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 �شواطئ نظيفة 2019

 حتت	�سعار	حماربة	التلوث	البال�ستيكي

# بحربالبال�ستيك

اجلزء	الأول	:	�سياق	احلملة	الع�رشين	ل�سواطئ	نظيفة

يف اإطار الدورة الع�رشين، ومن خالل حملة ملحاربة التلوث البال�شتيكي بال�شواطئ، مت تو�شيع نطاق تدخل برنامج »�شواطئ 

نظيفة«، لي�شمل حماية املحيطات التي ت�شطلع بدور اأ�شا�شي يف حماربة ظاهرة الحتبا�س احلراري. ويتما�شى هذا الربنامج مع 

املجهودات املبذولة حلماية ال�شاحل.

ال�سياق	الدويل	والوطني	:	املحيطات،	حمط	الن�سغالت	العاملية

تلعب املحيطات دورا حا�شما يف تنظيم املناخ العاملي. اإذ نعلم اليوم اأنها ت�شكل خزانا للكربون اأكرث اأهمية من الغابات. لذلك 

اأ�شبحت حماية املحيطات اليوم �رشورة ملحة.

 واإذا كانت املحيطات قد �شكلت بالفعل جزءا من الأجندة العاملية للعمل املناخي �شمن الدورة 21 ملوؤمتر الأطراف يف التفاقية 

الإطار لالأمم املتحدة ب�شاأن تغري املناخ )باري�س( والدورة 22 ملوؤمتر الأطراف يف مراك�س، فقد اعتربت الأمم املتحدة اأنه من 

ال�رشوري التحرك ب�شكل ملمو�س. ومت نتيجة لذلك اإطالق العقد الدويل لعلوم املحيطات من اأجل التنمية امل�شتدامة )2021-2030(.

 ويهدف هذا العقد اإىل تن�شيق اجلهود ال�رشورية الأكرث اأهمية للمجتمع العلمي واحلكومات واملجتمع املدين ومنظمات الأمم 

املتحدة من اأجل »احلفاظ على املحيطات والبحار واملوارد البحرية وا�شتغاللها على نحو م�شتدام لأغرا�س التنمية امل�شتدامة«، 

وهو الهدف الرابع ع�رش للتنمية امل�شتدامة الذي �شيغ بالفعل خالل الدورة ال21 ملوؤمتر الأطراف يف التفاقية الإطار لالأمم 

املتحدة ب�شاأن تغري املناخ.

  ول ي�شتثنى املغرب، ذو الواجهتني البحريتني و 3500 كيلومرت من ال�رشيط ال�شاحلي، من هذا اللتزام اجتاه املحيطات، حيث 

انخرط ب�شكل فوري يف هذه اجلهود العاملية حلماية املحيطات، خا�شة �شد التلوث الذي تثري تاأثرياته القلق لدى الأو�شاط 

العلمية واحلكومات واملجتمع املدين.

  وقد مت تنفيذ العديد من املخططات والربامج الوطنية من اأجل التقلي�س من النفايات البحرية، والتخفيف من تاأثرياتها ومنع 

انت�شارها : )الربنامج	الوطني	للتطهري	ال�سائل	ومعاجلة	املياه	العادمة، الربنامج الوطني للنفايات املنزلية، والربنامج الوطني 

لر�شد جودة مياه ال�شتحمام.. اإلخ(، وكذا برامج دولية )م�رشوع ميد بول �شومي-ه220- .. اإلخ(.

املوؤ�س�سة،	رائد	من	اأجل	ال�ساحل	

تتما�شى اأهداف املوؤ�ش�شة مع هذه الن�شغالت العاملية والوطنية. فهي مل تتوان يف حماية ال�شواطئ واملحيطات وت�شارك فعليا 

منذ ع�رشين �شنة يف نظافة ال�شواطئ. فقد و�شعت مع برناجمها »�شواطئ نظيفة« نطاق العمل جلعله برناجما اأكرث �شمول من اأجل 

حماية �شواحل ال�شواطئ املعنية.

واإىل جانب هذا الربنامج الهام، اهتمت موؤ�ش�شة حممد ال�شاد�س حلماية البيئة ب�شكل مبكر بال�شاحل وتطوير برامج اأخرى : اللواء 

الأزرق ، وجوائز لال	ح�سناء لل�شاحل امل�شتدام، وتنظيم موؤمتر دويل حول التدبري امل�شتدام لل�شاحل خالل �شنة 2010 بطنجة، 

وتنظيم الأيام الوطنية لل�شاحل كل �شنة، وتنظيف بحرية الناظور وحماية بحرية وادي الذهب، واأن�شطة متعلقة باملناطق 

املحمية ...

ومتنح هذه الإجنازات املوؤ�ش�شة ورئي�شتها الأمرية	اجلليلة	لال	ح�سناء اعرتاًفا و�رشعيًة قوية. فقد عينت �شموها �شنة 2007 

�شفرية لل�شاحل لالأمم املتحدة، وعهد اإليها موؤمتر الأطراف كوب 22 برئا�شة اليوم الدويل للمحيطات.
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هذا العرتاف �شكل حافزا مل�شاركة املوؤ�ش�شة يف املجهود العاملي حلماية املحيطات التي ت�شطلع بدور حموري وحيوي يف 

املناخ،  وانتقل تركيز الهتمام من ال�شواطئ اإىل املحيطات، وحددت املوؤ�ش�شة حماور عمل جديدة ، من خالل :

ا�سرتاتيجية	»البحار	واملحيطات« - من اأجل حماربة تلوث املحيطات )النفايات والنبعاثات( ؛

مبادرة	للتح�سي�س	امل�ستمر	من	اأجل	امل�ساهمة	يف	بروز	مواطنة	مطلعة	وملتزمة	وم�سوؤولة - عن م�شتقبل املحيطات.

�ساطئ

                    

�سواطئ	نظيفة،	20	�سنة	من	التطور

يتميز برنامج �شواطئ نظيفة بكونه ن�شاطا �شامال اأجنز ب�شكل جد مت�شق، وذلك بف�شل تعبئة اأكرث من 200 �رشيك )فاعلون 

اقت�شاديون، جمعيات، جماعات حملية، مواطنون ...(. اإذ مكنت اجلهود امل�شرتكة اليوم، بتن�شيق من املوؤ�ش�شة، من حتقيق تقدم 

ملمو�س يف اأكرث من 100 �شاطئ على ال�شواحل املغربية. ت�شاهم هذه اجلهود يف ظهور وعي بيئي لدى الإدارات واجلماعات 

املحلية وال�رشكاء واملجتمع املدين وكذلك امل�شطافني.

هوؤلء يتزايد عددهم اأكرث فاأكرث. وت�شجل خالل فرتة ال�شيف من كل �شنة، اأكرث من 100 مليون زيارة اإىل ال�شواطئ املغربية.

وي�شكل ذلك �شغطا كبريا على النظم الإيكولوجية.

 ل بد من �شياغة �شلوكات م�شوؤولة من اأجل احل�شول على ف�شاءات م�رشكة نظيفة وجتنب تدهور البيئة. وترغب املوؤ�ش�شة اليوم 

يف الرتكيز على حماربة التلوث البحري والنفايات يف ال�شواطئ.

 اإن احلد من هذا التلوث م�شاألة التزام مواطناتي : تظل التكنولوجيا عاجزة اأمام �ش�شاعة البحر، وعززت املوؤ�ش�شة خالل �شنة 

للتعبئة. البحري حمورا جديدا  التلوث  فقد جعلت حماربة  نظيفة«.  »�شواطئ  الرائد  برناجمها  املواطنني حول  تعبئة   2019

 وحفزت املوؤ�ش�شة على حتقيق دينامية قوية جماعية بف�شل جمهود متزامن وجمهز. ويف اإطار هذه الروؤية التعبوية والطالئعية 

ذات الأوجه املتعددة تندرج احلملة التح�شي�شية ملحاربة النفايات البال�شتيكية »#بحربالبال�شتيك« التي قامت بها املوؤ�ش�شة 

و�رشكاوؤها خالل ف�شل �شيف 2019.

