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اأبــــرز الأحــــداث خــالل �شــنـــة 2012املــقــــدمــــــة

من	 مببادرة	 	1999 �شنة	 يف	 نظيفة«	 »�شواطئ	 برنامج	 اإطالق	 مت	 	 	 	 	 	 	 

هذا	 اعُترب	 وقد	 ال�شواطئ«.	 لنظافة	 »حملة	 �شكل	 على	 امللكي،	 ال�سمو  �ساحبة 

للجماعات	 امل�شتدامة	 للتنمية	 حقيقي	 كربنامج	 املا�شي	 العقد	 خالل	 الربنامج	

املعنية	 )الإدارات	 املوؤ�ش�شة	 �شركاء	 جلميع	 اجلاد	 العمل	 بف�شل	 وذلك	 ال�شاحلية،	

بتدبري	ال�شاحل،	والبلديات	وال�شلطات	املحلية،	وال�شركاء	القت�شاديون،	واحتادات	

وجمعيات	امل�شتعملني،	الخ(.	وقد	اأدى	هذا	العمل	الهاّم	على	َمّر	ال�شنني	اإىل	عملية	

الدولية	 العالمة	 نقل	 واإىل	 الدولية	 املعايري	 ح�شب	 ال�شواطئ	 م�شتوى	 من	  للرفع	

»اللواء	الأزرق«	لتتجاوز	الإطار	املحلي.

حــــفـــــل تــــوزيـــــع جـــــوائـــــز لال حـــــ�ســـنـــــاء 

»�ســواطـــئ نــظــيــفــة« لـ�ســنــة 2012

رئي�شة	 ح�سناء،	 لال  الأمرية  امللكي  ال�سمو  �ساحبة  تراأ�شت	

 2012 ماي	 	26 ال�شبت	 يوم	 البيئة،	 ال�شاد�س	حلماية	 موؤ�ش�شة	حممد	

باملركز	الدويل	حممد	ال�شاد�س	للموؤمترات	بال�شخريات،	حفل	توزيع	

جوائز لال ح�سناء	»�شواطئ	نظيفة«	ل�شنة	2012.

بتقدمي	 امللكي	 ال�شمو	 �شاحبة	 قامت	 ال�شنوي،	 احلدث	 هذا	 وخالل	

اجلوائز	ل�شركاء	برنامج	»�شواطئ	نظيفة«	تقديرًا	لأعمالهم	ومبادراتهم	

املتميزة	يف	جمال	حماية	تراثنا	ال�شاطئي.	وهكذا	مت	منح	17	جائزة	

من	جوائز	لال	ح�شناء	»�شواطئ	نظيفة«،	وت�شمل	�شبعة	جوائز	لاللتزام،	

واأربعة	جوائز	لالبتكار،	و�شتة	جوائز	للمبادرة.

ور�ســــة عمــــــل »�ســـواطـــئ نــظــيــفـــــــة«

على	هام�س	حفل	ت�شليم	اجلوائز،	قامت	املوؤ�ش�شة	بتنظيم	ور�شة	عمل	

وقد	 ال�شواطئ.	 تدبري	 الع�شرية	من	اخلربة	يف	 تفاعلية	مبنا�شبة	هذه	

ح�شر	هذا	اللقاء	جميع	�شركاء	برنامج	»�شواطئ	نظيفة«،	اأي	ما	يقرب	

املعنية	 والإدارات	 القت�شاديني،	 الفاعلني	 ميثلون	 �شخ�س	 	200 من	
اجلمعيات	 وكذا	 املحلية	 واجلماعات	 وال�شلطات	 ال�شاحل،	 بتدبري	

التوجه	 حول	 اأفكار	 عدة	 مناق�شة	 الور�شة،	متت	 هذه	 وخالل	 املحلية.	

ال�شرتاتيجي	للربنامج.

ففي	البداية،	تتبع	امل�شاركون	عر�شًا	للدرا�شة	التي	قامت	بها	املوؤ�ش�شة	

))�شواطئ	 برنامج	 وتنمية	 ه	 ِلَتَوجُّ ا�شرتاتيجية	 »درا�شة	 بعنوان	

نظيفة((،	نحو	برنامج	وطني	لتدبري	ال�شاحل«.

ملراقبة	 املغربي	 املعيار	 م�شتوى	 رفع	 م�شاألة	 مناق�شة	 متت	 ذلك	 وبعد	

جودة	مياه	ال�شتحمام،	وذلك	متا�شيا	مع	التوجيه	الأوروبي	اجلديد.

واأخريا،	وبعد	العرو�س	التي	قدمها	خمتلف	املتدخلني،	متكن	امل�شاركون	

من	مناق�شة	العنا�شر	الرئي�شية	من	اأجل	تدبري	ومقاربة	مبتكرة	يف	ما	

يخ�س	اإعادة	�شياغة	اجلوائز	التي	تكافئ	املبادرات	الت�شاركية	واملفيدة	

الرئي�شية	 املهمة	 ت�شكل	 واليت	 البيئية،	 الرتبية	 جمال	 يف	 والعملية	

للموؤ�ش�شة.

تنمية	 العمل	»حماور	 ور�شة	 ال�شادرة	عن	 تو�شيات	 �شياغة	 وقد	متت	

برنامج	�شواطئ	النظيفة«،	من	اأجل	تدبري	وتنمية	م�شتدامة	لل�شاحل،	

كما	مت	عر�شها	على	�ساحبة ال�سمو امللكي	)انظر	امللحق(.

واإخال�شًا	منها	ملهمتها	يف	حت�شي�س	وح�شد	كل	الأطراف	املعنية،	�شجلت	

مع	 بالت�شاور	 تنفيذها	 عملية	 يف	 و�شرعت	 التو�شيات	 كافة	 املوؤ�ش�شة	

ال�شلطات	العمومية	واملنظمات	العمومية	واخلا�شة	املعنية.

املوؤ�ش�شة	يف	 قامت	 نظيفة«،	 »�شواطئ	 برنامج	 توجيه	 واإعادة	 ولتطوير	

�شنة	2012	بدرا�شة	ثالثة	حماور	لتعزيز	وتطوير	هذا	الربنامج:
	•اإطالق	املرحلة	الأوىل	من	الدرا�شة	ال�شرتاتيجية	لتوجيه	برنامج	

»�شواطئ	نظيفة«	نحو	برنامج	وطني	للتدبري	امل�شتدام	لل�شاحل؛

	•الرفع	من	م�شتوى	املعيار	املغربي	ملراقبة	جودة	مياه	ال�شتحمام	
متا�شيًا	مع	التوجيه	الأوروبي	اجلديد؛

	•التوجيه	امل�شتقبلي	جلوائز	لال	ح�شناء	املتميزة	»�شواطئ	نظيفة«	
لت�شبح	جوائز	لال	ح�شناء	»ال�شاحل	امل�شتدام«.

