	
 ، املناظري  االإنقاذ،25  19 �شدريات  االإنقاذ،  "50 عوامات 
املجادف ال�شفارات،2  لوحات،11   8 املراقبة،  اأبراج   11

زوارق  •معدات خا�شة للإنقاذ  	
• و�شائل االت�شال  	

الهاتف النقال ، االت�شال الل�شلكي

تعليقات	واقرتاحات

تاأطري جيد للم�شعفني البحريني لل�شاطئ. 

يجب الرفع من عدد امل�شعفني البحريني.

 م�شلحة	الأمن	

ال�رشطة ، الدرك ، القوات امل�شاعدة

كواد ، زوارق •معدات خا�شة للإنقاذ  	
• و�شائل االت�شال :  	

الهاتف الثابت ، االت�شال الل�شلكي

تعليقات	واقرتاحات

وجود دائم لعنا�رش االأمن على م�شتوى ال�شاطئ.

• 	R  مركز االإ�شعافات االأولية 

R املمر�ض ، الطبيب الفريق الطبي 

وزارة ال�شحة •االنتماء  	
ك�فية • 	 R جتهيزات االإ�شعافات االأولية 

• املعدات :  	
امل�شماع ، علبة للجراحات ال�شغرية من االنوك�ض ، جهاز التنف�ض، ميزان 

احلرارة الطبي، الغطاء الواقي )�شويف، ن�شف �شويف( ، �رشير طبي ، اجلبرية 

، 

م�شدر للأك�شجني ، جهاز فتح الفم 

• االأدوات امل�شتهلكة  	
اأدوات خياطة اجلروح ، حمقنة ذات ا�شتعمال واحد ، �شمادات ، �شبارادرا 

مثقبة ، حمقنة ذات ا�شتعمال واحد ، القطن املا�ض ، ا�شتعمال واحد ، 

• املنتجات ال�شيدلية  	
املواد املطهرة ، اأدوية امل�شتعجلت

• 	R �شيارات االإ�شعاف 

الوقاية املدنية •االنتماء  	
عمومي، الهاتف النقال •و�شائل االت�شال  	

• املراقبة ال�شحية  	
التجارة ، الباعة املتجولون، املطاعم

وزارة ال�شحة •اجلهة املكلفة  	
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ال�شويرة

تعليقات	واقرتاحات

مركز االإ�شعافات االأولية جمهز ب�شكل جيد.

ي�شتح�شن  اإ�شافة بع�ض االأدوات الطبية ك�شماعة الطبيب

املعلومات	املل�شقة 6 .

R اللوحة	الرئي�شية	

• 	R ا�شم ال�شاطئ 

 • 	R  ت�شميم ال�شاطئ 

مفاتيح وا�شحة ومقروءة ، االإ�شارات

• 	R وجود ف�شاءات حممية على مقربة من ال�شاطئ 

• 	R اإعلن نتائج مراقبة جودة مياه ال�شباحة 

•االإعلن عن برنامج االأن�شطة 	
R يف مو�شم اال�شطياف   

مركز املعلومات ، ف�شاء  •اأماكن اأخرى لتعليق املعلومات  	
الرتفيه

التعليقات	والقرتاحات

جميع املعلومات االأ�شا�شية م�شار اإليها على اللوحة الرئي�شية.

نتائج جودة مياه ال�شباحة م�شار اإليها يف مركز االإ�شتعلمات.

التن�شيط	والرتبية	البيئية	: 7 .

 • 	R  التن�شيط 

 اإداعة ال�شاطئ ، الدوريات الريا�شية  ، حديقة للألعاب ، اأورا�ض لر�شم ، 

 غري دلك : 

بالبيئة. اأن�شطة مرتبطة 

• 	R عر�ض ت�شميم ال�شاطئ 

عر�ض اأفلم  فيديو  حول  •الرتبية البيئية  	
البيئة اأن�شطة بيئية ،غري دلك :ر�شائل �شفوية للم�شطافني.

•حملة حت�شي�شية بال�رشاكة مع جمعيات 	
R اأو منظمات غري حكومية     

 ا�شم اجلمعية : 

منازل البحارة و الك�شفية املغربية و دوي االإحتياجات اخلا�شة االأحرار.

تعليقات	واقرتاحات

يتم تن�شيط ال�شاطئ من طرف اإداعة ال�شاطئ و اجلمعيات ن�شطة جدا وخ�شو�شا   -

يف جمال الرتبية البيئية من خلل عدة اأورا�ض  : الر�شم ، واإعادة تدوير النفايات 

البل�شتيكية .... 
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 جهة اجلنوب

�شيدي كرم ال�شيف

معلومات	عامة 1 .

• ا�شم ال�شاطئ : �شيدي	كرم	ال�شيف		

• االإقليم اأو العمالة : اأ�شفي	

• الوالية : جهة	مراك�ش	ـ	اأ�شفي	

• املحت�شن : ا�شمنت	املغرب	

• امتداد ال�شاطئ : 1500م	

• الرتدد على ال�شاطئ : 1000-1500	م�شطافا	يف	اليوم	

• نوع ال�شاطئ : قروي	

• اجلماعة: اأيري	

• تاريخ الزيارة :30	يوليوز	2016	

. • 	18H20 : شاعة الزيارة�

جتهيزات	املنطقة	اخللفية	لل�شاطئ 2 .

T غري مهياأة املنطقة	اخللفية	لل�شاطئ	

جيد •الت�شوير  	
• 	T وجود مناطق ح�شا�شة 

• 	T وجود املعار�ض وغريها 

• 	T وجود خميم اأو مقطورات 

• 	T االأن�شطة امللوثة 

تعليقات	واقرتاحات

ال�شاطئ ال يتوفر على  لوحات وعلمات الت�شوير

وجود نفايات

يجب تنظيف املنطقة اخللفية لل�شاطئ

T مواقف	ال�شيارات	

ناق�ض •الت�شوير  	
• نوع مواقف ال�شيارات  	

 قريب من ال�شاطئ ، اأر�ض حمددة ، كاف 

300/400 عدد االأماكن:  

•املنطقة املخ�ش�شة للأ�شخا�ض 	
 T ذوي االحتياجات اخلا�شة    

T وجود القمامات واحلاويات 

• 	T االإنارة 

تعليقات	واقرتاحات

يقومون امل�شطافون بركن �شيارتهم على الطريق املوؤدية اإىل موقف ال�شيارات

اأعمدة االإنارة املو�شوعة على جانب الطريق معطلة 

غياب الت�شوير للموقف ال�شيارات

غري موجود الكورني�ش	

تعليقات	واقرتاحات

�شاطئ ال يتوفر على كورني�ض

جتهيزات	ال�شاطئ. 3

• 	T  ولوجيات �شهلة وموؤمنة 

R احلمامات	الر�شا�شة	

• ك�فية العدد: 2	 للرجال 

• ك�فية العدد: 2	 للن�شاء 

عمومي •نوعية احلمامات الر�شا�شة  	

• نعم	 جمانا 

قار  •نوعية املبنى   	
• املوقع   	

خلف ال�شاطئ وراء الطريق الرملية

• 	T نافورات املاء 

• 	T مغا�شل االأرجل 

• 	T الربط ب�شبكة التطهري 

ناق�شة •احلالة العامة للحمامات الر�شا�شة  	
•احلمامات الر�شا�شة خم�ش�شة 	

T للأ�شخا�ض ذوي االحتياجات اخلا�شة   

تعليقات	و	اقرتاحات

ر�شا�شات معطلة

بع�ض احلمامات الر�شا�شة بدون اأبواب واأخرى مغلقة

ال توجد �شيانة 

R مرافق	النظافة	

كافية •للرجال  	
• كافية	 للن�شاء 

عمومي •نوعية مرافق النظافة  	
• نعم	 جمانا 

قار •نوعية املبنى  	
• املوقع   	

خلف ال�شاطئ وراء الطريق الرملية

• 	T الربط ب�شبكة التطهري 

ناق�شة •احلالة العامة ملرافق النظافة  	
•مرافق النظافة خم�ش�شة للأ�شخا�ض 	

T ذوي االحتياجات اخلا�شة   

تعليقات	و	اقرتاحات

مرافق النظافة  بدون اأبواب واأخرى مغلقة

املنطقة	الرملية

دقيق •نوع الرمل  	
• 	T وجود القمامات و احلاويات 

• 	T وجود مظلت �شم�شية ثابتة: 

• 	T وجود مباين على الرمال 

 • نعم كثبان رملية	  وجود مناطق ح�شا�شة  

غري دلك :  �شخور

• 	R وجود حيوانات يف ال�شاطئ 
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تعليقات	واقرتاحات

وجود نفايات على الرمال.

البحر

تعليقات	واقرتاحات

غياب الت�شوير بالن�شبة جلودة مياه اال�شتحمام.

ال�شيانة	و	النظافة. 4

اجلماعة اجلهة	املكلفة	

ناق�ض •تنظيف اجلهة اخللفية لل�شاطئ  	
ناق�ض • تنظيف مواقف ال�شيارات  	

متو�شط ، يدوي تنظيف الرمال 

• 	T  وجود حاويات للعزل االنتقائي 

مرتان يف اليوم. تفريغ القمامات : 

تعليقات	واقرتاحات

ال�شاطئ نظيفة ن�شبيا.

عدم وجود القمامة .

يتم و�شع النفايات يف اأكيا�ض بل�شتيكية.

10 اأ�شخا�ض هم املكلفني بالنظافة و معينني من طرف اجلماعة.
يو�شى ب�شمان نظافة  ال�شاطئ باأكمله..

T �شيانة	التجهيزات	

تعليقات	واقرتاحات

مرافق ال�رشف ال�شحي واحلمامات غري م�شغلة

ال�شالمة. 5

R مركز	الوقاية	املدنية	

• غري كاف 	8 املوارد الب�رشية ـ عدد امل�شعفني البحريني 

2 عدد اأفراد الوقاية املدنية   

 • 	T  االإ�شارة اإىل حالة البحر 

 جتهيزات امل�شعفني البحريني 

املناظري،  االإنقاذ،1  2 �شدريات  االإنقاذ،  9 عوامات  البدالت،   16"
املجادف ال�شفارات،8  لوحات،10  املراقبة،  اأبراج   3

الهاتف النقال •و�شائل االت�شال  	

تعليقات	واقرتاحات

�شلمة امل�شطفني م�شمونة من طرف معليمي ال�شباحة

الدرك ، القوات امل�شاعدة م�شلحة	الأمن	

الهاتف النقال •و�شائل االت�شال :  	
تعليقات	واقرتاحات

تواجد دائم لعنا�رش االمن

T مركز	الإ�شعافات	الأولية	

تعليقات	واقرتاحات

اليوجد مركز للعلج 

متلك الوقاية املدنية حقيبة للإ�شعافات االأولية ، ويتم ا�شتدعاء �شيارة االإ�شعاف 

التابعة للوليدية يف حالة ت�شجيل حالة خطرية. 

املعلومات	املل�شقة 6 .

T اللوحة	الرئي�شية	

التن�شيط	والرتبية	البيئية	: 7 .

 • 	T التن�شيط 

تعليقات	واقرتاحات

اأن�شطة ريا�شية غري متوفرة

احلالة	العامة	لل�شاطئ

•م�شاكل ثانوية : 	
تنعدم يف ال�شاطئ  التجهيزات ال�رشورية  

�رشورة و�شع و اإ�شلح القمامات، مرافق النظافة واالإنارة ال�رشورية   

غياب معلومات عن ال�شاطئ،  

غياب األواح الت�شوير  

انعدام التجهيزات ال�شحية  

•م�شاكل مهمة  : 	
  غياب مركز االإ�شعافات االأولية
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T ال، نقطة �شلبية T ال، نقطة اإيجابية  R نعم، نقطة �شلبية  R نعم، نقطة اإيجابية  هل املعيار كايف؟ 

 جهة اجلنوب

• 	11h00 : شاعة الزيارة�

جتهيزات	املنطقة	اخللفية	لل�شاطئ 2 .

R مهي�أة املنطقة	اخللفية	لل�شاطئ	

جيد •الت�شوير  	
R ت�شوير الطريق    

R ت�شوير عند مدخل ال�شاطئ 

• 	R وجود القمامات واحلاويات 

 • 	T وجود مناطق ح�شا�شة 

• 	T وجود املعار�ض وغريها 

• 	R وجود خميم اأو مقطورات 

• 	T االأن�شطة امللوثة 

• جيدة	 ال�شيانة والنظافة 

 R  مواقف	ال�شيارات	

7 + 5 وعلى طول الطريق   العدد: 

ال�ش�طئية   

جيد •الت�شوير  	
• نوع مواقف ال�شيارات  	

قريب من ال�شاطئ ، مهياأ ، غري كاف ، 300 �شيارة

•املنطقة املخ�ش�شة للأ�شخا�ض 	
 R ذوي االحتياجات اخلا�شة    

5 عدد االأماكن:  

• 	R وجود القمامات واحلاويات 

• 	R االإنارة 

تعليقات	واقرتاحات

مواقف ال�شيارات وا�شعة ونظيفة، ولكنها ال تكفي يف اأوقات الذروة

موجود الكورني�ش	

جيدة •ال�شيانة والنظافة  	
جيدة •�شيانة واجهات املباين  	

• 	R وجود ف�شاءات خ�رشاء 

متو�شطة •ال�شيانة  	
جيدة •املعلومات و الت�شوير   	

• 	R وجود مركز للإر�شادات 

• R العدد: 7	 وجود اأك�شاك 

• R ك�فية 120	 وجود قمامات وحاويات 

• 	R االإنارة 

تعليقات	و	اقرتاحات

كورني�ض نظيف .

جتهيزات	ال�شاطئ. 3

R العدد: 4 ولوجيات	�شهلة	وموؤمنة	

جيدة •ال�شيانة والنظافة  	
•الولوجيات املخ�ش�شة للأ�شخا�ض 	

R العدد: 4  ذوي االحتياجات اخلا�شة   

R �رشورية مهابط منا�شبة   

• 	T ولوجيات )املمرات اخل�شبية( 

T غري �رشورية   

تعليقات	و	اقرتاحات

ينبغي ا�شتبدال الولوجيات املخ�ش�شة للأ�شخا�ض ذوي االحتياجات اخلا�شة 

بولوجيات خ�شبية مبنحدرات منا�شبة.

R احلمامات	الر�شا�شة	

• ك�فية العدد: 16	 للرجال 

•للن�شاء  	
عمومي •نوعية احلمامات الر�شا�شة  	

• نعم	 جمانا 

قار  •نوعية املبنى   	
الكورني�ض •املوقع   	

• 	R نافورات املاء 

• 	T مغا�شل االأرجل 

• 	T الربط ب�شبكة التطهري 

جيدة •احلالة العامة للحمامات الر�شا�شة  	
•احلمامات الر�شا�شة خم�ش�شة 	

R العدد:1  للأ�شخا�ض ذوي االحتياجات اخلا�شة    

ي�شتجيب للمعايري

تعليقات	و	اقرتاحات

احلمامات الر�شا�شة نظيفة مت جتديدها هذه ال�شنة باالأملنيوم

R مرافق	النظافة	

• ك�فية العدد: 16	 للرجال 

• العدد: 16 ك�فية	 للن�شاء 

عمومي •نوعية مرافق النظافة  	
• نعم	 جمانا 

فم الواد

معلومات	عامة 1 .