�ساحل
 بحار

وحميطات
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اجلزء	الثاين:	عملية	#بحربالبال�ستيك	

هدف	برنامج	»�سواطئ	نظيفة«	خالل	هذا	املو�سم	الع�رشين،	حت�سي�س	املغاربة	بالتلوث	البال�ستيكي	وجعلهم	يحدون	من	

ا�ستخدام	البال�ستيك.	

 وت�شجل �شواطئ اململكة خالل كل �شيف اأكرث من 100 مليون زيارة. فقد اأ�شبحت املنتجعات املف�شلة  للمغاربة خالل العطل. 

اإن احلفاظ على نظافة هذا الف�شاء امل�شرتك طوال مو�شم ال�شيف هو التحدي الذي يواجه، على مدار الع�رشين �شنة املا�شية، 

برنامج »�شواطئ نظيفة« ملوؤ�ش�شة حممد ال�شاد�س حلماية البيئة.

روؤية	قوية	ومبتكرة

انعقد مو�شم 2019 من برنامج »�شواطئ نظيفة« حتت �شعار حماربة التلوث البال�شتيكي يف البحار واملحيطات: 

#بحربالبال�شتيك

  ومن اأجل �شمان جناح هذه العملية الطموحة، وفرت املوؤ�ش�شة مع جميع �رشكائها كل الو�شائل لهذا العمل الطموح :

حملة	مزودة	بالأدوات	الالزمة	: . ي�شتلزم غنى مو�شوع »املحيطات والبال�شتيك«، واأبعاده العلمية والجتماعية 

والقت�شادية، جتان�س املحتويات، وحتديد نوعية الأن�شطة بو�شوح، وتقا�شم اأدوات ال�شتغال )عنا�رش اخلطاب والأرقام 

الأ�شا�شية، والر�شوم البيانية واملواثيق، اإلخ(. وقد �شهل هذا التن�شيق عمل ال�رشكاء امللتزمني، ومكن من �شمان فهم اأمثل 

للر�شائل من قبل اجلمهور امل�شتهدف.

لقد فر�س تعدد اجلماهري امل�شتهدفة، وقنوات الت�شال التي مت تن�شيطها، والعمليات املنفذة وال�رشكاء  حملة	متزامنة:	 .

املعبئون التوافق حول اأهداف حمددة لإعطاء مزيد من التما�شك والو�شوح للعمل اجلماعي، واحلد من خماطر الت�شتت.

حملة	من�سقة	ب�سكل	جيد: . تتطلب قيادة حملة وطنية وا�شعة النطاق بذل جمهودات جماعية يف جمال احلكامة، والتخطيط، 

والإر�شاد والإخبار )الرفع من املوؤ�رشات الرئي�شية(. كما ت�شتلزم ردود فعل وتقا�شم اخلربات. وي�شري التن�شيق اأي�شا اإىل 

احلاجة اإىل التحكيم املنتظم من اأجل تدبري موارد احلملة على النحو الأمثل.

اأهداف	ملمو�سة	وطموحة

ثالث	ا�ستنتاجات	وثالث	موؤ�رشات

تعترب عملية »بحر بال بال�شتيك« جزءا من ثالث ا�شتنتاجات رئي�شية:

البال�شتيك من اأ�شكال التلوث التي يجب احلد منها ؛ . 

الرقمنة عامل ل حميد عنه للتح�شي�س. . 

ال�شباب هم اجلمهور امل�شتهدف بالأولوية . 

مت حتويل هذه ال�شتنتاجات اإىل حتديات وموؤ�رشات ملمو�شة دعمها جميع الفاعلني :

ال�شباب قبل  10000 . عمل من 
اأقل من 10 . اأطنان البال�شتيك بكل �شاطئ

تعبئة مليون �شاب خالل فرتة ال�شيف . 

ثالثة	مواعيد	قوية

مت التخطيط لثالثة مواعيد رئي�شية خالل �شيف �شنة 2019. يتعلق الأمر بالن�شبة لكل موعد بتنظيم عمل م�شرتك يف جميع 

ال�شواطئ من قبل جميع ال�رشكاء، وبالتايل تعزيز الروؤية ال�شاملة للعملية :

�شمي املوعد الأول بـ«جميعا من اأجل 10. 1 اأطنان على الأقل من نفايات البال�شتيك لكل �شاطئ« والذي جرى خالل ف�شل 

ال�شيف، من خالل تنظيم اأعمال للتنظيف وتعبئة امل�شطافني، خا�شة الأطفال. فقد مكن ذلك من توفري اإنتاج ع�رشة اأطنان 

من النفايات.
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املوعد الثاين املقرتح هو اأن يقوم كل �رشيك باأعمال واأن�شطة حت�شي�شية وتربوية يف جمال البيئة للتمكن من احلد من اإنتاج  2 .

النفايات البال�شتيكية، مثل ق�شاء يوم على ال�شاطئ دون كي�س بال�شتيكي.

ومتثل املوعد الثالث والأخري يف امل�شاركة يف اليوم العاملي للتنظيف »وورلد كلني اآب داي«، اإذ جمع هذا اليوم العاملي  3 .

للتنظيف 18 مليون �شخ�س يف 157 دولة واإقليما يف اأكرب يوم جلمع النفايات يف تاريخ الب�رشية.

عمل كل �رشيك على اأن يجري كل موعد قوي ب�شكل جيد، عرب �شمان تقا�شم املحتويات من خالل �شبكات التوا�شل الجتماعي، 

با�شتخدام ها�شتاج # بحربالبال�شتيك

ور�سة	للتن�سيق	قبل	اإطالق	احلملة

 نظمت املوؤ�ش�شة يف 20 من ماي 2019 لقاء تن�شيقيا قبل اأ�شابيع قليلة من اإطالق حملة »�شواطئ نظيفة 2019« من اأجل :

ا�شتعرا�س العملية املقبلة. . 

تقدمي الأعمال الأخرية التي قامت بها املوؤ�ش�شة. . 

التفاق على مقاربة من�شقة. . 

بحربالبال�شتيك اختيار التو�شيف اخلا�س بالعملية للتمكني من حتقيق التزامن والتن�شيق الأمثل. اإذ متت ت�شمية العملية : # .

النخراط على املدى الطويل. . 

اإطالق	حملة		#بحربالبال�ستيك	

مت اإطالق عملية #بحربالبال�شتيك يف 10 يونيو بجميع ال�شواطئ التي يرعاها برنامج »�شواطئ نظيفة«. ورافق اإطالق العملية 

حملة	توا�سلية	هادفة ا�شتمرت طوال احلملة.

مت ت�شميم اأربع اإنتاجات ب�رشية )بالعربية والفرن�شية( حول ال�شواطئ ومت ن�رشها مببادرة من ال�رشكاء القت�شاديني خالل  - 

�شيف �شنة 2019.

 -  مت بث اإعالن تلفزي على القنوات الوطنية.

مت بث ر�شائل حت�شي�شية يف الإذاعة وا�شتعملت الدارجة للو�شول اإىل اجلمهور باأكمله - 

ا�شتعملت دعامات توا�شلية مت تكييفها مع املن�شات الرقمية. - 

مت حتفيز ال�رشكاء القت�شاديني واملوؤثرين من اأجل ن�رش حمتويات توا�شلية على م�شتوى �شفحاتهم ب�شبكات التوا�شل  - 

الجتماعي.
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متابعة	العملية

متت متابعة العملية على م�شتويني :

املتابعة الت�شغيلية : مت القيام بالتتبع املنتظم لإجناز الأعمال، وكذا ن�رش ال�رشكاء للمل�شقات يف الأماكن املعنية. كما مت  . 

خلق توا�شل يومي مع كل �رشيك للح�شول على ح�شيلة كل موعد قوي.