ولقد	�شكل	ت�شليم	جائزة	»�شفرية	ال�شاحل«	ل�ساحبة ال�سمو امللكي 

الأمرية لال ح�سناء	بطنجة	)اأكتوبر	2007(	من	قبل	برنامج	الأمم	

املتحدة	للبيئة،	اعرتافًا	بعملها	اجلاد.	وبالفعل،	فقد	متكنت	�شاحبة	

املغربية،	 ال�شواطئ	 لفائدة	 املبادرات	 امللكي	من	توحيد	وتعبئة	 ال�شمو	

َرى	يف	اإطار	الربنامج	الرائد	»�شواطئ	نظيفة«.	والهدف	من	 والتي	جُتْ

عن�شر	 على	 الرتكيز	 مع	 لل�شواطئ،	 البيئي	 التدبري	 �شمان	 هو	 ذلك	

التح�شي�س	والرتبية	البيئية	للم�شتعملني.

والإجراءات	 نظيفة«	 »�شواطئ	 برنامج	 �شكل	 فقد	 ذلك،	 على	 وعالوة	

املتعلقة	به،	واملحافظة	على	ال�شاحل	ب�شكل	عام،	مو�شع	اهتمام	كبري	

بطنجة،	 	2010 اأكتوبر	 	9 يوم	 لل�شاحل	 الدويل	 املوؤمتر	 انعقاد	 منذ	

حتت	الرئا�شة	الفعلية	ل�شاحبة	ال�شمو	امللكي.	وتنفيذًا	لتو�شيات	هذا	

املوؤمتر،	مت	اإطالق	برامج	رئي�شية	اأخرى	للتح�شي�س	باأهمية	الأرا�شي	

الرطبة	لل�شاحل	واخللجان	ال�شاحلية	للناظور	والداخلة.

على	 )موزعًا	 �شاطئًا	 	71 انخرط	 	،2012 �شنة	 ويف	

عمومية	 مقاولة	 	25 من	 بدعم	 جماعة،	 	45 تراب	

وخا�شة،	والتي	توفر	الدعم	املايل	واملواكبة	التقنية(	

اأو	مقطعًا	من	 �شاطئًا	 	20 »�شواطئ	نظيفة«،	مبا	يف	ذلك	 برنامج	 يف	

ال�شواطئ	احلائزة	على	عالمة	»اللواء	الأزرق«.

لل�شاحل،	 امل�شتدامة	 التنمية	 اأجل	 من	 املبادرات	 اأف�شل	 ولت�شجيع	

ح�سناء  لال  جائزة	 �شركائها	 لفائدة	 �شنويًا	 املوؤ�ش�شة	  متنح	

»�شواطئ	نظيفة«،	تقديرًا	للجهود	املبذولة	يف	جمال	التهيئة	والرتبية	

والتح�شي�س	بالبيئة،	والتي	مت	و�شعها	على	م�شتوى	ال�شواطئ.

وبعد	هذا	العقد	من	اخلربة	يف	جمال	تهيئة	وتدبري	ال�شواطئ،	�شرعت	

القيام	 يف	 	2012 �شنة	 يف	 البيئة	 حلماية	 ال�شاد�س	 حممد	 موؤ�ش�شة	

باإجراءات	هيكلية	جديدة.
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 املـــــحــــاور اخلــا�شـــــة بـهــيــكــلــة وتــطــــويــــر

بــرنــامــــج “�شـــــواطـــئ نـــظــــيـــــفـــــة“:

تـجـديـد اتفاقـيــة ال�شــراكــة

درا�ســة ا�ستــراتيجية لربنامــج »�ســواطــئ نظـيــفــة« 

نحو برنامج وطني للتدبري امل�ستدام لل�ساحل

يف	 انعقد	 والذي	 لل�شاحل،	 الدويل	 املوؤمتر	 تو�شيات	 تنفيذ	 اإطار	  يف	

9	اأكتوبر	2012	بطنجة،	حتت	الرئا�شة	الفعلية	ل�ساحبة ال�سمو امللكي، 
امل�شتدام	 للتدبري	 �شيا�شة	 نحو	 تدريجيًا	 التوجه	 ال�شروري	 من	 اأ�شبح	

ال�شاحل	واأن	يتم		اإدراج	املبادرات	التي	قامت	بها	املوؤ�ش�شة	و�شركاوؤها	

التي	 املهمة	 املكا�شب	 الرغم	من	 وذلك	على	 م�شتدامة،	 روؤية	 اإطار	 يف	

و�شع	 اإىل	 املوؤ�ش�شة	 ت�شعى	 ولهذا	 نظيفة«.	 »�شواطئ	 برنامج	 حققها	

من	 روؤية	متكن	 اإطار	 يف	 مبادراتها	 ا�شتدامة	 لها	 ت�شمن	 ا�شرتاتيجية	

حماية	ال�شاحل.

الكمية	 احل�شيلة	 لتقييم	 داخلية	 درا�شة	 اإطالق	 مت	 ال�شياق،	 هذا	 ويف	

والنوعية	لربناجَمْي	»�شواطئ	نظيفة«	و»اللواء	الأزرق«	وتقدمي	مقرتحات 

اتخاذ	 ال�شروري	 اأن	من	 لتعزيزهما	وحت�شينهما.	كما	تبني	 وتو�شيات	

ا�شرتاتيجية	 عمل	 خطة	 وتنفيذ	 حتديد	 اأجل	 من	 للمواكبة	 اإجراءات	

وتطوير	برنامج	»�شواطئ	نظيفة«	نحو	برنامج	وطني	من	اأجل	التدبري	

امل�شتدام	لل�شاحل.

وهي	 الت�شاور،	 مبداأ	 على	 املوؤ�ش�شة	 اختارتها	 التي	 املنهجية	 وتقوم	

للدرا�شات	 	NOVEC مكتب	 اإطارها	 قام	يف	 �شاملة	 ت�شاركية	 عملية	
وال�شت�شارات	مبواكبتنا	يف	هذه	الدرا�شة.

