


2

فهر�س

1 .3 تعبئة متزايدة 
1 .3 ..................................................................................................................................................................................................... انخراط متزايد

2 .4 ....................................................................................................................................................................................................... اعرتاف دويل

3 .4 ............................................................................................................................... جتديد اتفاقيات ال�رشاكة املتعلقة بربنامج �شواطئ نظيفة

2 .4 عالمة	اللواء	الأزرق	

3 .5 اإجنازات 2017 
1 .5 .............................................................................................................................................................. تعزيز اآليات التدبري امل�شتدام لل�شواطئ

تعزيز قدرات الفاعلني املحليني يف جمال التدبري امل�شتدام.............................................................................................................................. 6. 2

3 .6 ...................................................................... تعيني جلنة حملية م�شوؤولة عن ر�شد ومتابعة ال�شواطئ احلا�شلة على عالمة »اللواء الأزرق«

اإعداد دليل عالمة »اللواء الأزرق« اخلا�ص باملوانئ واملارينات...................................................................................................................... 6. 4

تعزيز اآليات تعميم نتائج جودة مياه ال�شتحمام.............................................................................................................................................. 7. 5

تطوير دليل املمار�شات اجليدة يف جمال التح�شي�ص والرتبية على التنمية امل�شتدامة..................................................................................... 7. 6

4 .8  املعاينات 
مراقبة جودة مياه ال�شتحمام............................................................................................................................................................................ 8. 1

�شالمة امل�شطافني.............................................................................................................................................................................................. 8. 2

التجهيز والتدبري............................................................................................................................................................................................... 11. 3

التغطية ال�شحية............................................................................................................................................................................................... 12. 4

التن�شيط والرتبية البيئية.................................................................................................................................................................................. 12. 5

املتابعة والتن�شيق............................................................................................................................................................................................ 13. 6

التو�شيات......................................................................................................................................................................................................... 14. 7



3

تقرير الشواطئ النظيفة 2017

تعبئة متزايدة

تنخرط اجلماعات واملوؤ�ش�شات املعنية بتدبري ال�شاحل اإىل جانب ال�رشكاء 

القت�شاديني ب�شكل متزايد يف تطوير برنامج “�شواطئ نظيفة” الذي اأطلقته 

موؤ�ش�شة حممد ال�شاد�ص حلماية البيئة .

ويعمل هذا الربنامج التاريخي للموؤ�ش�شة على  الرفع ب�شواطئ اململكة اإىل م�شتوى 

املعايري الدولية، ول�شيما تلك املتعلقة بعالمة “اللواء الأزرق”، وهي عالمة 

اإيكولوجية بيئية ذات اإ�شعاع دويل.

انخراط	متزايد	

انخرط 98 �شاطئا تابعا ل 61 جماعة �شاحلية  بدعم من 25 فاعل اقت�شادي من 

القطاعني العام واخلا�ص، يف برنامج �شواطئ نظيفة ل�شنة 2017 لتوفري �شواطئ 

ذات معايري جودة عالية للم�شطافني ، ولإ�رشاك �شواحل اململكة يف التنمية 

امل�شتدامة.

وقد عرف الربنامج انخراط �رشيك اقت�شادي جديد  �شنة 2017 األ وهو �رشكة 

�شمال اأفريقيا للتبغ، لدعم �شاطئ وادي املر�شى.

كما متت اإ�شافة 7 مواقع جديدة اإىل الربنامج:

•تارغة،)جماعة تزكان، اإقليم �شف�شاون(؛ 	
•الراأ�ص الأ�شود )جماعة مرتيل، عمالة امل�شيق- الفنيدق(؛ 	

•اأزل )جماعة اأزل، اإقليم تطوان(  	
• )جوهرة( )جماعة ال�شخريات، عمالة  الق�شبة1 )روز ماري( و الق�شبة 2	

ال�شخريات - متارة(؛

• )بلدية دار بوعزة، حمافظة النوا�رش(؛ تاماري�ص 1	

•ك�شمار )جماعة طرفاية، اإقليم طرفاية(  	

98
انخرط	98	�شاطئا	تابعا	ل	61 جماعة 
�شاحلية	بدعم	من	25	فاعل	اقت�شادي	

من	القطاعني	العام	واخلا�ص،	يف	برنامج	

�شواطئ	نظيفة	ل�شنة	2017

1
	�رشكة	�شمال	اأفريقيا	للتبغ:	ال�رشيك	

االقت�شادي	اجلديد	ل�شاطئ	واد	املر�شى.