املتابعة الرقمية : مت تنفيذ م�رشوع رقمي لن�رش املل�شقات، بالإ�شافة اإىل ن�رش امل�شاركني واملجموعات، طوال ف�شل  . 

ال�شيف، لأن�شطة اأخرى )�شور ومقاطع فيديو( على �شبكات التوا�شل الجتماعي. كما مت اإ�شدار تذكري كل اأ�شبوعني من اأجل 

ت�شجيع ال�رشكاء على اأن يكونوا اأكرث ن�شاطا على القنوات الرقمية وتقا�شم حمتوى اأن�شطتهم عرب ها�شتاغ #بحربالبال�شتيك.

 ان�شمت جمموعات املدار�س الإيكولوجية، وال�شحافيون ال�شباب من اأجل البيئة، واملفتاح الأخ�رش، والربامج الدائمة للموؤ�ش�شة، 

اإىل العمل عرب �شبكات التوا�شل الجتماعي.

عملية	#بحربالبال�ستيك	يف	اأرقام

العمل	يف	امليدان	:

	اجلانب	الرقمي	

 اإحداث ها�شتاغ اأ�شا�شي #بحربالبال�شتيك يج�شد هذه العملية. متكن اأكرث من 400 من�شور يتعلق بالعملية عرب مواقع التوا�شل 

الجتماعي من احل�شول على حوايل 600000 متتبع.

ومت تعزيز تاأثري هذه العملية من خالل خمتلف برامج املوؤ�ش�شة والتي جنحت يف اإطالق دعوة للعمل يف اإطار هذه احلملة همت 

على اخل�شو�س :

ال�شحافيون ال�شباب من اأجل البيئة : مت اإنتاج 30 - مقطع فيديو من قبل جمموعة ال�شحافيني ال�شباب من اأجل البيئة التي 

حتركت على اأر�س الواقع.

املدار�س الإيكولوجية: قام 8 من�شقني و 5 اأع�شاء من جلنة التحكيم و5 من�شقني اإقليميني و 4 - مدار�س مب�شاركة مل�شقات 

على ح�شاباتهم عرب �شبكات التوا�شل الجتماعي.
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 املفتاح الأخ�رش: ن�رشت 5 - فنادق املل�شقات على مواقعها وعلى من�شاتها الرقمية. كما مت تنفيذ العديد من الأعمال 

التح�شي�شية لفائدة العاملني والزبناء.

امل�ستوى	الت�سغيلي	

 قام ٪97 من ال�رشكاء باأعمال على اأر�س الواقع بغية ال�شتجابة للتحديات الثالث واملوؤ�رشات املقرتحة. لقد ن�رشوا املل�شقات 

ب�شواطئهم.

وعليه، كانت نتائج التحديات الثالثة على النحو التايل:

مت جمع 486.4 طن من البال�شتيك على الأقل ب�شكل م�شرتك ب 70 �شاطئا، اأي مت جتنب 8 - اأطنان من البال�شتيك  يف كل 

�شاطئ ؛

تنفيذ 49531 - عمل م�شرتك لفائدة امل�شطافني؛ واأعمال حت�شي�شية حول التلوث البال�شتيكي، واأعمال التنظيف، واأن�شطة 

ترفيهية )ور�شات، تن�شيط ...(.

تعبئة 1400000 - �شخ�س، خا�شة ال�شباب.
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اجلزء	الثالث:	�سواطئ	نظيفة	2019	بالأرقام

اأ	-	جتاوز	عتبة	100	�ساطئ	!	

لقد حتقق تقدم منتظم ودائم.اإذ جتاوز برنامج »�شواطئ نظيفة«، بعد 20 �شنة من اعتماده، حاجز 100 �شاطئ. ف 27 مقاولة 

من القطاعني العام واخلا�س و63 بلدية تدعم هذا الربنامج. اإذ ارتفع عدد �شواطئ الربنامج ب�شكل �رشيع، لينتقل من 12 �شاطئ 

خالل �شنة 1999 اإىل 104 �شنة 2019، من ال�شمال اإىل جنوب من ال�شعيدية اإىل الداخلة، مع جتاوز عدد الزيارات 100 مليون 

زيارة.

63 اجلماعات املعنية

21 الوليات والأقاليم املعنية

27 ال�رشكاء القت�شاديون

ال�شواطئ امل�شتفيدة من دعم ال�رشكاء القت�شاديني 70

32 ال�شواطئ امل�شتفيدة من دعم املديرية العامة للجماعات املحلية

21 ال�شواطئ احلاملة للواء

250 عدد اجلمعيات امل�شاركة 

مليون  100 العدد املقدر للزيارات/فرتة ال�شيف )معطيات 2014(

كما اأدرج الربنامج موقعني جديدين خالل �شنة 2019، وذلك يف اإطار تطوره، ويتعلق الأمر بتاليو�شف )اإقليم احل�شيمة( و�شيدي 

الطيبي )اإقليم �شيدي اإفني(، اإ�شافة اإىل �شاطئ امليناء برعاية اأماندي�س تطوان.
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تطور عدد �شواطئ برنامج »�شواطئ نظيفة
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ب	-	اللواء	الأزرق

كان 21 لواء اأزرق يرفرف، يف �شيف �شنة 2019 ، ب 21 �شاطئا باململكة.

منحت املوؤ�ش�شة �شارة اللواء الأزرق الدولية لـ 21 �شاطئا بر�شم �شيف 2018 �شمن 42 �شاطئا تر�شحوا لنيل اللواء. وي�شتح�شن 

امل�شطافون ب�شكل متزايد ال�شواطئ التي حت�شل على هذه ال�شارة التي ت�شمن لهم بيئة جيدة.

 كما ح�شل امليناء الرتفيهيي بال�شعيدية على اللواء الأزرق. وتعد هذه املرة الثانية التي يفوز فيها هذا امليناء بهذه ال�شارة، 

وذلك بف�شل اجلهود الكبرية التي بذلت لتاأهيله.

  2019 21   

تطور عدد �شواطئ اللواء الأزرق



14

 تقرير �شواطئ نظيفة 2019

ت	-	جوائز	لال	ح�سناء	ال�ساحل	امل�ستدام

اأطلقت املوؤ�ش�شة خالل �شنة 2018 الدورة الثالثة من »جوائز لالح�شناء ال�شاحل امل�شتدام«. متنح هذه اجلوائز العرتاف وت�شجع وتكافئ اأف�شل 

املبادرات من اأجل احلفاظ على ال�شاحل وحمايته وتثمينه.

 اإنها تتوجه للمبادرات الرامية حلماية ال�شاحل املغربي التي تقوم بها جمموعة متنوعة من الفاعلني. تقرتح خم�س فئات :

. جائزة برنامج »�شواطئ نظيفة« . 

. جائزة »التقا�شم واإطار العي�س« . 

. جائزة »حماية وتثمني الرثات الطبيعي« . 

. جائزة »الرتبية وال�شباب« . 

. جائزة »امل�شوؤولية الجتماعية والبيئية لل�رشكات«  . 

ث	-	مواعيد	ال�ساحل	امل�ستدام

 ت�شطلع اجلماعات الرتابية بدور حا�شم يف تدبري وتثمني ال�شاحل املغربي. وحتتاج لتنفيذ ذلك اإىل موارد ب�رشية خالل مو�شم ال�شيف. لذلك اأطلقت 

املوؤ�ش�شة، بالتعاون مع املديرية العامة للجماعات املحلية التابعة لوزارة الداخلية، الدورة الأوىل من »مواعيد	ال�ساحل	امل�ستدام«.

 تهدف هذه املواعيد اإىل الإخبار والتكوين. فتعزيز قدرات موظفي اجلماعات املحلية مكنهم من التعامل وب�شكل اأف�شل مع ال�شكاليات املتعلقة 

بال�شاحل التي تواجههم، والقيام باأعمال وم�شاريع مبتكرة بطريقة مهنية.

