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أدى االنخفاض يف عدد اإلصابات بـكوفيد 19 يف بداية الصيف، والتقدم املحرز يف 

حملة التطعيم الوطنية إىل تخفيف القيود الصحية اعتباًرا من 1 يونيو

وهكذا كانت الشواطئ مفتوحة يف وجه الجميع، مع مراعاة الحركات االحرتازية 

والتباعد الجسدي. وقد شكل دليل تطوير وإدارة الشواطئ يف سياق الجائحة 

الذي أعدته املؤسسة يف سنة 2020 مبثابة أداة توجيهية للجهات الفاعلة املحلية 

يف تطوير وإدارة الشواطئ.

ويف سنة 2020، مل يكن من املمكن فتح 21 شاطئًا نظيًفا من أصل 105 يف 

الربنامج للجمهور خالل فرتة الصيف بأكملها بسبب جائحة كوفيد 19.

1.1 السياق الوطني: القيود الصحية

عاد املغاربة إىل الشواطئ صيف هذه السنة 2021 مع احرتام اإلجراءات الصحية 

التي ال تزال سارية، مثل التباعد االجتامعي والحركات االحرتازية وارتداء الكاممة. 

 و يف هذا السياق أطلقت مؤسسة محمد السادس لحامية البيئة التي ترأسها

 صاحبة السمو املليك األمرية لال حسناء النسخة الثانية والعرشين من برنامجها 

للشواطئ النظيفة التي تشمل 106 شاطئا.

وقد تم وضع هذه النسخة مرة أخرى تحت شعار مكافحة تلوث البحار 

واملحيطات من النفايات البالستيكية، مع تنظيم الدورة الثانية من عملية بحر 

.# b7arblaplastic   بدون بالستيك

وقد حظي هذا العمل امللحوظ للتوعية باعرتاف دويل مزدوج، حيث تم إدراجه 

يف عقد علوم املحيطات يف خدمة التنمية املستدامة )2021-2030( الذي أطلقته 

اللجنة   الحكومية   الدولية   لعلوم   املحيطات )IOC( التابعة لليونسكو. وتشارك 

املؤسسة فيه كعضو مؤسس ضمن التحالف الذي يقودها حول العامل. و أخريًا، 

حصلت املؤسسة بالفعل سنة 2020 عىل وسام أفضل املامرسات املتعلقة بالرتبية 

البيئية من طرف مؤسسة الرتبية حول البيئة FEE من بني 4425 شاطئ يحمل 

عالمة اللواء األزرق يف العامل.

ويف صيف سنة 2021، تناولت هذه الحملة الرئيسية لزيادة الوعي والتثقيف 

حول التنمية املستدامة النقاط الرئيسية الثالثة للدورة األوىل حيث شملت )1( 

حشد مليون شاب خالل فرتة الصيف )2( الرشوع يف 10000 إجراء لزيادة 

وعيهم وتثقيفهم بخصوص التنمية املستدامة، وأخرياً )3( استعادة 10 أطنان 

من البالستيك لكل شاطئ خالل فرتة الصيف. ثم متت إضافة مرحلة رابعة هذا 

العام ألن عملية بحر بدون بالستيك 2021 خططت مجموعة من اإلجراءات )4( 

إلعادة تدوير واستعادة النفايات البالستيكية املجمعة.

تعد إعادة معالجة النفايات البالستيكية التي تم جمعها عىل الشواطئ خطوة 

منطقية يف االقتصاد الدائري: فبعد تجنب تلوث املحيطات من خالل استعادة 

النفايات البالستيكية، شهدت هذه األخرية حياة جديدة بعد معالجتها مجددا 

يف وحدات إعادة التدوير التي تطوعت لهذه العملية. وهكذا فقد انترش الوعي 

يف الشبكات االجتامعية، وهو أمر ال محيد عنه اليوم. كام مطبوعات بحر بدون 

بالستيك حشدت الجمهور، وخاصة الشباب، حول هذه العملية.

ورفعت جمعيات الغوص الوعي بني الشباب من خالل انخراطها يف بحر بدون 

بالستيك ومشاركتها يف املدارس البيئية وبرامج املراسلني الشباب وشبكة البيئة 

والجامعات الخرضاء للنفايات البالستيكية يف قاع البحر.

أثبتت عملية بحر بدون بالستيك 2021 مرة أخرى نجاحها الحقيقي بفضل التزام 

الرشكاء وتحفيز املشاركني.
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2.1 السياق الدويل

املؤسسة واللجنة   الحكومية   الدولية   لعلوم   املحيطات

و يف 3 فرباير 2021، أطلقت اليونسكو  ولجنتها   الحكومية   الدولية   لعلوم  

 املحيطات )IOC( رسميًا عقد األمم املتحدة لعلوم املحيطات من أجل التنمية 

املستدامة، خالل حدث رفيع املستوى، »محيط جديد شجاع«، شاركت فيه 

صاحبة السمو املليك األمرية لال حسناء رئيسة مؤسسة محمد السادس لحامية 

البيئة.

 و قد استجابت سمّوها لدعوة املديرة العامة لليونسكو بأن تصبح 

»راعية التحالف« العقد املذكور، وأن تكون املؤسسة عضوا نشطا فيه.

وهكذا انضمت املؤسسة إىل التحالف الذي يدير ويعزز عقد األمم املتحدة 

لعلوم املحيطات من أجل التنمية املستدامة كعضو مؤسس.

تهدف هذه املبادرة إىل تعزيز املعرفة باملحيطات من أجل الحفاظ عليها بشكل 

أفضل. وهي تقوم عىل التزامات من الدول ومختلف منظامت األمم املتحدة 

والقطاع الخاص واملجتمع املدين. ويف سياق استمرارية عمل سموها، 

إن التعاون بني اللجنة الحكومية الدولية واليونسكو ومؤسسة محمد السادس 

لحامية البيئة يعد مبثابة جزء من التعاون الذي بدأ مع اليونسكو سنة 2016، 

من خالل توقيع رشاكة إطارية مع املنظمة املذكورة. ومنذ ذلك الحني، جرت 

بني نوفمرب 2019 وأكتوبر 2020، سلسلة من االتصاالت واملشاركة بني املؤسسة 

واللجنة   الحكومية   الدولية   لعلوم   املحيطات بشكل مستمر.

 مدريد - 9 دجنرب 2019
 مؤمتر األطراف 25 للتغريات املناخية:

مداخلة املؤسسة يف تظاهرة موازية حول محو األمية املتعلقة باملحيطات 

واملناخ.

  من 12 إىل 13 دجنرب 2019
مجلس البحوث اإليطايل، املفوضية األوروبية وبرنامج األمم املتحدة 

للبيئة، خطة عمل البحر األبيض املتوسط  )PNUE/PAM( واللجنة الدولية 

لالستكشاف العلمي للبحر األبيض املتوسط ، البندقية، إيطاليا مداخلة 

املؤسسة يف ورشة العمل اإلقليمية للبحر األبيض املتوسط.

  نريويب، كينيا - 29-27 يناير 2020
ورشة عمل التخطيط اإلقليمي ألفريقيا - املحيط الهندي الغريب.

مداخلة ممثل املؤسسة.

  نيويورك، الواليات املتحدة - 3 فرباير 2020
عقد األمم املتحدة لعلوم املحيطات يف خدمة التنمية املستدامة، مشاركة 

املؤسسة يف اجتامع تبادل األفكار حول العقد املذكور.

  نيويورك، الواليات املتحدة - 5 فرباير 2020
االجتامع التحضريي للعقد املذكور.

  كوبنهاغن، الدمنارك - 27 إىل 28 فرباير 2020 
حوار املؤسسات حول العقد،

مداخلة املؤسسة وسفريا »مبادرة الشباب األفريقي حول التغريات املناخية «.

 مارس 2020 - لقاء عرب اإلنرتنت
مشاركة املؤسسة يف اجتامع التخطيط العاملي الثاين للعقد.

 8 يونيو 2020 - قمة افرتاضية
حول محو األمية يف املحيطات، نظمته اللجنة   الحكومية   الدولية   لعلوم  

 Euroو Ocean Wise التابعة لليونسكو بالرشاكة مع )IOC( املحيطات 

Goos والتدخل التجريبي للمؤسسة يف ورشة عمل.