• ا�شم ال�شاطئ : فم	الواد	

• االإقليم اأو العمالة : العيون	

العيون	ال�شاقية	احلمراء	 • الوالية : 	

• املحت�شن : املكتب	ال�رشيف	للفو�شفاط	

• امتداد ال�شاطئ : 7	كلم	

 • الرتدد على ال�شاطئ : 1500	/اليوم	)يتعدى	العدد	20000	

م�شطاف	نهاية	الأ�شبوع(

• نوع ال�شاطئ : قروي	

• اجلماعة: فم	الواد	

• تاريخ الزيارة : 4	غ�شت	2016 	
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فم الواد

قار •نوعية املبنى  	
الكورني�ض •املوقع   	

• 	R الربط ب�شبكة التطهري 

جيدة •احلالة العامة ملرافق النظافة  	
R العدد:1  للأ�شخا�ض ذوي االحتياجات اخلا�شة    

ي�شتجيب للمعايري

تعليقات	و	اقرتاحات

مرافق النظافة يف حالة جيدة مت جتديدها اأي�شا 

املنطقة	الرملية

دقيق، مل�شاء •نوع الرمل  	
• 	R وجود القمامات و احلاويات 

• مرتان يف اليوم 	R تفريغ القمامات  

• 	T  وجود مظلت �شم�شية ثابتة: 

T وجود مباين على الرمال 

• ال	 وجود مناطق ح�شا�شة  

• 	T وجود حيوانات يف ال�شاطئ 

تعليقات	واقرتاحات

ت�شاهم اجلمعيات املحلية بفعالية يف عمليات النظافة 

البحر 

اأ •جودة مياه ال�شباحة  	
• 	R ممرات الولوج R حتديد املناطق 

• 	T هل يتم احرتامه؟ 

تعليقات	واقرتاحات

نتائج مراقبة جودة املياه معلن عنها وحمينة

ال�شيانة	و	النظافة. 4

اجلماعة ، املحت�شن اجلهة	املكلفة	

جيدة •تنظيف اجلهة اخللفية لل�شاطئ  	
• 	10 عدد القمامات: 

جيدة • تنظيف مواقف ال�شيارات  	
40 عدد القمامات: 

جيدة •تنظيف الولوجيات  	
• يف كل ممر 	2 عدد القمامات: 

جيد ، يدوي •تنظيف الرمال  	
• عدد القمامات:  	

ذلك 20 مرت غري  كل  �شلة   و  االأزرق  اللواء  20 يف منطقة 
• 	R وجود حاويات للعزل االنتقائي 

الورق والورق املقوى ، الزجاج ، اخل�شب ، البل�شتيك  

مرتان يف اليوم •تفريغ القمامات  	
تعليقات	واقرتاحات

مت هذه ال�شنة اإ�شافة احلاويات واأكيا�ض القمامة للعزل االنتقائي 

مع عملية حت�شي�شية : عربة الفرز ل�رشح كيفية واأهداف العزل االنتقائي مب�شاركة 

اجلمعيات املحلية

R �شيانة	التجهيزات	

جيد •املرافق ال�شحية للرجال  	
جيد • املرافق ال�شحية للن�شاء  	

اجلماعة ، املحت�شن اجلهة املكلفة: 

جيد •احلمامات الر�شا�شة للرجال  	
جيد • احلمامات الر�شا�شة للن�شاء  	

اجلماعة ، املحت�شن اجلهة املكلفة: 

تعليقات	واقرتاحات

جمهود متميز لتجديد املرافق ال�شحية

ال�شالمة. 5

R مركز	الوقاية	املدنية	

• ك�ف 	30 املوارد الب�رشية ـ عدد امل�شعفني البحريني 

5 عدد اأفراد الوقاية املدنية   

 • 	R  االإ�شارة اإىل حالة البحر 

الرايات ، يحرتم

• جتهيزات امل�شعفني البحريني  	
ال�شفارات،3  االإنقاذ،35  30 عوامات   +18 البدالت،    70

املناظري،املجادف30+22 ،3 اأبراج املراقبة ،1 لوحات 

• كواد 3 زوارق ، 2	 معدات خا�شة للإنقاذ 

الهاتف النقال •و�شائل االت�شال  	
تعليقات	واقرتاحات

فريق الوقاية املدنية ين�شق ب�شفة دائمة وفعالة مع اجلماعة  واملحت�شن 

القوات امل�شاعدة ، الدرك م�شلحة	الأمن	

الهاتف النقال •و�شائل االت�شال  	

تعليقات	واقرتاحات

الدرك امللكي ي�شهر  با�شتمرار على اأمن ال�شاطئ

R مركز	الإ�شعافات	الأولية	

• R املمر�ض ،الطبيب	 الفريق الطبي 

• االنتماء :  	
اجلماعة ، الهلل االأحمر املغربي

ك�فية • 	 R جتهيزات االإ�شعافات االأولية 

• املعدات :  	
امل�شماع ، علبة للجراحات ال�شغرية  من االنوك�ض ، جهاز التنف�ض، ميزان 

احلرارة الطبي، الغطاء الواقي )�شويف، ن�شف �شويف( ، �رشير طبي ، اجلبرية 

، 

م�شدر للأك�شجني ، جهاز فتح الفم 

• االأدوات امل�شتهلكة  	
اأدوات خياطة اجلروح ، حمقنة ذات ا�شتعمال واحد ، �شمادات ، �شبارادرا 

مثقبة ، حمقنة ذات ا�شتعمال واحد ، القطن املا�ض ، ا�شتعمال واحد ، 

• املنتجات ال�شيدلية  	
املواد املطهرة ، اأدوية امل�شتعجلت ، املواد املبنجة

• 	R �شيارات االإ�شعاف 
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فم الواد

اجلماعة  •االنتماء  	
خا�ض ، الهاتف النقال •و�شائل االت�شال  	

• املراقبة ال�شحية  	
التجارة ، الباعة املتجولون، املطاعم

وزارة ال�شحة ، اجلماعة •اجلهة املكلفة  	
تعليقات	واقرتاحات

اجلماعة بتن�شيق مع املحت�شن والهلل االأحمر اأعادت هذه ال�شنة كذلك ا�شتخدام 

طبيبني �شابني حديثتي التخرج، وتقني �شحي ويقومون بعمل متميز يتعدى ال�شاطئ 

اإىل املخيمات ال�شيفية املجاورة.

كما تنظم دورات للتوعية ال�شحية مرتني يف االأ�شبوع

املعلومات	املل�شقة 6 .

R اللوحة	الرئي�شية	

• 	R ا�شم ال�شاطئ 

 • 	R  ت�شميم ال�شاطئ 

مفاتيح وا�شحة ومقروءة ، االإ�شارات

• 	T وجود ف�شاءات حممية على مقربة من ال�شاطئ 

• 	R اإعلن نتائج مراقبة جودة مياه ال�شباحة 

•اإعلن قواعد ال�شلوك والتوجيهات 	
•االإعلن عن برنامج االأن�شطة 	

R يف مو�شم اال�شطياف   

. • مركز املعلومات	 اأماكن اأخرى لتعليق املعلومات 

التن�شيط	والرتبية	البيئية	: 7 .

 • 	R  التن�شيط 

اإداعة ال�شاطئ ، الدوريات الريا�شية ، اأورا�ض للر�شم ، 

• 	R عر�ض ت�شميم ال�شاطئ 

البيئة  اأن�شطة بيئية، مكتبة  •الرتبية البيئية  	
ايكولوجية

•حملة حت�شي�شية بال�رشاكة مع جمعيات 	
R اأو منظمات غري حكومية     

 ا�شم اجلمعية : 

جمعية التنمية القروية لفم الواد - جمعية ال�شباب للوحدة الوطنية – 

ال�شاحلية  للتنمية  ال�شحراء   جمعية 

 ا�شم احلملة )اأو احلملت( : 

حملت تنظيف ال�شاطئ واملناطق اخللفية. – التح�شي�ض باملحافظة على 

البيئة  واأهمية النظافة.- املهرجان البيئي بفم الواد

تعليقات	واقرتاحات

مركز االإر�شادات جمهز بالو�شائل واملل�شقات التي تبني برنامج العرو�ض واالأن�شطة 

امل�شطرة.

التن�شيق	واللتزام. 8 

جيد •التن�شيق بني اجلماعة واملحت�شن :  	
تعليقات	واقرتاحات

احل�شور امل�شتمر لرئي�ض اجلماعة والتن�شيق والت�شاور ينعك�ض  اإيجابا على احلالة 

العامة لل�شاطئ

العناوين	وم�شادر	املعلومات

• اجلماعة :  	
عيا�ض م�شطفى  رئي�ض اجلماعة : 

الهاتف :  0661390725

• 	0528890895 الفاك�ض : 

احلالة	العامة	لل�شاطئ. 9

•م�شاكل مهمة : 	
ينبغي التفكري يف  حل �رشيع ودائم  مل�شكل زحف الرمال 

امل�رشوع املزمع اإجنازه من قبل املكتب ال�رشيف للفو�شفاط من �شاأنه اأن يغري

احلالة العامة لل�شاطئ واملنطقة معا
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 جهة اجلنوب

خلرية

معلومات	عامة 1 .

• ا�شم ال�شاطئ : خلرية	

• االإقليم اأو العمالة : اإقليم	واد	الذهب	

• الوالية : جهة	ـ	الداخلة	-	واد	الذهب.	

• املحت�شن :	املكتب	الوطني	للكهرباء	و	املاء	ال�شالح	لل�رشب.	

• امتداد ال�شاطئ : 2	كلم	

• الرتدد على ال�شاطئ : 700	م�شطافا	يف	اليوم	

• نوع ال�شاطئ : ح�رشي	

• اجلماعة: اجلماعة	احل�رشية	للداخلة	

• تاريخ الزيارة : 01/09/2016	

ال�شاعة	الواحدة	زوال • �شاعة الزيارة : 	

جتهيزات	املنطقة	اخللفية	لل�شاطئ 2 .

T غري مهياأة املنطقة	اخللفية	لل�شاطئ	

ناق�ض •الت�شوير  	
• 	T وجود القمامات واحلاويات 

 • 	T وجود مناطق ح�شا�شة 

• 	T وجود املعار�ض وغريها 

• 	T وجود خميم اأو مقطورات 

• 	T االأن�شطة امللوثة 

R العدد: 1 مواقف	ال�شيارات	

ناق�ض •الت�شوير  	
• نوع مواقف ال�شيارات  	

قريب من ال�شاطئ ، اأر�ض حمددة 

•املنطقة املخ�ش�شة للأ�شخا�ض 	
 • 	T  ذوي االحتياجات اخلا�شة 

T وجود القمامات واحلاويات 

• 	R االإنارة 

موجود الكورني�ش	

جيدة •ال�شيانة والنظافة  	
متو�شطة •ال�شيانة  	

• ف�شاءات ديكورية 	R وجود ف�شاءات خ�رشاء 

ناق�شة  •املعلومات و الت�شوير   	
• 	R وجود اأك�شاك 

• 	T وجود قمامات وحاويات 

• 	T االإنارة 

تعليقات	و	اقرتاحات

الكورني�ض يف طور التهيئة من قبل اجلماعة.

جتهيزات	ال�شاطئ. 3

R العدد: 1 ولوجيات	�شهلة	وموؤمنة	

جيدة •ال�شيانة والنظافة  	
•الولوجيات املخ�ش�شة للأ�شخا�ض 	

R العدد: 1 ذوي االحتياجات اخلا�شة   

R مهابط منا�شبة    

• 	R ولوجيات )املمرات اخل�شبية( 

تعليقات	و	اقرتاحات

هناك مدخل واحد مزود بال�شلمل ومبهبط منا�شب اإىل حد االأن، اأما باقي املداخل 

فيتوقع تهيئتها �شمن امل�رشوع.

�رشورة تركيب ممرات خ�شبية يف اأ�شفل املهبط جلعل الولوج للرمال اأكرث �شل�شة 

للأ�شخا�ض ذوي االحتياجات اخلا�شة. 

وجوب التفكري يف و�شع  ولوجيات بني الكورني�ض ومرافق ال�شحة من اأجل 

االأ�شخا�ض ذوي االحتياجات اخلا�شة، حتى تكون �شهلة الولوج.

T احلمامات	الر�شا�شة	

R مرافق	النظافة	

• العدد: 1	 للرجال 

• العدد: 1	 للن�شاء 

عمومي •نوعية مرافق النظافة  	
• 	T جمانا 

متحرك •نوعية املبنى  	
الكورني�ض •املوقع   	

• 	T الربط ب�شبكة التطهري 

جيدة •احلالة العامة ملرافق النظافة  	
•مرافق النظافة خم�ش�شة للأ�شخا�ض 	

R ذوي االحتياجات اخلا�شة   

تعليقات	و	اقرتاحات

�شاطئ جمهز مبعدات متحركة ال�شيء الذي يتطلب �شيانة م�شتمرة.

املنطقة	الرملية

دقيق •نوع الرمل  	
• 	R وجود القمامات و احلاويات 

• 	T وجود مظلت �شم�شية ثابتة: 

• 	T وجود مباين على الرمال 

• 	T وجود مناطق ح�شا�شة  

• 	T وجود حيوانات يف ال�شاطئ 

تعليقات	و	اقرتاحات

رمال نظيفة

البحر 

اأ •جودة مياه ال�شباحة  	
• 	T حتديد املناطق 
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خلرية

تعليقات	و	اقرتاحات

نتائج جودة مياه اال�شتحمام غري معلنة. •	

ال�شيانة	و	النظافة. 4

اجلماعة ، املحت�شن اجلهة	املكلفة	

جيد •تنظيف اجلهة اخللفية لل�شاطئ  	
جيد •تنظيف مواقف ال�شيارات  	
جيد •تنظيف الولوجيات  	

جيد ،يدوي  •تنظيف الرمال  	
• 	12 عدد القمامات: 

• 	T وجود حاويات للعزل االنتقائي 

مرة واحدة يف اليوم •تفريغ القمامات  	
تعليقات	واقرتاحات

اأوكل املحت�شن مهمة تنظيف ال�شاطئ الأربعة من م�شتخدميه.

R �شيانة	التجهيزات	

جيد •املرافق ال�شحية للرجال  	
جيد • املرافق ال�شحية للن�شاء  	

املحت�شن اجلهة املكلفة: 

تعليقات	واقرتاحات

ينبغي �شيانة التجهيزات ال�شحية با�شتمرار تفاديا لتدهورها وتعر�شها للتلف

ال�شالمة. 5

R مركز	الوقاية	املدنية	

•  املل�شقات 	T االإ�شارة اإىل حالة البحر 

• اأبراج املراقبة : 1	  جتهيزات امل�شعفني البحريني 

تعليقات	واقرتاحات

تزويد ال�شاطئ باأعلم للتعريف بحالة البحر.

غياب امل�شعفني البحريني اأثناء الزيارة.

ال�رشطة �شلحة	الأمن	

االت�شال الل�شلكي •و�شائل االت�شال  	

تعليقات	واقرتاحات

قيام رجال ال�رشطة بجوالت تفقدية

T	 مركز	الإ�شعافات	الأولية	

تعليقات	واقرتاحات

يجب توفري مركز للإ�شعافات االأولية يف اإطار م�رشوع تهيئة ال�شاطئ واجلهة اخللفية 

له باالإ�شافة اإىل �رشورة توفري �شيارة اإ�شعاف خا�شة بال�شاطئ.

املعلومات	املل�شقة 6 .

T اللوحة	الرئي�شية	

التعليقات	والقرتاحات

قام املحت�شن باإن�شاء لوحات حت�شي�شية فوق الرمال باالإ�شافة اإىل لوحة بال�شلوكيات 

الواجب اتباعها.

يجب تزويد ال�شاطئ باللوحة الرئي�شية ح�شب النموذج املقرتح من قبل املوؤ�ش�شة.

التن�شيط	والرتبية	البيئية	: 7 .

 • 	T  التن�شيط 

تعليقات	واقرتاحات

يجب ت�شجيع اجلمعيات املحلية على خلق اأن�شطة ترفيهية وحت�شي�شية لفائدة 

امل�شطافني.

جيد التن�شيق	واللتزام	

احلالة	العامة	لل�شاطئ

 م�شاكل ثانوية :

غياب اللوحة الرئي�شية.

غياب اأن�شطة التح�شي�ض والرتبية البيئية.  

•م�شاكل مهمة : 	
غياب التغطية ال�شحية.  

غياب الوقاية املدنية.  
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لال فاطنة

معلومات	عامة 1 .

• ا�شم ال�شاطئ : لال	فاطنة	

• االإقليم اأو العمالة : اأ�شفي	

• الوالية : جهة	مراك�ش	اأ�شفي	

• املحت�شن : اأ�شمنت	املغرب	

	م • امتداد ال�شاطئ : 1000	

• الرتدد على ال�شاطئ : 6000	اليوم	

• نوع ال�شاطئ : قروي	

• اجلماعة: حرارة	

• تاريخ الزيارة : 31	يوليوز	2016 	

• 	11h12 : شاعة الزيارة�

جتهيزات	املنطقة	اخللفية	لل�شاطئ 2 .

R مهي�أة املنطقة	اخللفية	لل�شاطئ	

متو�شط  •الت�شوير  	
R ت�شوير الطريق    

R وجود القمامات واحلاويات 

) • 	falaise( اأحجار جبلية R وجود مناطق ح�شا�شة 

• 	T وجود املعار�ض وغريها 

• 	T وجود خميم اأو مقطورات 

• )مطعم و مقهى( 	R االأن�شطة امللوثة 

تعليقات	واقرتاحات

خلفية ال�شاطئ نظيفة ن�شبيا

R العدد:3 مواقف	ال�شيارات	

ناق�ض •الت�شوير  	
• نوع مواقف ال�شيارات  	

قريب من ال�شاطئ ، مهياأ ، كاف ، 200 �شيارة

•املنطقة املخ�ش�شة للأ�شخا�ض 	
 • 	T  ذوي االحتياجات اخلا�شة 

R وجود القمامات واحلاويات 

• 	T االإنارة 

غري متوفر الكورني�ش	

جتهيزات	ال�شاطئ. 3

R العدد: 2 ولوجيات	�شهلة	وموؤمنة	

متو�شطة •ال�شيانة والنظافة  	
•الولوجيات املخ�ش�شة للأ�شخا�ض 	

T ذوي االحتياجات اخلا�شة   

تعليقات	واقرتاحات

الو�شول اإىل ال�شاطئ اأمر �شعب، يجب عل امل�شطافني ااإ�شتعمال �شلمل بنيت على 

طول حافة

T احلمامات	الر�شا�شة	

تعليقات	واقرتاحات

احلمامات مغلقة يف وقت الزيارة

احلمامات غري مزودة  باملاء و الكهرباء

T مرافق	النظافة	

تعليقات	واقرتاحات

مرافق النظافة مغلقة يف وقت الزيارة

املرافق ال�شحية غري جمهزة باملاء و الكهرباء

املنطقة	الرملية

دقيق •نوع الرمل  	
• 	T وجود القمامات و احلاويات 

• 	T وجود مظلت �شم�شية ثابتة: 

• القطاع اخلا�ض	 مت و�شعها من طرف 

• ال	 وجود مباين على الرمال 

• 	T وجود مناطق ح�شا�شة  

• 	T وجود حيوانات يف ال�شاطئ 

تعليقات	واقرتاحات

رمال نظيفة 

البحر 

• 	T حتديد املناطق 

تعليقات	واقرتاحات

عدم االإ�شارة لنتائج جودة املياه و غياب حتديد املناطق.

ال�شيانة	و	النظافة. 4

اجلماعة اجلهة	املكلفة	

جيدة •تنظيف اجلهة اخللفية لل�شاطئ  	
جيدة • تنظيف مواقف ال�شيارات  	

4 عدد القمامات: 

جيدة •تنظيف الولوجيات  	
• 	2 عدد القمامات: 

جيد ، يدوي ، •تنظيف الرمال  	
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لال فاطنة

• 	T وجود حاويات للعزل االنتقائي 

• يوم مرة واحدة كل 15	 تفريغ القمامات 

تعليقات	واقرتاحات

اجلماعة هي املكلفة بنظافة ال�شاطئ لكن معدل تفريغ النفايات )مرة واحدة كل 15 

يوم( غري كاف، و يجب االإ�شارة مل�شاهمة جمعية ركوب االأمواج يف تنظيف ال�شاطئ.