كما مكنت هذه اللقاءات من انبثاق م�شاريع ومبادرات لفائدة ال�شاحل التي من املحتمل اأن تتناف�س على جوائز »لالح�شناء لل�شاحل امل�شتدام«.

 ا�شتفاد من هذه املبادرة 55 م�شوؤول واإطارا مكلفا باإدارة ال�شواطئ وال�شواحل يف اجلماعات املحلية. ومكنت ور�شات العمل التفاعلية لهذه اللقاءات من 

حت�شي�س امل�شاركني برهانات التنمية امل�شتدامة لل�شاحل، وتزويدهم مببادرات مبتكرة والتعلم من هذه احلالت امللمو�شة من اأجل تنفيذ اأعمال لفائدة 

�شاحل م�شتدام.

كما مكنت هذه اللقاءات من تنظيم اأكرث من 12 ور�شة عمل للجامعات واملجتمع املدين. لقد مت العمل على اأن يكون امل�شاركون على وعي برهانات 

التنمية امل�شتدامة يف ال�شاحل، وحتفيز اإطالق م�شاريع مر�شحة جلوائز لال ح�شناء ال�شاحل امل�شتدام.

ج	-	و�سائل	دائمة	ل�سواطئ	نظيفة

دليل	الإدارة	امل�ستدامة	لل�سواطئ

كانت احلاجة املا�شة اإىل �شنتني من العمل لإنتاج كتيب �شامل حول التدبري امل�شتدام لل�شواطئ.فقد مت تقدميه، خالل �شنة 2017، اإىل املنتخبني 

وم�شوؤويل البلديات والوليات والعمالت، وا�شتخدم على نطاق وا�شع خالل �شنة 2019. واأ�شبح بني اأيدي الفاعلني دليل كامل مل�شاعدتهم يوميا يف 

الإعداد وا�شتغالل مو�شم ال�شيف.

  ويتطرق الدليل، الذي يوجد يف اأكرث من 700 �شفحة، اإىل جميع امل�شاكل التي قد تواجه البلديات وخ�شو�شا تلك املتعلقة بالتخطيط ولوحات 

املعلومات وال�رشف ال�شحي والنظافة والالفتات، وكذا طريقة تعداد امل�شطافني.

يق�شم الدليل م�رشوع تهيئة وتدبري ال�شاطئ خالل فرتة ال�شيف اإىل اأربعة اأجزاء :

التخطيط والإعداد ملو�شم ال�شيف ؛ 1 .

تاأطري �شلوك جميع م�شتخدمي ال�شاطئ ؛ 2 .

. 3 جرد املتطلبات املتعلقة باللوازم واخلدمات والأعمال املرتبطة بتدبريال�شواطئ ؛

. 4 املتابعة وح�شيلة مو�شم ال�شيف.
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وي�شتمل اأي�شا على ف�شل يتعلق بالإطار املوؤ�ش�شاتي والقانوين لل�شواطئ، مع دليل للتدخالت ملواجهة ال�شلوكات اخلطرية اأو ال�شارة.

 وقامت املوؤ�ش�شة، منذ تاأليفه، وبال�رشاكة مع املديرية العامة للجماعات املحلية، بتكوين 125 م�شوؤول تقنيا بالوليات والأقاليم والبلديات ال�شاحلية 

ل�شتخدام هذا الدليل.

جمع	اأف�سل	املمار�سات

مت تقدمي الن�شخة الثالثة لكتيب اأف�شل املمار�شات يف جمال التوعية والرتبية من اأجل التنمية امل�شتدامة الذي اأعدته املوؤ�ش�شة خالل �شنة 2019. 

ويهدف اإىل تقدمي خال�شة عن »اأف�شل ممار�شات« الرتبية على التنمية امل�شتدامة.

 فهذه الو�شيلة موجهة للموؤ�ش�شات املغربية والفاعلني املحليني )البلديات، اجلمعيات، ال�رشكاء القت�شاديني( الذين يرغبون يف حت�شني اأن�شطة الرتبية 

والتح�شي�س حول احلماية البيئية لل�شواطئ وال�شواحل. وتقرتح نقل املعرفة امل�شتمدة من اخلارج واملغرب، والتي مت تكييفها ب�شكل منهجي مع ال�شياق 

املحلي، واقرتاح اأفكار لأن�شطة الرتبية والتوا�شل والتوعية البيئية.

 وي�شمل الكتيب اأكرث من 60 بطاقة اأن�شطة اأجريت على ال�شاطئ وال�شاحل يف املغرب واخلارج. 45 ٪ منها تتنا�شب واأف�شل املمار�شات املحلية.

و�سائل	احلكامة	والإطار	التنظيمي

مراجعة	الدورية	امل�سرتكة	لوزارة	الداخلية	ووزارة	التجهيز	املتعلقة	بتدبري	�سواطئ	ال�سباحة	:

اأعطت مراجعة املديرية العامة للجماعات املحلية خالل �شنة 2018، بالتعاون مع وزارة التجهيز والنقل واللوج�شتيك، للدورية رقم 84 املوؤرخة يف 

تدبري  الرئي�شي يف  الفاعل  اجلماعات  الرئي�شي جعل  التي كان هدفها  التجهيز،  ووزارة  الداخلية  الدولة يف  وزير  قبل  املوقعة من   ،1998 يونيو   8
ال�شواطئ، ثمارها �شنة 2019.

اإذ مت اإعداد الوثائق التالية يف �شنة 2018 وجتديدها يف �شنة 2019 :

الدورية التي تن�س، على اخل�شو�س، على تعزيز م�شوؤولية الولة وعمال العمالت والأقاليم يف جمال منح الرتاخي�س  - 

املوؤقتة واملراقبة.

اتفاقية بني وزارة التجهيز والنقل واللوج�شتيك واملاء واجلماعات املحلية لو�شع رهن اإ�شارة اجلماعات، يف اإطار م�شطرة  - 

الحتالل املوؤقت للمجال البحري العمومي، �شواطئ مفتوحة لل�شباحة ؛

دفرت حتمالت لتدبري ال�شواطئ الذي يحدد املقت�شيات التقنية املتعلقة بتهيئة وجتهيز وتدبري ال�شاطئ، بغ�س النظر عن  - 

منوذج التدبري )التدبري املبا�رش من قبل البلديات اأو عن طريق املناولة لفاعل متخ�ش�س( ؛



16

 تقرير �شواطئ نظيفة 2019

اتفاقية املناولة لتدبري ال�شاطئ يف حالة اللجوء اإىل فاعل متخ�ش�س ؛ -

مراجعة	اتفاقية	�رشاكة	»�سواطئ	نظيفة«

 اأخذا بعني العتبار التجربة ال�شابقة، فقد متت مراجعة اتفاقية ال�رشاكة املتعلقة بـ«�شواطئ نظيفة« من قبل املوؤ�ش�شة واملديرية العامة للجماعات 

املحلية. ومتكن الوثيقة اجلديدة ل�شنة 2018 من :

تو�شيح وتعزيز دور اجلماعات يف تدبري ومتابعة ال�شاطئ وفًقا ل�شالحياتها ؛ . 

تو�شيح اأكرث لدور ال�رشيك القت�شادي ؛ . 

تعزيز متابعة ال�شلطة املحلية لتنفيذ الأعمال املخطط لها يف اإطار عملية »�شواطئ نظيفة« ؛ . 

اإ�رشاك اللجنة املحلية يف متابعة ومراقبة ال�شواطئ احلا�شلة على »اللواء الأزرق« ؛ . 

اإحداث وحدة منبثقة عن اللجنة املحلية مكلفة ب�شمان احرتام مقت�شيات ومتطلبات دفرت التحمالت ل�شواطئ نظيفة، وتنفيذ  . 

الأعمال املربجمة على اأر�س الواقع ؛

اإعداد تقرير �شهري عن حالة ال�شواطئ لإبالغها للموؤ�ش�شة ؛ . 