مبا	 الربنامج،	 �شركاء	 مع	خمتلف	 عمل	 ور�شات	 اأربع	 عقد	 مت	 وهكذا	

املحلية،	 وال�شلطات	 القت�شاديون،	 وال�شركاء	 الإدارات،	 ذلك	 يف	

اإىل	 الور�شات	 هذه	 وتهدف	 اجلمعيات.	 وكذا	 املحليون،	 واملنتَخبون	

حت�شينه.	 اأجل	 من	 واقرتاحاتهم	 ال�شركاء	 هوؤلء	 ت�شورات	 ا�شتقاء	

وقد	اأدت	هذه	الدرا�شة	اإىل	نتائج	مهمة	حتتاج	اإىل	اأن	يتم	النظر	فيها	

وتقا�شمها	مع	جميع	ال�شركاء،	وذلك	بهدف	ن�شرها	واإثرائها.

الرفــع مــن م�ستــوى املعيــار املغـربـي اخلـا�ص مبراقبة 

جـودة مـيـاه اال�سـتـحـمـام وتكييـفـهـا ح�سب التوجيه 

االأوروبـي اجلـديـد.

منذ	�شنة	2002،	وبف�شل	النجاح	الذي	حققه	برنامج	»�شواطئ	نظيفة«،	
ا�شتطعنا	التعبري	عن	طموحنا	الكبري	لنقل	عالمة	»اللواء	الأزرق«،	رمز	

ال�شياحة	ال�شطيافية	على	امل�شتوى	الدويل.

وهي	 الأزرق«،	 »اللواء	 �شاطئا	على	عالمة	 	20 2012،	حاز	 �شنة	 ففي	
بالتايل	متطلبات	 تلبي	 واأن	 اأن	تكون	منظمة	وم�شتدامة،	 عالمة	يجب	

اأن	 املوؤ�ش�شة	 هذه	 قررت	 فقد	 وبالفعل،	 البيئة.	 على	 الرتبية	 موؤ�ش�شة	

تعطي	عالمة	»اللواء	الأزرق«	طابعا	ميكنها	من	مواءمة	املعايري	الدولية	

للتوجيه	الأوروبي	اجلديد	يف	ما	يخ�س	جودة	مياه	ال�شتحمام.

وحتقيقا	لهذه	الغاية،	ووفاء	بالتزاماتنا،	كان	من	ال�شروري	النظر	يف	

ال�شبل	والو�شائل	الكفيلة	بتلبية	هذا	ال�شرط	اجلديد.	ويف	هذا	ال�شدد،	

مع	 و�شركائها	 املوؤ�ش�شة	 قبل	 من	 ا�شتباقية	 اإجراءات	 عدة	 اتخاذ	 مت	

اقرتاح	خارطة	طريق	متت	مناق�شتها	يف	ور�شة	العمل	التي	عقدت	يف	

26	ماي	2012.

حتويــل جوائز لال ح�سناء »�سواطئ نظيفة« اإىل جوائز 

لال ح�سناء »لل�ساحل امل�ستدام«

امليدانيني	 الفاعلني	 وتطلعات	 املوؤ�ش�شاتية	 التطورات	 مواكبة	 اأجل	 من	

وطني	 برنامج	 نحو	 نظيفة«	 »�شواطئ	 برنامج	 تطوير	 وكذا	 وال�شركاء	

للتنمية	امل�شتدامة	لل�شاحل،	�شرعت	املوؤ�ش�شة	يف	نقا�س	حول	التوجهات	

امل�شتقبلية	جلوائز	لال ح�سناء	»�شواطئ	نظيفة«،	وذلك	بهدف	تعزيز	

اإدراجها	يف	التنمية	امل�شتدامة	لل�شاحل	ب�شفة	عامة.

ل	 والتي	 العرتاف	هذه،	 لعملية	 امتدادًا	 التوجه	اجلديد	 وي�شكل	هذا	

ت�شمل	فقط	منطقة	ال�شاطئ	بالتحديد،	ولكن	تهّم	اأي�شًا	احلفاظ	على	

وت�شنيف	 حتديد	 من	 اجلوائز	 هذه	 و�شتمكن	 عامة.	 ب�شفة	 ال�شاحل	

الأعمال	واملبادرات	التي	يقوم	بها	اأي	�شخ�س	مادي	اأو	معنوي	ي�شاهم	

وبهدف	 امل�شتدامة	 للتنمية	 روؤية	 اإطار	 يف	 وذلك	 ال�شاحل،	 حماية	 يف	

ت�شجيع	ال�شلوك	امل�شوؤول	على	امل�شتويني	الجتماعي	والبيئي.

خالل	جمل�س	اإدارة	موؤ�ش�شة	حممد	ال�شاد�س	حلماية	البيئة	والذي	عقد	

ل�ساحبة ال�سمو  الفعلية	 الرئا�شة	 2011	حتت	 6	ماي	 يوم	اجلمعة	
»�شواطئ	 برنامج	 يف	 ال�شتمرار	 َر	 تقرَّ ح�سناء،	 لال  الأمرية  امللكي 

نظيفة«	باعتباره	»م�شروعًا	رائدًا«	للموؤ�ش�شة،	مع	احلر�س	على	حت�شينه	

وعلى	جتديد	اتفاقية	ال�شراكة	التي	تربط	اجلماعة	من	جهة	وال�شريك	

القت�شادي	واملوؤ�ش�شة	من	جهة	اأخرى.

وهكذا،	مت	جتديد	اتفاقيات	ال�شراكة	التي	انتهت	يف	�شنة	2011،	وملدة	
ثالث	�شنوات	متتد	من	2012	اإىل	غاية	2014.

ويف	هذا	ال�شدد،	ومن	اأجل	اإ�شراك	اجلماعات	ب�شكل	اأف�شل،	مت	التوقيع	

على	اتفاقية	�شراكة	ودفرت	للتحمالت	بهدف	حت�شني	تدبري	ال�شواطئ،	

وذلك	من	قبل	ال�شريك	القت�شادي،	وال�شلطة	املحلية،	وموؤ�ش�شة	حممد	

ال�شاد�س	حلماية	البيئة،	واملديرية	العامة	للجماعات	املحلية.

رعــايـــة �ســواطــئ جــديــدة

متت	رعاية	اأربعة	�شواطئ	جديدة	يف	�شنة	2012،	وهي	:
ملدينة	 احل�شرية	 للجماعة	 التابعان	 و»اأمريو«،	 »جبيلة«	 	•�شاطئا	

طنجة،	قامت	برعايتهما	ات�شالت	املغرب؛

لق�شر	 احل�شرية	 للجماعة	 التابع	 املجاز«،	 »ق�شر	 �شاطئ	 •	
املجاز،	قام	برعايته	املكتب	الوطني	لل�شكك	احلديدية؛	

ل�شيدي	 احل�شرية	 للجماعة	 التابع	 اإفني«،	 »�شيدي	 �شاطئ	 •	
اإفني،	قامت	برعايته	الوكالة	الوطنية	للموانئ.