 3 فرباير 2021 - مؤمتر عرب اإلنرتنت
»محيط جديد شجاع«

كلمة صاحبة السمو املليك األمرية لال حسناء يف هذه التظاهرة الرفيعة 

املستوى والتي أعلنت نهاية مرحلة االعداد وانطالق التحالف للعرشية.
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3.1 إجراءات لدعم عقد األمم املتحدة لعلوم املحيطات من أجل التنمية املستدامة )2021-2030( من قبل املؤسسة

لقد تعبأت املؤسسة باكرا من أجل الحفاظ عىل البحار واملحيطات بشكل 

دائم لكونها تتعرض للتدهور بسبب السلوك البرشي )التلوث وأثر التغريات 

املناخية...( وخاصة يف السواحل. ومن أجل احتواء هذا الخطر الذي يهدد 

منظومة املحيطات، وجهت الجمعية العامة لألمم املتحدة نداء من أجل ترسيع 

املعرفة الخاصة باملحيطات والعمل عىل تبادلها.  

عقد األمم املتحدة لعلوم املحيطات من أجل التنمية املستدامة )2030-2021( 

الذي أطلقته عىل هذا النحو يجمع العلامء واألطراف املعنية من جميع املناحي 

بغرض إنتاج املعرفة العلمية الالزمة التخاذ قرارات سياسية مستنرية من أجل 

محيط منتج ومرن ومستدام. وسيوفر العقد معلومات يف الوقت الحقيقي عن 

حالة املحيطات ويضع سيناريوهات ملسار مستدام.

تعبأت مؤسسة محمد السادس لحامية البيئة لإلعالن عن العقد يف اململكة 

وتنظيم سلسلة من الندوات عرب اإلنرتنت بالرشاكة مع اللجنة   الحكومية   الدولية  

 لعلوم   املحيطات )IOC( التابعة لليونسكو. وسيتم تنظيمها عرب اإلنرتنت يف مركز 

الحسن الثاين الدويل للتكوين يف البيئة حيث ستعرض األهداف االسرتاتيجية 

واملجتمعية السبعة للعق املذكور.

وقد نُظمت الندوة األوىل عرب اإلنرتنت يف 28 يونيو 2021 حول موضوع 

»املحيطات يف متناول الجميع«. ومن خالل هذه الندوة عرب اإلنرتنت، متكنت 

املؤسسة من حشد رشكائها ودمجهم يف عقد علوم املحيطات عىل املستوى 

املحيل واإلقليمي والوطني، بالتواصل مع الجهات الفاعلة يف هذا املجال.

ومن ثم، فقد اتصلت الجهات الفاعلة من املؤسسات والقطاع الخاص باملجتمع 

العلمي )األكادمييني والباحثني( للنظر يف مساهمتهم املشرتكة يف عقد علوم 

املحيطات.

ومن ناحية أخرى، اتخذت املؤسسة ومركز الحسن الثاين الدويل للتكوين يف 

البيئة كل التدابري الرامية إىل نرش املعرفة العلمية األساسية حول املحيطات لدى 

األجيال الشابة.
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الجزء الثاني
 عمـليــة شواطــئ 
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1. املقدمة 

2. تنظيم ورشة عمل لرشكاء »شواطئ خاصة 2021« 

الكثري من التلوث البالستييك

أدت جائحة كوفيد 19 هذه السنة إىل تفاقم مشكلة التلوث بسبب االستخدام 

املتزايد للبالستيك: وذلك بسبب عدم رمي األقنعة ومعدات الحامية الشخصية 

والتعبئة ذات االستخدام الواحد يف األماكن املناسبة. وقد ازداد حجم النفايات 

بشكل أكرب حيث تم إيقاف العديد من أنشطة إعادة التدوير مؤقتًا بسبب 

املخاطر الصحية التي يشكلها الوباء. وكان من املستحيل هذا العام الهروب من 

صور النفايات البالستيكية التي تغزو املحيطات وتهدد الحياة البحرية وتلوث 

الشواطئ. لذلك جددت املؤسسة يف الوقت املناسب عمليتها بحر بدون بالستيك، 

والتي مل يكن من املمكن تنظيمها سنة 2020 نظرًا للسياق الصحي الذي يحظر 

جميع التجمعات.

عودة تدريجية إىل الوضع الطبيعي

يف صيف هذه السنة 2021، تم فتح كل شواطئ الربنامج »شواطئ نظيفة« لزوار 

الصيف، وال تزال اإلجراءات الصحية للتباعد االجتامعي، والسلوكات االحرتازية، 

وارتداء األقنعة يف هذه املواقع مطلوبة. وقد نظمت الجامعات املحلية الساحلية 

املسؤولة عن إدارة الشواطئ نفسها، وفًقا لتوصيات دليل إدارة واستخدام 

الشواطئ الذي نرشته املؤسسة بالتعاون مع املديرية العامة للجامعات الرتابية. 

و يف هذه السنة، نفذ الرشكاء االقتصاديون وجمعيات املجتمع املدين اإلقليمية 

حمالت تثقيفية وتوعوية حضورية والتي مل تنظم خالل صيف السنة املاضية 

بسبب جائحة كوفيد19. وتعد هذه الحمالت عن طريق التثقيف والتوعية 

أفضل وسيلة للحد من التلوث البحري، ألن عمليات التنظيف كانت محدودة 

بسبب الجائحة. كام عززت املؤسسة تعبئة املواطنني هذا الصيف يف إطار 

اسرتاتيجية »بحار ومحيطات«، من خالل إطالق حملة التواصل عىل الشبكات 

االجتامعية. كام أن بحر بدون بالستيك أنشأت صفحتها الخاصة يف مواقع 

أنستغرام Instagram وفيسبوك Facebook التي يتصفحها الشباب املغريب.

نظمت املؤسسة سنة 2020 ورشة عمل تقنية يف بداية الحملة لرشكاء برنامج 

»شواطئ نظيفة«. وقد شكلت هذه الورشة التنسيقية فرصة من أجل الحوار 

والتفكري الجامعي. كام مكنت بشكل مشرتك من تحديد رشوط عملية بحر 

بدون بالستيك التي اقرتحت املؤسسة تجديدها يف عام 2021 عىل مدى 3 أشهر، 

بدًءا من 15 يونيو إىل 15 سبتمرب مع رشكائها. وساعدت ورشة العمل أيًضا عىل 

تعزيز الدعم والتعبئة امللموسة والفعالة لجميع الرشكاء حول هذه العملية 

واسعة النطاق، والتي تكتيس معنى خاًصا يف اسرتاتيجية »بحار ومحيطات« 

للمؤسسة. كام أتاحت عىل وجه الخصوص، االتفاق عىل تعريف واضح لألهداف 

املشرتكة، وطريقة االشتغال وتحديد أدوات ُمكيَّفة للسامح بصياغة فعالة 

لإلجراءات املختلفة املتوخاة طوال موسم الصيف 2021. وهكذا فقد تناول 

برنامج ورشة العمل ما ييل:

 الهيكلة العامة للعملية )التخطيط ، اآلثار املتوقعة ، مؤرشات -

 النجاح ، إلخ( ؛

 طريقة االشتغال ، للسامح بتزامن العمليات والتنسيق األمثل -

 لجميع األطراف املعنية؛

 تبادل املقرتحات ما بني الرشكاء بشأن التوعية والرتبية البيئية  -

وأساليب إدارة الشواطئ يف السياق الصحي لفريوس كوفيد19 ؛

آليات إعادة تدوير واسرتجاع املخلفات البالستيكية. -
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3. عملية بحر بدون بالستيك  

لقد تحققت بالفعل قفزة سنة 2019 وذلك من خالل منح أنفسنا بشكل 

جامعي وسائل للعمل الطموح، املتزامن بشكل أحسن ناهيك عن كونه أفضل 

تجهيزًا وتنسيًقا أيضا.