7
مواقع	جديدة	بالربنامج
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25
�شاطئا	حائزا	على	عالمة	اللواء	

االأزرق

اعرتاف	دويل

• التابع لإقليم الفح�ص  توجت ثالثة �شواطئ جديدة )�شيدي قنقو�ص 1	

اأجنرة و�شيدي اإفني واإمينتوركا التابعان لإقليم �شيدي اإفني( بعالمة 

اللواء الأزرق، لتن�شم اإىل 22 �شاطئ �شبق تتويجها �شنة 2016 

وحافظت على لوائها هذه ال�شنة اأي�شا )انظر خريطة ال�شواطئ 

احلا�شلة على عالمة »اللواء الأزرق 2017« اأعاله(.

• �شاطئ مغربي،  ال�شيء الذي يعك�ص  ويحلق اللواء الأزرق فوق 25	

جناح برنامج »�شواطئ نظيفة«. ويعزز اخليار ال�شرتاتيجي 

للموؤ�ش�شة و�رشكائها للرفع باأكرب عدد من ال�شواطئ اإىل املعايري 

الدولية يف اإطار عالمة اللواء الأزرق..

•كما مكنت اخلربة التي اكت�شبتها املوؤ�ش�شة يف تطوير برنامج اللواء  	
الأزرق من تن�شيب اأول علم اأزرق مبيناء ترفيهي، ويتعلق الأمر 

مبحطة البحر الأبي�ص املتو�شط ال�شعيدية باملنطقة ال�رشقية.

جتديد	اتفاقيات	ال�رشاكة	املتعلقة	بربنامج	»�شواطئ	

نظيفة«

 • مت جتديد جميع التفاقيات الآجلة �شنة 2016 بر�شم �شنة 2017	

ويتعلق الأمر ب�شاطئ �شيدي مو�شى اأغلو برعاية املكتب الوطني 

للكهرباء واملاء ال�شالح لل�رشب قطاع الكهرباء، و�شاطئ واد لو 

برعاية لفارج تطوان، و�شاطئ اأم�شا برعاية اأمندي�ص تطوان، 

و�شاطئ مريلفت برعاية جمموعة اأكوا، و�شاطئ با قا�شم برعاية 

اأمندي�ص طنجة.

اللواء	االأزرق
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دليل	التدبري	امل�شتدام	لل�شواطئ

الن�شخة	النهائية

اإجنازات	2017

مت تعزيز اإجنازات برنامج »ال�شواطئ النظيفة« و برنامج »اللواء الأزرق« يف 

مو�شم 2017 وتوا�شلت اجلهود لتح�شني الو�شع البيئي لل�شواطئ املنخرطة ب�شكل 

م�شتمر.

وقد عرف مو�شم 2017 الإجنازات التالية: 

تعزيز	اآليات	التدبري	امل�شتدام	لل�شواطئ	

تواكب املوؤ�ش�شة جميع �رشكائها يف التدبري امل�شتدام لل�شواطئ من خالل تزويدهم 

بالأدوات الالزمة لتلبية معايري اجلودة البيئية وت�شهيل عملهم يف هذا املجال.

وقد مت اإطالق اأول درا�شة يف عام 2012 لو�شع ا�شرتاتيجية لتو�شيع برنامج  

�شواطئ نظيفة لياأخذ ب�شكل اأف�شل مكانته يف الروؤية ال�شاملة للتنمية امل�شتدامة 

لل�شاحل. حيث اأظهرت هذه الدرا�شة �رشورة تعزيز اخت�شا�شات الفاعلني املحليني 

يف جمال تدبري ال�شواطئ من خالل بلورة اأدوات للتخطيط والتنفيذ والتدبري 

تتنا�شب مع احتياجاتهم واإكراهاتهم.

ثم اأطلقت املوؤ�ش�شة درا�شة ثانية �شنة 2014 حول »التدبري امل�شتدام لل�شواطئ 

وال�شاحل يف اإطار برنامج »�شواطئ نظيفة«« ب�رشاكة مع املديرية العامة 

للجماعات املحلية، والتي مكنت من بلورة هذه الأدوات وتكوين الأطر يف 

ا�شتعمالها. 

ويف �شنة 2016، وقعت املوؤ�ش�شة اتفاقية �رشاكة لثالث �شنوات )2016-2018( 

لتعزيز قدرات اجلماعات املحلية ال�شاحلية. وتهدف هذه التفاقية اإىل متكني 

اجلماعات املحلية ال�شاحلية من تدبري وجتهيز �شواطئها ب�شكل اأف�شل وفق روؤية 

�شاملة للتنمية امل�شتدامة.

