
 تشوير الشواطئ

 

الرياضات البحرية، خالل السنوات األخيرة، تطورا كبيرا بالشواطئ المغربية، بحيث أصبحت  شهدت

مما يستدعي اتخاد إجراءات وقائية وتنظيمية من شأنها أن تساعد على تعايش  ،الجذب أنشطةإحدى أهم 

 .هذه األنشطة مع ممارسة السباحة في سالمة تامة

وتدريجي لتحسين وتأمين الشواطئ بغية إعدادها لتصبح مطابقة للمعايير  توافقيهذا وفي إطار مسعى 

الدولية، تعمل وزارة التجهيز والنقل كل سنة على تشوير الشواطئ التي تعرف إقباال على الرياضات 

 .البحرية خالل الموسم الصيفي

 :المقومات

د من جهة، الممر المائي المؤدي إلى مياه البحر والمخصص تقوم عملية التشوير على تثبيت عوامات تح

الخاص بالمستحمين والذي يبلغ امتداده ثالثة مائة  المجالليات البحرية، و من جهة ثانية آلولوج ال

 :و تستعمل في هذه العملية التجهيزات التالية. مترا( 033)

  من جانب اليسارولوجممرالمتر تستخدم لتشوير حدود  3.0عوامات أسطوانية الشكل قطرها، 

  من جانب ممر الولوج  متر تستخدم لتشوير حدود  3.0عوامات مخروطية الشكل قطرها

 اليمين، 

  في  العوامة األبعد)ولوجممر المتر تستخدم لتشوير مدخل  3.0عوامات أسطوانية الشكل قطرها

 من جانب اليسار  ( اتجاه البحر

  بعدالعوامة األ)ولوجممر التستخدم لتشوير مدخل  متر 3.0عوامات مخروطية الشكل قطرها 

 من جانب اليمين، (   في اتجاه البحر

في مسافات متزايدة انطالقا  مثبتةأن تكون يجب ولوجممر اللالعوامات المشورة للحدود الجانبية لإلشارة ف

 :، تبلغمن الشاطئ

 03  مترا، 03أمتار، حين ال يتراوح البعد عن الساحل 

 50  ،متر 003و  03حينما تتراوح المسافة الفاصلة بين الساحل و العوامة ما بين مترا. 

 03 انطالقا من الساحلمترا  003ـمتر وال 033ـمترا، ما بين خط ال. 

في مسافات منتظمة  مثبتةمترا فيجب أن تكون  033ـأما بالنسبة للعوامات المشورة للحد الخارجي لخط ال

 .متر 533و  033تتراوح بين 

 :نجازاتاإل

فقط ( 5)شاطئا مقابل شاطئين  03إلى  ،5305سنة  برنامج التشويرمن ارتفع عدد الشواطئ، المستفيدة 

ومديرية  ةيتم اختيار هذه الشواطئ بعد تشاور مع مؤسسة محمد السادس لحماية البيئا وذه.  5330سنة 

 ". شواطئ نظيفة"و" اللواء األزرق"وذلك في إطار برنامجي الوقاية المدنية 



 

 

 

شواطئ ( 0)شاطئا أي بزيادة أربعة  00 5300هذه السنة  بلغ عدد الشواطئ المعنية بعملية التشوير

 .الماضية 5305سنة المقارنة مع 

 

 

 

 


