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أ. السياق الدويل

مبناسبة دورتها 72 املنعقدة سنة 2007، أعلنت الجمعية العامة لألمم املتحدة 
عن إطالق عرشية األمم املتحدة 2021 - 2030 لعلوم املحيطات يف خدمة 

التنمية املستدامة وذلك يف أفق يناير من العام 2021.
هذا اإلعالن، مثرة مجهودات قامت بها لجنة املحيطات البيحكومية باليونيسكو 
من أجل تثمني التعاون الدويل يف مجال علوم املحيطات. ومكنت هذه العملية 
من تنسيق مشاريع البحث ونظم املالحظة وتطوير القدرات وتخطيط املجال 

البحري وتخفيض األخطار البحرية بهدف تدبري ثروات املحيطات واملناطق 
الساحلية.

لقد التزمت مؤسسة محمد السادس لحامية البيئة بشكل عقالين مع اليونيسكو 
من أجل هذه العرشية التي أطلقتها األمم املتحدة لعلوم املحيطات يف خدمة 

التنمية املستدامة.
هذا االلتزام مكنها من ترسيع تنزيل الهدف الرابع عرش للتنمية املستدامة من 

أجل الحفاظ عىل املحيطات واالستغالل املستدام لها، وكذا البحار والرثوات 
البحرية.

� حركية دولية نشيطة من أجل حامية البحار واملحيطات
قامت مؤسسة محمد السادس لحامية البيئة التي ترأسها صاحبة السمو املليك 

األمرية الجليلة اللة حسناء بإطالق برامج مبتكرة منذ 1999، وهي برامج عملية 
ومبارشة كشواطئ نظيفة واللواء األزرق واملناطق الرطبة وجائزة اللة حسناء 

للساحل املستدام.

=+الشواطئ  البحار واملحيطاتالساحل
االسرتاتيجية الجديدة 

للبحار واملحيطات

2014 - 2020
� األرايض الرطبة
� جائزة لال حسناء الساحل املستدام
� حملة بحر بالستك

2020 - 2030
�  أنشطة املؤسسة كجزء من

ديناميكية دولية

1999-2014
�  شواطئ نظيفة / حاصل عىل عالمة

اللواء األزرق
� «جائزة لال حسناء «شواطئ نظيفة

 مؤمتر األمم املتحدة
  األول لحامية
 املحيطات

2017

مفاوضات املعاهدة 
 الدولية يف أعايل

 البحار

2019

املؤمتر العاملي للحفاظ عىل 
(IUCN 2020) البيئة

2020

اعتامد أهداف التنمية 
املستدامة ، مبا يف ذلك 
الهدف 14 بشأن حامية 

املحيطات

2014
إصدار أحدث تقرير خاص 

مثري للقلق للفريق الحكومي 
الدويل املعني بتغري املناخ 
عن حالة الغالف الجليدي 

واملحيطات

2019

مؤمتر األمم املتحدة األول 
لحامية املحيطات

2020

الشكل رقم 1

التزام املؤسسة بحامية البحار واملحيطات

الشكل رقم 2

الحركة الدولية لحامية املحيطات والسواحل

2019

2021
2030

 عرشية األمم املتحدة
 لعلوم املحيطات
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� التزام املؤسسة بحامية البحار واملحيطات
خالل السنتني املاضيتني، قامت املؤسسة بتعزيز إسهامها يف التحرك الدويل الكبري 
إلنقاذ املحيطات والسواحل، حيث ضاعفت فرقها من اللقاءات الدولية من أجل 

االنخراط الكامل يف هذه الحركية الدولية :
لقد شكلت املشاركة يف مؤمتر املناخ الذي نظمه األمني العام لألمم املتحدة خالل 
سنة 2019 مناسبة لتطوير التدخالت التي تقوم بها املؤسسة والتحسيس والرتبية 

عىل البيئة.
املشاركة يف حوار املؤسسات ألجل عقد املحيطات بكوبنهاجن يف فرباير  -

2020 من أجل تنشيط املبادرات لتقوية القدرات يف العلوم املبتكرة.
إن انخراط املؤسسة يف هذه الدينامية أفرز تحسنا يف اسرتاتيجية البحار  -

واملحيطات التي تم إقرارها مسبقا سنة 2019 خالل حملة بحار بدون 
بالستيك التي تنظم يف إطار برنامج إنقاذ املحيطات.