كما مت اإعداد دليل تهيئة وتدبري ال�شواطئ لت�شهيل عمل الفاعلني املحليني يف هذا 

املجال. ويحتوي الدليل على اأربعة ف�شول رئي�شة متعلقة باإعداد وتدبري املو�شم 

ال�شيفي:

•التخطيط 	
•التنفيذ 	

•املتابعة 	
•التقييم والإجراءات الت�شحيحية 	

كما ي�شمل ف�شول اأخرى قانونية وموؤ�ش�شاتية تو�شح امل�شوؤوليات والخت�شا�شات 

وتوؤطر ال�رشاكات وتوفر حلول قانونية لتاأطري امل�شطافني. وقد اأقيمت اأورا�ص 

تكوينة لفائدة امل�شوؤولني املحليني املعنيني بتدبري ال�شواطئ حيث مت تقدمي هذا 

الدليل. 



6

تقرير الشواطئ النظيفة 2017

مت	اإعداد	دليل	لعالمة	اللواء	االأزرق	

للمارينات	واملوانئ

120
م�شوؤوال	تقنيا	مت	تكوينهم	من	25	والية	
وعمالة	ومن	اأكرث	من	55	جماعة	حملية	

�شاحلية	يف	جمال	تدبري	ال�شواطئ	

Guide des marinas 2017 Page 1

Labellisation des ports de 
plaisance et marinas

تعزيز	قدرات	الفاعلني	املحليني	يف	جمال	التدبري	امل�شتدام	

لل�شواطئ

مت تكوين 120 م�شوؤول تقنيا عن اإدارة ال�شواطئ يف 25 ولية وعمالة واأكرث 

من 55 جماعة �شاحلية يف جمال تدبري ال�شواطئ. حيث عقدت ثالث دورات مدة 

كل واحدة منها ثالثة اأيام، قدمت خاللها املوؤ�ش�شة دليل التدبري  اإىل امل�شوؤولني 

احلكوميني املحليني، يف ثالث مدن خمتلفة:

• يف اأغادير. من 26 اإىل 28 اأبريل 2016	

• يف طنجة. من 17 اإىل 19 ماي 2016	

• يف الدار البي�شاء. من 31 ماي اإىل 2 يونيو 2016	

وارتكزت هذه الدورة التكوينية على الأدوات التقنية التي بلورتها املوؤ�ش�شة وكذلك 

على اجلوانب القانونية املتعلقة بتدبري ال�شاحل. كما مكنت اأي�شا من مواكبة النهج 

الذي اتبعته املوؤ�ش�شة  يف التطور امل�شتمر مع توقعات واحتياجات امل�شوؤولني 

املحليني ومن �شمان متا�شي الدليل مع متطلباتهم.

وتتوخى املوؤ�ش�شة من هذه الدورات التكوينية تدبريا اأف�شل جلودة ال�شواطئ 

وانعكا�شات اقت�شادية واجتماعية تعزز م�شتقبال ال�شتثمارات التي تتم يف جمال 

حماية ال�شاحل.

تعيني	جلنة	حملية	م�شوؤولة	عن	ر�شد	ومتابعة	ال�شواطئ	

احلا�شلة	على	عالمة	»اللواء	االأزرق«	

يقت�شي احلفاظ على عالمة »اللواء الأزرق« طوال فرتة ال�شيف اللتزام ال�شارم 

مبعايري هذه الت�شمية. ويف هذا ال�شياق، طلب من الوليات والعمالت املعنية 

ت�شكيل جلنة حملية خا�شة بر�شد ومراقبة ال�شواطئ ب�شفة يومية، وباإعداد تقارير 

�شهرية وتقدميها اإىل املوؤ�ش�شة واإىل  املديرية العامة للجماعات املحلية.

اإعداد	دليل	عالمة	اللواء	الالأزرق	للموانئ	واملارينات	

مت اإعداد دليل تقني حول معايري احل�شول على عالمة اللواء الأزرق رغبة من 

املوؤ�ش�شة يف حث املارينات واملوانئ الرتفيهية املغربية على المتثال ملعايري 

العالمة. وهو دليل م�شتوحى من جتربة املوانئ واملارينات الإ�شبانية احلا�شلة 

على عالمة »اللواء الأزرق«. حيث انبثق عن جولة درا�شية نظمتها املوؤ�ش�شة �شنة 

2016 بالتعاون مع اجلمعية الإ�شبانية –ADEAC موؤ�ش�شة الرتبية على البيئة 
باإ�شبانيا. وقد مت تنظيم بعثة لفائدة ثالثة م�شوؤولني لزيارة �شبع مارينات وموانئ 