رضورة تحقيق التزامن األفضل للعمليات، ألن تعدد الجامهري املستهدفة، 

وتفعيل قنوات االتصال، والعمليات املنفذة، وتعبئة الرشكاء يتطلب االتفاق 

عىل تحديد األهداف املشرتكة، إلعطاء معنى أكرب، و«االرتباط«، وإبراز العمل 

الجامعي، مع الحد من مخاطر التشتت. إنها أيًضا مسألة تحديد أوجه القصور 

املحتملة بشكل أفضل )عىل سبيل املثال إذا تم متثيل أنواع معينة من العمليات 

بشكل مفرط مقارنة بعمليات أخرى( وذلك بهدف توجيه العمل الذي يقوم به 

الرشكاء عىل أفضل وجه ممكن، مع احرتام قيودهم وسياقات التدخل الخاصة.

مجهزة بشكل أفضل ، ألن التعقيد الذي تتسم به جميع االتصاالت املتعلقة 

باملحيطات والبالستيك ، بجميع أبعادها العلمية واالجتامعية واالقتصادية ، 

تجعل من الرضوري توحيد محتوى معني وتحديد أمناط العمليات بوضوح 

وإنشاء أدوات مشرتكة. ما من شك أن من شأن كل هذا تيسري عمل الرشكاء 

املنخرطني يف عمليات االتصال، وضامن الفهم األمثل ومتلك الرسائل الرئيسية من 

قبل جميع الفآت املستهدفة.

تنسيق أفضل، ألن تنفيذ حملة وطنية واسعة النطاق يتطلب جهوًدا جامعية 

فيام يتعلق بالحكامة والتخطيط واإلدارة والتغذية الراجعة للمؤرشات الرئيسية 

، وكذلك االستفادة من التغذية املرتدة من أجل تعميم أفضل املامرسات. كام أن 

التنسيق يفرض أيًضا حاجة خاصة إىل التحكيم ودعم القرار، لتشجيع التخصيص 

األمثل للموارد املعبئة يف إطار الحملة.

حول هذه املحاور الثالثة، قامت املؤسسة ببناء دورها كمسري، لخلق تأثري غري 

مبارش وتعبئة جميع الرشكاء، لخدمة املصلحة العامة.

استندت عملية بحر بدون بالستيك 2021 إىل ثالث ركائز رئيسية:

• هدف ذو أولوية : الشباب	

• هدف واحد : القضاء عىل التلوث البالستييك	

• ناقل ذو أولوية : الوسيط الرقمي	

لقد تم تحويل هذه الركائز إىل تحديات ومؤرشات ملموسة، وقد قامت جميع 

األطراف املعنية بتوحيد الجهود لتحقيقها:

• تم تعبئة مليون شاب وشابة خالل فرتة الصيف	

• تم اتخاذ 10000 عملية مبشاركة الشباب	

• متت إزاحة 700 طن من البالستيك أقل عىل الشواطئ املكفولة	

حافظت املؤسسة سنة 2020 عىل النهج الذي بدأته سنة 2019، والذي تم وضعه تحت عالمة االبتكار، من حيث التنظيم واإلدارة وكذلك من حيث االتصال. كام قامت املؤسسة 

بتكييف طريقة عملها مع السياق الذي أوجده الوباء، من خالل القيام بعمليات قصد:

إعداد•أدوات•ومواد•إعالمية•لدعم•الرشكاء•يف•هذا•املجال•)إصدار•دليل•إدارة•الشواطئ•يف•سياق•وباء•كوفيد•19(؛ •	

ANABOUNDIF رقمنه عمليات التحسيس والرتبية البيئية بوصفها عىل منصة » أنا بونظيف« •	

تحسني•معارف•األطراف•املعنية•من•خالل•تنظيم•ندوات•موضوعاتية•عرب•اإلنرتنت •	
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Facebook فيسبوك

64
صورة

81
رسالة

شخص تم االتصال 
بهم

17,7
مليون

شاهدوا رشيط الفيديو

1,28
مليون 

مشرتك 

50 926
رشيط فيديو 

17

يف إطار هذه الحملة الثانية لعملية بحر بدون بالستيك، أرادت املؤسسة اتخاد 

خطوة جديدة من خالل دمجها يف االقتصاد الدائري. 

يهتم اقتصاد البالستيك الجديد بالدورة الكاملة، من استخراج النفط وإنتاجه 

واستخدامه وإعادة تدويره وعودته إىل االقتصاد كامدة خام ثانوية.

لذلك أرادت املؤسسة الرشوع يف عمليات إلعادة تدوير واستعادة النفايات 

البالستيكية التي تم جمعها من الشواطئ وتم إنشاء مؤرش رابع ملراقبتها يتمثل 

يف النسبة املئوية للنفايات البالستيكية املعاد تدويرها.

1.4 االتصال الرقمي

تم تنفيذ أنشطة الرتبية والتوعية البيئية هذا العام حضوريًا، مع احرتام التدابري 

االحرتازية. كام تم استخدام القنوات الرقمية يف جهود التوعية والتثقيف البيئي 

 Facebook هذه. صفحات الفيسبوك وهكذا تم إنشاء صفحات فيسبوك

وإنستغرام Instagram ومتت تزويدها مبحتويات تستهدف التحسيس والرتبية 

البيئية ومقاطع الفيديو واملامرسات الجيدة التي نرشها رشكاء برنامج شواطئ 

نظيفة.

وقد كانت نتائج هذا االتصال الرقمي عديدة.

4. نتائج بحر بدون بالستيك 
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Instagram إنستغرام

73
رسالة

14
حكاية صورة منشورة 

55
رشيط فيديو 

18
 شخص تم 

االتصال بهم 

2,33
مليون Likes أعجبني

111 641

2.4 العمليات االجرائية: تقييم التحديات األربعة

من البالستيك يف 66 شاطئ 
مبعدل 8 طن من البالستيك يف 
كل شاطئ. وهو ما يعني أن 

 الكمية املزاحة ارتفعت 
إىل 35,6 طن مقارنة بحصيلة 

عملية بحر بدون بالستيك للسنة 
املاضية )%7,2+(.

التحدي 1

521,46
طن

تحسيس تهم التلوث البالستييك 
والتنظيف واألنشطة املرحة )ورشة، 

تنشيط ...(. ومن ثم فقد ارتفع 
عدد األنشطة مقارنة بعملية بحر 

بدون بالستيك للسنة املاضية 
بنسبة 24,35% أي ما يعادل 

12062 عملية إضافية.

61 593
عملية 

التحدي 2

متت تعبئتهم 
)29%+( مقارنة 

بعملية بحر 
بدون بالستيك 
للسنة املاضية(.

1 804 260
شاب 

التحدي 3

هي نسبة ارتفاع 
تدوير النفايات 
املجمعة، وهي 
نتيجة جيدة 
بالنظر لهذه 
التجربة األوىل.

38 %

التحدي 4

 أطلق ٪97 من الرشكاء عمليات عىل أرض الواقع 

ملواجهة التحديات الثالثة، مام أدى إىل نتائج جيدة.
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عملية بحر بدون بالستيك تنخرط يف االقتصاد الدائري

عبأت املؤسسة رشكاء إلخالء ونقل وإعادة تدوير النفايات التي تم جمعها 

من الشواطئ يف إطار عملية بحر بدون بالستيك.

9 رشكات خاصة إلعادة التدوير

• 3 رشكات أعضاء يف »التحالف من أجل تثمني النفايات COVAD وهي: 	

 Serp Recyclage و Casa Fiber Famacolour 

.Kilimanjaro و

• 	 Mecomar و Ozone :6 رشكات عبأت من لدن الرشكاء وهي 

و Usine Lafarge و Promotic و Majdi Son SARL و Macarpa و 

.Holcim

8 جمعيات
شاركت مثاين جمعيات يف عمليات جمع النفايات وإعادة تدويرها 

واستعادتها وهي:

• اإلنسان والبيئة	

• جمعية بسمة 	

• اتحاد صفر نفايات	

• جمعية املنتدى	

• مؤسسة مراكش آسفي اإلقليمية لتغري املناخ	

• جمعية عبري السبيل	

• جمعية املشاركة	

• جمعية الساحل للتنمية والثقافة	

3 تعاونيات

شاركت ثالث جمعيات تعاونية يف إعادة تدوير واستعادة النفايات وهي:

• تعاونية املحيط الحيوي لفرز وإعادة تدوير النفايات	

• تعاونية عني بني مزاال لفرز النفايات واسرتدادها )الفنيدق(	

• تعاونية أنفاس الجديدة	

ارتبط برنامج التعويض الطوعي للكربون بالتخلص من النفايات البالستيكية 

)CVC( وقد بدأ بعمليات تجريبية مع جمعيات الغوص املحلية، والتي تنشط 

أيًضا يف جوائز لال حسناء الساحلية املستدامة. وقد تم تنفيذ هذه األعامل يف 

عدة مواقع:

• بحرية مارشيكا يف الناظور،	

• شاطئ الريفيني يف املضيق الفنيدق،	

• شاطئ سابليت باملحمدية، 	

• شاطئ الحوزية بالجديدة،	

• شاطئ مسافر بالداخلة،	

• مارينا أيب رقراق بسال.	