اسرتاتيجية البحر واملحيط التي تنهجها املؤسسة تنصهر كليا يف مختلف 
التوجهات الدولية، إنها تجيب عىل انتظارات ندوة املحيطات التي نظمتها األمم 

املتحدة سنة 2020 وأيضا عىل بعض األهداف لعقد علوم املحيطات من أجل 
التنمية املستدامة يف 2030-2021 ، حيث تعترب ثالثة منها أولوية للمؤسسة.

وتبحث املؤسسة كذلك كيفية االشتغال عىل ثالثة مواضيع أساسية التي ساهمت 
يف إقرار اتفاقية األمم املتحدة للحفاظ عىل البحار واملحيطات عن طريق :

� ،فهم الروابط التي تجمع بني التغري املناخي واملحيطات
� ،مواجهة تلوث البحار
� .الحفاظ عىل األنظمة البيئية البحرية والساحلية

قامت املؤسسة بتوظيف شبكة رشكائها من أجل برنامج الحفاظ عىل الساحل.
التعاونيات الرتابية، والرشكاء االقتصاديون، واملؤسسات واملنظامت املعنية بتدبري 

الساحل وأيضا الجمعيات املحلية باملجتمع املدين.
لقد واصلت إىل جانبهم ما استأنفته يف عملية بحر بدون بالستيك خالل سنة 
2019. وانفتحت عىل مبادرات للحفاظ عىل التنوع البحري وضبط الروابط 

القامئة بني التغري املناخي واملحيطات :
تحديد طريقة انتشار البالستيك يف البحار و املحيطات :

�  تنظيف الشواطئ والبحار واألحواض وموانئ الرتفيه ( حمالت تستمر
طول العام مع الرتكيز عىل فرتة محددة) عرب الرتكيز عىل مستقبل النفايات 

املجمعة.
� .التحسيس والرتبية عىل البيئة يف الشواطئ ويف املدارس االيكولوجية
�  دعم األنظمة البيئية والساحلية ( الحد من التصحر، حامية الكائنات

املهددة،,..)
�  ،وضع أدوات وحوامل معلوماتية للتحسيس
�  ،توسيع دائرة التدبري املستدام للموانئ
� .تطوير معارف األطراف املتدخلة

تطوير خدمات إبداعية 
متجددة مسؤولة

املحور 3

� اللواء األزرق
� بحر بدون بالستيك
� جائزة لال حسناء

برنامج شواطئ نظيفة

الحد من التلوث 
(النفايات ، 

االنبعاثات) من خالل 
السلوك املسؤول

املحور2

�  البحريات والخلجان
واملحميات ...

األرايض الرطبة

فهم تأثري تغري املناخ 
واألنشطة البرشية عىل 

البيئات البحرية والساحلية 
(التنوع البيولوجي)

املحور 1

;2<30=( >20? -3,3@&"A4&
ثالثة محاور اسرتاتيجية

برنامجان

الشكل رقم 3
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ب. السياق الوطني
2020 هو عام غري عادي، بسبب ظهور وباء كوفيد 19. الكرة االرضية تواجه أزمة 

صحية غري مسبوقة باعتامد اجراءات استثنائية.
هذا الوضع دفع املؤسسة إىل مراجعة برنامجها لحامية والحفاظ عىل الساحل 

واعتامد برنامج شواطئ نظيفة متاشيا مع التدابري الصحية الجديدة.
� شواطئ نظيفة، 21 سنة من التطور

تم تنزيل برنامج شواطئ نظيفة بفضل االنخراط الكبري لنحو 200 رشيك ) 
فاعلون اقتصاديون، جمعيات، تعاونيات ترابية، مواطنون..)

الجهود املبذولة بتنسيق مع املؤسسة ساعدت عىل تحقيق تقدم ملحوظ، معزز 
اليوم ب 100 شاطئ عرب سواحل املغرب.