يف جنوب اإ�شبانيا. 
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1

SENSIBILISATION

PAYS 

DURÉE

GROUPE CIBLE

Guide d’animation Plages PropresGuide des activités Plages Propres

OCTOBRE 2017

GUIDE DES BONNES PRATIQUES

Plages propres

ACTIVITES DE SENSIBILISATION ET D’EDUCATION AU
DEVELOPEMENT DURABLE SUR LES PLAGES

تطوير	دليل	املمار�شات	اجليدة	يف	

جمال	التح�شي�ص	والرتبية	على	

التنمية	امل�شتدامة

جودة	مياه	اال�شتحمام	معرو�شة	على	

معظم	ال�شواطئ

تعزيز	اآليات	تعميم	نتائج	جودة	مياه	اال�شتحمام	

قام املخترب الوطني للدرا�شات ور�شد التلوث التابع لكتابة الدولة املكلفة بالتنمية 

https://labo.environnement.( امل�شتدامة  باإن�شاء موقع على الإنرتنت

gov.ma( و ابتكار تطبيق للهواتف الذكية يتيح للجمهور املهتم بجودة مياه 
ال�شتحمام بالطالع على املعلومات باأنف�شهم. وت�شمل هذه املعلومات �شواطئ 

الربنامج الوطني لر�شد جودة مياه ال�شتحمام.

كما مت اإن�شاء ف�شاء خا�ص بال�رشكاء، بحيث ميكن جلميع ال�رشكاء املحليني 

)الأقاليم واجلماعات( حتميل املعلومات املحدثة اخلا�شة بهم والتي هم مطالبون 

بعر�شها على �شواطئهم.

تطوير	دليل	املمار�شات	اجليدة	يف	جمال	التح�شي�ص	

والرتبية	على	التنمية	امل�شتدامة:

وقد مت تعزيز دليل املمار�شات اجليدة يف جمال التح�شي�ص والرتبية على التنمية 

امل�شتدامة الذي و�شعته املوؤ�ش�شة يف عام 2016 باأن�شطة جديدة نفذت خالل 

مو�شمي ال�شيف 2016 و 2017.

ويقرتح الدليل جمموعة من اأف�شل جتارب الأن�شطة التوعية والتثقيف البيئي 

الوطنية والدولية لدعم اجلماعات املحلية واجلمعيات وال�رشكاء القت�شاديني 

الراغبني يف حت�شني اأن�شطتهم يف جمال التوعية والتح�شي�ص وجعل �شلوكيات حفظ 

البيئة طبيعية وتلقائية. 
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421
حمطة	من	اأ�شل	430	من	املياه	

  b	و		a	جودة	تتوفرعلى	املراقبة
ح�شب	معيار	200 7 3

104
	مت	حتديد	معامل	104	�شاطئ

70%
من	ال�شواطئ	ال	تعر�ص	نتائج	جودة	

مياه	اال�شتحمام

76
�شاطئا	م�شورا

معاينات	2017
انبثقت املالحظات التالية عن جل�شات العمل وعن الزيارات املفاجئة التي قامت 

بها اللجنة الوطنية خالل �شنة 2017:

1.	مراقبة	جودة	مياه	اال�شتحمام	
متت مراقبة جودة مياه ال�شتحمام ب 164 �شاطئا ح�شب معياري 199-7-3 و 

.3-7-200
وتتوفر 421 حمطة من اأ�شل 430 من املياه املراقبة على جودة اأ و ب ح�شب 

معيار 3 7 200، اأي ما يعادل %97،9. اأما مياه ال�شتحمام التي ل متتثل 

ملعايري اجلودة والتي ت�شكل %2،1 من املياه املراقبة فتخ�ص �شواطئ جبيال 

وميامي وواد مرزك.

اأ.	حتديد	معامل	ال�شواطئ

ي�شتدعي معيار اجلودة 3 7 200 حتديد معامل ال�شواطئ بتو�شيف مياه 

ال�شتحمام والعوامل التي من �شاأنها التاأثري على جودتها وتهديدها.

 وت�شكل هذه املعامل يف الوقت ذاته م�شدرا للمعلومات بالن�شبة للمواطنني واأدوات 

للتدبري بالن�شبة لل�شلطات امل�شوؤولة، كما متكن من حت�شني عملية التطهري.

وقد مت حتديد معامل 104 �شاطئ خالل �شنة 2017.

ب.	تعميم	املعلومات	:

يتم ن�رش نتائج جودة مياه ال�شتحمام كل 15 يوم على جميع ال�شواطئ التي حتمل 

عالمة »اللواء الأزرق«.

وعلى الرغم من قيام كتابة الدولة املكلفة بالتنمية امل�شتدامة باإن�شاء موقع على 

https://labo.environment.( الإنرتنت يخت�ص مبراقبة جودة مياه ال�شتحمام

gov.ma( ، حيث ميكن م�شريي وم�شوؤويل اجلماعات والأقاليم من حتميل نتائج 
التحليالت كل 15 يوما، فاإن اأكرث من ٪70 من ال�شواطئ مل تعر�ص نتائجها.