تم تنفيذ هذا العمل باالشرتاك بني املؤسسة ووزارة الرتبية الوطنية والتكوين 

املهني والتعليم العايل والبحث العلمي واملكتب الوطني للكهرباء بالرشاكة مع 

جمعية الغواصني »أبطال الفنيدق« وجمعية املرجان للغوص والرياضات املائية.

وقد نظمت أوراش موضوعاتية حول حامية البيئات البحرية وأخرى حول جودة 

مياه االستحامم قام بتنشيطها فرع املياه التابع للمكتب الوطني للكهرباء.

استفاد من هذه األنشطة 209 تلميذ صديق للبيئة وشباب مراسلني من أجل 

البيئة و60 طالًبا ينتمون إىل شبكة الجامعات األفريقية الخرضاء كام أنهم تلقوا 

دروسهم األوىل يف الغوص.

متت تعبئة 70 غواًصا محرتًفا يف نفس الوقت إلزالة النفايات البالستيكية من قاع 

البحر.

3.4 عملية االنسان - املحيط 
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الجديدة
شاطئ الحوزية

الداخلة 
شاطئ مسافر

فنيدق
شاطئ ريفي� الناظور

 بح�ة مارتشيكا

سال
مارينا أ� رقراق

املحمدية
شواطئ صابليط 

عملية االنسان / املحيط

209 70

التاريخ: 11يوليوز 2021

تالميذ أصدقاء البيئة وشباب مراسلني:22

الجامعيون:7

مؤطرون من وزارة الرتبية الوطنية:11

جمعية الغواصني:17/ املرجان

ممثلو جمعية اآلباء:1

التاريخ: 27 يونيو 2021

تالميذ أصدقاء البيئة وشباب مراسلني:40

الجامعيون:10

مؤطرون من وزارة الرتبية الوطنية:13

جمعية الغواصني:25 أبطال الفنيدق

ممثلو جمعية اآلباء:2

التاريخ: 26 يونيو 2021

تالميذ أصدقاء البيئة وشباب مراسلني:40

الجامعيون:10

مؤطرون من وزارة الرتبية الوطنية:11

جمعية الغواصني:16/ املرجان

ممثلو جمعية اآلباء:2

التاريخ: 7 يوليوز 2021

تالميذ أصدقاء البيئة وشباب مراسلني:20

الجامعيون:23

مؤطرون من وزارة الرتبية الوطنية:10

جمعية الغواصني:2/ املرجان

ممثلو جمعية اآلباء:1

التاريخ: 5 يوليوز 2021

تالميذ أصدقاء البيئة وشباب مراسلني:20

الجامعيون:23

مؤطرون من وزارة الرتبية الوطنية:10

جمعية الغواصني:2/ املرجان

ممثلو جمعية اآلباء:1

التاريخ: 24 يوليوز 2021

تالميذ أصدقاء البيئة وشباب مراسلني:47

الجامعيون:0

مؤطرون من وزارة الرتبية الوطنية:18

جمعية الغواصني:8/ املرجان

ممثلو جمعية اآلباء:1

غواص
 متت تعبئة 

تلميذ صديق للبيئة 
وشباب مراسلني من 

أجل البيئة
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الجزء الـــثـالــث 
اللــواء األزرق 2021
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خالل صيف سنة 2021 منحت كل من مؤسسة محمد السادس للبيئة واملؤسسة 

الدولية للرتبية البيئية اللواء األزرق  ل 27 شاطًئا و ميناء ترفيهيا.

 أي بزيادة شاطئ واحد مقارنة بالسنة املاضية: وقد واصلت البلديات املسؤولة 

عن الشواطئ املصنفة جهودها عىل الرغم من الوضع الصحي الصعب بسبب 

وباء كوفيد 19 يف صيف سنة 2020.

إن هذه العالمة الدولية ال تتطلب جودة عالية ملياه االستحامم فحسب، بل إنها 

تهتم أيًضا بالسالمة وتهيئة الشواطئ والشواطئ الخلفية والوعي البيئي.

تؤدي عالمة اللواء األزرق إىل تحسني إدارة الشواطئ وإعداد الجامعات املحلية 

املسؤولة عنها لبذل جهود تنظيمية إضافية.

يف سنة 2020، أصدرت املؤسسة دليالً إلدارة الشواطئ لفائدة الجامعات يف 

سياق تفيش الجائحة، حيث عملت هذه األخرية عىل احرتام توصياتها، املتعلقة 

بالتباعد االجتامعي، والتدابري االحرتازية أو حتى توزيع هالم الفحم املايئ، يف 

الشواطئ املفتوحة للسباحة.

وقد دعمت املؤسسة الجامعات الرتابية بأدوات التدريب أو اإلدارة، بحيث 

تقدم وتوفر للمصطافني، بدعم من املديرية العامة للجامعات الرتابية، واملصالح 

الوزارية املعنية والرشكاء االقتصاديني، فضاء آمنا ومريحا لهم. وتتكفل الجامعات 

املصنفة بالتسيري الكيل للشواطئ التابعة لدائرتها الرتابية من حيث الصيانة 

والنظافة والتجهيزات والسالمة والتكوين والتحسيس والولوج.

وقد تم تتويج ميناء ترفيهي واحد باللواء األزرق، وهو املحطة السياحية 

للسعيدية. وامليناء الرتفيهي املصنف عبارة عن مكان تحظي فيه حامية البيئة 

والبيئة البحرية باألولوية. ومن ثم فبإمكان القوارب الوصول إىل مناطق التجديد 

دون أي ترصيف يف البيئة الطبيعية لوجود أنظمة استعادة مياه النفايات 

الخاصة. وكام هو الحال بالنسبة للجامعات املحلية، فإن موانئ الرتفيه املصنفة 

لواء أزرق تقرتح أنشطة بيئية لتوعية رواد املراكب والزائرين بهشاشة البيئة.

ومنذ سنة 2002، فإن املؤسسة متنح عالمة اللواء األزرق الدولية التي أنشأتها 

املؤسسة الدولية للرتبية البيئية. حيث يتم رفعه عىل 4743 شاطئًا ومارينا 

يف 47 دولة يف أوروبا وإفريقيا وأمريكا أو منطقة البحر الكاريبي أو املحيط 

الهادئ. وهكذا يتم كل سنة، بعد إعداد طويل وتقييم من قبل الربنامج، منحه 

للجامعات املحلية الساحلية املسؤولة عن إدارة الشواطئ.
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   27 شاطًئا وميناء ترفيهي تم تصنيفهم ومنحهم عالمة اللواء األزرق لصيف 2021

الداليا

المضيق
بقاسم
أشقار

الصخيرات

الحوزية

كاب بدوزة
آسفي

الصويرية القديمة
الصويرة

اكلو سيدي موسى

فم الواد

مسافر(الداخلة)

ام لبوير

سيدي إفني

إيمين توركا

ميناء ترفيهي

السعيدية المحطة السياحية  

أركمان

واد الو

ريفيين

واد المرسى

بوزنيقة
عين الذئاب الملحقة

شاطئ األمم

سيدي رحال

سيدي عابد

السعيدية 

اللواء األزرق 2021
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27
شاطئا  
 مصنفا 

سنة 2021  

40
شاطئا

 مرشحا 

1
ميناء 

ترفيهيا  

باملغرب 
منذ  سنة 

2002

47
بلد 

شاطئا 
مصنفا

 يف العامل 

4 743 حضور 
العالمة يف 



الجزء الـرابــع 
حصيلة شواطئ نظيفة
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لقد متكنت املؤسسة ورشكائها، من القيام سنويا باألنشطة التالية: 

مراقبة جودة مياه االستحامم، -

السالمة والتغطية الصحية، -

التهيئة والتسيري،  -

التحسيس والرتبية البيئية. -

-1 جودة مياه االستحامم 

يتم تنظيم مراقبة جودة مياه االستحامم من قبل املخترب الوطني للدراسات 

ومراقبة التلوث التابع لوزارة الطاقة واملناجم والبيئة - إدارة البيئة. ويتم تنفيذه 

بتعاون مع املخترب العمومي للتجارب والدراسات ومركز دراسات وأبحاث البيئة 

والتلوث التابع له.