لقد ظهر وعي بيئي من داخل اإلدارات والتعاونيات املحلية والرشكاء، واملجتمع 
املدين واملصطافني. هؤالء تزايد عددهم بشكل كبري.

يف كل سنة، وخالل ثالثة أشهر من فرتة الصيف، يتم تسجيل أزيد من 100 
مليون زيارة لشواطئ اململكة.

ويظهر أن الضغط عىل األنظمة البيئية كبري جدا. وأيضا بات من الالزم ترسيخ 
سلوكيات مسؤولة من أجل الحفاظ عىل هذه الفضاءات املشرتكة نظيفة وتجنب 

ترضرها.
لقد التزمت املؤسسة منذ 2019سنة  من خالل برنامج لحامية الساحل بتخفيف 
حدة أثر التلوث البحري خاصة من البالستيك. وقد متيز تدخلها بشكل عام عىل 

هذا املستوى ب :
�  ،تعزيز هندسة الرشاكات
�  ،وضع نظام يقظة معلوماتية
� ،(تعزيز فهم املؤسسة ملوضوع املحيطات )تقديم مناذج للتدخل
� .أخد زمام القيادة الدولية بخصوص هذا املوضوع

لقد حافظت املؤسسة عىل التزامها املعلن خالل سنة 2019 الخاضع ملبدأ 
القطيعة واالبتكار وخاصة عىل مستوى التنظيم والتدبري عالوة عىل مستوى 

التواصل. فقد قامت بتكييف طريقة عملها مع سياق الوباء، إذ أطلقت تدخالت 
عملية تتعلق ب:

� ،انتاج أدوات وحوامل معلوماتية ملواكبة الرشكاء بامليدان
� ،رقمنة أنشطة التحسيس والرتبية عىل البيئة 
� .تطوير معارف املتدخلني

 أهداف األمم املتحدة 
لحامية املحيطات

مسار مؤمتر املحيط 2020

 األهداف املجتمعية لعقد 
علوم املحيطات

املساهمة يف أهداف ميثاق 
استعادة النظام اإليكولوجي

تسخري الروابط بني الهدف 14 من أهداف التنمية 
املستدامة وأهداف التنمية املستدامة األخرى من 

أجل تنفيذ خطة عام 2030 

املسار 8

املساهمة يف أهداف ميثاق 
التنمية املستدامة

املواضيع املستهدفة للمؤسسة

1

2

3

+

توجهات مواضيعية تتامىش مع 
اسرتاتيجية البحار واملحيطات

توجهات مواضيعية تتامىش مع 
اسرتاتيجية البحار واملحيطات

توجهات مواضيعية تتامىش مع 
اسرتاتيجية البحار واملحيطات

الشكل رقم 4

املوضوعات الرئيسية الثالثة لهدف التنمية املستدامة 14

محيط ميكن التنبؤ به حيث ميتلك املجتمع القدرة 
عىل فهم ظروف املحيط الحالية واملستقبلية

محاربة التلوث البحري

نظام التشغيل 1
محيط نظيف حيث يتم تحديد مصادر التلوث 

والقضاء عليها.

املسار 1
إدارة وحامية وحفظ واستعادة النظم البيئية 

البحرية والساحلية
نظام التشغيل 2

محيط صحي ومرن حيث يتم وضع خرائط 
للنظم البيئية وحاميتها

مساهمة التلوث البالستييك 
يف املحيطات يف تغري املناخ

التلوث البالستييك يف 
املحيطات: التلوث البحري 

األول

مساهمة التلوث البالستييك 
يف تدهور النظم البيئية 

البحرية والساحلية

املسار 1

نظام التشغيل 3
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1. دورة عن بعد حول تدبري النفايات
تم تنظيم هذه الدورة يوم االثنني 13 أبريل 2020،  ومتت مناقشة وضع 

النفايات يف إطار عملية بحر بدون بالستيك.