2.	�شالمة	امل�شطافني:

اأ.	الت�شوير

مكن برنامج الت�شوير املنجز من طرف مديرية املوانئ وامللك العمومي البحري 

ووزارة التجهيز والنقل واللوج�شتيك و املاء من جتهيز 76 �شاطئا �شنة 2017 اأي 

بزيادة 3 �شواطئ مقارنة مع ال�شنة املا�شية.

ويتعلق الأمر بال�شواطئ التالية:  
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107
مركزا	للوقاية	املدنية	بال�شواطئ

2188
�شباحا	منقذا	مت	توظيفهم	من	قبل	

مديرية	الوقاية	املدنية

1963
�شباحا	منقذا	مت	تكوينهم	يف	جمال	

التوا�شل	وتدبري	االإجهاد،	من	�شمنهم	

132	معلم	�شباحة	حمرتف.

مالحظة: يتم اختيار هذه ال�شواطئ بالت�شاور بني اأع�شاء اللجنة الوطنية »ال�شواطئ 

النظيفة«.

ب.	�شالمة	امل�شطافني:

عباأت املديرية العامة للوقاية املدنية لهذه ال�شنة اإمكانيات ب�رشية ومادية هائلة:

• مبنى قابل لالإزالة، و  107 مركزا للوقاية املدنية بال�شواطئ: 60 مبنى، و 24	
19 خيمة، و 2 من املباين اجلاهزة، و ك�شكني

• مهنيا يف الوقاية املدنية  	204
• �شباحا منقذا مت توظيفهم من قبل مديرية الوقاية املدنية 	2188

• �شباحا منقذا مت تكوينهم من طرف الوكالة الوطنية لإنعا�ص الت�شغيل  	1963
والكفاءات يف جمال التوا�شل وتدبري الإجهاد، من �شمنهم 132 معلم 

�شباحة حمرتف.

• للجماعات وواحدة لوزارة  31 �شيارة اإ�شعاف )17 للوقاية املدنية و13	
ال�شحة(

• عوامة اإنقاذ 	1512
• �شرتة جناة 	370

• زوجا من الزعانف 	1082
• لوحا 	119

• مكرب �شوت 	15
• برج مراقبة 	330

• منظارا  	73
• �شم�شية 	288

اجلهة
املديرية	االإقليمية	

للتجهيز	والنقل
ال�شواطئ

عدد 

ال�شواطئ

طنجة تطوان احل�شيمة1

7�شاطئ طنجة البلدية، مالباطا،اأ�شقار،اأمريو، �شيدي قنقو�ص، �شاطئ الق�رش ال�شغري، اأ�شيلةطنجة

تطوان
واد لو، الراأ�ص الأ�شود 1 والراأ�ص الأ�شود 2 ، الريفييني، امل�شيق �رشق، مارينا �شمري، 

ري�شنينغا اجلنوب، تريبيرتا�ص، مارتيل، �شانيا طري�ص
10

2را�ص الرمل ومياميالعرائ�ص
5كال بونيتا، كيمادو، ال�شفيحة، ال�شواين، تال يو�شفاحل�شيمة
3ال�شطيحات، تارغة، قاع �رشا�ص�شف�شاون

اجلهة ال�رشقية2
2ال�شعيدية، ال�شعيدية املتو�شطيبركان

6�شيدي ح�شاين، ال�شواين، قرية اأركمان، را�ص املاء، بوقانا، ال�شواينالناظور

الرباط �شال القنيطرة4
الرباط، �شال

1الرباط
2�شال، الأمم املتحدة

2املهدية، مولي بو�شلهام
3ال�شخريات، �شيدي عابد، متارةالقنيطرة

�شطات الدار البي�شاء6

1تاماري�ص1الدار البي�شاء
2املحمدية، �شابليتاملحمدية
4بوزنيقة، دافيد ال�شنوبر، الداهومي،ال�رشاطبن�شليمان

5اجلديدة، احلوزية،�شيدي بوزيد، �شيدي عابد، الوليديةاجلديدة
1�شيدي رحال�شطات

مراك�ص اآ�شفي7
2ال�شويرة،�شيدي كاوكيال�شويرة

2اآ�شفي، ال�شويرية القدميةاأ�شفي

�شو�ص ما�شة9

7اأكادير، تاغازوت، اأغرو�ص1، اأغرو�ص 2، اأبودا كلم 25، اإميودار،اإميوراناأكادير
3تيفنيت، �شيدي و�شاي، �شيدي رباط�شتوكه انزكان

2اأكلو، �شيدي بوف�شايلتيزنيت
2�شيدي اإفني، تاحمرو�شت�شيدي اإفنيكلميم واد نون10
1فم الوادالعيونالعيون ال�شاقية احلمراء11
1فم البويرالداخلةالداخلة واد الذهب12