تو�شيح التزامات املديرية العامة للجماعات املحلية بناء على نتائج التقييم، ودعوة اللجنة املحلية اإىل اتخاذ اخلطوات  . 

الالزمة لت�شحيح وعالج اأوجه الق�شور املوجودة.

نظام	التتبع	والإبالغ	لال�ستخدام	من	قبل	الفاعلني	املوؤ�س�ساتيني	:

مت اإدخال نظام جديد للمتابعة والإبالغ بالن�شبة ملو�شم 2019، وفًقا للجدول التايل :

يف نهاية الربع الأول : و�شع اللم�شات الأخرية على خطط العمل ح�شب القطاع للحملة ال�شيفية املقبلة ؛ . 

التعزيز املنتظم لكل قطاع خالل فرتة احلملة بناء على املعلومات امليدانية ؛ . 

تقدمي تقارير �شهرية يوم 30 . من كل �شهر من ماي اإىل غ�شت ؛

احل�شيلة النهائية يف 30 �شتنرب. .

	ح	-	ح�سية	حملة	�سواطئ	نظيفة	2019

متكنت املوؤ�ش�شة و�رشكاوؤها، بف�شل مواكبة القطاعات الوزارية والتي تعززت ومتاأ�ش�شت اأكرث فاأكرث �شنة بعد اأخرى، من اللتزام خالل �شنة 2019 

باأعمال يف جمال مراقبة جودة مياه ال�شتحمام، وال�شالمة والتغطية ال�شحية، والتهيئة والتدبري والتح�شي�س والرتبية البيئية.

اأ	– جودة	مياه	ال�ستحمام
1.مراقبة جودة مياه اال�ستحمام

«، اأي بزيادة خم�س �شواطئ  �شملت مراقبة جودة مياه ال�شتحمام 170 �شاطئا وفًقا للمعيار املغربي »اإن اإم 037200 و037199 .

مقارنة ب�شنة 2018 ؛

مت يف �شنة 2019 الإعالن عن 438 حمطة )اأي 98.43 . ٪( بجودة ميكروبيولوجية متوافقة مع معايري ال�شتحمام وفقا ملتطلبات 

املعيار »اإن اإم 037200«.

لتتوافق مياه ال�شتحمام ل�شبع حمطات مع معايري ال�شتحمام، اأي ٪1.57 من حمطات مراقبة. وهي �شواطئ جبيلة 3 . )اإقليم طنجة-

اأ�شيلة(، وعني عتيق )اإقليم ال�شخريات-متارة(، وواد مرزاك )عمالة النوا�رش(.

2. مراقبة جودة الرمال
نفذت حمالت لتحليل الفطريات الرملية ب 53 �شاطئا )اجلدول 2(، اأي اأكرث من ثمانية �شواطئ مقارنة مع �شنة 2018. و�شيتم تعميم هذا 

الإجراء تدريجيا على جميع ال�شواطئ.
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�ساطئ اإقليم/ولية

ال�شعيدية،ال�شعيدية ميد اإقليم بركان

قرية اأركمان، را�س املا، ميامي الناظور اإقليم الناظور

�شيدي عامر اأو مو�شى �شيدي ادري�س ،�شواين الدريو�س اإقليم الدريو�س

اإ�شلي ،كال بونيطا ،بو�شكور اإقليم احل�شيمة

ال�شطيحات ،قاع اأ�رشا�س اإقليم �شف�شاون

واد لو ولية تطوان

امل�شيق، مارتيل، ريفيني، كابو نيغرو عمالة امل�شيق

الدالية، واد اليان، واد املر�شى عمالة الفح�س اأجنرة

البلدية بطنجة، الغابة الدبلوما�شية، بري�س عمالة طنجة-اأ�شيلة

مولي بو�شلهام، املهدية عمالة القنيطرة

الرباط عمالة الرباط

�شال عمالة �شال

�شابليط عمالة بن�شليمان

الرمال الذهبية عمالة ال�شخريات-متارة

و�شط املحمدية، اولد حميمون عمالة املحمدية

عني الدياب ولية الدار البي�شاء الكربى

النحلة عمالة مقاطعات الربنو�شي

واد مرزاك اإقليم النوا�رش

�شيدي رحال اإقليم بر�شيد

احلوزية، اجلديدة، �شيدي بوزيد، �شيدي عابد اإقليم اجلديدة

الوليدية اإقليم �شيدي بنور

اآ�شفي، ال�شويرية ،القدمية اإقليم اآ�شفي

ال�شويرة اإقليم ال�شويرة

اأكادير، تغازوت، اأغرو�س 1 ولية اأكادير

�شيدي اإفني، اإمني تاورغة اإقليم �شيدي اإفني

الوطية اإقليم طان طان

فم الواد اإقليم العيون

بوجدور اإقليم بوجدور

�شاطئ امل�شافر اإقليم وادي الذهب

53 املجموع

 خريطة: لئحة ال�شواطئ املعنية مبراقبة جودة الرمال يف �شنة 2019

3. اإعداد ت�سنيف ملياه ال�سباحة
مت اإىل غاية �شنة 2018، و�شع 116 ت�شنيف لأماكن ال�شباحة، وحتديث 7 اأماكن : ال�شخريات، بوزنيقة، مرتيل، للة مرمي ، 

بلدية اأ�شيلة، ق�رش ال�شغري واأكادير.

 ومت يف �شنة 2019، حتديث الت�شنيفات اخلا�شة بامل�شيق واملهدية والنحلة، وعني الذياب ووادي مرزاك، و�شيتم و�شع اثني 

ع�رش ملًفا تعريفيا جديدا ل�شواطئ وادي املر�شى وكيمادو وري�شتينغا وقاع اأ�رشا�س وتغازوت واإمي�شوان ومتهاو�شت وبوجدور، 

وليخرية، و�شيدي اإدري�س، وبحيباح، واأ�شما.

 و�شتنتهي، بحلول نهاية �شنة 2019، اإجناز 128 نبذة عن اأماكن ال�شباحة.
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4. معلومات عامة عن جودة مياه ال�سباحة
اأطلقت كتابة الدولة املكلفة بالتنمية امل�شتدامة، خالل �شيف �شنة 2019، تطبيقا للهاتف املحمول ي�شمى »�شواطئ« من اأجل 

توعية اجلمهور. واأحدث هذا التطبيق، املتاح على نظامي »اأندرويد« واإي اأو اإ�س«، ليو�شل اإىل عامة النا�س بع�س املعلومات 

الأ�شا�شية عن ال�شواطئ، وعلى اخل�شو�س، جودة مياه ال�شباحة.

 ومل�شاعدة ال�شواطئ يف احلفاظ على الهدف املحدد لعر�س نتائج جودة مياه ال�شباحة كل خم�شة ع�رش يوما، خ�ش�شت كتابة 

الدولة املكلفة بالتنمية امل�شتدامة موقعا اإلكرتونيا لهذا املجال )https://labo.environnement.gov.ma(. وميكن 

هذا التطبيق امل�رشفني على تدبري ال�شواطئ من تنزيل ن�رشات نتائج التحاليل.

ب-	ال�سالمة	

1. �سالمة امل�سطافني
  قامت املوؤ�ش�شة و�رشكاوؤها، يف �شنة 2019، بالعديد من الأعمال الرامية اإىل الرفع من �شالمة ال�شباحني وتنظيم الأن�شطة 

املائية على ال�شواطئ.

1.1	تعزيز	�سالمة	امل�سطافني:

اأ	.	املوارد	الب�رشية	والتجهيز

جندت املديرية العامة للوقاية املدنية، خالل �شنة 2019، 3.315 من ال�سباحني	املنقذين املو�شميني قام بتاأطريهم 212 من 

ال�شباحني املنقذين املحرتفني.