وقد ارتفع عدد الشواطئ التي يتم رصد مياه االستحامم فيها من 79 سنة 2002 

إىل 175 سنة 2020، يف 9 مناطق ساحلية.

)QEB( NM 03.7 1995(  أ -مراقبة جودة مياه االستحامم وفًقا للمعيار

تتم مراقبة مياه االستحامم عىل الشواطئ من شهر ماي إىل شتنرب، مع حملتني 

ألخذ العينات والتحليل شهريًا. يتم اختيار مواقع املراقبة وفًقا لحجم عدد الزوار 

وطبيعة األماكن )التضاريس، شكل الشاطئ، إلخ( ومخاطر التلوث )ترصيف 

مياه الرصف الصحي، مصبات األنهار، املوانئ، إلخ(.

وتتوفر املؤسسات املذكورة من أجل القيام مبهامها عىل وسائل جيدة األداء من 

بينها عىل الخصوص وحدات التحليل املتنقلة التي تسمح لهم بالعمل يف عني 

أ - مراقبة جودة مياه االستحامم والرمال

املكان بجميع الشواطئ، بغض النظر عن موقعها الجغرايف.

 NM 03.7 199 ويتم إجراء تقييم وتصنيف مياه االستحامم وفًقا للمعيار

املتعلق بإدارة جودة مياه االستحامم.

ومن بني 461 محطة ألخذ العينات، كان لدى 425 فقط منها عدد كاٍف من 

العينات لتصنيفها. وبالتايل، تم اإلعالن عن 370 محطة )أي ٪87.06( بجودة 

NM.03.7.199 ميكروبيولوجية وفًقا ملتطلبات املعيار

أما املحطات الـ 55 التي أعلنت غري صالحة لالستحامم، أي ٪12.94، فإنها تخضع 

لتأثري ترصيف مياه الرصف الصحي أو التدفقات القادمة من األنهار، إىل جانب 

عدم كفاية البنية التحتية للنظافة فيها.

ب -مراقبة جودة رمال الشاطئ

يتم أيًضا تنظيم مراقبة جودة رمال الشواطئ من قبل املخترب الوطني لدراسات 

ومراقبة التلوث التابع إلدارة البيئة يف وزارة الطاقة واملعادن والبيئة. ويتم 

تنفيذه بتعاون مع املخترب العمومي للتجارب والدراسات ومركز دراسات وأبحاث 

البيئة والتلوث.

وقد أضاف قطاع البيئة هذا العام تصنيًفا للقاممة البحرية يف الشواطئ إىل 

عمليات البحث املعتادة عن املواد الكيميائية أو الفطريات التي ميكن أن تصيب 

املصطافني.

وهكذا متت مراقبة 60 شاطئًا موزعة عىل 9 مناطق ساحلية، مبا يف ذلك 23 

شاطئًا عىل ساحل البحر األبيض املتوسط و37 شاطئًا عىل ساحل املحيط 

األطليس.

2 تم تطبيق هذا املعيار بشكل تدريجي منذ سنة 2014 إىل أن تم تعميمه سنة 2019 ليشمل كافة الشواطئ التي تستجيب ملعايري 

التصنيف. وهو يتمثل يف إرساء تدبري وقايئ يستند إىل تصنيف مياه االستحامم وتحديد جوانب الهشاشة باعتبارها أدوات مساعدة عىل اتخاذ 

القرار، يك تسمح
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عىل املستوى الوطني، تتصدر الفئات الفرعية: »أعقاب السجائر ومرشحاتها« و 

»األغطية واألغطية البالستيكية« و »رقائق البطاطس / الحلوى / أغلفة أعواد 

الحلوى« ترتيب أفضل 10 فئات فرعية للنفايات، وهي متثل وحدها 60.7٪ من 

مجموع النفايات املجمعة.

الجودة الكيميائية للرمل:

تم الكشف عن معادن ثقيلة دون تجاوز العتبات املرجعية.

بالنسبة للهيدروكربونات، مل يتم تسجيل أي تلوث.

الجودة الفطرية للرمل:

أتاحت النتائج التي تم الحصول عليها خالل حملتي املراقبة الكشف عن وجود:

• الفطريات الجلدية من نوع Trichophyton Rubum بشاطئ الحوزية 	

املحطة S1 وذلك خالل الحملة الثانية )خريف 2020(.

• 	 Chrysosporium Keratinophylum , Alternaria Sp ,( الفطريات

Penicillium )Sp  يف ٪52 من املحطات التي تم رصدها خالل الحملتني ، 

ولكنها ليست مسببة لألمراض، باستثناء األشخاص املصابني بالحساسية. 

ج – صياغة مالمح هشاشة مياه االستحامم

يعترب ملمح هشاشة مياه االستحامم أحد األدوات األساسية املساعدة يف تحديد 

مصادر التلوث التي من املحتمل أن يكون لها تأثري عىل جودة مياه االستحامم 

وعىل صحة املستحمني وبلورة، يف حالة تحديد مخاطر التلوث، تدابري التسيري 

التي يتعني اتخاذها لضامن الحامية الصحية للمصطافني واإلجراءات التي تهدف 

إىل القضاء عىل مصادر التلوث هذه. وقد بدأ تطوير هذه املالمح سنة2013. 

.NM.03.7.199 وهي تتبع اآلن املعيار املغريب

تم إنجاز 161 ملمحا فيام بني سنوات 2013 و2020 من ضمنها 26 التي تم 

تحيينها كام ينص عىل ذلك املعيار املذكور.

د – اإلعالم للعموم

وفقا للامدة 35 من القانون 12-81 املتعلق بالساحل واملعيار املغريب 

NM.7.03.199 بشأن إدارة جودة مياه االستحامم، يقوم قطاع البيئة بإبالغ 

الجمهور مبدى جودة مياه االستحامم عرب القنوات التالية:

 موقع املخترب الوطني للدراسات ومراقبة التلوث :  -

https://labo.environnement.gov.ma

 توفري إمكانية تنزيل الرسائل اإلخبارية من QEB لفائدة الجامعات  -

والعامالت كل أسبوعني طوال موسم الصيف )املنطقة الرشيكة(.

- . iPhone و Android نسخة »i plages« ميكن للجميع تنزيل تطبيق

17,9%
86,3%

 35,1%

17,5%

������ ��������
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1 440
عوامة للنجاة يف 

شكل أنبوب 

309
 سرتات
 للنجاة

120
مركزا

 للمراقبة املدنية

مواد ومعدات اإلنقاذ

146
من الحوامل

52
دراجة نارية بحرية 

)جيت سيك(

56
زورق

 قابل للنفخ
 )زودياك(

242
برج للمراقبة

15
دراجة رباعية الدفع 

67
زوج من 
املناظري 

16
سيارة إسعاف

1 132
زوج من 
الزعانف 

39
مظلة 

-1 سالمة السباحني  

قامت املؤسسة ورشكاؤها خالل سنة 2021 بالعديد من اإلجراءات لتعزيز سالمة 

السباحني وتنظيم األنشطة البحرية عىل الشواطئ.

1.1 تعزيز سالمة السباحني

تنخرط املديرية العامة للوقاية املدنية، وهي عضو يف اللجنة الوطنية للشواطئ 

النظيفة، كل عام يف عمليات تحسني املصطافني. فقد جندت سنة 2021: 

3243 سباحا منقًذا موسميًا تحت إرشاف 204 من أساتذة السباحة املحرتفني. 