76املجموع



10

تقرير الشواطئ النظيفة 2017

31
�شيارة	اإ�شعاف

42
�شاطئا	يتوفر	على	خمططات	ا�شتعمال	

وتدبري	ال�شواطئ

66%
من	ال�شواطئ	تتوفر	على	حممات

• جيت �شكي 	17
• قارب زودياك 	69

• دراجات رباعية الدفع 	6
•اإل اأن هناك بع�ص اجلوانب الأخرى التي ينبغي حت�شينها: 	

•بع�ص معدات الإنقاذ )جيت �شكي وقوارب الزودياك( تقت�رش على بع�ص  	
ال�شواطئ فقط

•عدد ال�شباحني املنقذين غري كاف مقارنة مع عدد امل�شطافني يف بع�ص  	
ال�شواطئ التي تعرف اإقبال متزايدا.

•يزاول ال�شباحون املنقذون الذين ي�شتغلون ب�شكل مو�شمي فقط اأن�شطة اأخرى  	
غري املراقبة مثل كراء ال�شم�شيات

3.	التجهيز	والتدبري	:

اإعداد	خمططات	ا�شتعمال	وتدبري	ال�شواطئ	

تواكب مديرية املوانئ وامللك العمومي البحري برنامج »�شواطئ

نظيفة« عرب اإعداد خمططات ا�شتعمال وتدبري ال�شواطئ بغية تطوير ال�شواطئ مع 

احلفاظ على بيئتها.

واأ�شبح 42 �شاطئا يتوفر على خمططات ا�شتعمال وتدبري ال�شواطئ يف نهاية 

 70 اأي ما جمموعه   2017 اإجنازها �شنة  28 �شاطئا يف طور  2016 بينما كان 
�شاطئا )انظر اجلدول اأ�شفله(.

يجب التذكري باأنه منذ �شنة  2015 وطبقا لتفاقية ال�رشاكة  اجلديدة »�شواطئ 

نظيفة« اأ�شبحت خمططات ا�شتعمال وتدبري ال�شواطئ اأداة اإجبارية لكل �شاطئ.

مرحلة	الدرا�شةال�شنواتال�شواطئ	املعنيةعدد	ال�شواطئاجلهة	امل�شوؤولة	عن	الدرا�شة

2012 بوزنيقة، املحمدية، عني الدياب، �شيدي رحال، دار بوعزة، املهدية6مديرية املوانئ وامللك العمومي البحري  - درا�شة منجزة2010 

2012ال�شويرة، �شيدي كاوكي، مولي بوزرقطون3املديرية الإقليمية للتجهيز والنقل ال�شويرة  - درا�شة منجزة2010 

8املديرية الإقليمية للتجهيز والنقل تيزنيت
اأكلو �شيدي مو�شى  اإفني، مريلفت،  �شيدي  �شواطئ:   3

�شيدي  فطاي�شة،  الف�شايل، متحرو�ص،  بو  �شيدي  �شواطئ:   5
لطفي، الكزيرة

 2012  -  2010
2016  -  2015

درا�شة منجزة

درا�شة منجزة

2012ال�شعيدية1املديرية الإقليمية للتجهيز والنقل بركان  - درا�شة منجزة2011 

2012 ميامي، را�ص الرمل2املديرية الإقليمية للتجهيز والنقل العرائ�ص  - درا�شة منجزة2010 

2014امل�شيق، الريفيني، مارتيل، ري�شتينغا، �شانيا طري�ص5املديرية الإقليمية للتجهيز والنقل تطوان  - درا�شة منجزة2013 

2املديرية الإقليمية للتجهيز والنقل الناظور
را�ص املا

 ال�شواين

2014 –  2013
2016

درا�شة منجزة

املهمة 2 قيد الإجناز

درا�شة منجزة2014م�شافر، اخلرية2املديرية الإقليمية للتجهيز والنقل الداخلة

درا�شة منجزة2014اجلديدة، �شيدي بوزيد، احلوزية، الوليدية، 4املديرية الإقليمية للتجهيز والنقل اجلديدة

8املديرية الإقليمية للتجهيز والنقل احل�شيمة
كيمادو، كال بونيتا، اإ�شلي، ال�شفيحة، تال يو�شف، �شباديا اإزدي، 

اأوملود، ال�شواين

2015

درا�شة منجزة2015فم الواد1املديرية الإقليمية للتجهيز والنقل العيون

درا�شة قيد الإجناز2016�شيدي مغيث، الرميالت، اأ�شيلة، بري�ص، اأ�شقار5املديرية الإقليمية للتجهيز والنقل طنجة

9املديرية الإقليمية للتجهيز والنقل اأكادير
اأكادير،اأبودا كلم 25، اأورير اأنزا، تاغازوت اأفطا�ص، اإمي ودار، 