العدد التعيني

212 ال�شباحون املنقذون املحرتفون التابعون للوقاة املدنية املعباأون يف ال�شواطئ

3315 ال�شباحون املنقذون املو�شميون املنت�رشون يف ال�شواطئ

1821 عوامات الإنقاذ

546 �شرتات النجاة

1440 الزعانف

169 الألواح

22 مكربات ال�شوت

314 اأبراج املراقبة

75 املنظار

47 مظالت

57 دراجات مائية

65 قارب مطاطي

6 قارب رباعي 

املوارد الب�رشية ومعدات الإنقاذ التي و�شعتها الوقاية املدنية على م�شتوى ال�شواطئ خالل �شنة 2019

ب	.	احرتافية	مهنة	ال�سباحني	املنقذين	املو�سميني

اأمنت الوكالة الوطنية لإنعا�س الت�شغيل والكفاءات، خالل مو�شم �شيف 2019، ويف اإطار �رشاكتها مع املوؤ�ش�شة، تكوينا لفائدة 

3716 من ال�شباحني املنقذين املو�شميني و165 موؤطرا مهنيا من املديرية العامة للوقاية املدنية يف ت�شع جهات من اململكة. 
وهم هذا التكوين، على اخل�شو�س، املهارات التالية:

دينامية املجموعة ؛ . 

 . احرتام الت�شل�شل الإداري.
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 . الأعمال املهنية والقواعد الذهبية ملهمة ال�شباحني املنقذين املو�شميني ؛

اإدارة ال�شغط. . 

2.1	تعزيز	ال�سالمة	البحرية	:
عالمات	ال�سواطئ	:

خالل �شنة 2019، و�شعت العالمات، يف خم�شة ع�رش �شاطئا اإ�شافيا، اأي ما جمموعه 110 �شاطئا �شمله و�شع العالمات.و 

رافقت مديرية املوانئ وامللك العمومي البحري اإحداث نظام ال�شارات من خالل و�شع لوحات توعوية.

عدد	ال�سواطئال�سواطئ	اخلا�سعة	للت�سويرDPETLEجهات

بلدية طنجة-مالباطا-اأ�شكار-اأمريو-�شيدي قنقو�س-ق�رش جماز-واد اليان-داليا طنجةطنجة تطوان احل�شيمة

واد املر�شى

9

1اأ�شيلة

ريفيني -كابو نيغرو -1كابو نيغرو -2امل�شيق-�شان مارينا �شمري-ري�شتينغا تطوان

اجلنوبية-تري�شبيدرا�س-بنيون�س-�شيدي عبد ال�شالم-اأزل-قاع اأجمري-تامرابط-

اأو�شتان 

14

3مارتيل-�شانيا توري�س-واد لو، 

3را�س الرمل-ميامي 1 و2العرائ�س

كال بونيتا-كوميادو-�شفيحة-�شواين-تال يو�شف، بادي�س، توري�س، كال اإري�س، احل�شيمة

اإ�شلي، ماتديرو، �شباديا، اإزدي اأوملود

12

5ال�شطيحات-تارغة-قاع ع�رشا�س-اأمتار-�شمعال�شف�شاون

3 ال�شعيدية-ال�شعيدية بالتفورم-مارينابركاناجلهة ال�رشقية 

1�شواينالناظور

4ميامي-قرية اأريكمان-را�س املا-بني �شيكر 

1الرباط الرباطالرباط �شال القنيطرة

2�شال-الأمم املتحدة

3ال�شخريات-�شيدي عابد-متارة

3املهدية-مولي بو�شلهام-�شيدي الطيبيالقنيطرة
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عدد	ال�سواطئال�سواطئ	اخلا�سعة	للت�سويرDPETLEجهات

1طاماري�س 1 )دار بوعزة(الدار البي�شاء�شطات الدار البي�شاء

2املحمدية –�شابليتاملحمدية
4بوزنيقة-دافيد �شنوبر-�رشاط بوزنيقة-الداهوميبن�شليمان

 اجلديدة-احلوزية-مولي عبد اهلل-�شيدي عابد-مريزقة-�شيدي اجلديدة

بلخيري-لهروويرة-مازاغان 

8

1الوليدية
1�شيدي رحال�شطات

2ال�شويرة-�شيدي كاوديال�شويرةمراك�س اآ�شفي
2اآ�شفي-ال�شويرية القدمية اآ�شفي

اأكادير-تغازوت-اأغرو�س -1اأغرو�س 2اأبودا كلم 25 –اإمي ودار-اأكادير اإداوتنات�شو�س ما�شة

اأوري-اإميوران-اأنزا - 

9

�شتوكة

 اإنزكان

4تيفنيت-�شيدي وا�شاي-�شيدي توال �شيدي الرباط

1اأغلو تزنيت
3�شيدي اإفني-لغزيرا-تاماهرو�شت-�شيدي وايف –اإمني تورغا-فتيي�شا �شيديي اإفنيكلمييم-واد نون

1فم الوادالعيونالعيون ال�شاقية احلمراء
0فم لبويرالداخلةالداخلة واد الذهب

جدول : ال�شواطئ املجهزة مبعدات الت�شوير خالل �شنة 2019

ت	.	التغطية	ال�سحية:

 تعترب التغطية ال�شحية لل�شواطئ عمال طويل الأمد لوزارة ال�شحة، ال�رشيك يف برنامج »�شواطئ نظيفة« بقيادة موؤ�ش�شة حممد 

ال�شاد�س حلماية البيئة. وتقوم مندوبياتها املحلية كل �شنة باأعمال تهدف اإىل حت�شني الظروف ال�شحية والطبية يف ال�شواطئ.

 ومن اأجل تدبري جيد ل�شري عمل هذه التغطية ال�شحية، تتكلف مندوبيات وزارة ال�شحة، كل �شنة، من خالل دورية وزارية ب : 

 . �شمان تدبري الفروع الطبية املوجودة على ال�شواطئ، وذلك بالتعاون مع م�شالح الوقاية املدنية والهالل الأحمر املغربي. 

وتهدف هذه الفروع ال�شحية اإىل تقدمي الإ�شعافات الأولية وتوجيه احلالت ال�شعبة اإىل اأقرب م�شت�شفى ،

�شمان التفتي�س املنتظم ملوؤ�ش�شات املطعمة اجلماعية ونقط بيع املواد الغذائية، وذلك بالتعاون مع مكاتب ال�شحة البلدية  . 

وم�شالح املكتب الوطني لل�شالمة ال�شحية للمنتجات الغذائية ؛

�شمان املراقبة ال�شحية للمياه املوجهة لل�رشب على م�شتوى نقاط املياه املثبتة على ال�شواطئ ؛ . 

تنظيم دورات حت�شي�شية لل�شكان حول موا�شيع الرتبية ال�شحية )احرتام نظافة ال�شواطئ ، واحلماية من الأمرا�س.. اإلخ( ؛ . 

فيما يلي اإجنازات وزارة ال�شحة يف اإطار برنامج »�شواطئ نظيفة 2019« :
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2019	)ح�سيلة	موؤقتة(ال�سنة
72عدد فروع ال�شعافات الأولية التي تديرها وزارة ال�شحة

384موظفي ال�شحة املكلفون بالتغطية ال�شحية لل�شواطئ )اأطباء، ممر�شني، تقنيني ..(

10 854ا�شت�شارات عدد تدخالت ال�شعافات الأولية

9936الرعاية 

581احلالت املحالة على امل�شت�شفى 

963عدد عينات حتليل املاء ال�شالح لل�رشب

752مراقبة التجهيزات ال�شحية 

2854عدد احل�ش�سالرتبية والتح�شي�س

24 575عدد امل�شتفيدين

* احل�شيلة املوؤقتة تلخ�ص 76 ٪ من التقارير الواردة حتى الآن

ث	.	التهيئة	والتدبري

 خمططات ال�شتخدام واإدارة ال�شواطئ

تقوم مديرية املوانئ وامللك العمومي البحري، من �شنة اإىل اأخرى، بتعزيز اإعداد خمططات ا�شتخدام واإدارة ال�شواطئ. يتوفر 70 

�شواطئا اليوم على خطة ل�شتعمال ال�شواطئ وتدبريها.