تـطــويــر برنــامــج 

“�شــــواطــــئ نــظـــيـــفـــة“
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20 �شــاطــئاً مــغــربــيـاً حــائـــزًا عــلــى 
عــالمــة “ الـلـــواء الأزرق“ �شــنــة 2012

قامت	موؤ�ش�شة	حممد	ال�شاد�س	حلماية	البيئة،	حتت	الرئا�شة	

ح�سناء،  لال  الأمرية  امللكي  ال�سمو  الفعلية	ل�ساحبة 

»اللواء	 عالمة	 مبنح	 البيئة،	 على	 للرتبية	 الدولية	 واملوؤ�ش�شة	

الأزرق«	البيئية	لفائدة	20	من	ال�شواطئ	ال	71	التي	انخرطت	
هذه	ال�شنة	يف	الربنامج	الوطني	»�شواطئ	نظيفة«.

والإدارات	 اجلماعات	 تنفذها	 التي	 باملبادرات	 	واعرتافا	

ال�شاد�س	 حممد	 ملوؤ�ش�شة	 القت�شاديون	 وال�شركاء	 املعنية	

�شيتم	 الدولية،	 للمعايري	 ال�شتجابة	 اأجل	 من	 البيئة	 حلماية	

بال�شواطئ	 الأزرق«	 »اللواء	 علم	 رفع	 ال�شيف	 هذا	  خالل	

ال	20	التالية:

امل�شيق؛	الفنيدق؛	اأ�شاقار؛	�شول	)طنجة-اأ�شيلة(؛	باقا�شم	

)طنجة-اأ�شيلة(؛	ال�شخريات؛	بوزنيقة؛	عني	دياب؛	ال�شيدة	

�شيدي	 احلوزية؛	 رحال؛	 �شيدي	 ملحق(؛	 دياب	 )عني	 �شوال	

)ا�شفي(؛	 القدمية	 ال�شويرية	 ا�شفي؛	 الوالدية؛	 بوزيد؛	

مو�شى	 �شيدي	 اأغلو	 اللفت(؛	 )مري	 اإمينتورغا	 ؛	 ال�شويرة	

)تزنيت(؛	فم	الواد	)العيون(؛	»اأم	لبوير«	)الداخلة(.

اإدراج �ســواطــــئ جــديـــدة

منذ	�شنة	2011،	ومن	خالل	روؤية	�شمولية	للتدبري	امل�شتدام	لل�شاحل،	
يتجه	برنامج	»�شواطئ	نظيفة«	نحو	التعزيز	التدريجي	لدور	اجلماعة	

�شلطتها.	وميكن	 يقع	حتت	 الذي	 ال�شاطئ	 وتدبري	 بتهيئة	 يتعلق	 ما	 يف	

للجماعة	اأن	حتدد	فاعاًل	اقت�شاديًا	ملواكبتها	يف	حت�شني	ومنح	العالمات	

البيئية	لل�شواطئ	املعنية.

ويتمحور	هذا	امل�شروع	الوطني	حول	ثالثة	حماور:

والتدبري	 التهيئة	 لأعمال	 اجلماعات،	 قبل	 من	 الفعلي،	 الدعم	 	.1
ال�شطيايف	ح�شب	اخت�شا�شاتها؛

ال�شواحل	 تدبري	 عن	 امل�شوؤولة	 الوزارية	 املديريات	 خمتلف	 قيام	 	.2
بو�شع	خدمات	متطورة	ومنظمة	كالت�شوير	و�شمان	الأمن	والإ�شعافات	

الأولية،	الخ....؛

3.	قيام	ال�شركاء	القت�شاديني،	ح�شب	رغبتهم،	برفع	م�شتوى	ال�شواطئ	
قبل	منح	العالمات	البيئية.

اللجنة	 قررت	 الروؤية،	 هذه	 مع	 ومتا�شيًا	 	،2012 لن�شخة	 وبالن�شبة	
مت	 وقد	 الربنامج.	 يف	 �شواطئ	 	10 اإدراج	 نظيفة«	 »�شواطئ	 الوطنية	

اختيار	هذه	ال�شواطئ	اعتبارًا	ملا	يلي:

امتثال	جودة	مياه	ال�شتحمام	للمعايري	املعمول	بها؛	•

توفر	املرافق	الأ�شا�شية	)املراحي�س	واحلمامات(؛	•

وجود	ال�شباحني	املنقذين؛	•

توفري	التجهيزات	اخلا�شة	بالت�شوير؛	•

ال�شتفادة	من	الإعانات	التي	تقدمها	املديرية	الوطنية	للجماعات		•

املحلية	يف	ما	يخ�س	التجهيزات	والتهيئة.

الربنامج،	 يف	 النخراط	 يف	 رغبتها	 عن	 جماعات	 ثالث	 اأعربت	 وقد	

من	خالل	التوقيع	على	دفرت	التحمالت	الذي	ُقّدم	اإليها.	ويتعلق	الأمر	

)�شاطئا	 احل�شيمة	 جماعة	 بوكانة(،	 )�شاطئ	 ن�شار	 بني	 بجماعة	

كالبونيتا	وكوميادو(	وجماعة	املهدية	)�شاطئ	املهدية(.

بف�شل	اللتزام	واملواكبة	املتوا�شلة	للمديريات	الوزارية،	قمت	املوؤ�ش�شة	

اإىل	 الرامية	 املبادرات	 من	 العديد	 بتنفيذ	 	2012 �شنة	 يف	 و�شركائها	
تعزيز	مراقبة	جودة	مياه	ال�شتحمام	والرمال،	و�شالمة	امل�شطافني،	

والتغطية	ال�شحة،	وكذا	تهيئة	ال�شواطئ	وتدبريها.

جــودة مـيــاه اال�ســتــحــمــام:

مراقبة جودة مياه ال�ستحمام والرمال بال�سواطئ:

العمومي	 وامللك	 املوانئ	 مديرية	 قامت	 	،2011-2012 املو�شم	 خالل	
البحري	ومديرية	املراقبة	والوقاية	من	املخاطر	بالإجراءات	التالية:

بزيادة		• )اأي	 �شاطئًا	 	146 يف	 ال�شتحمام	 مياه	 جودة	  مراقبة	

5	�شواطئ	مقارنة	بالن�شخة	ال�شابقة(؛
على		• ال�شواطئ	احلائزة	 على	 ال�شتحمام	 مياه	  مراقبة	جودة	

والتوجيه	 	200-07-03 املغربي	 املعيار	 ح�شب	 الأزرق«	 »اللواء	
واأكادير	 مرتيل	 �شاطَئْي	 بيانات	 وحتديد	 اجلديد،	 الأوروبي	

)حتديد	خمتلف	م�شادر	التلوث(؛

بال�شتعانة	 البيئة	 ق�شم	 �شيقوم	 	،2012-2013 املو�شم	 من	 واعتبارًا	
من	 ذلك	 و�شيتم	 ال�شتحمام.	 مياه	 جودة	 ملراقبة	 خارجية	 مب�شادر	

خالل	املخترب	العمومي	للتجارب	والدرا�شات.