T �شيانة	التجهيزات	

تعليقات	واقرتاحات

احلمامات و املرافق ال�شحية غري م�شونة 

ال�شالمة. 5

R مركز	الوقاية	املدنية	

• ك�ف 	6 املوارد الب�رشية ـ عدد امل�شعفني البحريني 

2 عدد اأفراد الوقاية املدنية   

 • 	T االإ�شارة اإىل حالة البحر 

• جتهيزات امل�شعفني البحريني :  	
املجادف املناظري،6  ال�شفارات،1   8، االإنقاذ  ،7 عوامات  البدالت   12
مكرب ال�شوت و�شندوق  •معدات خا�شة للإنقاذ :  	

االإ�شعافات االأولية واأ�شطوانات اأك�شجني واحدة، 02 اأبراج املراقبة

الهاتف النقال •و�شائل االت�شال:  	
تعليقات	واقرتاحات

يجتمع اأفراد الدرك امللكي والوقاية املدنية والقوات امل�شاعدة يف مقر واحد

غياب االأعمدة  لو�شع الرايات

املقر الدي يجتمع فيه  اأفراد الدرك امللكي والوقاية املدنية والقوات امل�شاعدة ال 

يتوفر على املاء و الكهرباء.

القوات امل�شاعدة ، الدرك م�شلحة	الأمن	

• و�شائل االت�شال  	
الهاتف النقال ، االت�شال الل�شلكي

تعليقات	واقرتاحات

يجتمع اأفراد الدرك امللكي والوقاية املدنية والقوات امل�شاعدة يف مقر واحد.

T مركز	الإ�شعافات	الأولية	

تعليقات	واقرتاحات

�شاطئ ال يتوفر على مركز االإ�شعافات االأولية

املعلومات	املل�شقة 6 .

T اللوحة	الرئي�شية	

التعليقات	والقرتاحات

ال وجود الأي لوحة للإر�شاد والتوعية على هذا ال�شاطئ

التن�شيط	والرتبية	البيئية	: 7 .

• 	 T التن�شيط 

تعليقات	واقرتاحات

اأن�شطة رياظية منظمة من طرف جمعيات حملية.

احلالة	العامة	لل�شاطئ. 8

• م�شاكل ثانوية : 	
 مداخل ال�شاطئ يف حالة متو�شطة وجب �شيانتها.

 غياب احلمامات الر�شا�شة واملرافق ال�شحية.

ال وجود الأي لوحة للر�شادات.

•م�شاكل مهمة : 	
عدم توفر ال�شاطئ على املاء والكهرباء.   

غياب مركز االإ�شعافات االأولية.
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اإميني توركا )مريللفت(

معلومات	عامة 1 .

اإميني	توركا	)مريللفت( • ا�شم ال�شاطئ : 	

• االإقليم اأو العمالة : اإقليم	�شيدي	اإيفني	

جهة	�شو�ش	ما�شة	درعة • الوالية : 	

• املحت�شن : جمموعة	اأكوا	

• امتداد ال�شاطئ : 700	مرت	

• الرتدد على ال�شاطئ : 2000	م�شطاف	يف	اليوم	

• نوع ال�شاطئ : قروي	

• اجلماعة: مريللفت	

• تاريخ الزيارة : 19	غ�شت	2016	

• �شاعة الزيارة : 12:00	

جتهيزات	املنطقة	اخللفية	لل�شاطئ 2 .

R مهي�أة املنطقة	اخللفية	لل�شاطئ	

جيد •الت�شوير  	
R ت�شوير الطريق   

• 	R وجود القمامات واحلاويات 

• احليوانات و النباتات نعم	 وجود مناطق ح�شا�شة 

• 	T وجود املعار�ض وغريها 

• 	T وجود خميم اأو مقطورات 

• 	T االأن�شطة امللوثة 

تعليقات	واقرتاحات

مت تهيئة  الطريق املوؤدية لل�شاطئ وكذا موقف ال�شيارات باالإ�شافة اإىل مدخل 

جديد جمهز بال�شلمل يف طور االجناز .

R العدد: 2 مواقف	ال�شيارات	

جيد  •الت�شوير  	
•نوع مواقف ال�شيارات  	

قريب من ال�شاطئ، مهياأ، كاف   

• 	R وجود القمامات واحلاويات 

• 	T االإنارة 

تعليقات	واقرتاحات

موقف ال�شيارات جمهز جيدا و ي�شم اأماكن كافية لركن ال�شيارات. •	

غري متوفر الكورني�ش	

جتهيزات	ال�شاطئ. 3

R العدد: 3  ولوجيات	�شهلة	وموؤمنة	

)1 بالر�شيف املنحدر و2 بال�شلمل(

جيدة ال�شيانة والنظافة 

•الولوجيات املخ�ش�شة للأ�شخا�ض 	
R العدد: 1 ذوي االحتياجات اخلا�شة   

R مهابط منا�شبة    

T ولوجي�ت   

تعليقات	و	اقرتاحات

متت اإعادة تهيئة الر�شيف املنحدر املعد للأ�شخا�ض ذوي االحتياجات اخلا�شة

R احلمامات	الر�شا�شة	

• 	R للرجال 

• 	R للن�شاء 

فوق الرمال •املوقع   	
• 	T نافورات املاء 

• 	T الربط ب�شبكة التطهري 

• 	T مغا�شل االأرجل 

• 	T الربط ب�شبكة التطهري 

متو�شطة •احلالة العامة للحمامات الر�شا�شة  	
•احلمامات الر�شا�شة خم�ش�شة 	

العدد : 1 للأ�شخا�ض ذوي االحتياجات اخلا�شة   

تعليقات	و	اقرتاحات

يتوجب اإعادة تثبيت احلمامات الر�شا�شة املتحركة ومغا�شل االأرجل

R مرافق	النظافة	

• العدد: 2	 للرجال 

• العدد: 2	 للن�شاء 

عمومي •نوعية مرافق النظافة  	
• ال	 جمانا 

قار •نوعية املبنى  	
فوق الرمال •املوقع   	

• 	T الربط ب�شبكة التطهري 

جيدة •احلالة العامة ملرافق النظافة  	
•مرافق النظافة خم�ش�شة للأ�شخا�ض 	

T ذوي االحتياجات اخلا�شة   

تعليقات	و	اقرتاحات

مت و�شع مرفق نظافة للأ�شخا�ض ذوي االحتياجات اخلا�شة على م�شتوى قرية 

التن�شيط.

املنطقة	الرملية

دقيق •نوع الرمل  	
• 	R وجود القمامات و احلاويات 

• 	R وجود مباين على الرمال 

• 	R وجود مناطق ح�شا�شة 

• 	R وجود حيوانات يف ال�شاطئ 
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)اإميني توركا )مريللفت(

تعليقات	واقرتاحات

�شاطئ نظيف

املظلت ال�شم�شية موزعة ب�شكل جيد

يجب التفكري يف تعوي�ض االأك�شاك واملطاعم   باأخرى ذات جودة.

البحر 

اأ •جودة مياه ال�شباحة  	
• 	T حتديد املناطق 

تعليقات	واقرتاحات

نتائج جودة مياه اال�شتحمام غري معلنة.

التفكري يف و�شع لوحة اإعلنات عامة ت�شتجيب مليثاق الت�شوير املنجز من قبل 

موؤ�ش�شة حممد ال�شاد�ض حلماية البيئة

ال�شيانة	و	النظافة. 4

• 	R نظ�فة ال�ش�طئ 

اجلماعة، املحت�شن •اجلهة املكلفة  	
متو�شط •تنظيف اجلهة اخللفية لل�شاطئ  	

جيد •تنظيف مواقف ال�شيارات  	
جيد •تنظيف الف�شاءات اخل�رشاء  	
جيد •تنظيف الولوجيات  	

جيد، يدوي •تنظيف الرمال  	
• �شلة مهملت   	20 عدد القمامات: 

• 	T وجود حاويات للعزل االنتقائي 

• مرة واحدة يف اليوم	 تفريغ القمامات 

تعليقات	واقرتاحات

�شاطئ نظيف.

R �شيانة	التجهيزات	

جيد •املرافق ال�شحية للرجال  	
جيد •املرافق ال�شحية للن�شاء  	

اجلماعة •اجلهة املكلفة  	

تعليقات	واقرتاحات

�رشورة تزويد ال�شاطئ باحلمامات الر�شا�شة.

ال�شالمة. 5

مركز	الوقاية	املدنية	

• 	T االإ�شارة اإىل حالة البحر 

البدالت ، عوامات االإنقاذ • جتهيزات امل�شعفني البحريني  	
اأبراج املراقبة :1

تعليقات	واقرتاحات

يتوفر ال�شاطئ على مركز للوقاية املدنية.

م�شلحة	الأمن	 القوات امل�شاعدة، الدرك

تعليقات	واقرتاحات

ال توجد اأي من م�شالح  االأمن على ال�شاطئ.

T مركز	الإ�شعافات	الأولية	

املمر�ض •الفريق الطبي  	
وزارة ال�شحة )متواجدة يف  •االنتماء  	

اجلهة اخللفية لل�شاطئ(، الهلل االأحمر املغربي )متواجدة على ال�شاطئ(

•غري ذلك: مت توظيف ممر�ض متقاعد من قبل ال�رشيك االقت�شادي.  	
• R ك�فية	 جتهيزات االإ�شعافات االأولية 

•املعدات  امل�شماع، ميزان احلرارة  	
الطبي، علبة للجراحات ال�شغرية من االنوك�ض، �رشير طبي

اأنابيب احلقن املتوا�شل،  •االأدوات امل�شتهلكة  	
�شبارادرا مثقبة ، ببوغاز، �شمادات .

املواد املطهرة، املواد  •املنتجات ال�شيدلية  	
املبنجة، اأدوية امل�شتعجلت

الهاتف الثابت، عمومي •و�شائل االت�شال  	
التجارة •املراقبة ال�شحية  	

اجلماعة  •اجلهة املكلفة  	

تعليقات	واقرتاحات

متت تهيئة مركز للإ�شعافات االأولية على م�شتوى قرية التن�شيط.

املعلومات	املل�شقة 6 .

تعليقات	واقرتاحات

ال يتوفر ال�شاطئ على لوحة املعلومات.

التن�شيط	والرتبية	البيئية. 7

• 	R التن�شيط 

حديقة للألعاب ، اذاعة ال�شاطئ،   

• 	R عر�ض ت�شميم ال�شاطئ 

اأن�شطة بيئية •الرتبية البيئية :  	
•حملة حت�شي�شية بال�رشاكة مع جمعيات 	

T اأو منظمات غري حكومية    
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)اإميني توركا )مريللفت(

تعليقات	واقرتاحات

متت اإقامة قرية للتن�شيط من قبل ال�رشيك االقت�شادي على ال�شاطئ.

التن�شيق	واللتزام. 8

• جزئي	 التن�شيق بني اجلماعة واملحت�شن 

تعليقات	واقرتاحات

تن�شيق جيد بني اجلماعة وال�شلطات املحلية.

احلالة	العامة	لل�شاطئ. 9

•ت�شحيح بع�ض ال�شلوكات : 	
م�شاكل ثانوية :  

اإعادة و�شع احلمامات الر�شا�شة ومغ�شل االأرجل التي يتوفر عليها ال�شاطئ   

منذ �شنة 2014

م�شاكل مهمة :

غياب لوحة املعلومات التي ت�شتجيب مليثاق الت�شوير املنجز من قبل موؤ�ش�شة   

حممد ال�شاد�ض حلماية البيئة
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 جهة اجلنوب

مولي بوزرقطون 

معلومات	عامة 1 .

• ا�شم ال�شاطئ : مولي	بوزرقطون	

• االإقليم اأو العمالة : ال�شويرة	

.جهة	مراك�ش	اأ�شفي	 • الوالية : 	

• املحت�شن : بدون	

• امتداد ال�شاطئ : 800م	

• الرتدد على ال�شاطئ : 100	

• نوع ال�شاطئ : قروي	

• اجلماعة: مولي	بوزرقطون		

• تاريخ الزيارة : 31	يوليوز	2016	

 • 	18H07: شاعة الزيارة�

جتهيزات	املنطقة	اخللفية	لل�شاطئ 2 .

R مهي�أة املنطقة	اخللفية	لل�شاطئ	

ناق�ض •الت�شوير  	
R ت�شوير الطريق   

• 	T وجود القمامات واحلاويات 

• كثبان رملية نعم	 وجود مناطق ح�شا�شة 

• 	T وجود املعار�ض وغريها 

• 	T وجود خميم اأو مقطورات 

• 	T االأن�شطة امللوثة 

تعليقات	واقرتاحات

الواجهة اخللفية لل�شاطئ نظيفة ن�شبيا

وجود مباين �شكنية، م�شجد، اأر�ض منب�شطة وبع�ض املقاهي واملطاعم.

T مواقف	ال�شيارات	

ناق�ض •الت�شوير  	
•نوع مواقف ال�شيارات  	

قريب من ال�شاطئ، اأر�ض حمددة ، كاف  

•املنطقة املخ�ش�شة للأ�شخا�ض 	
T ذوي االحتياجات اخلا�شة   

• 	T وجود القمامات واحلاويات 

• 	T االإنارة 

تعليقات	واقرتاحات

تخ�شي�ض اأر�ض حمددة كموقف لل�شيارات لكن دون ت�شوير.

موقف لل�شيارات مهياأ ب�شكل �شيئ.

وجب تخ�شي�ض منطقة للعربات.

غري متوفر الكورني�ش	

تعليقات	واقرتاحات

�شاطئ ال يتوفر على كورني�ض

جتهيزات	ال�شاطئ. 3

R العدد:2 ولوجيات	�شهلة	وموؤمنة	

R احلمامات	الر�شا�شة		

تعليقات	واقرتاحات

�شاطئ غري جمهز باحلمامات

T مرافق	النظافة	

تعليقات	واقرتاحات

�شاطئ غري جمهز مبرافق النظافة

املنطقة	الرملية

دقيق، ح�شاة مل�شاء •نوع الرمل  	
• 	T وجود القمامات و احلاويات 

• 	T وجود مباين على الرمال 

• 	T وجود مناطق ح�شا�شة  

• 	R وجود حيوانات يف ال�شاطئ 

البحر 

• 	T حتديد املناطق 
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مولي بوزرقطون 

تعليقات	واقرتاحات

مل يتم عر�ض و االإ�شارة جلودة املياه

انت�شار ممار�شة االألواح ال�رشاعية من طرف م�شطافني حمليني و اأجانب.

T ال�شيانة	و	النظافة	

تعليقات	واقرتاحات

ال تتم �شيانة ال�شاطئ

T �شيانة	التجهيزات	

تعليقات	واقرتاحات

�شاطئ ال يتوفر على مرافق �شحية

ال�شالمة. 4

R مركز	الوقاية	املدنية	

• ك�ف  	5 املوارد الب�رشية ـ عدد امل�شعفني البحريني 

1 عدد اأفراد الوقاية املدنية   

• 	T االإ�شارة اإىل حالة البحر 

• جتهيزات امل�شعفني البحريني  	
 1 ال�شفارات،   6 االنقاذ،  2 �شدريات   ، االإنقاذ  4 عوامات   ، البدالت   10

املناظري،3 املجادف،1 لوحات

الهاتف النقال •و�شائل االت�شال  	
تعليقات	واقرتاحات

ي�شهر معلمي ال�شباحة على �شلمة امل�شطفني

مقر  اأفراد الوقاية املدنية ال يتوفر على املاء و الكهرباء.

يجب توفري املاء و الكهرباء مبقر الوقاية املدنية.

الدرك م�شلحة	الأمن	

الهاتف النقال •و�شائل االت�شال  	

تعليقات	واقرتاحات

تواجد دائم لعنا�رش الدرك امللكي على م�شتوى ال�شاطئ. 

T مركز	الإ�شعافات	الأولية	

تعليقات	واقرتاحات

�شاطئ ال يتوفر على مركز االإ�شعافات االأولية

املعلومات	املل�شقة 5 .

T اللوحة	الرئي�شية	

تعليقات	واقرتاحات

�شاطئ ال يتوفر على املعلومات املل�شقة

التن�شيط	والرتبية	البيئية 6 .

T التن�شيط	

تعليقات	واقرتاحات

غياب التن�شيط والرتبية البيئية

احلالة	العامة	لل�شاطئ. 7

•م�شاكل ثانوية : 	
غياب التجهيزات االأ�شا�شية .  

غياب التجهيزات االأ�شا�شية: كاملرافق ال�شحية واحلمامات الر�شا�شة.  

غياب مركز االإ�شعافات االأولية بالرغم من املمار�شة لريا�شة ركوب االألواح   

ال�رشاعية.

اأقرب م�شت�شفى يتواجد مبدينة ال�شويرة.  
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 جهة اجلنوب

م�شا فر

معلومات	عامة 1 .

•ا�شم ال�شاطئ : م�شافر 	
• االإقليم اأو العمالة : اإقليم	واد	الذهب	

جهة	الداخلة	-	واد	الذهب • الوالية : 	

• املحت�شن :	املكتب	الوطني	للماء	والكهرباء.)قطاع	الكهرباء(	

• امتداد ال�شاطئ : 0.8	كلم	

• الرتدد على ال�شاطئ : 700	م�شطاف	يف	اليوم	

• اجلماعة: الداخلة	

• نوع ال�شاطئ : قروي	

• تاريخ الزيارة : 01/09/2016	

 • 	12h23 : شاعة الزيارة�

جتهيزات	املنطقة	اخللفية	لل�شاطئ 2 .

