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طنجة، 12 يوليوز 2019: يف إطار اتفاقية الرشاكة "شواطئ نظيفة 2019" مع الج�عة الحرضية 

لطنجة، ووالية جهة طنجة- تطوان- الحسيمة، ومؤسسة محمد السادس لح�ية البيئة، أوفت أمانديس 

طنجة بالتزاماتها وكوفئت عىل املجهودات التي قامت بها  بحصولها عىل عالمة "اللواء األزرق" للسنة 

السابعة عىل التوايل بالنسبة لشاطئ بّا قاسم �نطقة أشقار.

و هكذا، فقد نجحت أمانديس يف تحس© جودة االستقبال بشاطئ باقاسم، و ذلك بوضع البنيات التحتية 
املال´ة، ومن خالل إجراءات ملموسة عرب الحمالت التحسيسية و ورشات لألطفال، لحث املصطاف© عىل 

ح�ية موقع االصطياف بهذا الشاطئ الجميل.

ومن ب© اإلجراءات املتخذة من طرف أمانديس طنجة خالل هذه السنة،  يف إطار حملة "شواطئ نظيفة"، 

تجدر اإلشارة إىل:

الشاطئ  إىل  الولوج  لتسهيل  إحداث مدرجات وممرات  الشاطئ:  تجهيز  و  التحتية  البنيات  وضع   

بالنسبة لألشخاص يف وضعية إعاقة، وضع البنيات التحتية للرصف الصحي مثل: رشاشات بالهواء الطلق، 

مغسلة لألرجل، مراحيض، مراحيض مخصصة لألشخاص يف وضعية إعاقة، قسم للرشطة، مركز صحي و 

كشك للوقاية املدنية.

النفايات  مكافحة  وباألساس  البيئة  بح�ية  تتعلق  رسائل  تتضمن  تحسيسية:  الفتات  وضع    

املقرتحة عىل  التنشيطية  والربامج  الشاطئ،  بها يف  التقيد  التي يجب  السلوكيات  البالستيكية، مدونة 

املصطاف©. 

خلق فضاء تتواجد به مظالت شمسية باملجان، رهن إشارة املصطاف©.  

إحداث برج© للمراقبة.  

الحفاظ عىل    بأهمية  أيضاً  والكبار  األطفال  لتحسيس  الشاطئ  للمهمالت عىل طول    وضع سالت 

نظافة موقع االصطياف.  
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أمانديس طنجة تحصل على عالمة " اللواء ا�زرق " للسنة السابعة
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تعي© فريق مكلف بالنظافة من أجل تعزيز نظافة الشاطئ.  

  مقاعد إلعادة شحن األجهزة الكهربائية بالطاقة الشمسية

فضاءات األلعاب للصغار.   

مسبح  

.(... الغرقى وحبال  املدنية (مجاديف وعوامات إلنقاذ  الوقاية  اقتناء معدات مخصصة ألفراد   

باإلضافة إىل ذلك، ويف إطار العمليات التحسيسية والتنشيطية عملت أمانديس عىل إنشاء: 

" قرية البيئة " من أجل استقبال الورشات الرتفيهية والرتبوية املندرجة ضمن الربنامج البيداغوجي   

طرف  من  تطويره  تم  وقد  البيئة،  عىل  الحفاظ  أجل  من  تحسييس  برنامج  وهو   " بيئية  شواطئ   "

أمانديس برشاكة مع "الجمعية املغربية للشطار الصغار".

أمانديس  التي وقعت معها   Úالهالل األحمر املغر الجمعيات" وضعت رهن إشارة منظمة  "قرية   

طنجة اتفاقية رشاكة من أجل تنظيم عمليات تحسيسية وتنشيطية لفائدة املصطاف©.

فضاء ثقايف حيث يتم عرض أفالم وثائقية حول مهن أمانديس، وباإلضافة إىل كتب ومجالت موضوعة   

رهن إشارة املصطافي©.

ßيزت مشاركة أمانديس طنجة يف حملة "شواطئ نظيفة" هذه السنة أيضاً بتجهيز شاطئ "مرقالة" ببنيات 

تحتية ممثلة ملا تم القيام به يف شاطئ  بّا قاسم،   باإلضافة إىل وضع لوحات تحسيسية تركز عىل ح�ية 

الساحل ومكافحة النفايات البالستيكية.

تؤكد  البيئة،  لح�ية  السادس  محمد  مؤسسة  طرف  من  املنظم   " نظيفة  شواطئ   " برنامج  يف  كرشيك 

الجهة  للعيش واملساهمة يف تطوير سياحة  مال´اً  إطاراً  للمواطن©  تقدم  أن  أمانديس عزمها ورغبتها يف 

والقيام بح�ية شواطئ اململكة.
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معلومات حول أمانديس   
أمانديس، فرع من فروع فيوليا البيئة املغرب وهي فاعل مؤسساá من الطراز األول، مهمتها تحس© إطار عيش 
املواطن©. تلعب دورا كبãا يف ميدان الخدمات البيئية. إذ أنها مكلفة منذ 2002 بالتدبã املفوض لخدمات 
التطهã السائل وتوزيع املاء الرشوب والكهرباء بواليتي طنجة و تطوان. وبفضل مبلغ استث�ري يصل إىل 7.8 
مليار درهم عىل امتداد مدة العقد، تساهم أمانديس يف تحقيق بيئة سليمة ويف العمل عىل تحس© جودة 
الخدمات العمومية و خدمات القرب، وبفضل عدد العامل© الذي يفوق 2000 مستخدم، تقوم الرشكة بخدمة 

1365000 نسمة.

معلومات حول الجمعية المغربية للشطار الصغار.   
إن مفهوم الشطار الصغار الذي نشأ بكندا سنة 1982، يعطي لألطفال الذين ترتاوح أع�رهم ماب© 4 و 12 
أنشطة علمية حيث  اقرتاح مشاركتهم يف  ترفيهية وتفاعلية، عن طريق  العلوم بطريقة  تلقي  إمكانية  عاماً، 
يستطيعون املالحظة، كيفية استخدام األدوات، التجربة والتعلم مع االستمتاع وطرح األسئلة. ال يستخدمون 
بذلك إال املعدات املستعادة والقليلة التكلفة، إن الشطار الصغار يسعون إىل نرش الثقافة العلمية والتقنية يف 

كل مكان وألجل الجميع.
ولقد تم اعت�د هذا املفهوم باملغرب سنة 1990، بفضل جمعيات أÚ رقراق ورباط الفتح، حيث تم تطويره 

أساسا �دينتي الرباط و سال.    
معلومات حول الهالل ا�حمر المغربي – فرع طنجة.   

يقوم فرع الهالل األحمر املغرÚ بطنجة، بتطوير العديد من الربامج واإلجراءات العملية ومخططات العمل 
السنوية واالسرتاتيجية من أجل الوقوف يف وجه األخطار املحتملة.

إن برنامج "شواطئ نظيفة" يعد من الربامج الهامة التي فازت بجائزت© لألمãة لال حسناء من أجل الشواطئ 
النظيفة وذلك سنة 2005 و 2006.

لالتصال:   
زينب الشودري

مسؤولة التواصل بأمانديس 
النقال: 0661167328 

zineb.chaoudri@veolia.com :ùالربيد االلكرتو
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