اأغرو�ص1، اإم�شوان ال�شمال، اإم�شوان اجلنوب

املهمة 2 قيد الإجناز2016

املهمة 2 يف طور امل�شادقة2017قاع �رشا�ص، ال�شطيحات2املديرية الإقليمية للتجهيز والنقل �شف�شاون

املهمة 2 يف طور امل�شادقة2017ال�شخريات، متارة، الرباط، �شال، الأمم املتحدة5املديرية الإقليمية للتجهيز والنقل الرباط

يف طور التح�شري2017داهومي، ال�رشاط، دافيد، ميموزة، املن�شورية5املديرية الإقليمية للتجهيز والنقل بن�شليمان

يف طور التح�شري2017املهدية، مولي بو�شلهام2املديرية الإقليمية للتجهيز والنقل القنيطرة
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احلماماتمراكز	العالجات	االأولية	

ولوجيات

52
�شاطئا	جمهزا	مبراكز	العالجات	

االأولية

60
جمعية	حملية	قامت	باأن�شطة	

للتح�شي�ص	و	الرتبية	على	التنمية	

امل�شتدامة	يف	اطار	برنامج		

»�شواطئ	نظيفة«

اإدارة	ال�شاطئ:

خالل هذه الدورة، لوحظت عدة نقاط �شعف:

•و جود عدد مهم للرتخي�ص بالحتالل املوؤقت مما ينتج عنه اأن�شطة هائلة لكراء  	
املظالت و

• من الزيارات( كرا�شي و  طاولت و قوارب .. الخ )75٪	

• من ال�شواطئ  وجود العديد من الباعة املتجولني )اأن�شطة غري ر�شمية( )90٪	

ت�شهد هده احلالت(.

ل  التي  �شكي  املائية، جت  الريا�شات  اأن�شطة  تعرف  ال�شواطئ  •  من  	23٪

حترتم املناطق املحددة،

• من ال�شواطئ. وجود حيوانات فوق الرمال ل62٪	

�شيانة	ال�شاطئ:

�شيانة وتنظيف املرافق ال�شحية ناق�شة ب ٪33 من ال�شواطئ،

عملية النظافة غري مواكبة لتوافد امل�شطافني على ال�شواطئ، والتوافد على ال�شواطئ 

بالليلة يعرف تطورا ملمو�شا

التجهيزات	:	املن�شاآت	ال�شحية،	مراكز	العالجات	االأولية	ومراكز	

الوقاية	املدنية

مت جتهيز وتزويد ال�شواطئ التابعة لربنامج »�شواطئ نظيفة« يف عام 2017 كالتايل :

• منها خم�ش�شة لذوي الحتياجات  تقدم %66 من ال�شواطئ  خدمة احلمامات، 30	

اخلا�شة،

• منها خم�ش�شة لذوي الحتياجات  تقدم 85 من ال�شواطئ مراحي�ص عمومية، 53	

اخلا�شة،

• �شاطئا على مراكز للعالجات الأولية، يتوفر 52	

• من ال�شواطئ نقاط ولوج معززة مبمرات خ�شبية. تقدم 87	
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4.	التغطية	ال�شحية	
يقدم  52 �شاطئا مراكز للعالجات الأولية، 70 باملئة منها تدار من قبل 385 

ع�شو طبي (اأطباء وممر�شني). اأما بقية املراكز في�رشف عليها اإما متطوعون من 

الهالل الأحمر املغربي اأو عنا�رش طبية من القطاع اخلا�ص والذين يتم تعيينهم 

من قبل ال�رشكاء القت�شاديني.

5.	التن�شيط		والرتبية	البيئية
متيزت هذه الن�شخة بتعبئة متنامية جلمعيات املجتمع املدين. فقد قامت بالعديد 

من فعاليات التح�شي�ص ب�شكل مبا�رش وغري مبا�رش ل�شالح الأطفال.

وعلى �شبيل املثال، ميكننا اأن نورد:

•اأن�شطة التح�شي�ص حلماية ال�شواطئ من خالل الن�شاطات البيداغوجية  	
والهوايات.

•رعاية الأ�شخا�ص ذوي الحتياجات اخلا�شة يف عدة �شواطئ لل�شماح لهم  	
بالتمتع الكامل باخلدمات والهوايات املتاحة.

•القيام باأن�شطة و ممار�شة الهوايات لالأطفال ذوي الأو�شاع ال�شعبة. 	
•تن�شيط مراكز الرتبية البيئية. 	

�شمحت الزيارات التفقدية من التحقق من التوظيف الفعال للو�شائل، و�شالت و 

اأدوات الرتبية، وللتح�شي�ص للتن�شيط من قبل خمتلف  ال�رشكاء يف برنامج »�شواطئ 

نظيفة«.