R مهي�أة املنطقة	اخللفية	لل�شاطئ	

جيد •الت�شوير  	
ت�شوير الطريق    

R وجود القمامات واحلاويات 

• غابة تاوارتا  	R وجود مناطق ح�شا�شة 

• 	T وجود املعار�ض وغريها 

• 	T وجود خميم اأو مقطورات 

• 	T االأن�شطة امللوثة 

تعليقات	واقرتاحات

املنطقة اخللفية لل�شاطئ نظيفة .

R العدد: 1 مواقف	ال�شيارات	

متو�شط •الت�شوير  	
•نوع مواقف ال�شيارات  	

قريب من ال�شاطئ، مهياأ، كاف عدد االأماكن: اأكرث من 70  

•املنطقة املخ�ش�شة للأ�شخا�ض 	
T ذوي االحتياجات اخلا�شة   

• 	R وجود القمامات واحلاويات 

• 	T االإنارة 

تعليقات	واقرتاحات

�رشورة توفري اأماكن لركن �شيارات لل�شخا�ض ذوي االحتياجات اخلا�شة .

غري متوفر الكورني�ش	

جتهيزات	ال�شاطئ. 3

R العدد: 2 ولوجيات	�شهلة	وموؤمنة	

جيدة ال�شيانة والنظافة 

•الولوجيات املخ�ش�شة للأ�شخا�ض 	
R العدد: 1 ذوي االحتياجات اخلا�شة   

R مهابط منا�شبة    

R ولوجي�ت   

تعليقات	و	اقرتاحات

مهبط الولوج مهياأ وموؤمن ب�شكل جيد.

�رشورة فتح مدخل يوؤدي مبا�رشة اإىل ال�شاطئ انطلقا من موقف ال�شيارات 

املوجود على جانب الطريق. 

T احلمامات	الر�شا�شة	

•احلمامات الر�شا�شة خم�ش�شة 	
تعليقات	و	اقرتاحات

توجد حمامات ر�شا�شة على م�شتوى املخيم املجاور لل�شاطئ.

R مرافق	النظافة	

• العدد:1	 للرجال 

• العدد: 1	 للن�شاء 

عمومي •نوعية مرافق النظافة  	
متحرك •نوعية املبنى  	

تعليقات	و	اقرتاحات

تتم �شيانة مرافق النظافة ب�شكل جيد.

املنطقة	الرملية

دقيق، حمبب •نوع الرمل  	
• R العدد: 9	 وجود القمامات و احلاويات 

• R العدد: 8	 وجود مظلت �شم�شية ثابتة: 

املحت�شن •مت و�شعها من طرف  	
• 	T وجود مباين على الرمال 

• 	T وجود مناطق ح�شا�شة 

تعليقات	واقرتاحات

رمال جد نظيفة.

البحر 

اأ •جودة مياه ال�شباحة  	
• 	T حتديد املناطق 
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م�شا فر

تعليقات	واقرتاحات

نتائج جودة مياه اال�شتحمام معلنة ولكنها غري حمينة.

ال�شيانة	و	النظافة. 4

• 	R نظ�فة ال�ش�طئ 

املحت�شن •اجلهة املكلفة  	
جيد •تنظيف اجلهة اخللفية لل�شاطئ  	
جيد •تنظيف مواقف ال�شيارات  	

متو�شط •تنظيف الف�شاءات اخل�رشاء  	
جيد •تنظيف الولوجيات  	

جيد، يدوي •تنظيف الرمال  	
• قمامات للعزل  عدد القمامات:  9 + 4	

االنتقائي

الورق والورق املقوى، اخلبز،  •وجود حاويات للعزل االنتقائي  	
البل�شيك

• مرة واحدة يف اليوم	 تفريغ القمامات 

تعليقات	واقرتاحات

ي�شهر اأربعة عمال على تنظيف ال�شاطئ ب�شكل م�شتمر.

رمال نظيفة.

R �شيانة	التجهيزات	

جيد •املرافق ال�شحية للرجال  	
جيد •املرافق ال�شحية للن�شاء  	

املحت�شن •اجلهة املكلفة  	
تعليقات	واقرتاحات

تتم �شيانة التجهيزات ب�شكل جيد. 

ال�شالمة. 5

R مركز	الوقاية	املدنية	

• ك�ف  	3 املوارد الب�رشية ـ عدد امل�شعفني البحريني 

ال�رشطة م�شلحة	الأمن	

تعليقات	واقرتاحات

يقوم رجال ال�رشطة بجوالت، ال يتواجدون يف عني املكان با�شتمرار.

• 	T االإ�شارة اإىل حالة البحر 

 • البدالت : عوامات االإنقاذ: 4	 جتهيزات امل�شعفني البحريني 

�شدريات االنقاذ : 2،ال�شفارات:، املناظري: 1،زعانف الغو�ض: 4

اأبراج املراقبة : 1  

تعليقات	واقرتاحات

لي�ض هناك توافد كبري على ال�شاطئ لكن خدمات ال�شلمة متوفرة با�شتمرار.

�رشورة تزويد ال�شاطئ برايات  للتعريف بحالة البحر.

R مركز	الإ�شعافات	الأولية	

• R املمر�ض	 الفريق الطبي 

• 	R جتهيزات االإ�شعافات االأولية 

• 	T �شيارات االإ�شعاف 

• خا�ض، الهاتف النقال	 و�شائل االت�شال 

تعليقات	واقرتاحات

كان مركز االإ�شعافات االأولية مغلقا اأثناء القيام بالزيارة. من ال�رشورة تكليف  •	
فريق  يعمل با�شتمرار وعر�ض اأوقات فتح املركز.

املعلومات	املل�شقة 6 .

R اللوحة	الرئي�شية	

• 	R ا�شم ال�شاطئ 

• 	R  ت�شميم ال�شاطئ 

مفاتيح وا�شحة ومقروءة، االإ�شارات

• 	T وجود ف�شاءات حممية على مقربة من ال�شاطئ 

• 	R اإعلن نتائج مراقبة جودة مياه ال�شباحة 

• 	T هل يتم حتيينها؟: 

•اإعلن قواعد ال�شلوك والتوجيهات 	
R )القرارات البلدية(   

•االإعلن عن برنامج االأن�شطة 	
T يف مو�شم اال�شطياف   

تعليقات	واقرتاحات

اأربع لوحات حتتوي على ر�شائل حت�شي�شية منت�شبة على مرافق النظافة.

الن�شائح االثني ع�رش للم�شتحم واأعلم التعرف بحالة البحر مل�شقة بربج املراقبة.

يجب اإمتام اللوحة الرئي�شية للمعلومات باإ�شافة املعلومات اخلا�شة بالتن�شيقية 

الوطنية والدولية للواء االأزرق ح�شب ميثاق موؤ�ش�شة حممد ال�شاد�ض حلماية البيئة.

مت ن�شيان ت�شجيل اأرقام الهواتف املفيدة.

التن�شيط	والرتبية	البيئية. 7

• 	R  التن�شيط 

اذاعة ال�شاطئ 

• 	R عر�ض ت�شميم ال�شاطئ 

• الرتبية البيئية  	
غري ذلك : اأن�شطة التح�شي�ض ب�رشاكة مع اجلمعيات املحلية

•حملة حت�شي�شية بال�رشاكة مع جمعيات 	
R اأو منظمات غري حكومية    

تعليقات	واقرتاحات

باالإ�شافة اإىل اإذاعة ال�شاطئ هناك برنامج الأن�شطة بيداغوجية وريا�شية  •	
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م�شا فر

لفائدة االأطفال.

التن�شيق	واللتزام. 8

• جيد	 التن�شيق بني اجلماعة واملحت�شن 

احلالة	العامة	لل�شاطئ. 9

•م�شاكل ثانوية : 	
جتهيز ال�شاطئ باأعلم التعريف بحالة البحر  

تعزيز اإمكانية الو�شول اإىل ال�شاطئ من خلل فتح مدخل انطلقا من موقف   

ال�شيارات املوجد على جانب الطريق الرئي�شية.

مركز االإ�شعافات االأولية مغلق: �رشورة اإعلن اأوقات فتح املركز.  

مركز ال�رشطة مغلق: �شمان تواجدهم يف ال�شاطئ با�شتمرار.  

مراجعة لوحات املعلومات و ا�شتكمالها باإ�شافة املعلومات اخلا�شة   

بالتن�شيقية الوطنية والدولية للواء االأزرق.
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اأم لبوير

معلومات	عامة 1 .

•ا�شم ال�شاطئ : اأم لبوير 	
• االإقليم اأو العمالة : اإقليم	واد	الذهب	

جهة	واد	الذهب	لكويرة • الوالية : 	

• اجلماعة : احل�رشية	للداخلة	

	املكتي	الوطني	للكهربا	و	املاء	ال�شالح	لل�رشب	)قطاع	 • املحت�شن :	

الكهرباء(

• امتداد ال�شاطئ : 2	كلم	

• الرتدد على ال�شاطئ : 800	م�شطاف	يف	اليوم	

• اجلماعة: الداخلة	

• نوع ال�شاطئ : ح�رشي	

 • تاريخ الزيارة : 01/09/2016	

 • �شاعة الزيارة : 10:30	

جتهيزات	املنطقة	اخللفية	لل�شاطئ 2 .

R مهي�أ املنطقة	اخللفية	لل�شاطئ	

جيد •الت�شوير  	
R ت�شوير الطريق   

• 	R وجود القمامات واحلاويات 

• نعم غابة تاوارتا	 وجود مناطق ح�شا�شة 

• 	T وجود املعار�ض وغريها 

• 	T وجود خميم اأو مقطورات 

• 	T االأن�شطة امللوثة 

تعليقات	واقرتاحات

املنطقة اخللفية لل�شاطئ نظيفة .

R العدد: 2 مواقف	ال�شيارات	

جيد •الت�شوير  	
•نوع مواقف ال�شيارات  	

قريب من ال�شاطئ، مهياأ، اأر�ض مموجة، كاف عدد االأماكن: اأكرث من 500   

�شيارة

•املنطقة املخ�ش�شة للأ�شخا�ض 	
R العدد:1 ذوي االحتياجات اخلا�شة   

• 	R وجود القمامات واحلاويات 

• 	R االإنارة 

موجود الكورني�ش	

جيدة  •ال�شيانة والنظافة  	
• R ف�شاءات ديكورية	 وجود ف�شاءات خ�رشاء 

جيدة •ال�شي�نة  	
• 	T وجود اأك�شاك 

• 	R وجود قمامات وحاويات 

• 	R االإنارة 

جتهيزات	ال�شاطئ. 3

R ولوجيات	�شهلة	وموؤمنة	

جيدة ال�شيانة والنظافة 

•الولوجيات املخ�ش�شة للأ�شخا�ض 	
R العدد: 1 ذوي االحتياجات اخلا�شة   

T مهابط منا�شبة    

R ولوجي�ت   

تعليقات	و	اقرتاحات

اإن�شاء من طرف ال�رشكاء ملمرات خ�شبية. تثبيت و تنظيم هده الولوجيات ي�شكل اأف�شل 

�شيجعل  الولوج لل�شاطئ اأكرث �شل�شة و�شهولة خا�شة للأ�شخا�ض ذوي االحتياجات 

اخلا�شة.

T احلمامات	الر�شا�شة	

•احلمامات الر�شا�شة خم�ش�شة 	
R العدد : 1 للأ�شخا�ض ذوي االحتياجات اخلا�شة   

تعليقات	و	اقرتاحات

وجود حمام ر�شا�ض لذوي االحتياجات اخلا�شة فقط.

املنطقة	الرملية

دقيق، ح�شاة •نوع الرمل  	
• 	R وجود القمامات و احلاويات 

• R العدد: 17	 وجود مظلت �شم�شية ثابتة: 

 • 	R  وجود مباين على الرمال 

مرافق متحركة متعددة اخلدمات خا�شة بال�شحة، الوقاية املدنية 

وال�رشطة

• نعم كثبان رملية	 وجود مناطق ح�شا�شة 

تعليقات	واقرتاحات

�شاطئ نظيف تتم �شيانته على مدار اليوم.

R مرافق	النظافة	

• ك�فية العدد:3	 للرجال 

• ك�فية العدد: 3	 للن�شاء 

عمومي •نوعية مرافق النظافة  	
• نعم	 جمانا 

متحرك •نوعية املبنى  	
اجلهة اخللفية لل�شاطئ •املوقع   	



229
تقرير �شواطئ نظيفة 2016 

اأم لبوير

ال�رشف ال�شحي • 	 R الربط ب�شبكة التطهري 

جيدة •احلالة العامة ملرافق النظافة  	
•مرافق النظافة خم�ش�شة للأ�شخا�ض 	

R العدد : 1 ذوي االحتياجات اخلا�شة   

تعليقات	و	اقرتاحات

متت �شيانة التجهيزات ب�شكل جيد.

البحر 

اأ •جودة مياه ال�شباحة  	
• 	T حتديد املناطق 

تعليقات	واقرتاحات

نتائج جودة مياه اال�شتحمام معلنة ولكن غري حمينة.

ال�شيانة	و	النظافة. 4

• 	R نظ�فة ال�ش�طئ 

•اجلهة املكلفة  اخلوا�ض 	
جيد •تنظيف اجلهة اخللفية لل�شاطئ  	
جيد •تنظيف مواقف ال�شيارات  	
جيد •تنظيف الف�شاءات اخل�رشاء  	
جيد •تنظيف الولوجيات  	

جيد، يدوي •تنظيف الرمال  	
• 	8 عدد القمامات: 

• 	R  وجود حاويات للعزل االنتقائي 

الورق والورق املقوى، النفايات املنزلية، البل�شتيك

• مرتان يف اليوم	 تفريغ القمامات 

تعليقات	واقرتاحات

�شاطئ نظيف

يتم تنظيف ال�شاطئ من قبل 08 عمال على مدار اليوم.

مت و�شع 4 حاويات للعزل االنتقائي. يجب اأن حتتوي املل�شقات املو�شوعة على 

حاويات العزل االنتقائي على ر�شومات تو�شيحية ذات حجم كبري.

ميكن ا�شتخدام اإذاعة ال�شاطئ لتمرير ر�شائل حت�شي�شية.

R �شيانة	التجهيزات	

جيد •املرافق ال�شحية للرجال  	
جيد •املرافق ال�شحية للن�شاء  	

•اجلهة املكلفة  املحت�شن 	

تعليقات	واقرتاحات

تتم �شيانة املرافق ال�شحية املتحركة ب�شكل جيد.

ي�شم ال�شاطئ مرافقا �شحيا باالإ�شافة اإىل حمام ر�شا�ض خا�ض بذوي االحتياجات 

اخلا�شة يتم �شيانتهما ب�شكل جيد-.

ال�شالمة. 5

R مركز	الوقاية	املدنية	

• ك�ف  	4 املوارد الب�رشية ـ عدد امل�شعفني البحريني 

1 عدد اأفراد القوات امل�شاعدة   

• R الراي�ت	 االإ�شارة اإىل حالة البحر 

• جتهيزات امل�شعفني البحريني  	
البدالت ،5 عوامات االإنقاذ ،2 �شدريات االنقاذ، 1 املناظري،2 اأبراج 

املراقبة، 5 زعانف الغو�ض

زورق قابل للنفخ  •معدات خا�شة للإنقاذ  	
خا�ض، الهاتف النقال •و�شائل االت�شال  	

تعليقات	واقرتاحات

�رشورة جتهري ال�شاطئ بريات للتعريف بحالة البحر

ال�رشطة م�شلحة	الأمن	

الهاتف النقال •و�شائل االت�شال  	
تعليقات	واقرتاحات

ال يتواجد رجال ال�رشطة با�شتمرار على ال�شاطئ

R مركز	الإ�شعافات	الأولية	

• R املمر�ض	 الفريق الطبي 

وزارة ال�شحة •االنتماء  	
• 	T �شيارات االإ�شعاف 

تعليقات	واقرتاحات

كان مركز االإ�شعافات االأولية مغلقا اأثناء القيام باملعاينة.

املعلومات	املل�شقة 6 .

R اللوحة	الرئي�شية	

• 	R ا�شم ال�شاطئ 

االإ�شارات • 	R ت�شميم ال�شاطئ 

• 	T وجود ف�شاءات حممية على مقربة من ال�شاطئ 

• 	R اإعلن نتائج مراقبة جودة مياه ال�شباحة 

•اإعلن قواعد ال�شلوك والتوجيهات 	
R )القرارات البلدية(   

•االإعلن عن برنامج االأن�شطة 	
 R يف مو�شم اال�شطياف   

تعليقات	واقرتاحات

يجب اإمتام اللوحة الرئي�شية للمعلومات باإ�شافة املعلومات اخلا�شة بالتن�شيقية 

الوطنية والدولية للواء االأزرق ح�شب ميثاق موؤ�ش�شة حممد ال�شاد�ض حلماية البيئة.