.

مالحظاتالتقدم املحرزال�سنة ال�شواطئ املعنيةعدد	ال�سواطئ	الوحدة املكلفة بالدرا�شة

DPDPM6 بوزنيقة، املحمدية، عيد

الدياب، �شيدي رحال، دار 

بوعزة واملهدية

م�شادق عليها من قبل درا�شة منتهية2010/2012

ال�شلطة املحلية

 DPETLE"
لل�شويرة 

ال�شويرة، �شيدي كاوك 3

ومولي بزرقطون 

م�شادق عليها من قبل درا�شة منتهية2010/2012

ال�شلطة املحلية

 DPETLE"
لتزنيت

�شيدي اإفني، مري اللفت 8

و�شيديي مو�شى اأغلو

م�شادق عليها من قبل درا�شة منتهية2010/2012

ال�شلطة املحلية

 : �شواطئ   5
�شيدي بولفدايل، 

تامهرو�س،فطي�شة، �شيدي 

لطفي ولكزيرة

2015/2016Étude finie

م�شادق عليها من قبل درا�شة منتهية2011/2012ال�شعيديةDPETLE1 لربكان

ال�شلطة املحلية

للعرائ�س  DPETLE2 م�شادق عليها من قبل درا�شة منتهية2010/2012ميامي ورا�س الرمل

ال�شلطة املحلية

لتطوان  DPETLE5 ،امل�شيق، ريفييني، مارتيل

ري�شتينغا، و�شانيا طوري�س

م�شادق عليها من قبل درا�شة منتهية2013/2014

ال�شلط املحلية

الناظور   DPETLE1م�شادق عليها من قبل درا�شة منتهية2013/2014را�س املا

ال�شلطة املحلية

املهمة 2 يف مرحلة 2017�شواين1

امل�شادقة
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الوحدة	املكلفة	

بالدرا�سة	

مالحظاتالتقدم	املحرزال�سنةال�سواطئ	املعنيةعدد	ال�سواطئ

 DRETLE"
الداخلة

م�شادق عليها من قبل درا�شة منتهية2014م�شافر وخلرية2

ال�شلطة املحلية

 DPETLE"
للجديدة

اجلديدة، �شيدي بوزيد، 4

واحلوزية والوليدية

م�شادق عليها من قبل درا�شة منتهية2014

ال�شلطة املحلية

للح�شيمة  DPETLE8 ،كيمادو، كالبونيتا،اإ�شلي

�شيفيحا، 

تاليو�شف،�شاباديا، اإزدي 

اأومولود، و�شوانيي

م�شادق عليها من قبل درا�شة منتهية2015

ال�شلطة املحلية

 DRETLE"
للعيون

درا�شة منتهية2017فم الواد1

 DRETLE"
طنجة

�شيدي مغيت، الرميالت، 5

اأ�شيلة، بري�س واأ�شيكار

املهمة 1 قيد 2017

امل�شادقة

اأكادير، اأبودا كلم 25 9

واأورير

املهمة2 ل تزال 2016

جارية

 DRETLE"
اأكادير

اأنزا، تغازوت اأطل�س، اإمي 9

ودار )كلم 26( اأغرود 

ال�شمالية  اإمي�شوان   1
واإمي�شوان اجلنوبية 

املهمة2 ل تزال 2016

جارية

 DPETLE"
�شف�شاون

م�شادق عليها من قبل درا�شة منتهية2017قاع ع�رشا�س وال�شطيحات2

ال�شلطة املحلية

 DPETLE"
الرباط

ال�شخريات متارة، الرباط، 5

�شال والأمم املتحدة

مهمة 2 يف طور 2017

امل�شادقة

 DRETLE"
القنيطرة

برنامج وضع في املهدية ومولي بو�شلهام2
سنة 2017

قيد الإعداد

ج	– التح�سي�س	والرتبية	على	البيئة	والتنمية	امل�ستدامة
يقع التح�شي�س والرتبية على البيئة والتنمية امل�شتدامة يف �شلب عمل املوؤ�ش�شة و�رشكائها يف ال�شواطئ. تقوم اأكرث من 250 

جمعية	حملية	واجلامعة	الوطنية	للك�سفية	املغربية، خالل فرتة ال�شيف، بتوعية امل�شطافني.

 لقد ا�شتجاب ال�رشكاء القت�شاديون واجلمعيات املحلية ب�شكل كبري للدعوة التي اأطلقتها املوؤ�ش�شة التي جعلت من حماربة 

التلوث البحري، وخا�شة البال�شتيك، ح�شان معركتها ل�شنة 2019.

  وطورت اجلامعة الوطنية للك�شفية املغربية، التي ترافق املوؤ�ش�شة لل�شنة ال�شابعة ع�رشة على التوايل، عملها على مرحلتني، 

الأوىل من	13	اإىل	25	يوليوز،	والثانية	من	26	يوليوز	اإىل	7	غ�ست.

  مت	ن�رش	520	من	الك�سافة	واملر�سدين،	و60	من	قادة	الك�سافة، برعاية �ستة	�رشكاء	اقت�ساديني،	يف	ثمانية	�سواطئ )بلدية 

ال�شعيدية( )جمموعة هوملاركوم(، مارينا عيد الذياب )مر�شى املغرب(، اأ�شيلة )املكتب الوطني لل�شكك احلديدية(، احلوزية 

)موؤ�ش�شة البنك ال�شعبي( ، ق�رش املجاز )املكتب الوطني لل�شكك احلديدية(، اأكادير )اخلطوط امللكية املغربية(، الوليدية )املكتب 

الوطني للماء والكهرباء )قطاع الكهرباء( ، واأكلو.
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قام الك�شافة بعمليات حت�شي�شية مثل :

 . تنظيم اأن�شطة بالوليدية واأكادير واأكلو مبنا�شبة عيد العر�س ؛

 . تنظيم حمالت حت�شي�شية للم�شطافني يف جميع ال�شواطئ املعنية ؛

 توقيع التزامات لحرتام نظافة ال�شاطئ من قبل حوايل 1240 . من امل�شطافني؛

 . تنظيم ور�شات عمل للتح�شي�س والرتبية على البيئة واألعاب ترفيهية لفائدة امل�شطافني ال�شباب؛

 . تنظيم اأن�شطة حت�شي�شية تفاعلية وتناف�شية على م�شتوى املخيمات ال�شيفية ؛

 . تنظيم ور�شات مل�شابقات الر�شم على اجلدران حول مو�شوع نظافة ال�شاطئ.

ح	– التن�سيق	واملتابعة	:
 عقدت املوؤ�ش�شة ما بني فرباير وماي اجتماعات للتن�شيق والت�شاور مع اللجان املحلية لل�شواطئ ومديري امل�شاريع. وهدفت هذه 

الجتماعات اإىل درا�شة وتوجيه خمططات العمل من اأجل ال�شتجابة للمعايري الدولية.

  كما نظمت يف 20 ماي 2019 لقاء تن�شيقيا لعملية #بحربالبال�شتيك، وذلك قبل اأ�شابيع قليلة من اإطالق حملة »�شواطئ 

نظيفة 2019« مع �رشكائها القت�شاديني.

خ –  نظام	مراقبة	وتقييم	ال�سواطئ

يتم اإجراء تقييم ال�شاطئ على اأ�شا�س املجموعات الأربع ملعايري ت�شنيف �شارة اللواء الأزرق:

ال�شتحمام مياه  1. جودة 

؛ والتدبري  والتجهيز  التهيئة   .2

؛ ال�شحية  والتغطية  ال�شالمة   .3

البيئية. على  والرتبية  التح�شي�س   .4

 ومت القيام بالتقييم يف نهاية الزيارات الفجائية اإىل ال�شواطئ املدرجة يف برنامج »�شواطئ نظيفة« 2019 والتي اأجرتها 

اللجنة الوطنية. ومكنت من التاأكيد على التقدم املحرز والثغرات التي يتعني �شدها.