كام أن املديرية العامة للوقاية املدنية قامت بتوفري موارد ومعدات اإلنقاذ 

والطوارئ يف امليدان )انظر الجدول أدناه(.

ولتحسني ظروف عمل السباحني املنقذين املوسميني، قامت املديرية املذكورة 

بالتعاون مع املديرية العامة للجامعات الرتابية بالحصول عىل تأمني يغطي 

شهري غشت وشتنرب.

ومع مراعاة للسياق الصحي، تم اتخاذ إجراءات محددة عىل مستوى الشواطئ، 

وال سيام:

إجراء اختبارات للكشف عن فريوس كورونا للسباحني املنقذين املوسميني 

وأساتذة السباحة املحرتفني؛

توزيع أقنعة الحامية الشخصية؛ -

توزيع املعقم الكحويل؛ -

تنظيف وتطهري معدات الطوارئ واإلنقاذ؛ -

القيام بحمالت توعية يف مواجهة كوفيد - 19؛ -

املوارد البرشية واملعدات؛ -

ب - السالمة  

املوارد البرشية واملادية لإلنقاذ التي وضعتها الحامية املدنية عىل مستوى 

الشاطئ سنة 2020.

أ- املوارد البرشية )انظر الشكل 5(

ب- مواد ومعدات اإلنقاذ

املوارد البرشية 

204
أساتذة

 السباحة 
املحرتفني

3 243
سباحا 
منقًذا 

موسميًا 

تدعم إدارة املوانئ واملجال البحري العمومي بوزارة التجهيز والنقل 

واللوجستيك واملياه برنامج الشواطئ النظيفة من خالل وضع نظام العالمات يف 

الشواطئ املفتوحة للسباحة.

 وهكذا فقد تم وضع العالمات 

يف 121 شاطًئا سنة 2021، موزعة حسب املقاطعات يف الجدول أدناه:

تقرير شواطئ نظيفة 2021 

20



العيون

الداخلة

طان طان

كلميم

سيدي   إفني

تزنيت

أكادير

شتوكة إنزكان

الصويرة

تطوان
طنجة

آسفي

الجديدة

العرائش

القنيطرة

شفشاون
الحسيمة الناظور

السعيدية

الرباط

املحمدية
بن سلي�ن

 الجديدة - الحوزية - موالي الدار البيضاء
عبد الله - سيدي عبد ، مريزكا ، 

سيدي بلخري ، لحرويرة ، الشاطئ بني 
منتجع مازاكان السياحي والجولف - 

سيدي بوزيد- الوليدية

ريفييان - الرأس األسود 1 - الرأس 
األسود 2 - أملينا - املضيق - إس مارينا 

سمري - كابيال - رستنغا الجنوب - 
تريبرتاس - بنيونش - سيدي عبد السالم 

- أزال - قاع أمجري - مترابط - مترنوت 
- أوشتان- مرتيل - سانيا توريس - واد 

الو - أمسا

أكادير - تغازوت - أغرود 1 - أغرود 
2 - عبودة كم 25 - إميي وادار الكيلو 26 
- أورير كم 17 - إميوران - أنزا - إمسوان 

الجنوبية - شامل إمسوان - تيهوارين

طامريس 1 )دار بوعزة(

الشاطئ األبيض

أغلو - سيدي بولفدايل

فم الواد

فوم لبوير- لخرية 
- تروك - املسافر

آسفي - صويرية القدمية - 
سيدي كرام ضيف

الوطية

كاسامار

 الرباط - سال - شاطئ األمم - الصخريات - سيدي عابد - متارة

ميامي - قرية أكامن - راس املاء

السعيدية - السعيدية املتوسط- 
السعيدية املحطة السياحية

بوزنيقة - دافيد السنوبر - رشاط 
بوزنيقة - الدهومي

تفنيت - سيدي أواساي - سيدي طوال - سيدي رباط

سيدي إفني - لجزيرة - متحروشت - 
سيدي أوايف - إميينتورقة - فتايس

السطيحات - تاركة- قاع ارساس، 
أمتار- شامعلة - زمانة - الجبهة

كاال بونيتا - كيامدو - صفيحة - 
السواين - تاال يوسف-، باديس 

- توريس - كاال إيريس - إسيل ، 
ماتريو - الصابدية - إزدي أوملود

ميامي - رأس الرمل )جانب السد الشاميل( - جانب شاطئ رأس الرمل الخطري )بيليغروسا( - واد دالية

املهدية - موالي بوسلهام - 
سيدي بوغابة

املحمدية- سالبيط

سيدي رحال

121
 شاطئ يتوفر 
عىل العالمات 

طنجة ، ماالباطا ، أشاقر ، األمرياالت ، سيدي قنقوش 
1 - سيدي قنقوش 2 - قرص مجاز - واد عليان - داليا 

- واد املرىس - أصيلة ، بريش

دريوش

الصويرة - سيدي كاويك - جنوب 
شاطئ آسفي - شاطئ ديابات

شواطئ  تـتوفر على 
العالمات في 2021
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التغطية الصحية

52
مركز

 لإلسعافات
 األولية  

358
مراقبة

 ملؤسسات التغذية 

284
من املكلفني

 بالتغطية الصحية
للشواطئ

3 465
حصة

16 254
مستفيد  

تدخال
 لإلسعافات
 األولية 

5 102
عينة

 لتحليل
 مياه الرشب 

768
مراقبة

 للتجهيزات الصحية 
وتعقيم املباين 

815

• سياق خاص  	
تعترب التغطية الصحية للشواطئ عملية مستمرة تقوم بها وزارة الصحة وهو 

جزء من برنامج الشواطئ النظيفة الذي تديره مؤسسة محمد السادس لحامية 

البيئة.

يف كل سنة، تُدعى وفود وزارة الصحة ذات الصلة للقيام بإجراءات صحية 

ونظافة محددة يف الشواطئ.

 ويف صيف هذه السنة 2021 وبسبب الظروف الخاصة التي فرضها وباء

 كوفيد - 19، فقد متت دعوة وزارة الصحة للسنة الثانية عىل التوايل للقيام 

ج - التغطية الصحية

بعملهم تحت إرشاف الوالة وعامل أقاليم اململكة.

وقد دعتهم الدورية التي وجهت لهم يف يونيو 2021 إىل تنسيق اإلجراءات 

التالية:

التغطية الصحية للشواطئ مع الوقاية املدنية والهالل األحمر املغريب . 1

واملكتب الجامعي لحفظ الصحة يف إطار اللجنة اإلقليمية للشواطئ

الوسائل املتاحة للتدخالت يف الشواطئ.. 2

تهيئة أماكن عمل فرق التدخل.. 3

االمتثال لقواعد الحامية الصحية والنظافة لهذا الفريق.. 4

تدخل فريق اإلسعافات األولية املنترش عىل الشاطئ املكون من طبيب أو . 5

ممرضة )عامة أو خاصة( وسائق سيارة إسعاف. أخصايئ طب طوارئ.

)SAMU( تحويالت الحاالت العاجلة مع خدمات املساعدة الطبية . 6

الطارئة حيتام تواجدت إىل املستشفيات املعنية.

وضع جدول زمني لتنظيف وتعقيم املباين واملعدات، وكذلك إجراء . 7

استقبال عىل مستوى فروع اإلسعافات األولية.

تطهري كل من غرف اإلسعافات األولية ومعدات الشاطئ األخرى التي . 8

يجب أن يتم توفريها من قبل فرق مكونة من خرباء حفظ الصحة 

ومندويب وزارة الصحة أو من املكاتب الجامعية لحفظ الصحة.
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• إنجازات سنة 2021	

يلخص الجدول التايل الحصيلة املؤقتة )٪72 من التقارير الواردة( للوسائل 

واملوارد التي تم توظيفها من قبل وزارة الصحة وإنجازات األنشطة املربمجة.