مت ن�شيان ت�شجيل اأرقام الهواتف املفيدة

التن�شيط	والرتبية	البيئية. 7

• 	R  التن�شيط 

اذاعة ال�شاطئ ، الدوريات الريا�شية 

• 	R عر�ض ت�شميم ال�شاطئ 

• الرتبية البيئية  	
اأن�شطة بيئية



230
تقرير �شواطئ نظيفة 2016 

T ال، نقطة �شلبية T ال، نقطة اإيجابية  R نعم، نقطة �شلبية  R نعم، نقطة اإيجابية  هل املعيار كايف؟ 

أسفيأسفي

الصويرةالصويرة

العيونالعيون

الداخلةالداخلة

اكاديراكادير

سيدي إفنيسيدي إفني

أسفيكاب  بدوزة

صويرة
ال

بحيبح

ضناسيدي كاوكي
تاف

صويرية القدمية
ال

موالي بوزكتون

هللا
سيدي محمد بن عبد ا

إميني توركا
ميرللفت

سيدي موسى أكلو

فم الواد

أم لبوير
سافر

م
تروك

لكزيرة

سيدي إفني

الوطيا

أكادير

 لال فاطنة

ف
ضي

 سيدي كرم ال

 جهة اجلنوب

230
تقرير �شواطئ نظيفة 2016 

اأم لبوير

تعليقات	واقرتاحات

يتوفر ال�شاطئ على ملعب ريا�شية ملمار�شة كرة القدم والكرة الطائرة. 

يتم ن�رش ر�شائل حت�شي�شية من خلل اإذاعة ال�شاطئ.

تقدمي اأن�شطة للرتبية على البيئة ب�رشاكة مع اجلمعيات املحلية.

املعلومات اخلا�شة بالو�شايا االثنا ع�رش للم�شطاف وكذا حالة البحر مل�شقة على 

برج املراقبة.

التن�شيق	واللتزام 8 .

جيد •التن�شيق بني اجلماعة واملحت�شن  	

احلالة	العامة	لل�شاطئ. 9

•م�شاكل ثانوية : 	
�شمان تنظيم وترتيب اأمثل للممرات خ�شبية جلعل الولوج لل�شاطئ وكذا للبنى   

التحتية اأكرث �شل�شة و�شهولة للأ�شخا�ض ذوي االحتياجات اخلا�شة.

مركز االإ�شعافات االأولية مغلق: �رشورة اإعلن اأوقات فتح املركز.  

مركز ال�رشطة مغلق: �شمان تواجدهم يف ال�شاطئ با�شتمرار.  

مراجعة لوحات املعلومات: اإمتامها باإ�شافة املعلومات اخلا�شة بالتن�شيقية   

الوطنية والدولية للواء االأزرق.
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 جهة اجلنوب

اأ�شفي

معلومات	عامة 1 .

• ا�شم ال�شاطئ : اأ�شفي	

• االإقليم اأو العمالة : اأ�شفي	

• الوالية : جهة..مراك�ش	ا�شفي	

• املحت�شن :	اإ�شمنت	املغرب	

• امتداد ال�شاطئ : 800	مرت	

• الرتدد على ال�شاطئ :19000 20000	

• نوع ال�شاطئ : ح�رشي	

• اجلماعة: اأ�شفي	

• تاريخ الزيارة : 30 يوليوز 2016	

• 	12H14 : شاعة الزيارة�

جتهيزات	املنطقة	اخللفية	لل�شاطئ 2 .

R مهي�أة املنطقة	اخللفية	لل�شاطئ	

جيد •الت�شوير  	
• 	R ت�شوير الطريق 

• 	R ت�شوير عند مدخل ال�شاطئ 

• 	R وجود القمامات واحلاويات 

• R كثبان رملية، غابة	 وجود مناطق ح�شا�شة 

• 	T وجود املعار�ض وغريها 

• 	T وجود خميم اأو مقطورات 

• R :ميناء جتاري	 االأن�شطة امللوثة 

تعليقات	و	اقرتاحات

املنطقة اخللفية لل�شاطئ مهيا و�شيانة جيدة. 

R العدد: 2 مواقف	ال�شيارات	

جيد  •الت�شوير  	
• نوع مواقف ال�شيارات  	

قريب من ال�شاطئ ، مهياأ، غري كاف

•املنطقة املخ�ش�شة للأ�شخا�ض 	
• R  عدد االأماكن: 1	  ذوي االحتياجات اخلا�شة 

R وجود القمامات واحلاويات 

• 	R االإنارة 

تعليقات	و	اقرتاحات

موقف ال�شيارات مهيا لكن ا�شتعماله يتم ب�شكل ع�شوائي. 

موجود الكورني�ش	

جيدة •ال�شيانة والنظافة  	
جيدة •�شيانة واجهات املباين  	

• غابة خلف ال�شاطئ 	R وجود ف�شاءات خ�رشاء 

جيدة •ال�شي�نة  	
جيدة  •املعلومات و الت�شوير   	

• مبني، متحرك 	R وجود مركز للإر�شادات 

• 	R وجود اأك�شاك 

• 	R وجود قمامات وحاويات 

• 	R االإنارة 

تعليقات	و	اقرتاحات

زحف الرمال على الكورني�ض ب�شبب الرياح القوية التي تهب على ال�شاطئ وجب 

التفكري يف حل مل�شكل زحف الرمال. 

جتهيزات	ال�شاطئ. 3

R العدد: 7 ولوجيات	�شهلة	وموؤمنة	

جيدة •ال�شيانة والنظافة  	
•الولوجيات املخ�ش�شة للأ�شخا�ض 	

R العدد: 3 ذوي االحتياجات اخلا�شة   

T مهابط منا�شبة    

• 	R ولوجيات )املمرات اخل�شبية( 

تعليقات	و	اقرتاحات

املمرات اخل�شبية بداأت تتدهور.

يجب ال�شهر على �شيانة املداخل لل�شاطئ خ�شو�شا املتعلقة باالأ�شخا�ض ذوي 

االحتياجات اخلا�شة.

R احلمامات	الر�شا�شة	

• غري كافية العدد: 9	 للرجال 

• غري كافية العدد: 7	 للن�شاء 

عمومي •نوعية احلمامات الر�شا�شة  	
• نعم	 جمانا 

قار  •نوعية املبنى   	
الكورني�ض •املوقع   	

• 	R نافورات املاء 

• 	R مغا�شل االأرجل 

• 	R الربط ب�شبكة التطهري 

متو�شطة •احلالة العامة للحمامات الر�شا�شة  	
•احلمامات الر�شا�شة خم�ش�شة 	

T للأ�شخا�ض ذوي االحتياجات اخلا�شة   

تعليقات	و	اقرتاحات

بع�ض احلمامات الر�شا�شة تعمل لكن بع�شها مغلق.

ال توجد حمامات ر�شا�شة للأ�شخا�ض ذوي االحتياجات اخلا�شة.

وجب فتح احلمامات املغلقة و تهيئ حمامات ر�شا�شة للأ�شخا�ض ذوي 

االحتياجات اخلا�شة.

R مرافق	النظافة	

• ك�فية العدد:  7	 للرجال 

• العدد:  7 ك�فية	 للن�شاء 

عمومي •نوعية مرافق النظافة  	
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• نعم	 جمانا 

قار •نوعية املبنى  	
الكورني�ض •املوقع   	

• 	R الربط ب�شبكة التطهري 

متو�شطة •احلالة العامة ملرافق النظافة  	
•مرافق النظافة خم�ش�شة للأ�شخا�ض 	

T ذوي االحتياجات اخلا�شة   

تعليقات	و	اقرتاحات

مرافق النظافة تعمل و يف حالة ال با�ض بها.

املنطقة	الرملية

حمبب •نوع الرمل  	
• 	R وجود القمامات و احلاويات 

• القطاع اخلا�ض 	R وجود مظلت �شم�شية ثابتة: 

• 	R وجود مباين على الرمال 

: توجد غابة خلف  • 	R وجود مناطق ح�شا�شة  

ال�ش�طئ

• 	T وجود حيوانات يف ال�شاطئ 

تعليقات	و	اقرتاحات

الرمال جد نظيفة .

البحر 

اأ •جودة مياه ال�شباحة  	
• 	R حتديد املناطق 

R ممرات الولوج:   

تعليقات	و	اقرتاحات

غياب نتائج جودة املياه عن اللوحة الرئي�شية، وم�شار اليها يف لوحة م�شتقلة.

يجب االإ�شارة لنتائج جودة املياه يف منطقة مرئية للجميع.

ال�شيانة	و	النظافة. 4

املحت�شن اجلهة	املكلفة	

جيد •تنظيف اجلهة اخللفية لل�شاطئ  	
• 	4 عدد القمامات: 

جيد • تنظيف مواقف ال�شيارات  	
عدد القمامات:  2

متو�شط • تنظيف الولوجيات  	
عدد القمامات:  4

متو�شط ، يدوي  •تنظيف الرمال  	
• 	10 عدد القمامات: 

 • 	R وجود حاويات للعزل االنتقائي 

الورق والورق املقوى، املعادن، البل�شتيك، النفايات املنزلية  
• مرات يف اليوم 	3 تفريغ القمامات 

تعليقات	واقرتاحات

�شاطئ نظيف.

R �شيانة	التجهيزات	

متو�شط •املرافق ال�شحية للرجال  	
متو�شط • املرافق ال�شحية للن�شاء  	

املحت�شن اجلهة املكلفة: 

متو�شط •احلمامات الر�شا�شة رجال  	
متو�شط • احلمامات الر�شا�شة ن�شاء  	

املحت�شن اجلهة املكلفة: 

تعليقات	واقرتاحات

تدهور حالة احلمامات الر�شا�شة وجب اإ�شلحها و�شيانتها. 

ال�شالمة. 5

R مركز	الوقاية	املدنية	

، كاف • 	14 املوارد الب�رشية ـ عدد امل�شعفني البحريني 

• 	3 عدد اأفراد الوقاية املدنية: 

• الرايات، يحرتم  	R االإ�شارة اإىل حالة البحر 

• جتهيزات امل�شعفني البحريني  	
البدالت ، عوامات االإنقاذ، �شدريات االإنقاذ، ال�شفارات، املناظري، املجادف، 

اأبراج املراقبة، لوحات.

زوارق، دراجات مائية •معدات خا�شة للإنقاذ  	
•و�شائل االت�شال  	

الهاتف النقال، االت�شال الل�شلكي  

تعليقات	واقرتاحات

موقع مقر الوقاية املدنية �شيئ ن�شبيا ووجب تغيرية.

ال�رشطة,	القوات امل�شاعدة م�شلحة	الأمن	

• كواد 	4  معدات خا�شة للإنقاذ 

2 دراجات نارية اأخرى: 

• و�شائل االت�شال  	
الهاتف النقال، االت�شال الل�شلكي

تعليقات	واقرتاحات

عنا�رش االمن متواجدة على م�شتوى ال�شاطئ.

R مركز	الإ�شعافات	الأولية	

• املمر�ض 	R الفريق الطبي 

وزارة ال�شحة •االنتماء  	
ك�فية • 	 R جتهيزات االإ�شعافات االأولية 

• املعدات :  	
امل�شماع ، ميزان احلرارة الطبي، علبة للجراحات ال�شغرية  من االنوك�ض ، 

الغطاء الواقي )�شويف، ن�شف �شويف(، �رشير طبي

• االأدوات امل�شتهلكة  	
اأدوات خياطة اجلروح ، حمقنة ذات ا�شتعمال واحد ، �شمادات، �شبارادرا 

مثقبة، ببوغاز ، القطن املا�ض

• املنتجات ال�شيدلية  	
املواد املطهرة ، اأدوية امل�شتعجلت

• 	R �شيارات االإ�شعاف 

عمومي، الهاتف النقال •و�شائل االت�شال  	
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تعليقات	واقرتاحات

وجب توفري املزيد من املعدات بالن�شبة ملركز االإ�شعافات االولية.

املعلومات	املل�شقة 6 .

R اللوحة	الرئي�شية	

• 	R ا�شم ال�شاطئ 

 • 	R  ت�شميم ال�شاطئ 

R  مفاتيح وا�شحة ومقروءة  

R االإ�شارات 

• 	T وجود ف�شاءات حممية على مقربة من ال�شاطئ 

• يتم حتيينها 	R اإعلن نتائج مراقبة جودة مياه ال�شباحة 

•اإعلن قواعد ال�شلوك والتوجيهات 	
R )القرارات البلدية(   

•االإعلن عن برنامج االأن�شطة 	
R يف مو�شم اال�شطياف   

على طريف ال�شاطئ. •اأماكن اأخرى لتعليق املعلومات  	
•التعليقات واالقرتاحات 	

تعليقات	واقرتاحات

ال�شاطئ يتوفر على الواح الت�شوير وا�شحة و مرئية .

التن�شيط	والرتبية	البيئية	: 7 .

 • 	R  التن�شيط 

 اإداعة ال�شاطئ ، الدوريات الريا�شية  ، حديقة للألعاب ، اأورا�ض لر�شم ، 

 غري دلك : 

دلك اأن�شطة اعادة التدوير والرتبية البيئية. 

• 	R عر�ض ت�شميم ال�شاطئ 

•حملة حت�شي�شية بال�رشاكة مع جمعيات 	
R اأو منظمات غري حكومية     

ا�شم اجلمعية :جمعية املنار والكرم و ن�شمة اخلري و املحت�شن ا�شمنت 

املغرب.

تعليقات	واقرتاحات

اأن�شطة عديدة ي�رشف عليها ملحت�شن كاالأورا�ض التح�شي�شية للحفاظ على البيئة و 

اإعادة تدوير النفايات و ا�شتغلل هذه النفايات كما  ين�شم م�شابقات ريا�شية.

احلالة	العامة	لل�شاطئ

م�شاكل ثانوية :

الرمال تك�شو تقريبا كل الكورني�ض.  

اغلق بع�ض املرافق النظافة.  

ع�شوائية على م�شتوى الولوجيات و مواقف ال�شيارات.  

يجب �شيانة املمرات املخ�ش�شة الأ �شخا�ض دوي االحتياجات اخلا�شة.  
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اإفني �شيدي 

معلومات	عامة 1 .

• ا�شم ال�شاطئ : �شيدي	اإفني	

• االإقليم اأو العمالة : اإقليم	�شيدي	اإفني	

جهة	�شو�ش	ما�شة	درعة • الوالية : 	

• املحت�شن : الوكالة	الوطنية	للموانئ		

• امتداد ال�شاطئ : حوايل	3	كلم	

• الرتدد على ال�شاطئ :	من		2000	اإىل2500	م�شطاف	يف		اليوم	

• نوع ال�شاطئ : ح�رشي	

• اجلماعة: �شيدي	اإفني	

• تاريخ الزيارة : 19/08/2016	

• �شاعة الزيارة : 16:00	

جتهيزات	املنطقة	اخللفية	لل�شاطئ 2 .

R مهي�أة املنطقة	اخللفية	لل�شاطئ	

متو�شط •الت�شوير  	
ت�شوير الطريق    

R ت�شوير عند مدخل ال�شاطئ 

• 	R وجود القمامات واحلاويات 

• 	T وجود مناطق ح�شا�شة 

• 	T وجود املعار�ض وغريها 

• 	R وجود خميم اأو مقطورات 

• 	T االأن�شطة امللوثة 

تعليقات	واقرتاحات

املنطقة اخللفية لل�شاطئ نظيفة.

R العدد: 2 مواقف	ال�شيارات	

متو�شط •الت�شوير  	
•نوع مواقف ال�شيارات  	

قريب من ال�شاطئ، مهياأ، كاف   

•املنطقة املخ�ش�شة للأ�شخا�ض 	
T ذوي االحتياجات اخلا�شة   

• 	R وجود القمامات واحلاويات 

• 	R االإنارة 

تعليقات	واقرتاحات

�رشورة تخ�شي�ض اأماكن لذوي االحتياجات اخلا�شة.

موجود الكورني�ش	

متو�شطة •ال�شيانة والنظافة  	
متو�شطة •�شيانة واجهات املباين  	

• 	T وجود ف�شاءات خ�رشاء 

متو�شطة •املعلومات و الت�شوير   	
• 	T وجود اأك�شاك 

• 	T وجود قمامات وحاويات 

• 	R االإنارة 

تعليقات	و	اقرتاحات

كورني�ض نظيف.

جتهيزات	ال�شاطئ. 3

R ولوجيات	�شهلة	وموؤمنة	

متو�شطة ال�شيانة والنظافة 

•الولوجيات املخ�ش�شة للأ�شخا�ض 	
R العدد: 5 ذوي االحتياجات اخلا�شة   

R مهابط منا�شبة    

R ولوجي�ت   

تعليقات	و	اقرتاحات

�رشورة توفري مداخل لل�شاطئ خا�شة املداخل املزودة بال�شلمل واملمرات اخل�شبية 

جلعل اإمكانية الو�شول له اأكرث �شل�شة خا�شة بالن�شبة للأ�شخا�ض ذوي االحتياجات 

اخلا�شة ويجب اأن تكون هذه املمرات اخل�شبية بطول كاف لتمكني االأ�شخا�ض ذوي 

االحتياجات اخلا�شة من االقرتاب من املاء.

R  احلمامات	الر�شا�شة	

العدد: 2 م�شرتكة يف الهواء الطلق كافية

عمومي •نوعية احلمامات الر�شا�شة  	
• نعم	 جمانا 

متحرك •نوعية املبنى   	
فوق الرمال •املوقع   	

• 	T نافورات املاء 

• 	T مغا�شل االأرجل 

• 	T الربط ب�شبكة التطهري 

جيدة •احلالة العامة للحمامات الر�شا�شة  	
•احلمامات الر�شا�شة خم�ش�شة 	

T للأ�شخا�ض ذوي االحتياجات اخلا�شة   

تعليقات	و	اقرتاحات

احلمامات  الر�شا�شة يف الهواء الطلق عملية.

R مرافق	النظافة	

عمومي •نوعية مرافق النظافة  	
قار •نوعية املبنى  	

فوق الرمال •املوقع   	
• 	T الربط ب�شبكة التطهري 
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ناق�شة •احلالة العامة ملرافق النظافة  	
•مرافق النظافة خم�ش�شة للأ�شخا�ض 	

T ذوي االحتياجات اخلا�شة   

تعليقات	و	اقرتاحات

كانت مرافق النظافة مغلقة وقت اإجراء الزيارة.