مراقبة جودة الرمال

مديرية	 �شرعت	 ال�شتحمام،	 مياه	 جودة	 مراقبة	 لربنامج	 ا�شتكماًل	

عينات	 اأخذ	 يف	 	2012 �شنة	 منذ	 البحري	 العمومي	 وامللك	 املوانئ	
ال�شواطئ	 عدد	 بلغ	 	،2012 ملو�شم	 وبالن�شبة	 ال�شاطئ.	 رمال	 لتحليل	
املعنية	مبراقبة	جودة	الرمال	16	�شاطئًا،	اأي	بزيادة	3	�شواطئ	مقارنة	

مبو�شم	2011.

�ســالمـــة املـ�ســتــحــّمــيــن

ت�سوير ال�سواطئ

مديرية	 و�شعته	 الذي	 الت�شوير	 بربنامج	 املعنية	 ال�شواطئ	 عدد	 بلغ	

املوانئ	وامللك	العمومي	البحري	50	�شاطئًا	يف	�شنة	2012،	اأي	بزيادة	
�شبعة	�شواطئ	مقارنة	ب�شنة	2011.

وامللك	 املوانئ	 مديرية	 قامت	 الت�شوير،	 ملعايري	 المتثال	 ول�شمان	

العمومي	البحري	بتنفيذ	مبادرة	حت�شي�شية	مل�شتعملي	الأن�شطة	املائية	

من	خالل	و�شع	لوحات	حت�شي�شية	على	ال�شواطئ.

تـعــزيــز الـمــعــايــيــر اخلــا�شــة بـبـرنــامـــج “�شـــواطـــئ نــظــيـــفــــة“
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مراقبة امل�ستحّمني

حر�شًا	منها	على	التعزيز	املتوا�شل	ل�شالمة	امل�شتحّمني،	قامت	املديرية	

العامة	للوقاية	املدنية	يف	�شنة	2012	مبا	يلي:
�شباحًا		• 	30 بزيادة	 اأي	 املنقذين،	 ال�شباحني	 من	 	2220 توظيف	 	

منقذًا	مقارنة	ب�شنة	2011؛
	اقتناء	املالب�س	املخ�ش�شة	لل�شباحني	املنقذين	املو�شميني:	وت�شمل		•

4400	قمي�س	و�شروال	ق�شري	وقبعة،	و2200	�شفارة	مهنية؛
	اقتناء	جتهيزات	الإنقاذ:	600	عوامة	لالإنقاذ	و1000	زوج	من		•

املجاديف	املطاطية	الإ�شافية؛

	تعبئة	180	من	ال�شباحني	املنقذين	ملدة	15	يومًا	لتعزيز	املراقبة		•
يف	بع�س	ال�شواطئ؛

)قوارب،		• ال�شواطئ	 جميع	 يف	 والإنقاذ	 الطوارئ	 معدات	 توفري	 	

دّراجات	مائية،	عوامات،	�شرتات	للنجاة،	الخ.(؛

بع�س		• على	 الإ�شعاف(	 و�شيارة	 )الأطباء	 الوقائية	 املراقبة	 	

ال�شواطئ	ذات	الإقبال	الكبري؛

	توفري	وحدات	حملية	واعتماد	خا�س	من	الوقود	وزيوت	الت�شحيم؛	•

باأكمله،		• اأبريل	 التكوين	يف	جمال	الإ�شعافات	الأولية	خالل	�شهر	 	

وذلك	لفائدة	ال�شباحني	املنقذين	املو�شميني	وال�شباحني	املنقذين	

املهنيني؛

	تكوين	ال�شباحني	املنقذين	املو�شميني	واملوؤطرين	املهنيني،	خالل		•

القلق،	 وتدبري	 الت�شالت	 جمال	 يف	 �شنة،	 كل	 من	 اأبريل	 �شهر	

وذلك	بدعم	من	الوكالة	الوطنية	لإنعا�س	الت�شغيل	والكفاءات	يف	

اإطار	اتفاقية	ال�شراكة	بني	الوكالة	واملوؤ�ش�شة؛

التغطية ال�سحية

وزارة	 بعثت	 �شنة،	 وككل	 نظيفة«،	 »�شواطئ	 برنامج	 مواكبة	 اإطار	 يف	

ال�شحة	اإىل	جميع	مندوبينها	دورية	خا�شة	ب�شمان	التغطية	ال�شحية	

اإن�شاء	 لل�شواطئ	النظيفة،	وتدعو	هذه	الدورية	مندوبيات	الوزارة	اإىل	

وتنظيم	 للمطاعم	 ال�شحية	 واملراقبة	 الأولية،	 لالإ�شعافات	 وحدات	

ور�شات	للتح�شي�س	والرتبية	ال�شحية	لفائدة	امل�شطافني.

ال�شواطئ	 من	 	٪  85 بتغطية	 ال�شحة	 وزارة	 قامت	 	،2012 �شنة	 ويف	
خا�شة	 الأمر	 ويتعلق	 الأولية.	 الإ�شعافات	 يخ�س	 ما	 يف	 النظيفة	

بال�شواطئ	البعيدة	عن	املراكز	ال�شحية،	يف	حني	مت	جتهيز	ال�شواطئ	

والهالل	 واجلماعات	 )الرعاة	 اآخرين	 متدخلني	 قبل	 من	 اإما	 الأخرى	

الأحمر	املغربي،	الخ(	يف	ما	يخ�س	اأعوان	التدخل	يف	جمال	الإ�شعافات	

قيد	 لأن	مرافقها	لزالت	 ال�شواطئ	 تغطية	هذه	 انتظار	 اأو	يف	 الأولية،	

الإن�شاء.

التـهــيــئــة والتــدبــيـــر

اإعداد خطط ا�ستعمال ال�سواطئ وتدبريها

امللحوظ	 التح�شني	 و�شمان	 ال�شاحلية	 البيئة	 على	 احلفاظ	 اأجل	 من	

لهذا	الرتاث	ال�شطيايف	ذي	الإقبال	الوفري،	وبهدف	تثمني	ال�شواطئ	

للف�شاء	 اأف�شل	 وتدبري	 تنظيم	 و�شمان	 وتطويرها	 تعزيزها	 اأجل	 من	

العمومي	 وامللك	 املوانئ	 مديرية	 ل	 ُتوا�شِ تنفيذها،	 املزمع	 والأن�شطة	

البحري	جهودها	يف	و�شع	خطط	ا�شتعمال	ال�شواطئ	وتدبريها.