حيث قامت اأكرث من 60 جمعية حملية باأن�شطة حت�شي�ص وتربية للتنمية امل�شتدامة 

لل�شواطئ النظيفة
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�شاركت	اجلامعة	الوطنية	للك�شفية	

املغربية	وللعام	اخلام�ص	ع�رش	على	

التوايل	يف	عملية	�شواطئ	نظيفة

يعرف	�شاطئ	اأ�شفي	اإقبال	اأكرث	من	

ع�رشين	األف	م�شطاف	يوميا.

م�شاركة	اجلامعة	الوطنية	للك�شفية	املغربية:

�شاركت اجلامعة الوطنية للك�شفية املغربية للعام اخلام�ص ع�رش على التوايل يف 

عملية »�شواطئ نظيفة. حيث قامت باأن�شطة التح�شي�ص والرتبية على البيئة. توزعت 

الأن�شطة على �شتة �شواطئ: ال�شعيدية، احلوزية، �شيدي مو�شى اأغلو، الوليدية، اأغادير 

وعني دياب.

6.	املتابعة	والتن�شيق	
انعقدت عدة اجتماعات مع اجلماعات املحلية بهدف و�شع خطة عمل لتدبري 

ال�شواطئ.

كما مت القيام بزيارات ميدانية خالل فرتة ال�شطياف من قبل اأع�شاء اللجنة 

الوطنية »�شواطئ نظيفة«. �شمحت بالتاأكد من ح�شن �شري الأن�شطة املجدولة على 

اأر�ص الواقع ومن تقييم ي�شمح بتحديد النقاط التي ينبغي حت�شينها.

وعلى الرغم من اجلهود املبذولة من خمتلف ال�رشكاء، وخا�شة يف ما يتعلق 

بالنظافة، وجتهيزات ال�شيانة، فقد اآل عملهم �شعبا ب�شبب الإقبال الهائل على 

ال�شواطئ. حيث ي�شتقطب �شاطئ اأ�شفي اأزيد من ع�رشين األف م�شطاف يومبا.

ويواجه امل�شريون امل�شكالت التالية:

•تزايد كراء ال�شم�شيات والكرا�شي والطاولت. 	
•تواجد الباعة املتجولني على ال�شواطئ باأعداد كبرية. 	

•قيام اجلماعات ووزارة التجهيز والنقل واللوجي�شتيك و املاء والوليات  	
مبنح عدد مهم من تراخي�ص ال�شتغالل/والمتيازات.

•تواجد اجلت �شكي والدراجات رباعية الدفع واحليوانات يف بع�ص ال�شواطئ  	
رغم حظرها من طرف الأنظمة والقوانني الداخلية. 
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اأعداد	كبرية	من	الباعة	املتجولني

ال	يجب	على	دراجات	الدفع	الرباعي	اأن	ت�شري	

على	ال�شاطئ

االمتيازات	ممنوحة	ب�شكل	مفرط

7.	التو�شيات	

تبعا للم�شاورات املتبادلة خالل الجتماع التن�شيقي، مت اخلروج بالتو�شيات 

التالية:

•التح�شي�ص وزيادة الوعي للجماعات املحلية لعر�ص النتائج املحدثة جلودة  	
مياه ال�شتحمام على �شواطئها. مع التذكري باإمكانية حتميل نتائج جودة 

مياه ال�شتحمام عرب املوقع اللكرتوين لكتابة الدولة املكلفة بالبيئة.

•زيادة عدد معلمي ال�شباحة وتعزيز و�شائل الإنقاذ يف بع�ص ال�شواطئ التي  	
ت�شهد توافدا كبريا.

•مراعاة القدرة ال�شتيعابية لل�شواطئ خالل عملية منح المتيازات. 	
•مراقبة اأن�شطة اجلت �شكي يف ال�شواطئ. 	

•التح�شي�ص وزيادة الوعي للعامة طوال ال�شنة، وبذل جمهود اأكرب خالل فرتة  	
ال�شطياف.

•اإعادة تفعيل تكوين معلمي ال�شباحة من قبل الوكالة الوطنية لإنعا�ص  	
الت�شغيل والكفاءات من خالل الأخذ بعني العتبار جوانب �شلوكية اأخرى.

•تعزيز التن�شيق بني وزارة ال�شحة والهالل الأحمر املغربي واملديرية العامة  	
للوقاية املدنية وذلك لتغطية اأق�شى عدد من ال�شواطئ ل�شمان �رشوط 

ال�شحة وال�شالمة.

•حت�شي�ص ق�شم التجهيز ب�رشورة �شبط عملية منح المتيازات والرخ�ص. 	
•تنظيم اأكرث فعالية لالأن�شطة التجارية على ال�شواطئ. 	

•تعزيز العمليات املحلية للمتابعة الذاتية لل�شواطئ. 	