املنطقة	الرملية

دقيق، حمبب، ح�شاة •نوع الرمل  	
• 	R وجود القمامات و احلاويات 

• R العدد : كل 20 مرت	 وجود مظلت �شم�شية ثابتة: 

املحت�شن، القطاع اخلا�ض  •مت و�شعها من طرف  	
• 	R وجود مباين على الرمال 

• ال	 وجود مناطق ح�شا�شة 

• 	T وجود حيوانات يف ال�شاطئ 

تعليقات	واقرتاحات

رمال نظيفة

تتكلف جمعية ركوب االأمواج بتاأجري املظلت ال�شم�شية كما تهتم بال�شيانة كذلك.

البحر 

اأ •جودة مياه ال�شباحة  	
ممرات الولوج • 	T حتديد املناطق 

تعليقات	واقرتاحات

نتائج جودة مياه اال�شتحمام غري معلنة.

ال�شيانة	و	النظافة. 4

• 	R نظ�فة ال�ش�طئ 

املحت�شن •اجلهة املكلفة  	
جيد •تنظيف اجلهة اخللفية لل�شاطئ  	
جيد •تنظيف مواقف ال�شيارات  	

متو�شط •تنظيف الولوجيات  	
واحد يف كل مدخل •عدد القمامات:  	

جيد، يدوي •تنظيف الرمال  	
• 	T وجود حاويات للعزل االنتقائي 

• مرتان يف اليوم	 تفريغ القمامات 

تعليقات	واقرتاحات

هناك حت�شن ملحوظ فيما يخ�ض التنظيف..

R �شيانة	التجهيزات	

• املرافق ال�شحية رجال  اجلهة املكلفة جيد ،اجلماعة 	
اجلهة املكلفة جيد ،اجلماعة •املرافق ال�شحية ن�شاء  	
متو�شط، اجلماعة، املحت�شن •احلمامات الر�شا�شة رجال  	
متو�شط، اجلماعة، املحت�شن •احلمامات الر�شا�شة ن�شاء  	

ال�شالمة. 5

R مركز	الوقاية	املدنية	

• ك�ف  	15 املوارد الب�رشية ـ عدد امل�شعفني البحريني 

• 	T االإ�شارة اإىل حالة البحر 

• جتهيزات امل�شعفني البحريني  	
البدالت، 8 عوامات االإنقاذ، 6 �شدريات االنقاذ، 3 اأبراج املراقبة، 8 

زعانف الغو�ض

زورق •معدات خا�شة للإنقاذ  	
• و�شائل االت�شال  	

الهاتف الثابت، الهاتف النقال

تعليقات	واقرتاحات

الوقاية املدنية جمهزة ب�شكل جيد.

ال�رشطة، القوات امل�شاعدة •م�شلحة االأمن  	
• و�شائل االت�شال  	

الهاتف الثابت، الهاتف النقال

تعليقات	واقرتاحات

يجب اأن يكون الزورق على مقربة من ال�شاطئ للتدخل ب�رشعة.

R مركز	الإ�شعافات	الأولية	

الوقاية املدنية  •االنتماء  	

تعليقات	واقرتاحات

مركز االإ�شعافات االأولية مغلق.

املعلومات	املل�شقة 6 .

T اللوحة	الرئي�شية	

•اإعلن قواعد ال�شلوك والتوجيهات 	
R )القرارات البلدية(   

•االإعلن عن برنامج االأن�شطة 	
R يف مو�شم اال�شطياف   

تعليقات	واقرتاحات

تعوي�ض اللوحة الرئي�شية ح�شب ميثاق الت�شوير للموؤ�ش�شة ، بتلك املخ�ش�شة لل�شواطئ 

النظيفة.

اإمتام اللوحة الرئي�شية باإ�شافة خريطة ال�شاطئ التي تبني اأماكن تواجد خمتلف 
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اإفني �شيدي 

اخلدمات املقدمة

اإ�شافة �شعار اجلماعة

عر�ض النتائج املحينة جلودة مياه اال�شتحمام.

التن�شيط	والرتبية	البيئية. 7

• اداعة ال�شاطئ   	R التن�شيط 

• 	R عر�ض ت�شميم ال�شاطئ 

عر�ض اأفلم  فيديو  حول  •الرتبية البيئية :  	
البيئة 

•حملة حت�شي�شية بال�رشاكة مع جمعيات 	
R اأو منظمات غري حكومية     

ا�شم اجلمعية : جمعيات حملية

تعليقات	واقرتاحات

قام ال�رشيك االقت�شادي باإن�شاء اإذاعة ال�شاطئ وتوفري مكان لتنظيم الور�شات 

الرتفيهية لفائدة االأطفال.

التن�شيق	واللتزام 8 .

جيد •التن�شيق بني اجلماعة واملحت�شن  	

احلالة	العامة	لل�شاطئ. 9

• م�شاكل ثانوية : 	
عر�ض املعلومات
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 جهة اجلنوب

�شيدي كاوكي 

معلومات	عامة 1 .

• ا�شم ال�شاطئ : �شيدي	كاوكي	

• االإقليم اأو العمالة : ال�شويرة	

جهة	مراك�ش	اأ�شفي	 • الوالية : 	

• املحت�شن :	بدون	

• امتداد ال�شاطئ : 3	كلم	1	كلم	حمرو�شة	

• الرتدد على ال�شاطئ : 500	-	300	

• نوع ال�شاطئ : قروي	

• اجلماعة: �شيدي	كاوكي	

• تاريخ الزيارة : 01	غ�شت	2016	

. • �شاعة الزيارة : 12:26	

جتهيزات	املنطقة	اخللفية	لل�شاطئ 2 .

R مهي�أة املنطقة	اخللفية	لل�شاطئ	

متو�شط •الت�شوير  	
R ت�شوير الطريق   

• 	T وجود القمامات واحلاويات 

نعم احليوانات و  • وجود مناطق ح�شا�شة 	

النباتات

• ال	 وجود املعار�ض وغريها 

• ال	 وجود خميم اأو مقطورات 

اأن�شطة �شياحية • 	 R االأن�شطة امللوثة 

تعليقات	واقرتاحات

وجود ماأوي لل�شباب و مطاعم تقليدية ونادي للأن�شطة البحرية.

R العدد: 1 مواقف	ال�شيارات	

جيد •الت�شوير  	
•نوع مواقف ال�شيارات   	

قريب من ال�شاطئ، اأر�ض فارغة ، غري كاف عدد االأماكن: 80/100  

•املنطقة املخ�ش�شة للأ�شخا�ض 	
T ذوي االحتياجات اخلا�شة   

• 	T وجود القمامات واحلاويات 

• 	T االإنارة 

تعليقات	واقرتاحات

موقف ال�شيارات غري جمهز ب�شكل جيد و غري كاف مع امكانية ركن ال�شيارات 

الوقوف على طول الطريق.

غري متوفر الكورني�ش	

جتهيزات	ال�شاطئ. 3

R العدد: 3 ولوجيات	�شهلة	وموؤمنة	

ناق�شة •ال�شيانة والنظافة  	
•الولوجيات املخ�ش�شة للأ�شخا�ض 	

T ذوي االحتياجات اخلا�شة   

T ولوجي�ت    

تعليقات	واقرتاحات

الولوجيات ت�شادفية مع غياب ال�شيانة.

R العدد: 6 احلمامات	الر�شا�شة	

• R العدد: 3	 للرجال 

• R العدد: 3	 للن�شاء 

قار •نوعية املبنى   	
خلف ال�شاطئ •املوقع  	

متو�شطة •احلالة العامة للحمامات الر�شا�شة  	
• احلمامات الر�شا�شة خم�ش�شة 	

T  للأ�شخا�ض ذوي االحتياجات اخلا�ض 

تعليقات	و	اقرتاحات

احلمامات و الر�شا�شات يف حالة جيدة.

R مرافق	النظافة	

• ك�فية  R العدد: 3	 للرجال 

• ك�فية R العدد: 3	 للن�شاء 

قار •نوعية املبنى  	
خلف املطاعم •املوقع   	

• 	T الربط ب�شبكة التطهري 

جيدة •احلالة العامة ملرافق النظافة  	
•مرافق النظافة خم�ش�شة للأ�شخا�ض 	

T ذوي االحتياجات اخلا�شة   

تعليقات	و	اقرتاحات

املراحي�ض نظيفة ن�شبيا.

املنطقة	الرملية

دقيق •نوع الرمل  	
• 	T وجود القمامات و احلاويات 

 • R العدد: 134	 وجود مظلت �شم�شية ثابتة: 

• 	T وجود مباين على الرمال 

 • 	R وجود مناطق ح�شا�شة  

• 	R وجود حيوانات يف ال�شاطئ 

تعليقات	واقرتاحات

ال�شاطئ ال يتوفر على قمامات، عملية التنظيف يقوم بها اأ�شحاب املظلت 



238
تقرير �شواطئ نظيفة 2016 
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ال�شم�شية. 

البحر 

• ممرات الولوج  	R حتديد املناطق 

• 	T هل يتم احرتامه؟ 

تعليقات	واقرتاحات

نتائج جودة مياه اال�شتحمام غري متوفرة.

ممار�شة بع�ض امل�شطافني من املغاربة و االأجانب لريا�شة ركوب املوج.

قنوات الولوج بعيدة عن منطقتها ب�شبب التيار..

ال�شالمة. 4

R مركز	الوقاية	املدنية	

• ك�ف  	7 املوارد الب�رشية ـ عدد امل�شعفني البحريني 

1 عدد اأفراد الوقاية املدنية   

• 	T االإ�شارة اإىل حالة البحر 

• جتهيزات امل�شعفني البحريني  	
البدالت ،عوامات االإنقاذ ،�شدريات االنقاذ، 

ال�شفارات،املناظري،املجادف،اأبراج املراقبة،لوحات

الهاتف النقال •و�شائل االت�شال  	
تعليقات	واقرتاحات

مقر رجال الوقاية املدنية يف حالة متدهورة واآيل للنهيار.

الدرك م�شلحة	الأمن	

كواد •معدات خا�شة للإنقاذ  	
• و�شائل االت�شال  	

الهاتف النقال، االت�شال الل�شلكي

تعليقات	واقرتاحات

وجود مقر لرجال الدرك امللكي. 

  

احلالة	العامة	لل�شاطئ. 5

•م�شاكل مهمة : 	
غياب اللوحة الرئي�شية .  

غياب الت�شوير عن حالة البحر.  

غياب القمامات على ال�شاطئ و خلف ال�شاطئ.  
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 جهة اجلنوب

�شيدي حممد بن عبد اهلل

معلومات	عامة 1 .

• ا�شم ال�شاطئ : �شيدي	حممد	بن	عبد	اهلل	

• االإقليم اأو العمالة : اإقليم	�شيدي	اإفني	

• الوالية : جهة	�شو�ش	ما�شة	درعة	

• املحت�شن : بدون	

• امتداد ال�شاطئ : 450	كلم	

• الرتدد على ال�شاطئ : 2000	م�شطاف	يف	اليوم	

• نوع ال�شاطئ : قروي	

• اجلماعة: مريللفت	

• تاريخ الزيارة : 19/08/2016	

• 	12h00 : شاعة الزيارة�

جتهيزات	املنطقة	اخللفية	لل�شاطئ 2 .

R مهي�أة املنطقة	اخللفية	لل�شاطئ	

متو�شط •الت�شوير  	
T ت�شوير الطريق   

• 	T وجود القمامات واحلاويات 

• 	T وجود مناطق ح�شا�شة 

• 	T وجود املعار�ض وغريها 

• 	T وجود خميم اأو مقطورات 

• 	T االأن�شطة امللوثة 

تعليقات	واقرتاحات

ميكن الو�شول لل�شاطئ مبا�رشة من الطريق. 

R العدد: 2 مواقف	ال�شيارات	

•نوع مواقف ال�شيارات   	
قريب من ال�شاطئ، اأر�ض حمددة ، كاف  

•املنطقة املخ�ش�شة للأ�شخا�ض 	
R ذوي االحتياجات اخلا�شة   

• 	T وجود القمامات واحلاويات 

• 	R االإنارة 

غري متوفر الكورني�ش	

جتهيزات	ال�شاطئ. 3

T ولوجيات	�شهلة	وموؤمنة	

تعليقات	واقرتاحات

ميكن الو�شول لل�شاطئ مبا�رشة من الطريق

تهيئة مدخل مبهبط منا�شب ينتهي مبمرات خ�شبية ي�شمن الولوج 

ال�شل�ض للأ�شخا�ض ذوي االحتياجات اخلا�شة.

احلمامات	الر�شا�شة

• R العدد: 2	 للرجال 

• R العدد: 2	 للن�شاء 

عمومي •نوعية احلمامات الر�شا�شة   	
جيدة •احلالة العامة للحمامات الر�شا�شة  	

قار •نوعية املبنى  	

• املوقع   	
على م�شتوى اجلهة اخللفية لل�شاطئ

• 	T نافورات املاء 

• 	T الربط ب�شبكة التطهري 

غري ذلك:    ال�رشف ال�شحي  

متو�شطة •احلالة العامة ملرافق النظافة  	
•مرافق النظافة خم�ش�شة للأ�شخا�ض 	

T ذوي االحتياجات اخلا�شة   

R مرافق	النظافة	

• ك�فية  R العدد: 2	 للرجال 

• ك�فية R العدد: 2	 للن�شاء 

قار •نوعية مرافق النظافة  	
ال •جمانا  	

قار •نوعية املبنى  	
جيدة •احلالة العامة للحمامات الر�شا�شة  	

• املوقع   	
على م�شتوى اجلهة اخللفية لل�شاطئ  

• الربط ب�شبكة التطهري   	
غري ذلك:    ال�رشف ال�شحي

متو�شطة •احلالة العامة ملرافق النظافة  	
•مرافق النظافة خم�ش�شة للأ�شخا�ض 	

T ذوي االحتياجات اخلا�شة   

تعليقات	و	اقرتاحات

كانت احلمامات الر�شا�شة ومرافق النظافة مغلقة وقت الزيارة  •	

املنطقة	الرملية

دقيق •نوع الرمل  	
• 	T وجود القمامات و احلاويات 

 • R العدد: 8	 وجود مظلت �شم�شية ثابتة: 

القطاع اخلا�ض •مت و�شعها من طرف  	
• 	T وجود مباين على الرمال 

• ال	 وجود مناطق ح�شا�شة  

• 	T وجود حيوانات يف ال�شاطئ 

تعليقات	واقرتاحات

مت و�شع املظلت ال�شم�شية من قبل املطعم على م�شتوى اجلهة اخللفية لل�شاطئ.

تواجد عدد كبري من املظلت ال�شم�شية املثبتة م�شبقا باالإ�شافة اإىل اخليم و 
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الكرا�شي.

اأ البحر  

 • 	T حتديد املناطق 

تعليقات	واقرتاحات

نتائج جودة مياه اال�شتحمام غري معلنة.

ال�شيانة	و	النظافة. 4

اجلماعة  اجلهة	املكلفة	

متو�شط  تنظيف اجلهة اخللفية لل�شاطئ 

جيد •تنظيف مواقف ال�شيارات  	
جيد •تنظيف الولوجيات  	

ناق�ض •تنظيف الف�شاءات اخل�رشاء  	
ناق�ض •تنظيف الولوجيات  	

جيد، يدوي •تنظيف الرمال  	
ثلث حاويات •عدد القمامات:  	

• 	T وجود حاويات للعزل االنتقائي 

مرة واحدة يف اليوم •تفريغ القمامات  	
تعليقات	واقرتاحات

يجب تعزيز �شيانة وتدبري مرافق النظافة.

R �شيانة	التجهيزات	

ناق�ض •املرافق ال�شحية للرجال  	
ناق�ض •املرافق ال�شحية للن�شاء  	

اجلماعة •اجلهة املكلفة  	
ناق�ض •احلمامات الر�شا�شة للرجال  	
ناق�ض •احلمامات الر�شا�شة للن�شاء  	

• اجلماعة	 اجلهة املكلفة 

ال�شالمة. 5

R مركز	الوقاية	املدنية	

• 	2 املوارد الب�رشية ـ عدد امل�شعفني البحريني 

• 	T االإ�شارة اإىل حالة البحر 

• جتهيزات امل�شعفني البحريني  	

املناظري  ، االإنقاذ  3 عوامات 
• معدات خا�شة للإنقاذ  	

زورق قابل للنفخ : 1 م�شرتك مع �شاطئ اإميني توركا

خا�ض •و�شائل االت�شال  	
تعليقات واقرتاحات

من االأف�شل تقريب زورق االنقاد »القابلة للنفخ« من املاء لت�شهيل عملية االإنقاذ يف 

حالة وقوع حادثة.

م�شلحة	الأمن	

تعليقات	واقرتاحات

غياب لوحدات االمن على ال�شاطئ. 

T مركز	الإ�شعافات	الأولية	

تعليقات	واقرتاحات

ال يتوفر ال�شاطئ على مركز للإ�شعافات االأولية.

املعلومات	املل�شقة 6 .

T اللوحة	الرئي�شية	

تعليقات	واقرتاحات

ال يحتوي ال�شاطئ على اأي لوحة حت�شي�شية اأو لوحة  املعلومات.

التن�شيط	والرتبية	البيئية 7 .

• 	T عر�ض ت�شميم ال�شاطئ 

• 	T الرتبية البيئية 

• حملة حت�شي�شية بال�رشاكة مع جمعيات 	
T  اأو منظمات غري حكومية 

تعليقات	واقرتاحات

ال تقام اأي عملية للتح�شي�ض اأو الرتفيه على ال�شاطئ.