تدعم إدارة املوانئ واملجال البحري العام بوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك 

واملياه برنامج الشواطئ النظيفة يف عمليتني رئيسيتني:

1. وضع الشواطئ رهن إشارة الجامعات 

اعتباًرا من 23 يونيو 2021، يتم وضع الشواطئ رهن إشارة الجامعات عىل النحو 

التايل: )الجدول يف امللحق(

182 اتفاقية موقعة متعلقة بالشواطئ )+ 6 مقارنة سنة 2020( ؛ -

68 اتفاقية متعلقة بالشواطئ مل يتم التوقيع عليها بعد: )- 22 شاطئًا  -

مقارنة بسنة 2020(

 49 اتفاقية موقعة قيد املوافقة )+ 31 شاطئًا مقارنة بسنة 2020( -

توقيع واعتامد 65 اتفاقية )- 3 شواطئ مقارنة بسنة 2020( -

37 رخصة لالحتالل املؤقت للمجال العمومي البحري قيد التوقيع )- 14  -

شاطئًا مقارنة بسنة 2020(

28 رخصة لالحتالل املؤقت للمجال العمومي البحري موقعة )+ 11  -

مساًرا مقارنة بسنة 2020(

وقد واجه توفري الشواطئ للجامعات القيود التالية:

الصعوبات املالية والتقنية لبعض الجامعات فيام يتعلق بتكوين امللفات  -

التقنية الالزمة ملنح رخص االحتالل املؤقت للمجال العمومي البحري 

د - تأهيل وتدبري 

ه - التحسيس والرتبية عىل البيئة والتنمية املستدامة 

وقد شهد صيف سنة 2021 زيادة كبرية يف حاالت اإلصابة بفريوس كورونا حيث 

تم افتتاح العديد من املراكز يف جميع األقاليم أو العامالت لتطعيم السكان مام 

أثر عىل نرش املهنيني الصحيني بغرض القيام بالتغطية الصحية يف الشواطئ.

)تصاميم مواقع الشواطئ، تصميم مفصل يحدد املنطقة التي ستؤخذ يف 

االعتبار لحساب الرسوم ، وما إىل ذلك( ؛

الصعوبات املالية والتقنية املتعلقة بإنجاز خطة استعامل وتدبري  -

الشواطئ؛

تعترب بعض الجامعات أن متكينها من بعض الشواطئ التي ال تعرف إقباال  -

كبريا غري مربح بالنسبة لها وبالتايل فهي تطالب باإلعفاء من الرسوم ؛

بعض الجامعات الحرضية التي مل تتابع توقيع االتفاقيات، مبا يف ذلك  -

التي تعرف شواطئها إقباال كبريا يف الوسط الحرضي ؛

تطالب بعض الجامعات بتوسيع مجال االتفاقية لتشمل موقف السيارات  -

والطريق الساحيل ؛

بعض الجامعات تجعل توقيع االتفاقية مرشوطا بإنهاء الرتاخيص  -

الحالية؛

قامت الجامعات التابعة ملنطقة تطوان - املضيق باالستالء عىل الشواطئ  -

التابعة لها رافضة دفع الرسوم بسبب نقص املوارد املالية ؛

2. توفري الشواطئ للجامعات:

هناك حاليا 64 خطة الستعامل وتدبري الشواطئ، 44 منها قامت بإعدادها وزارة 

التجهيز والنقل واللوجستيك واملاء و20 قامت بإعدادها الجامعات.

غري أن 22 خطة هي التي تم اعتامدها من قبل اللجنة اإلقليمية للشواطئ. 

إن التحسيس والرتبية عىل البيئة والتنمية املستدامة رضوريان لدعم جهود 

الرشكاء يف الشواطئ. وهذا فقد أمكن القيام هذه السنة، باالعتامد عىل أكرث من 

ثالثني جمعية محلية، برفع الوعي بني املصطافني وخاصة الشباب منهم طوال 

فصل الصيف. لقد استجاب الرشكاء االقتصاديون والجمعيات املحلية إىل حد 

كبري للنداء الذي أطلقته املؤسسة، والتي جعلت من مكافحة التلوث البحري، 

وخاصة البالستيك، أحد قضاياها الرئيسية. وهكذا فقد تم الرشوع يف 61,593 

نشاطًا ميدانًيا، مام أتاح تعبئة 1,804,260 شابًا.

وبسبب القيود التي تم وضعها من قبل السلطات املحلية والسياق الصحي، 

مل يتم تنفيذ أنشطة الرتبية البيئية وحمالت التوعية والتخطيط حضوريا يف 

بعض الشواطئ. وللتعويض عن هذا الحظر، أنشأ الرشكاء أجهزة راديو الشاطئ، 

وصمموا ملصقات إىل جانب استخدامهم لبعض الوسائل االفرتاضية. 
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يتم إجراء تقييم الشواطئ عىل أساس العائالت أربع مجموعات من املعايري قصد 

التأهيل للحصول عىل اللواء األزرق:

1 - جودة مياه االستحامم؛

ز - النتائج والتوصيات

و - نظام مراقبة وتقييم الشواطئ 

أدت الزيارات املفاجئة التي قامت بها اللجنة الوطنية للشواطئ يف إطار برنامج 

شواطئ نظيفة 2021 إىل تقييم وطني وإقليمي. وقد سلط الضوء عىل التقدم 

املحرز وكذلك أوجه القصور التي يتعني سدها.

توفر جذاذات التقييم التقني املرفقة بالتقرير املذكور قامئة جرد للشواطئ التي 

تم فتحها للجمهور. وهي تشدد عىل الجهود املبذولة ، وأوجه القصور امللحوظة 

من حيث املعدات، والتسيري، والنظافة والسالمة، وكذا من حيث تنظيم أنشطة 

التوعية والرتبية البيئية والتنمية.

1 النتائج العامة:

مكن تقييم حالة الشواطئ البالغ عددها 106 يف إطار برنامج شواطئ نظيفة 

من تصنيف الشواطئ إىل ثالث مجموعات:

شواطئ اللواء األزرق	•

مل يتم اإلبالغ عن أي مشاكل كبرية يف الشواطئ الحاصلة عىل اللواء األزرق. كام 

تم استيفاء جميع املعايري طوال فرتة الصيف.

وقد تم تشديد الرقابة عىل شواطئ اللواء األزرق هذا العام عىل إثر الرسالة التي 

وجهها وزير الداخلية إىل الوالة والعامل بتاريخ 13 يوليوز 2021

وقد أنشأت مبوجبها لجنة محلية لدى هذه الواليات والعامالت مسؤولة عن 

التتبع واملراقبة اليومية لهذه الشواطئ طوال فرتة الصيف.

وهكذا فإن جميع شواطئ اللواء األزرق البالغ عددها 27 سنة 2021 تحتوي 

عىل مراحيض ودشات ومراكز لإلسعافات األولية. ويتم التنظيف بواسطة رشكات 

خاصة بتكليف من الرشكاء االقتصاديني.

شواطئ تحت الرعاية	•

هذه املجموعة املكونة من 64 شاطئًا لديها رشيك اقتصادي يدعمها.

•  %94 من هذه الشواطئ بها مراحيض ودشات، أي 60 شاطئًا 	

من أصل 64.  

•  80% من الشواطئ بها دشات ؛	

• يتم تنظيف جميع الشواطئ )الشاطئ والشاطئ الخلفي( من قبل  	

الرشكاء والجامعات.  

• 60% من الشواطئ املوجودة الرعاية أي 40 شاطئا تتوفر عىل مراكز 	

2 - التهيئة والتجهيزات والتسيري؛

3 - السالمة والتغطية الصحية؛

4 -التحسيس والرتبية البيئية. 

اإلسعافات األولية املجهزة واملدارة من قبل هيئة طبية أو مساعدين 

طبيني.

شواطئ بدون رعاية	•

هذه الشواطئ ليس لها رشيك اقتصادي وتدير موسم الصيف بوسائلها الخاص:

• 65% من هذه الشواطئ بها دورات مياه أي 26 شاطئًا؛	

•  معظم املراحيض ال تتم صيانتها بشكل جيد؛	

•  يتم تنظيف جميع الشواطئ من قبل أعوان الجامعة؛	

•  20% فقط من هذه الشواطئ أي 8 شواطئ بها مراكز إسعافات  	

أولية يف الشاطئ؛  

2 التقييم اإلقليمي لشواطئ الربنامج

تم إجراء تقييم إقليمي ألول مرة سنة 2021 من أجل تحديد مجاالت التحسن 

بدقة أكرب بالنسبة ملختلف مناطق اململكة:

الجهة الرشقية

5 41
80 %20 %

تحت الرعاية شواطئ
بدون

رعاية 

تدار شواطئ املنطقة الرشقية بشكل جيد من حيث التهيئة واملعدات والخدمات 

والسالمة والرتفيه.