ففي	�شنة	2012،	مت	النتهاء	من	15	من	هذه	اخلطط:
و�شيدي		• دياب،	 وعني	 واملحمدية،	 بوزنيقة،	 رائدة:	 �شواطئ	 	6

رحال،	ودار	بوعزة	واملهدية؛

3	�شواطئ	بال�شويرة:	ال�شويرة،	�شيدي	كاوكي	ومولي	بوزرقطون؛	•
�شاطئ	واحد	بربكان:	ال�شعيدية؛	•

�شاطئان	بالعرائ�س:	ميامي	وراأ�س	الرمل؛	•

3	�شواطئ	بتزنيت	و�شيدي	اإفني:	�شيدي	اإفني،	ومري	اللفت	واأغلو		•
�شيدي	مو�شى.

تنفيذ خطط ا�ستعمال ال�سواطئ وتدبريها 

كافة	 قبل	 من	 وباإجماع	 بت�شاور	 م�شرتكة	 بوثيقة	 اخلروج	 اأجل	 من	

مت	 امل�شاريع،	 هذه	 ا�شتدامة	 ول�شمان	 ال�شواطئ،	 جمال	 يف	 املتدخلني	

ا�شتعمال	 خطط	 اإعداد	 مراحل	 خالل	 �شواء	 ت�شاركية	 مقاربة	 اعتماد	

على	 امل�شادقة	 متت	 وهكذا،	 تنفيذها.	 خالل	 اأو	 وتدبريها	  ال�شواطئ	

حني	 يف	 املعنية،	 املحلية	 واجلماعات	 ال�شلطات	 قبل	 من	 خطة	 	13"
لزالت	اخلطط	اخلا�شة	ب�شاطئْي	املحمدية	وبوزنيقة	قيد	امل�شادقة.

التــحــ�ســيــ�ص والتــربــيــة البــيــئــيــة

مببادرات	 القت�شاديون	 ال�شركاء	 قام	 ال�شابقة،	 ال�شنوات	 غرار	 على	

املحلية	 اجلمعيات	 مع	 �شراكة	 اإطار	 يف	 البيئية	 والرتبية	 للتح�شي�س	

القت�شاديني	 ال�شركاء	 بع�س	 نا�شد	 وقد	 )الفيدراليات(.	 والحتادات	

الوكالت	املهنية	لتنفيذ	برنامج	»قرية	للتح�شي�س	وحماية	البيئة«	لفائدة	

امل�شطافني	وخا�شة	ال�شباب	منهم.	وهكذا،	مت	تنظيم	ور�شات	علمية	

وفنية	وور�شات	لإعادة	التدوير،	الخ.

للك�شفية	املغربية	واجلامعة	 ويف	هذا	الإطار،	قامت	اجلامعة	الوطنية	

امللكية	املغربية	لليخوت	ال�شراعية	بتجديد	مبادراتهما	يف	هذا	املجال.

ويف	ن�شختها	الثامنة،	عرفت	»قافلة	�شراع	من	اأجل	البيئة«	التي	نظمتها	

ال�شرفية	 الرعاية	 حتت	 ال�شراعية،	 لليخوت	 املغربية	 امللكية	 اجلامعة	

يف	 قوية	 م�شاركة	 ح�سناء،  لال  الأمرية  امللكي  ال�سمو  ل�ساحبة 

2081	�شخ�شًا	من	جولت	جمانية	يف	 ا�شتفاد	 ال�شباب.	وقد	 �شفوف	
عر�س	البحر،	موزعني	على	النحو	التايل:

املخيمات	ال�شطيافية	)38 ٪(؛	•
الأ�شخا�س	الفرديني	)62 ٪(؛	•
الفتيات	)41 ٪(.	•

نــظـــام مــراقــبــة وتــقــيــيــم ال�ســواطـــئ

تعزيز املراقبة

	،2011 �شنة	 يف	 اإطالقها	 مت	 التي	 الرائدة	 العملية	 لنجاح	 نظرا	

قررت	 املحلية،	 اجلمعيات	 قبل	 من	 ال�شواطئ	 مبراقبة	 واخلا�شة	

اللجنة	الوطنية	»�شواطئ	نظيفة«	اأن	جتدد	هذه	العملية	يف	�شنة	2012 
ب�شراكة	مع	جمعية	الرفق	باحليوان	و	املحافظة	على	الطبيعة		وجمعية	

– فرع	املحمدية،	وتو�شيع	نطاق	هذه	 و	الأر�س	 مدر�شي	علوم	احلياة	
املبادرة	لت�شمل	جمعيات	اأخرى،	وهي	:	جمعية	�شوالة	للتعليم	والثقافة	

بال�شويرة	وجمعية	حماة	البيئة	باأ�شفي.
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الأربع،	 اجلمعيات	 من	 كل	 مع	 �شراكة	 اتفاقية	 املوؤ�ش�شة	 وقعت	 وهكذا	

حيث	حتدد	هذه	التفاقية	�شروط	تنفيذ	مهام	املراقبة	والتقييم.

وقد	قامت	اللجنة	الوطنية	بتفقد	ما	جمموعه	71	�شاطئًا	خالل	ف�شل	

تقنية	 لأوراق	 وفقا	 وذلك	 وغ�شت،	 يوليوز	 �شهري	 بني	 ما	 ال�شيف،	

حمددة	م�شبقًا.

بواقع	 ال�شواطئ	 هذه	 من	 	17 مبراقبة	 املحلية	 اجلمعيات	 قامت	 كما	
زيارة	واحدة	كل	�شهر،	يف	الفرتة	ما	بني	�شهر	يونيو	و�شتنرب:

�شواطئ:		• 	6 الطبيعة،	 على	 املحافظة	 و	 باحليوان	 الرفق	 جمعية	
الهرهورة،	والرمال	الذهبية،	ومتارة،	و�شيدي	العابد،	وال�شخريات،	

ومولي	بو�شلهام؛

وجمعية	مدر�شي	علوم	احلياة	و	الأر�س	– فرع	املحمدية،	3	�شواطئ:		•
مان�شمان،	واملحمدية	وال�شابليت؛

جمعية	حماة	البيئة	باأ�شفي،	5	�شواطئ:	اأ�شفي	املدينة،	وال�شويرية		•
القدمية،	ولال	فاطنة،	وبدوزة،	و�شيدي	كرم	ال�شيف؛

ومولي		• كاوكي،	 و�شيدي	 ال�شويرة،	 �شواطئ:	 	 	3 �شوالة،	 	 جمعية	
بوزرقطون.