التن�شيق	واللتزام. 8

تعليقات	واقرتاحات

اجلماعة ال تتوفر على �رشيك :

احلالة	العامة	لل�شاطئ. 9

•م�شاكل ثانوية : 	
غياب اأن�شطة التح�شي�ض والرتبية البيئية.   

غياب الت�شوير..  

•م�شاكل مهمة : 	
غياب القمامات.  

بعد املرافق ال�شحية عن ال�شاطئ.   
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 جهة اجلنوب

اأكلو �شيدي مو�شى 

معلومات	عامة 1 .

• ا�شم ال�شاطئ :  �شيدي	مو�شى	اأكلو	

• االإقليم اأو العمالة : تيزنيت	

جهة	�شو�ش	ما�شة	درعة • الوالية : 	

املكتي	الوطني	للكهربا	و	املاء	ال�شالح	لل�رشب	 •  املحت�شن : 	

)قطاع	الكهرباء(

• امتداد ال�شاطئ : 1.5	كلم	

• الرتدد على ال�شاطئ : 2500	م�شطاف	يف	اليوم	

• نوع ال�شاطئ : قروي	

• اجلماعة: 	لثنني	اأكلو	

• تاريخ الزيارة : 19/08/2016	

• �شاعة الزيارة : 10:30	

جتهيزات	املنطقة	اخللفية	لل�شاطئ 2 .

R مهي�أة املنطقة	اخللفية	لل�شاطئ	

جيد •الت�شوير  	
ت�شوير الطريق    

R ت�شوير عند مدخل ال�شاطئ 

• 	R وجود القمامات واحلاويات 

• 	T وجود مناطق ح�شا�شة 

• 	T وجود املعار�ض وغريها 

• 	T وجود خميم اأو مقطورات 

• الوادي 	R االأن�شطة امللوثة 

تعليقات	واقرتاحات

املنطقة اخللفية لل�شاطئ مهيئة ب�شكل جيد.

R العدد: 1 مواقف	ال�شيارات	

جيد  •الت�شوير  	
•نوع مواقف ال�شيارات  	

قريب من ال�شاطئ، مهياأ، كاف   

•املنطقة املخ�ش�شة للأ�شخا�ض 	
T ذوي االحتياجات اخلا�شة   

• 	R وجود القمامات واحلاويات 

• 	R االإنارة 

تعليقات	واقرتاحات

�شيانة جيدة ملوقف ال�شيارات

موجود الكورني�ش	

جيدة •ال�شيانة والنظافة  	
جيدة •�شيانة واجهات املباين  	

• R ف�شاءات ديكورية	 وجود ف�شاءات خ�رشاء 

جيدة •ال�شي�نة  	
جيدة •املعلومات و الت�شوير   	

• 	R وجود مركز للإر�شادات 

• 	R وجود اأك�شاك 

• 	R وجود قمامات وحاويات 

• 	R االإنارة 

تعليقات	و	اقرتاحات

متت �شيانة الكورني�ض ب�شكل جيد.

جتهيزات	ال�شاطئ. 3

R ولوجيات	�شهلة	وموؤمنة	

جيدة ال�شيانة والنظافة 

•الولوجيات املخ�ش�شة للأ�شخا�ض 	
 R ذوي االحتياجات اخلا�شة   

R مهابط منا�شبة    

R ولوجي�ت   

تعليقات	و	اقرتاحات

�شمان تنظيم وتثبيت اأمثل للألواح اخل�شبية لت�شهيل ولوج االأ�شخا�ض ذوي 

االحتياجات اخلا�شة.

R احلمامات	الر�شا�شة	

• ك�فية العدد: 6	 للرجال 

• ك�فية العدد: 6	 للن�شاء 

عمومي •نوعية احلمامات الر�شا�شة  	
• 	T جمانا 

قار •نوعية املبنى   	
الكورني�ض •املوقع   	

• 	T نافورات املاء 

• 	T مغا�شل االأرجل 

• 	T الربط ب�شبكة التطهري 

جيدة •احلالة العامة للحمامات الر�شا�شة  	
•احلمامات الر�شا�شة خم�ش�شة 	

T للأ�شخا�ض ذوي االحتياجات اخلا�شة   

تعليقات	و	اقرتاحات

تتم �شيانة احلمامات الر�شا�شة ب�شكل جيد. •	

R مرافق	النظافة	

• ك�فية  العدد: 6	 للرجال 

• العدد: 6 ك�فية 	 للن�شاء 

عمومي •نوعية مرافق النظافة  	
• ال	 جمانا 

قار •نوعية املبنى  	
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الكورني�ض •املوقع   	
• 	T الربط ب�شبكة التطهري 

متو�شطة •احلالة العامة ملرافق النظافة  	
•مرافق النظافة خم�ش�شة للأ�شخا�ض 	

 R ذوي االحتياجات اخلا�شة   

تعليقات	و	اقرتاحات

• ب�شكل جيد. متت �شيانة مرافق النظافة التي هياأت حديثا يف 2015	

املنطقة	الرملية

دقيق •نوع الرمل  	
• 	R وجود القمامات و احلاويات 

• R العدد: يف كل 20 مرت	 وجود مظلت �شم�شية ثابتة: 

املحت�شن •مت و�شعها من طرف  	
• 	R وجود مباين على الرمال 

• 	T وجود مناطق ح�شا�شة 

• 	T وجود حيوانات يف ال�شاطئ 

تعليقات	واقرتاحات

املنطقة الرملية جد نظيفة، وال�شيانة على مدار اليوم.

البحر 

اأ •جودة مياه ال�شباحة  	
• 	R حتديد املناطق 

• 	R هل يتم احرتامه؟ 

تعليقات	واقرتاحات

يجب حتيني نتائج جودة مياه اال�شتحمام املعلنة كل 15 يوم�.

T �شيانة	التجهيزات	

ال�شيانة	و	النظافة. 4

• 	R نظ�فة ال�ش�طئ 

اجلماعة، املحت�شن •اجلهة املكلفة  	
جيد •تنظيف اجلهة اخللفية لل�شاطئ  	
جيد •تنظيف مواقف ال�شيارات  	
جيد •تنظيف الف�شاءات اخل�رشاء  	
جيد •تنظيف الولوجيات  	
جيد •تنظيف الرمال  	

يف كل 20 مرت عدد القمامات:    

• 	R  وجود حاويات للعزل االنتقائي 

النفايات املنزلية، الورق والورق املقوى ، البل�شتيك  

• مرة واحدة يف اليوم	 تفريغ القمامات 

تعليقات	واقرتاحات

�شاطئ نظيف

R �شيانة	التجهيزات	

جيد •املرافق ال�شحية للرجال  	
جيد •املرافق ال�شحية للن�شاء  	

اجلماعة •اجلهة املكلفة  	
جيد •احلمامات الر�شا�شة للرجال  	
جيد •احلمامات الر�شا�شة للن�شاء  	

اجلماعة •اجلهة املكلفة  	
تعليقات	واقرتاحات

يتم �شيانة التجهيزات ب�شكل جيد.

ال�شالمة. 5

R مركز	الوقاية	املدنية	

• ك�ف  	17 املوارد الب�رشية ـ عدد امل�شعفني البحريني 

2 عدد اأفراد الوقاية املدنية   

 • 	R  االإ�شارة اإىل حالة البحر 

الرايات، املل�شقات، يحرتم

• جتهيزات امل�شعفني البحريني  	
البدالت ،7 عوامات االإنقاذ ، 4 �شدريات االنقاذ،1 املناظري، 11 زعانف 

الغو�ض، 5 اأبراج املراقبة  ، 1 األواح خ�شبية

زورق قابل للنفخ •معدات خا�شة للإنقاذ  	
• الهاتف الثابت	 و�شائل االت�شال 

م�شلحة	الأمن	

• 	15 القوات امل�شاعدة 

• 	10 الدرك 

الهاتف الثابت •و�شائل االت�شال  	

تعليقات	واقرتاحات

�شاطئ موؤمن ب�شكل جيد.

R مركز	الإ�شعافات	الأولية	

• الطبيب 	R الفريق الطبي 

وزارة ال�شحة •االنتماء  	
• ك�فية 	R جتهيزات االإ�شعافات االأولية 

•املعدات  	
امل�شماع، ميزان احلرارة الطبي، علبة للجراحات ال�شغرية من االنوك�ض،   

جهاز التنف�ض، م�شدر للأك�شجني، الغطاء الواقي )�شويف، ن�شف �شويف(، 

�رشيرطبي 

•االأدوات امل�شتهلكة  	
اأنابيب احلقن املتوا�شل، �شمادات، �شبارادرا مثقبة، ببوغاز، القطن املا�ض  

•املنتجات ال�شيدلية  	
املواد املطهرة ، املواد املبنجة    

• 	R �شيارات االإ�شعاف 

وزارة ال�شحة •االنتماء  	
الهاتف الثابت •و�شائل االت�شال  	

التجارة •املراقبة ال�شحية  	
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اجلماعة •اجلهة املكلفة  	

تعليقات	واقرتاحات

مركز االإ�شعافات االأولية جمهز ب�شكل جيد.

مركز االإ�شعافات االأولية املوجود على ال�شاطئ تتم اإدارته من قبل الهلل االأحمر 

املغربي.. كان املركز مغلقا اأثناء القيام باملعاينة.

املعلومات	املل�شقة 6 .

R اللوحة	الرئي�شية	

• 	R ا�شم ال�شاطئ 

• 	R ت�شميم ال�شاطئ 

• 	R مفاتيح وا�شحة ومقروءة 

• 	R وجود ف�شاءات حممية على مقربة من ال�شاطئ 

• 	R اإعلن نتائج مراقبة جودة مياه ال�شباحة 

•اإعلن قواعد ال�شلوك والتوجيهات 	
R )القرارات البلدية(   

•االإعلن عن برنامج االأن�شطة 	
R يف مو�شم اال�شطياف   

• مركز املعلومات 	 اأماكن اأخرى لتعليق املعلومات 

لوحة	العر�ش	يف	مدخل	 اأماكن	اأخرى:		 	

ال�شاطئ	ولوحات	الو�شايا	12	للم�شتحم	معلقة	على	اأبراج	املراقبة.

تعليقات	واقرتاحات

ال�شاطئ جمهز بعدة لوحات للمعلومات والتوعية.

التن�شيط	والرتبية	البيئية. 7

• 	R  التن�شيط 

اذاعة ال�شاطئ، اأورا�ض لر�شم، الدوريات الريا�شية 

• 	T عر�ض ت�شميم ال�شاطئ 

• الرتبية البيئية  	
غري ذلك .  قام ال�رشيك االقت�شادي باإن�شاء ور�شات ترفيهية.

•حملة حت�شي�شية بال�رشاكة مع جمعيات 	
T اأو منظمات غري حكومية    

جمعيات حملية ا�شم اجلمعية :   

ا�شم احلملة :    

اأن�شاأ املحت�شن ف�شاءا ترفيهيا للأطفال: منتزه للرتفيه وور�شات ترفيهية 

اأخرى.

تعليقات	واقرتاحات

تقام ب�شاطئ عدة اأن�شطة ترفيهية.

التن�شيق	واللتزام 8 .

تعليقات	واقرتاحات

تن�شيق جيد بني خمتلف اجلهات الفاعلة.

ح�شور يومي ملمثلي اجلماعة، ال�رشيك االقت�شادي وال�شلطة املحلية.

احلالة	العامة	لل�شاطئ. 9

•م�شاكل مهمة : 	
مراجعة لوحات املعلومات: اإمتامها باإ�شافة املعلومات اخلا�شة بالتن�شيقية   

الوطنية والدولية للواء االأزرق.

�شمان تنظيم وتثبيت اأمثل للألواح اخل�شبية لت�شهيل ولوج االأ�شخا�ض ذوي   

االحتياجات اخلا�شة.



244
تقرير �شواطئ نظيفة 2016 

T ال، نقطة �شلبية T ال، نقطة اإيجابية  R نعم، نقطة �شلبية  R نعم، نقطة اإيجابية  هل املعيار كايف؟ 

أسفيأسفي

الصويرةالصويرة

العيونالعيون

الداخلةالداخلة

اكاديراكادير

سيدي إفنيسيدي إفني

أسفيكاب  بدوزة

صويرة
ال

بحيبح

ضناسيدي كاوكي
تاف

صويرية القدمية
ال

موالي بوزكتون

هللا
سيدي محمد بن عبد ا

إميني توركا
ميرللفت

سيدي موسى أكلو

فم الواد

أم لبوير
سافر

م
تروك

لكزيرة

سيدي إفني

الوطيا

أكادير

 لال فاطنة

ف
ضي

 سيدي كرم ال

 جهة اجلنوب

القدمية  ال�شويرية 

معلومات	عامة 1 .

• ا�شم ال�شاطئ : ال�شويرية	القدمية		

• االإقليم اأو العمالة : اأ�شفي	

جهة	مراك�ش	اأ�شفي		 • الوالية : 	

• املحت�شن : املكتب.ال�رشيف	للفو�شفاط	

• امتداد ال�شاطئ : 1300م	800	منها	م�شار	اليها		

• الرتدد على ال�شاطئ : 2000-2500 	

• نوع ال�شاطئ : قروي	

• اجلماعة: ملعا�شات	

• تاريخ الزيارة : 31	يوليوز	2016	

. • �شاعة الزيارة : 15:33	

جتهيزات	املنطقة	اخللفية	لل�شاطئ 2 .

R مهي�أة املنطقة	اخللفية	لل�شاطئ	

جيد •الت�شوير  	
R ت�شوير الطريق    

R ت�شوير عند مدخل ال�شاطئ 

• 	R وجود القمامات واحلاويات 

• 	T وجود مناطق ح�شا�شة 

• 	R وجود املعار�ض وغريها 

• 	R وجود خميم اأو مقطورات 

ال�شيد التقليدي • 	R االأن�شطة امللوثة 

جيدة •ال�شيانة والنظافة  	
تعليقات	واقرتاحات

اجلهة اخللفية لل�شاطئ نظيفة و مهياأة ب�شكل جيد.

R العدد: 3 مواقف	ال�شيارات	

جيد •الت�شوير  	
•نوع مواقف ال�شيارات   	

قريب من ال�شاطئ، مهياأ، كاف  

•املنطقة املخ�ش�شة للأ�شخا�ض 	
R العدد: 6 ذوي االحتياجات اخلا�شة   

• R ك�فية	 وجود القمامات واحلاويات 

• 	R االإنارة 

تعليقات	واقرتاحات

ال�شاطئ يتوفر على مواقف لل�شيارات م�شار اليها ب�شكل جيد.

باالإ�شافة ملواقف  ال�شيارات املوجودة ميكن التوقف على طول الطريق.

موجود الكورني�ش	

جيد •ال�شيانة والنظافة  	
جيدة •�شيانة واجهات املباين  	

• 	T وجود ف�شاءات خ�رشاء 

جيدة •ال�شي�نة  	
جيدة •املعلومات و الت�شوير   	

• متحرك 	R وجود مركز للإر�شادات 

• 	R وجود اأك�شاك 

• 	R وجود قمامات وحاويات 

• 	R االإنارة 

تعليقات	واقرتاحات

الكورني�ض نظيفة و مهياأة ب�شكل جيد.

جتهيزات	ال�شاطئ. 3

R العدد: 12 ولوجيات	�شهلة	وموؤمنة	

جيدة •ال�شيانة والنظافة  	
•الولوجيات املخ�ش�شة للأ�شخا�ض 	

R العدد: 4 ذوي االحتياجات اخلا�شة   

R مهابط منا�شبة    

 R ولوجي�ت     

 الولوجيات مهياأة و م�شانة ب�شكل جيد.

 R احلمامات	الر�شا�شة	

• ك�فية R العدد: 15	 للرجال 

• ك�فية R العدد: 15	 للن�شاء 

عمومي •نوعية احلمامات الر�شا�شة  	
• ال	 جمانا 

قار •نوعية املبنى   	
الكورني�ض •املوقع   	

• R العدد: 1	 نافورات املاء 

• 	T مغا�شل االأرجل 

• 	R الربط ب�شبكة التطهري 

جيدة •احلالة العامة للحمامات الر�شا�شة  	
•احلمامات الر�شا�شة خم�ش�شة 	

R للأ�شخا�ض ذوي االحتياجات اخلا�شة   

تعليقات	و	اقرتاحات

ا�شتفاد ال�شاطئ من عملية جتديد للمرافق العمومية، انتهاء اال�شتغال على   -

م�شتوى جانبي ال�شاطئ يف حني تبقا االأ�شغال  م�شتمرة يف املنطقة الو�شطى 

لل�شاطئ.

R العدد: 40 مرافق	النظافة	

• ك�فية  R العدد: 20	 للرجال 

• R العدد: 20 ك�فية	 للن�شاء 

عمومي •نوعية مرافق النظافة  	
• ال	 جمانا 

قار •نوعية املبنى  	
الكورني�ض •املوقع   	
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القدمية  ال�شويرية 

• 	R الربط ب�شبكة التطهري 

جيدة •احلالة العامة ملرافق النظافة  	
•مرافق النظافة خم�ش�شة للأ�شخا�ض 	

R العدد: 6 ذوي االحتياجات اخلا�شة   

تعليقات	و	اقرتاحات

مرافق النظافة كلها جديدة ويف حالة جيدة.