تشهد الشواطئ التابعة لجامعة السعيدية ذات اإلمكانات السياحية القوية 

تدفًقا أكرب للمصطافني خالل فرتة الصيف ، وبالتايل تواجه صعوبات طفيفة من 

حيث تدبري املجال والجوانب التنظيمية خالل فرتات الذروة )وقوف السيارات ، 

استخدام املرافق الصحية والخدمات(.

جهة طنجة - تطوان - الحسيمة 

 منطقة الحسيمة

5
100 %

تحت الرعاية  شواطئ 5 

ميكن أن تستوعب شواطئ منطقة الحسيمة املصطافني يف إطار جيد التجهيز 
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يحرتم قواعد التهيئة والنظافة الظروريني.

ومع ذلك، وبالنظر إىل أن شواطئ املنطقة غري محمية، فإنها تفتقر إىل بعض 

الخدمات املقدمة بشكل عام عىل الشواطئ )مراكز اإلسعافات األولية، 

امللصقات، األنشطة، إلخ(.

يتم توفري هذه الخدمات باإلضافة إىل إدارتها من قبل الجامعات التي تواجه 

أحيانًا صعوبات يف تدبري فضاء الشاطئ بشكل عام، بسبب نقص املوارد املالية 

أو البرشية.

منطقة تطوان

1367
42 %58 %

تحت الرعاية  بدون رعاية شاطئ

شهدت الشواطئ يف هذه املنطقة تحسًنا من حيث تعزيز البنية التحتية 

والخدمات.

مل يتم مالحظة أي خلل واضح يف الشواطئ املشمولة بالرعاية، خاصة تلك 

املصنفة.

وقد لوحظت بعض أوجه القصور يف شواطئ كقاع أرساس، وتغرا، والسطيحات، 

ورأس الرمل، والريفني، وأمسا، وأزال، بسبب عدم توفرها عىل أي رعاية 

للخدمات املقدمة والصيانة.

تتطلب املنطقة، املعروفة بجاذبيتها القوية يف الصيف، حشد املزيد من املوارد 

ملواجهة تدفق املصطافني إليها.

منطقة طنجة

22139
59 %41 %

تحت الرعاية  بدون رعاية شاطئ

تستويف الشواطئ الحاصلة عىل الرعاية ملعايري اللواء األزرق.

وتلبي الشواطئ الحاصلة عىل الرعاية وغري املصنفة املتطلبات الالزمة من حيث 

التهيئة والسالمة والنظافة. ومع ذلك، لوحظت بعض أوجه القصور املتعلقة 

بصيانة بعض الخدمات املقدمة )دورات املياه، واالستحامم( عىل شواطئ الغابة 

الدبلوماسية وسيدي قاسم والرميالت وسيدي مغيت خالل فرتات االزدحام.

وتجذب الشواطئ يف املنطقة السياحية عدًدا كبريا من الزوار أكرث مام ميكن أن 

تستوعبه بعض الخدمات )وقوف السيارات واملراحيض( غري الكافية.

كام أن شواطئ أقواس بريش، تهضارت والشاطئ األزرق )املدينة الزرقاء(، 

وجبيال، وأمريو، محرومة من الخدمات بشكل عام )اإلسعافات األولية 

وامللصقات والرتفيه وما إىل ذلك(.

جهة الرباط - سال – القنيطرة

633
50 %50 %

بدون رعاية تحت الرعاية  شواطئ

متتلك غالبية الشواطئ يف منطقة الرباط سال القنيطرة تدبريا لتهيئتها ومعداتها 

وخدماتها وأمنها وتنشيطها.

وقد لوحظت بعض أوجه القصور يف الشواطئ غري الخاضعة للرعاية بسبب 

اإلغالق أو أشغال إعادة التهيئة املستمرة.

جهة الصخريات متارة

1111
100 %

تحت الرعاية  شاطئ

تحظى الشواطئ األحد عرش يف منطقة الصخريات – متارة بالرعاية.  وقد شهدت 

تحسينات ملحوظة من حيث التسيري والخدمات املقدمة.

ومع ذلك، فبعض الشواطئ، تم إغالق املراحيض، إما بسبب نقص الصيانة، أو 

عدم ربطها بشبكة الرصف الصحي أو خزان الرصف الصحي، أو يف بعض األحيان 

لتدابري السالمة الصحية.

كام لوحظ عدم وجود مركز إسعافات أولية بسبب نقص املوارد البرشية الالزمة 

التي متت تعبئتها ملواجهة الجائحة..

جهة الدار البيضاء – سطات

20146
70 %30 %

تحت الرعاية  بدون رعاية شاطئ

تحسن تسيري 14 شاطئًا يف املنطقة بشكل ملحوظ. وقد تم إغالق املرافق 

الصحية يف شواطئ داهومي، الصنوبر والشاطئ املركزي، مانيسامن، إما بسبب 

نقص الصيانة، أو لعدم الربط بشبكة الرصف الصحي أو خزان الرصف الصحي، 

أو يف بعض األحيان إلجراءات السالمة الصحية.

تقرير شواطئ نظيفة 2021 

25



جهة مراكش – آسفي

1064
60 %40 %

بدون رعاية تحت الرعاية  شواطئ

تتمتع الشواطئ الستة يف جهة مراكش آسفي بتوفر البنية التحتية والخدمات 

الالزمة.

إن الشواطئ غري الحاصلة عىل الرعاية: تافدنا وبحيبح وموالي بوزرقطون 

بوزرتون وسيدي كاويك بحاجة إىل تعزيز إدارتها وصيانتها ومعداتها.

جهة سوس ماسة درعة 

321
66 %34 %

بدون رعاية تحت الرعاية  شواطئ

تتوفر شواطئ جهة سوس ماسة درعة التي ترتادها أعداد كبرية من املصطافني 

عىل كامل البنية التحتية والخدمات الالزمة لتلك األعداد من الوافدين. 

جهة كلميم-واد-نون

615
17 %83 %

تحت
بدون رعاية الرعاية  شواطئ

تتمتع شواطئ منطقة كلميم - واد نون، والتي متت رعاية واحدة منها فقط، 

ببنية تحتية وخدمات مرضية. غري أن املرافق الصحية عىل شواطئ سيدي 

محمد بن عبد الله ومتهروشت ولوطية مل تكن يف حالة مرضية.

جهة العيون - الساقية الحمراء

41
100 %

تحت الرعاية  شواطئ

يتم تسيري الشاطئ بشكل جيد للغاية ويحتوي عىل كامل البنية التحتية املطلوبة 

والخدمات الالزمة.

جهة الداخلة وادي الذهب

431
75 %25 %

تحت الرعاية 
بدون

رعاية  شواطئ

توجد الشواطئ الحاصلة عىل الرعاية يف حالة جيدة جًدا، وبها جميع البنية 

التحتية والخدمات الالزمة، وتتم إدارتها بشكل جيد للغاية.

اما شاطئ تروك املوجود عىل مسافة 25 كلم فإنه اليزال بدون رعاية وال يحتوي 

عىل معدات أساسية، كام أن تسيريه غري منسق بشكل كبري ويعرف عدًدا قلياًل 

جًدا من املصطافني بسبب موقعه الجغرايف.

توصيات عامة

 يجب تقوية املعدات والتسيري عىل مستوى الشواطئ غري الحاصلة عىل  -

الرعاية. كام يجب إعداد خطة عمل للمعدات والصيانة والتسيري من قبل 

الجامعات املعنية، بالتشاور مع املديرية العامة للجامعات املحلية؛

 تعزيز التسيري خالل عطالت نهاية األسبوع والعطل عموما؛ -

تعزيز آلية مراقبة الشاطئ وتتبعها؛ -

تعزيز التنسيق بني وزارة الصحة والوقاية املدنية والهالل األحمر املغريب  -

من أجل إنشاء أفضل ملراكز اإلسعافات األولية.
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