تقييم ال�سواطئ

»اللواء	 توؤهل	حليازة	عالمة	 اأ�شا�س	معايري	 ال�شواطئ	على	 تقييم	 يتم	

الأزرق«،	وت�شم	العنا�شر	التالية:

جودة	مياه	ال�شتحمام؛	•

التخطيط	والتجهيز	والتدبري؛	•

ال�شالمة	والتغطية	ال�شحية؛	•

التح�شي�س	والرتبية	البيئية.	•

ويف	نهاية	الزيارات	املفاجئة	لل�شواطئ	املنخرطة	يف	برنامج	»�شواطئ	

نظيفة«	ل�شنة	2012،	والتي	اأجرتها	اللجنة	الوطنية	واجلمعيات	املحلية	
لال�شتف�شار	عن	الإجراءات	املنفذة	على	ال�شواطئ	من	قبل	ال�شركاء،	مت	

اإجراء	تقييم	لو�شعية	ال�شواطئ،	مّكن	من	اإبراز	التقدم	املحرز	واأوجه	

الق�شور	الواجب	التغلب	عليها.

ّكن	اأوراق	التقييم	التقنية	املرفقة	من	الوقوف	على	و�شعية	كل	من	 ومُتَ

ال�شواطئ	ال	71	التي	متت	تغطيها	يف	برنامج	»�شواطئ	نظيفة«،	كما	
ت�شلط	ال�شوء	على	اجلهود	واأوجه	النق�س	من	حيث	التجهيزات	والتدبري	

والنظافة	وال�شالمة،	وكذلك	يف	جمال	تنفيذ	اأن�شطة	التح�شي�س	والرتبية	

وجتهيزات	 ال�شواطئ	 خلفية	 عن	 معلومات	 اأي�شًا	 ت�شمل	 كما	 البيئية.	

الإنقاذ	والإ�شعافات	الأولية	واملراكز	ال�شحية،	الخ.

قامت اللجنة الوطنية ب�سياغة تعليقاتها ومالحظاتها، كما اقرتحت اإطـــالق م�ســاريــع هيكليــة يف الن�ســـف الثانــي مـــن �ســنـــة 2012 

على م�ستوى االأورا�ص الهيكلية، من اأجل التغلب على اأوجه الق�سور التي مت طرحها.

وتتلخ�ص اأهم التعليقات واملالحظات والتو�سيات التي متت �سياغتها ومناق�ستها من قبل اللجنة الوطنية يف اجلدول اأدناه:

الــنــتـــــائــــــج الــعــــــامــــــــة والتـــو�شــــــيـــــات 

التـو�سـيـات واملـبـادرات الـواجـب القـيام بــهـاالتـعــلــيقــات واملــالحــظــاتالـمـــعـــايــــيـــــر

جودة مياه ال�ستحمام

ال�سالمة والتغطية 

ال�سحية

التح�سي�س والرتبية 

البيئية

التهيئة والتدبري

مياه	 بجودة	 اخلا�شة	 النتائج	 عر�س	 تعميم	 َبْعُد	 يتم	 مل	

ال�شتحمام	؛

ت�شنيف	ال�شواطئ	احلائزة	على	العالمة	البيئية	وفقًا	للتوجيه	

الأوروبي	اجلديد.

الأعمال	التن�شيطية	تطغى	على	اأعمال	؛

قلة	املبادرات	املبتكرة	غي	جمال	التح�شي�س	والرتبية	البيئية،	

والتي	يقوم	بها	ال�شركاء	القت�شاديون	ب�شراكة	مع	اجلماعات	

املحلية	وبع�س	اجلمعيات	املهنية	التن�شيطية.

التح�شن	امللحوظ	يف	النظافة	العامة	لل�شواطئ؛

�شرورة	تعزيز	النظافة	يف	�شواطئ	املنطقة	الو�شطى	)املهدية	

واجلديدة(	با�شتثناء	ال�شواطئ	احلائزة	على	العالمة	البيئية	؛

وجودة	 التجهيزات	 تدبري	 فاإن	 اأكادير،	 �شاطئ	 با�شتثناء	

ال�شركاء	 بدون	 تدبريها	 يتم	 التي	 ال�شواطئ	 على	 اخلدمات	

القت�شاديني	ل	ترقى	اإىل	م�شتوى	املعايري	املطلوبة	

عدم	التطابق	بني	املعدات	التي	مت	اقتناوؤها	من	قبل	ال�شركاء	

القت�شاديني	واحتياجات	الوقاية	املدنية؛

�شوء	توزيع	معدات	الإنقاذ	بني	ال�شواطئ؛

عدم	 ال�شواطئ:	 بع�س	 على	 املائية	 الأن�شطة	 تدبري	 م�شكلة	

المتثال	ملعايري	الت�شوير؛

يعيق	 مما	 الطبية،	 الب�شرية	 املوارد	 واأحيانًا	 املرافق،	 نق�س	

عمل	وحدات	الإ�شعافات	الأولية؛

ال�شتحمام.	 مياه	 بجودة	 اخلا�شة	 النتائج	 لإر�شال	 كتابي	 اإجراء	 و�شع	

املديريات	 قبل	 من	 عليه	 وامل�شادقة	 الإجراء	 هذا	 تقا�شم	 يتم	 اأن	 ويجب	

وامللك	 املوانئ	 ومديرية	 البيئة	 حلماية	 ال�شاد�س	 موؤ�ش�شة	حممد	 املعنية:	

العمومي	البحري	واملخترب	الوطني	للبيئة	/	ق�شم	البيئة؛

املعيار	 يف	 النظر	 لإعادة	 »اإميانور«(	 للتقيي�س	 املغربي	 املعهد	 اإىل	 اللجوء	

NM 03-7-200	املغربي

اإعداد	حقيبة	تربوية	بدعم	من	اجلمعيات	املحلية	العاملة	يف	هذا	املجال

الإ�شراع	يف	تنفيذ	وتعميم	خطط	ا�شتخدام	ال�شواطئ	وتدبريها.

الإنقاذ	 عامة	مبعدات	 قائمة	 بو�شع	 املدنية	 للوقاية	 العامة	 املديرية	 قيام	

ال�شلة.	 ذات	 التقنية	 املوا�شفات	 حتديد	 مع	 ال�شواطئ،	 على	 الالزمة	

لربنامج	 القت�شاديني	 ال�شركاء	 اإ�شارة	 رهن	 القائمة	 هذه	 تكون	 و�شوف	

»�شواطئ	نظيفة«.