املنطقة	الرملية

دقيق •نوع الرمل  	
• 	R وجود القمامات و احلاويات 

 • R العدد: 10	 وجود مظلت �شم�شية ثابتة: 

اجلماعة •مت و�شعها من طرف  	
• 	R وجود مباين على الرمال 

• نعم احليوانات والنباتات	 وجود مناطق ح�شا�شة  

• 	T وجود حيوانات يف ال�شاطئ 

تعليقات	واقرتاحات

رمال نظيفة يتم جمع االزبال ب�شكل يدوي باالإ�شافة ال�شتعما اآليات خم�ش�شة لهدا 

الغر�ض. 

البحر 

اأ •جودة مياه ال�شباحة  	
• ممرات الولوج  	R حتديد املناطق 

• 	R هل يتم احرتامه؟ 

تعليقات	واقرتاحات

نتائج جودة مياه ال�شباحة م�شار اإليها يف اللوحة الرئي�شية.

بع�ض العوامات امل�شتعملة بالن�شبة للقنوات يتم طرحها ب�شبب التيار.

ال�شيانة	و	النظافة. 4

 اجلهة	املكلفة	

املحت�شن، اخلوا�ض )�رشكة معينة من طرف املحت�شن(

جيد •تنظيف اجلهة اخللفية لل�شاطئ  	
• 	46 عدد القمامات: 

جيد •تنظيف مواقف ال�شيارات  	
• 	1 عدد القمامات: 

جيد •تنظيف الولوجيات  	
• 	16 عدد القمامات: 

جيد، ميكانيكيي •تنظيف الرمال  	
• 	10 عدد القمامات: 

• 	R  وجود حاويات للعزل االنتقائي 

�شاطئ نظيف وعملية جمع االزبال تتم بطريقة احرتافية.

مرتان يف اليوم •تفريغ القمامات  	
تعليقات	واقرتاحات

�شاطئ نظيف.

R �شيانة	التجهيزات	

متو�شط •املرافق ال�شحية للرجال  	
متو�شط •املرافق ال�شحية للن�شاء  	

اجلماعة •اجلهة املكلفة  	
متو�شط •احلمامات الر�شا�شة للرجال  	
متو�شط •احلمامات الر�شا�شة للن�شاء  	

اجلماعة •اجلهة املكلفة  	
تعليقات	واقرتاحات

احلمامات الر�شا�شة واملرافق ال�شحية نظيفة.

ال�شالمة. 5

R مركز	الوقاية	املدنية	

• ك�ف  	10 املوارد الب�رشية ـ عدد امل�شعفني البحريني 

2 عدد اأفراد الوقاية املدنية   

• 	R  االإ�شارة اإىل حالة البحر 

الرايات، املل�شقات

• جتهيزات امل�شعفني البحريني  	
البدالت ،عوامات االإنقاذ ، �شدريات االنقاذ، ال�شفارات، املناظري، املجادف، 

اأبراج املراقبة

زوارق •معدات خا�شة للإنقاذ :  	
• و�شائل االت�شال  	

الهاتف النقال، االت�شال الل�شلكي

تعليقات	واقرتاحات

امل�شعفون ي�شهرون على �شلمة امل�شطافني.

القوات امل�شاعدة، الدرك م�شلحة	الأمن	

معدات اأخرى: اخليول. •معدات خا�شة للإنقاذ  	
• و�شائل االت�شال  	

الهاتف النقال، االت�شال الل�شلكي

تعليقات	واقرتاحات

عنا�رش االأمن تتواجد با�شتمرار على م�شتوى ال�شاطئ. 

R مركز	الإ�شعافات	الأولية	

• املمر�ض 	R الفريق الطبي 

وزارة ال�شحة •االنتماء  	
•جتهيزات االإ�شعافات االأولية  	

•املعدات  	
امل�شماع، ميزان احلرارة الطبي، علبة للجراحات ال�شغرية من االنوك�ض،   

جهاز التنف�ض، جهاز فتح الفم، اجلبرية، اأطواق طبية للعنق، الغطاء الواقي 

)�شويف، ن�شف �شويف(، �رشيرطبي، م�شدر للأك�شجني

•االأدوات امل�شتهلكة  	
اأدوات خياطة اجلروح،  اأنابيب احلقن املتوا�شل، حمقنة ذات ا�شتعمال   

واحد، �شمادات، �شبارادرا مثقبة، ببوغاز، القطن املا�ض.

•املنتجات ال�شيدلية  	
املواد املطهرة، املواد املبنجة، اأدوية امل�شتعجلت  

• 	R �شيارات االإ�شعاف 

اجلماعة •االنتماء  	
عمومي، الهاتف النقال •و�شائل االت�شال  	
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القدمية  ال�شويرية 

• املراقبة ال�شحية  	
التجارة، الباعة املتجولون، املطاعم

وزارة ال�شحة •اجلهة املكلفة  	
تعليقات	واقرتاحات

مركز االإ�شعافات االأولية جمهزة ب�شكل جيد.

املعلومات	املل�شقة 6 .

R اللوحة	الرئي�شية	

• 	R ا�شم ال�شاطئ 

• االإ�شارات، مفاتيح وا�شحة  	R ت�شميم ال�شاطئ 

ومقروءة

• 	R مفاتيح وا�شحة ومقروءة 

• 	R االإ�شارات 

• 	R وجود ف�شاءات حممية على مقربة من ال�شاطئ 

• 	R اإعلن نتائج مراقبة جودة مياه ال�شباحة 

• 	R هل يتم حتيينها؟ 

•اإعلن قواعد ال�شلوك والتوجيهات 	
R )القرارات البلدية(   

•االإعلن عن برنامج االأن�شطة 	
R يف مو�شم اال�شطياف   

• اأماكن اأخرى لتعليق املعلومات  	
مركز الوقاية املدنية، مركز  املعلومات، ق�شاء الرتفيه، ال�شجرة الزرقاء

التعليقات	والقرتاحات

جميع املعلومات االأ�شا�شية م�شار اإليها على اللوحة الرئي�شية على طول الكورني�ض.

التن�شيط	والرتبية	البيئية 7 .

• 	R  التن�شيط 

اداعة ال�شاطئ، الدوريات الريا�شية، حديقة للألعاب، اأورا�ض لر�شم، غري دلك 

 : العاب بل حدود

غري دلك:عر�ض حول التغريات املناخية.

• 	R عر�ض ت�شميم ال�شاطئ 

• الرتبية البيئية  	
مكتبة ايكولوجية ، عر�ض اأفلم، فيديو حول البيئة، اأن�شطة بيئية ، األعاب 

 حول البيئة 

غري دلك : ور�شات حول الطاقات املتجددة 

•حملة حت�شي�شية بال�رشاكة مع جمعيات 	

R اأو منظمات غري حكومية    

ا�شم اجلمعية :    

جمعية طفولة �شعيدة و جمعية الك�شافة و املكتب ال�رشيف للفو�شفاط.

ا�شم احلملة :    

الرتبية من اجل تاأقلم اأح�شن مع التغريات املناخية.

التعليقات	والقرتاحات

تن�شيط جيد لل�شاطئ وتنظيم اأن�شطة ل�شالح االطفال.



أسفيأسفي

الصويرةالصويرة

العيونالعيون

الداخلةالداخلة

اكاديراكادير

سيدي إفنيسيدي إفني

أسفيكاب  بدوزة

صويرة
ال

بحيبح

ضناسيدي كاوكي
تاف

صويرية القدمية
ال

موالي بوزكتون

هللا
سيدي محمد بن عبد ا

إميني توركا
ميرللفت

سيدي موسى أكلو

فم الواد

أم لبوير
سافر

م
تروك

لكزيرة

سيدي إفني

الوطيا

أكادير

 لال فاطنة

ف
ضي

 سيدي كرم ال

247
تقرير �شواطئ نظيفة 2016 

T ال، نقطة �شلبية T ال، نقطة اإيجابية  R نعم، نقطة �شلبية  R نعم، نقطة اإيجابية  هل املعيار كايف؟ 

 جهة اجلنوب

تا ف�شنا

معلومات	عامة 1 .

• ا�شم ال�شاطئ : تاف�شنا	

• االإقليم اأو العمالة : ال�شويرة	

جهة	مراك�ش	اأ�شفي	 • الوالية : 	

• امتداد ال�شاطئ : 1,5	كلم	حمرو�شة	

• الرتدد على ال�شاطئ : 100	-	200 	

• نوع ال�شاطئ : قروي	

• اجلماعة: تاف�شنا	

• تاريخ الزيارة : 01	غ�شت	2016	

• �شاعة الزيارة : 10:35	

جتهيزات	املنطقة	اخللفية	لل�شاطئ 2 .

R مهي�أة املنطقة	اخللفية	لل�شاطئ	

ناق�ض •الت�شوير  	
R ت�شوير الطريق   

• 	R وجود القمامات واحلاويات 

نعم كثبان رملية،  • وجود مناطق ح�شا�شة 	

والنباتات  احليوانات 

• ال	 وجود املعار�ض وغريها 

• ال	 وجود خميم اأو مقطورات 

• 	R  االأن�شطة امللوثة 

ال�شيد التقليدي وطرح املياه امللوثة يف خلفية ال�شاطئ

تعليقات	واقرتاحات

غياب الت�شوير يف مدخل ال�شاطئ.

R مواقف	ال�شيارات	

ناق�ض •الت�شوير  	
•نوع مواقف ال�شيارات   	

قريب من ال�شاطئ، اأر�ض حمددة، كاف، عدد االأماكن: 50/60  

•املنطقة املخ�ش�شة للأ�شخا�ض 	
T ذوي االحتياجات اخلا�شة   

• 	R وجود القمامات واحلاويات 

• 	R االإنارة 

تعليقات	واقرتاحات

مواقف ال�شيارات مهياأة ب�شكل �شيئ و ال تتوفر على ت�شوير.

ال وجود للمنطقة املخ�ش�شة للأ�شخا�ض ذوي االحتياجات اخلا�شة.

وجب تهييئ مواقف ال�شيارات و عزلها . مع خلق منطقة خم�ش�شة للأ�شخا�ض ذوي 

االحتياجات اخلا�شة.

غري متوفر الكورني�ش	

جتهيزات	ال�شاطئ. 3

T ولوجيات	�شهلة	وموؤمنة	

T احلمامات	الر�شا�شة	

•احلمامات الر�شا�شة خم�ش�شة 	

العدد: 1 للأ�شخا�ض ذوي االحتياجات اخلا�شة   

T مرافق	النظافة	

املنطقة	الرملية

دقيق •نوع الرمل  	
• 	R وجود القمامات و احلاويات 

• 	T وجود مظلت �شم�شية ثابتة: 

• 	T وجود مباين على الرمال 

• نعم	  وجود مناطق ح�شا�شة  

كثبان رملية، احليوانات والنباتات 

• 	R وجود حيوانات يف ال�شاطئ 

تعليقات	واقرتاحات

وجود حيوانات يف ال�شاطئ

�شيكون من اجليد عزل املنطقة املخ�ش�شة لل�شباحة عن املنطقة املخ�ش�شة لل�شيد 

خ�شو�شا اأن هده االأخرية م�شدر لنفايات .

البحر 

• 	T حتديد املناطق 

تعليقات	واقرتاحات

غياب املراقبة واالإعلن عن جودة املياه

ال�شيانة	و	النظافة. 4

اجلماعة اجلهة	املكلفة	

تعليقات	واقرتاحات

اجلماعة هي التي ت�شهر على نظافة القرية قرب ال�شاطئ، تواجد 2 قمامات املراكب 

املخ�ش�شة لل�شيد

T �شيانة	التجهيزات	

ال�شالمة. 5

R مركز	الوقاية	املدنية	

• ك�ف  	7 املوارد الب�رشية ـ عدد امل�شعفني البحريني 

1 عدد اأفراد الوقاية املدنية   
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تا ف�شنا

• 	T االإ�شارة اإىل حالة البحر 

• جتهيزات امل�شعفني البحريني  	
املناظري،  ال�شفارات،1   8 االنقاذ،  ،2 �شدريات  3 عوامات   ، البدالت   14

املراقبة  اأبراج  املجادف،    2
)متحرك(

الهاتف النقال •و�شائل االت�شال  	
تعليقات	واقرتاحات

تاأطري جيد لل�شاطئ من طرف امل�شعفني البحريني.

من امل�شتحب توفري مقر جديد لعنا�رش الوقاية املدنية.

الدرك م�شلحة	الأمن	

• و�شائل االت�شال  	
الهاتف النقال، االت�شال الل�شلكي

تعليقات	واقرتاحات

تواجد دائم لعنا�رش الدرك امللكي على م�شتوى ال�شاطئ. 

T مركز	الإ�شعافات	الأولية	

• 	T �شيارات االإ�شعاف 

املعلومات	املل�شقة 6 .

T اللوحة	الرئي�شية	

احلالة	العامة	لل�شاطئ. 7

•م�شاكل مهمة : 	
غياب تام للتجهيزات ال�رشورية بالن�شبة للم�شطافني و للعنا�رش التي توؤمن   

ال�ش�طئ.

عدم ن�رش نتائج جودة مياه اال�شتحمام.  

غياب التن�شيط بال�شاطئ  
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 جهة اجلنوب

تروك

معلومات	عامة 1 .

ك • ا�شم ال�شاطئ :  ترو	

• االإقليم اأو العمالة : وادي	الذهب	

جهة	الداخلة	واد	الدهب	 • الوالية : 	

• امتداد ال�شاطئ : 0.5	كلم	

• املحت�شن : بدون	

• الرتدد على ال�شاطئ : 400	م�شطاف	يف	اليوم	

• نوع ال�شاطئ : ن�شف	ح�رشي	

• اجلماعة: العركوب	

 • تاريخ الزيارة : 03/08/2016	

• 	9h00 : شاعة الزيارة�

جتهيزات	املنطقة	اخللفية	لل�شاطئ 2 .

T غري مهياأة املنطقة	اخللفية	لل�شاطئ	

• 	T وجود القمامات واحلاويات 

• 	T وجود مناطق ح�شا�شة 

• 	T وجود املعار�ض وغريها 

• 	R وجود خميم اأو مقطورات 

• 	R االأن�شطة امللوثة 

تعليقات	واقرتاحات

تواجد خميم يف اجلهة اخللفية لل�شاطئ.

وجود مقهى مغلق وقت الزيارة.

R العدد: 1 مواقف	ال�شيارات	

جيد  •الت�شوير  	
•نوع مواقف ال�شيارات  	

قريب من ال�شاطئ، مهياأ، كاف عدد االأماكن : 200  

•املنطقة املخ�ش�شة للأ�شخا�ض 	
T ذوي االحتياجات اخلا�شة   

• 	R وجود القمامات واحلاويات 

• 	T االإنارة 

تعليقات	واقرتاحات

هناك حاويتان للقمامات يف اجلهة اخللفية لل�شاطئ مل يتم اإفراغهما.

غري متوفر الكورني�ش	

جتهيزات	ال�شاطئ. 3

T ولوجيات	�شهلة	وموؤمنة	

ناق�شة •ال�شيانة والنظافة  	
•الولوجيات املخ�ش�شة للأ�شخا�ض 	

T ذوي االحتياجات اخلا�شة   

تعليقات	و	اقرتاحات

نظرا لطوبوغرافية ال�شاطئ ميكن الولوج له مبا�رشة.

خمتلف املرافق املن�شئة اآيلة لل�شقوط مليئة بالرمال.

املنطقة	الرملية

دقيق •نوع الرمل  	
• 	R وجود القمامات و احلاويات 

نعم •وجود مباين على الرمال  	
• 	T وجود مناطق ح�شا�شة 

• 	T وجود حيوانات يف ال�شاطئ 

تعليقات	واقرتاحات

تواجد خيمة فوق الرمال.

البحر 

اأ •جودة مياه ال�شباحة  	
• 	R حتديد املناطق 

تعليقات	واقرتاحات

نتائج جودة مياه اال�شتحمام غري معلنة.

T �شيانة	التجهيزات	

ال�شيانة	و	النظافة. 4

• 	R نظ�فة ال�ش�طئ 

اجلماعة •اجلهة املكلفة  	
ناق�ض •تنظيف اجلهة اخللفية لل�شاطئ  	

• 	3 عدد القمامات: 

ناق�ض •تنظيف مواقف ال�شيارات  	
• 	1 عدد القمامات: 

ناق�ض •تنظيف الرمال  	
• 	2 عدد القمامات: 

• 	T وجود حاويات للعزل االنتقائي 



250
تقرير �شواطئ نظيفة 2016 

تروك

�شيانة	التجهيزات	

تعليقات	واقرتاحات

ال يتوفر ال�شاطئ على مرافق للنظافة.

ال�شالمة. 5

R مركز	الوقاية	املدنية	

تعليقات	واقرتاحات

�شاطئ غري مراقب

الدرك م�شلحة	الأمن	

• و�شائل االت�شال  	
الهاتف النقال، االت�شال الل�شلكي

تعليقات	واقرتاحات

�شاطئ موؤمن ومراقب من قبل رجال الدرك. 

T مركز	الإ�شعافات	الأولية	

تعليقات	واقرتاحات

�شاطئ غري جمهز.

املعلومات	املل�شقة 6 .

T اللوحة	الرئي�شية	

تعليقات	واقرتاحات

ال يوجد اإي مل�شق اأو لوحة على ال�شاطئ.

التن�شيط	والرتبية	البيئية. 7

•حملة حت�شي�شية بال�رشاكة مع جمعيات 	
R اأو منظمات غري حكومية    

تعليقات	واقرتاحات

�شاطئ ال يتوفر على اأن�شطة ترفيهية.

احلالة	العامة	لل�شاطئ. 8

•ت�شحيح بع�ض ال�شلوكات : 	
يجب على اجلماعة و ال�شلطات املحلية اأن ت�شع  خمطط عمل ا�شرتاتيجي من   

اأجل اإدارة وتهيئة هدا ال�شاطئ يف اإطار رئية للتنمية امل�شتدامة.
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