 تقوم البطاقات التقنية للتقييم بتقييم احلالة العامة لكل ال�شواطئ الـ 104 التي يغطيها برنامج »�شواطئ نظيفة« وتوؤكد 

على اجلهود املبذولة واأوجه الق�شور التي لوحظت من حيث التجهيز والتدبري وال�شحة وال�شالمة، وكذا يف جمال تنفيذ اأعمال 

التح�شي�س والرتية على البيئة والتنمية. كما ت�شمل املعلومات املناطق املوجودة خلف ال�شاطئ ومعدات الإنقاذ، والإ�شعافات 

الأولية، واملراكز ال�شحية، اإلخ

خ –النتائج	والتو�سيات:

قام اأع�شاء اللجنة الوطنية »�شواطئ نظيفة« و »اللواء الأزرق«، بني 15 يوليوز و 15	�ستنرب	2019، بزيارات مفاجئة لل�شواطئ.

 ومكن تقييم حملة الزيارات اإىل ا�شخال�س نتائج مدرو�شة وخ�شعت للنقا�س خالل جل�شات العمل. وهمت على النحو التايل:

اأ	-	جودة	مياه	ال�ستحمام:

 مت عر�س نتائج جودة مياه ال�شتحمام وحتديثها حول 90	٪	من	ال�سواطئ.

قام امل�شوؤولون التقنيون املكلفون بعر�س ن�رشات نتائج جودة مياه ال�شتحمام، املحددة على م�شتوى الوليات والأقاليم 

والعمالت واجلماعات، بتنزيل الن�رشات بني �شهري يونيو و�شتنرب. اإذ مت تنزيل ما	جمموعه	1700	ن�رشة	حتليلية.	وكان	عدد	

مرات	التحميل	اأكرث	جتان�سا	خالل	فرتة	ال�سيف.
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تنزيل ن�رشات نتائج جودة مياه ال�شتحمام بني �شهري يونيو و�شتنرب على امل�شتوى الوطني

ب	-	التهيئة	والتدبري:

عرفت ال�شواطئ قفزة نوعية كبرية يف جمال التهيئة والتدبري

خ�ش�شت العديد من ال�شواطئ )املهدية، فم الواد، مريكال، با قا�شم، اأ�شيلة ، الداليا، ال�شويرة ، �شيدي عابد، را�س املا، ق�رش 

املجاز( ف�شاءات لذوي الحتياجات اخلا�شة. مت التكفل بالأ�شخا�س ذوي القدرة املحدودة على احلركة على هذه ال�شواطئ من 

قبل اجلمعيات املحلية من اأجل متكينهم من ال�شتفادة الكاملة من اخلدمات واأن�شطة الرتفيه املتاحة.

وقدمت اأي�شا النتائج التالية : 

حت�شن ملحوظ يف نظافة ال�شواطئ ؛ . 

حت�شن يف تدبري مواقف ال�شيارات )ف�شاءات مهياأة، عر�س لالأ�شعار( غري اأن اأغلب مواقف ال�شيارات ل تتوفر على اأماكن  . 

خم�ش�شة لذوي الحتياجات اخلا�شة ؛

ت�شجيل حت�شن كبري يف تدبري وحدات الغت�شال يف اأغلب ال�شواطئ ؛ . 

تنظيم جيد لأن�شطة التفوي�س يف ال�شواطئ )املقاهي واملطاعم( ؛ . 

�شهدت اأن�شطة تاأجري املظالت على ال�شواطئ التي توؤدي اإىل احتالل جزء كبري من ال�شاطئ واإزعاج للم�شطافني انخفا�شا  . 

ملحوظا خالل هذا املو�شم. اأطلقت ال�شلطات املحلية عملية لتحرير ال�شواطئ،

تتوفر ٪75 من ال�شواطئ على اأماكن لال�شتحمام و٪31 . بها اأماكن ا�شتحمام لالأ�شخا�س ذوي الحتياجات اخلا�شة ؛

تتوفر 82 ٪ من ال�شواطئ على مراحي�س و 50 . ٪ لديها مراحي�س خم�ش�شة لذوي الحتياجات اخلا�شة )بع�س وحدات 

الغت�شال ظلت مغلقة ب�شبب نق�س اإمدادات مياه ال�رشب ، اأو تاأخري يف تلقي الوحدات اجلديدة( .

تتوفر 68 . ٪ من ال�شواطئ على نقطة الو�شول مزودة بالألواح..

تتوفر 96 . ٪ من ال�شواطئ على مواقف لل�شيارات ؛

تتوفر 70 ٪ من ال�شواطئ على مراكز الإ�شعافات الأولية )30 . ٪ املتبقية من ال�شواطئ توجد بالقرب من م�شتو�شف( ؛

لدى 76 . ٪ من ال�شواطئ مباين للوقاية املدنية ؛

مت جتهيز العديد من ال�شواطئ، ، التي اندجمت يف جمال البيئة، ب�شكل كامل مبعدات قابلة لالإزالة )ال�شعيدية الغربية، بلدية  . 

ال�شعيدية، الداليا، �شيدي قنقو�س 1 و 2 ، وادي األيان، امليناء، مريكال، با قا�شم، اأ�شكار، مولي بو�شلهام، اأكلو، م�شافر، اأم 

البوير، مريلفت، الرميالت، ق�رش املجاز ؛

ت	-	�سالمة	امل�سطافني	:

لقد بذلت ال�شلطات املحلية جمهودات كبرية من اأجل التدبري العقالين لالأن�شطة البحرية على ال�شواطئ. لالأ�شف مل يحرتم 

م�شتخدمو الدراجات املائية والألواح ال�رشاعية يف بع�س ال�شواطئ الت�شوير الذي مت و�شعه، مثل بوزنيقة، و�شابليت، وامل�شيق، 

واملينا، و�شفيحة، وتاليو�شف، وواد املر�شى، وواد لو.
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لقد مت اإ�شفاء الطابع الحرتايف على عمل رجال الإنقاذ وتعزيز معدات الإنقاذ اخلا�شة بهم. ومع ذلك، يتعني بذل جهود اإ�شايف 

فيما يتعلق بتزويد ال�شواطئ بالوقاية املدنية والولوج اإىل اآليات الإنقاذ ؛

اأ�شادت اللجنة الوطنية »�شواطئ نظيفة« مبجهودات عنا�رش القوات العمومية )ال�رشطة، القوات امل�شاعدة، الدرك امللكي( على 

م�شتوى ال�شواطئ.

ث	-	التح�سي�س	والرتبية	على	البيئة	والتنمية	امل�ستدامة:

متيزت هذه الدورة بارتفاع التعبئة من قبل ال�رشكاء القت�شاديني واملنظمات غري احلكومية املحلية. لقد قاموا بالعديد من 

الأعمال التح�شي�شية املبا�رشة وغري املبا�رشة لفائدة امل�شطافني، خا�شة املرتبطة باملو�شوع املتعلق بالتلوث البال�شتيكي. 

وميكن اأن نذكر على �شبيل املثال : 

اأعمال التح�شي�س وحماية ال�شاحل عرب الأن�شطة البيداغوجية والرتفيهية. . 

التن�شيط والرتفيه بالن�شبة لالأطفال يف ظروف �شعبة. . 

تن�شيط مراكز الرتبية البيئية. . 

 مكنت الزيارات من مالحظة اإحداث جمموعة مهمة من الأدوات والور�شات ومن�شات الرتبية والتح�شي�س والتن�شيط من قبل 

خمتلف �رشكاء برنامج �شواطئ نظيفة. اإذ قامت اأكرث من 250 جمعية حملية باأعمال للتح�شي�س والرتبية على التنمية امل�شتدامة 

يف ال�شواطئ النظيفة. 