اإعادة	تفعيل	اللجنة	الفرعية	لتدبري	الأن�شطة	املائية
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املحور االأول:

ا�سرتاتيجية تنمية برنامج »�سواطئ نظيفة« يف اجتاه برنامج »التدبري امل�ستدام لل�ساحل«

وفقا	لتو�شيات	املوؤمتر	الدويل	لل�شاحل	الدي	انعقد	يف	اأكتوبر	2010	بطنجة،	ل	بد	من	توجيه	ب�شكل		تدريجي	املبادرات	
والإجراءات	التي	اتخذتها	املوؤ�ش�شة	و�شركائها	اإىل	تدبري	مندمج		لل�شاحل	يف	اطار	روؤية		للتنمية	امل�شتدامة.	لذلك	مت	اقرتاح	

�شبع	تو�شيات:

	اأول	– تقوية	اأن�شطة	التح�شي�س	وتكوين	املنتخبني	على	الت�شيري	امل�شتدام	لل�شاحل	وخا�شة	على	ثروة	وقيمة	املوروث	ال�شاحلي	
و	اأهميته	يف	التنمية	القت�شادية	والجتماعية؛

ثانيا	–  حتفيز	ال�شلطات		العمومية	املحلية	وخا�شة	اجلماعات	على	خلق	خلية		خم�ش�شة	للتنمية	امل�شتدامة	والت�شيري	
البيئي	لل�شاحل؛	

ثالثا	-	التفكري	يف	مكانيزمات	واأدوات	ت�شهيل	امل�شاطري	الإدارية	وذلك	لتح�شري	مو�شم	ال�شطياف؛

– اإعداد	و	تفعيل	خمطط	تدبريي	�شنوي	لتغطية	ال�شواطئ	الكرث	توافدا	مع	اأخدا	بعني	العتبار	حميط	ال�شاطئ	 رابعا	
وا�شتعماله	واإ�شراك	م�شتعمليه؛

خام�شا	– اأخذ	بعني	العتبار	الت�شيري	امل�شتدام	يف	وثائق	التعمري	وكذا	يف	املخططات	الوطنية	املتعلقة	بالبيئة؛

اإنتظارات	 مع	 جتاوبا	 اخلدمات	 جودة	 حت�شني	 اأجل	 من	 ال�شاطئية	 الأن�شطة	 مداخيل	 من	 جزء	 تخ�شي�س	 	- �شاد�شا	

امل�شطافني؛

�شابعا	-	تنمية	و	اختبار	و�شائل	التدبري	املالئمة	يف	ال�شواطئ	النموذجية	و	تعميم	التجارب	الناجحة	يف	جميع	ال�شواطئ	.

الــمــلــحــق : التو�سيات ال�سادرة عن ور�سة “�سواطئ“ 
                                              املنعقدة	يوم	ال�شبت	26	ماي	2012
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املحور الثاين:

مالئمة املعيار املغربي ملراقبة جودة مياه ال�سباحة مع التوجهات االأوروبية يف هذا املجال

فقد	�شاعد	التاأهيل	البيئي	لل�شواطئ		اإدخال	ال�شارة	الإيكولوجية	»اللواء	الأزرق«	اإىل	بالدنا	وهو	رمز	دويل	ت�شتوجب	هيكلته	

وا�شتدامته	ا�شتجابة	ملتطلبات	موؤ�ش�شة	الرتبية	البيئية	الدولية	امل�شرية	لهذا	اللواء	والتي	قررت	تطبيق	التوجهات	الأوروبية	

اجلديدة	.

	لذا	،	اأ�شبح	من	ال�شروري	معاجلة	الطرق	والو�شائل	حت�شريا	للتوجهات	اجلديدة	ومن	التو�شيات	لهذا	املحور	نذكر	:	

 

اأول	-	تعزيز	الإجراءات	الإخبارية	والتوعوية	والتكوينية	للم�شطرة	الأوروبية	اجلديدة	لفائدة	م�شريي	وم�شتعملي	ال�شواطئ		

وال�شاكنة		املحلية	؛

الأوروبي	 توجيه	 تنفيذ	 اأجل	 من	 املدين	 املجتمع	 فيهم	 مبا	 ال�شركاء	 جميع	 باإ�شراك	 	 الأولوية	 ذات	 الن�شطة	 و�شع	 	- ثانيا	

اجلديد؛	

ثالثا	-	الخذ	بعني	العتبار	التوجيه	الأوروبي	اجلديد	يف		جميع	الربامج	الوطنية	وخ�شو�شا	التطهري	ال�شائل	وتدبري	النفايات	

يف	املناطق	ال�شاحلية	.

املحور الثالث:

و�سع �سيغة جديدة 

جلوائز لالح�سناء »ال�ساحل امل�ستدام«

فبناءا	على	تو�شيات	املوؤمتر	الدويل	لل�شاحل	،	املنظم	يف	اأكتوبر	2010	بطنجة		
ملواكبة	تطور	برنامج	»�شواطئ	نظيفة«	يف	اجتاه	التدبري	امل�شتدام	لل�شاحل	وا�شتجابة	لنتظارات	الفاعلني	يف	امليدان	وكذلك	

�شركاء	املوؤ�ش�شة	،	مت	تقدمي	ومناق�شة	الإجراءات	اجلديدة	لتطبيق	جوائز	لال	ح�شناء		خالل	هذه	الور�شة	،	واأثبتت	اأن	هذا	

التطور	�شيعزز	روح	جوائز	لالح�شناء	ويكر�س	نهجا	مبتكرا	ملكافاأة	املبادرات	ال�شاملة	و	الت�شاركية	.	

واأخذا	بعني	العتبار	متطلبات	هذا	الت�شور	اجلديد،	�شيتم	و�شع	اإطار	اإجرائي

لكل	 الفر�س	 تتكافاأ	 حتى	 املعنيني،	 الفاعلني	 جميع	 مع	 نقا�س	 وفتح	 ودرا�شتها	 اجلوائز	 ملنح	 الوطني	 امل�شتوى	 على	 دوري	

املر�شحني.

التحكيم	جلائزة	 اأع�شاء	جلنة	 الرت�شيح	و	حتديد	 اإجراءات	 لتقدمي	 اإخبارية	 ور�شات	 تنظيم	 اقرتاح	 ال�شياق،	مت	  ويف	هذا	

لال ح�سناء ‘‘ال�شاحل	امل�شتدام’’.
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