هذه الدورة عن بعد، أطرها مصطفى براكز وهو خبري يف تدبري النفايات 
الحرضية، وتابع الدورة 55 مشاركا من الجامعات الرتابية والرشكاء االقتصاديني.
متت مناقشة تدبري النفايات الطبية مثل الكاممات والقفازات. ومتت التوصية 

برضورة الفرز من املصدر وتثمني هذه النفايات.
2 . دورة إطالق عملية شواطئ نظيفة 2020

لقد كان هدف الدورة الثانية عن بعد هو إطالق عملية شواطئ نظيفة 2020. 
وتم ذلك يومه الخميس 23 أبريل 2020 مبشاركة 86 من الرشكاء االقتصاديني 
والتعاونيات املحلية واملجتمع املدين واللجنة الوطنية لشواطئ نظيفة وفنادق 

نشطة ضمن برنامج بحر بدون بالستيك 2019.
هذه الدورة تقرتح :

�   تقاسم تصور وضع الهدف الرابع عرش من أهداف التنمية املستدامة
وتقديم اسرتاتيجية البحار واملحيطات التي أنتجتها املؤسسة،

� .2020 تقديم عملية بحر بدون بالستيك
ويف خضم حملة بحر بدون بالستيك 2019، تهدف حملة 2020 إىل مزيد من 

التنسيق والتطابق.
إىل جانب محاربة النفايات البالستيكية، أدخلت املؤسسة موضوعات أخرى هذه 

السنة ضمن مخطط التحسيس مثل تأثري التلوث البالستييك يف املحيطات عىل 
التغري املناخي وترضر األنظمة البيئية البحرية والساحلية.

هذه التوجيهات الجديدة  تعتمد عىل مؤمتر األمم املتحدة حول املحيطات 
2020 وأهداف العرشية لعلوم املحيطات.

هذه الدورة ساعدت عىل تحديد أهمية تنظيم أنشطة الرتبية عىل البيئة اعتامدا 

أ. دليل استعامل وتدبريالشواطئ
لقد ارتفع حجم الضغط بداية صيف 2020 عىل الجامعات الرتابية، إذ كان 

مرتادو الشواطئ ينتظرون إعادة فتح تلك التي أغلقت بسبب تدابري الحجر 
الصحي بداية فصل الصيف.

الوضع الصحي االستثنايئ الناتج عن جائحة كوفيد 19 فرض رفع درجات اليقظة 
ووضعت املؤسسة 

رهن إشارة التعاونيات الرتابية والرشكاء توصيات هامة إلدارة الشواطئ باململكة 
خالل هذه الفرتة الخاصة.

لقد اجتمعت املؤسسة يف البدء مع اللجنة الوطنية للشواطئ النظيفة لتقديم 
توصياتها مبوافقة السلطات املختصة ( وزارة الداخلية ووزارة الصحة)

لقد تم الرتكيز عىل رشوط السالمة من أجل اعتامد قواعد الحامية التي أوصت 
بها السلطات الصحية اعتامدا عىل املؤرشات التالية :

� ،جودة مياه السباحة
� ،السالمة والتغطية الصحية
� .أنشطة التحسيس والرتبية عىل البيئة

ومن أجل تطبيق توصياتها،  اعتمدت املؤسسة عىل خريطة لإلدارة تم اعتامدها 
لتسيري الشواطئ، وهي خطة مشرتكة بني اللجنة الوطنية للشواطئ النظيفة 

برئاسة املؤسسة واللجان املحلية التي يرأسها الوالة والعامل.
بالنسبة لحملة الصيف 2020، تروم هذه التوصيات اىل تحقيق ما ييل :

�  التحقق من أن الرتدد عىل الشواطئ ال يشكل عامال النتشار فريوس
كورونا يف صفوف املواطنني املغاربة،

�  االستفادة من فضاءات الشواطئ من أجل دعم جهود التحسيس وتغيري
السلوكيات التي يجب أن تليها،

� ،االستجابة النتظارات العموم يف ظروف صحية جيدة بالشواطئ
�  ،تسهيل العودة اىل الحياة الطبيعية
�  ،وضع حد لآلثار السلبية عىل الوضع االجتامعي واالقتصادي
� ،وضع حد للتأثري السلبي عىل مخطط البيئة

لقد تم التفكري أيضا يف حملة 2021 املقبلة، من خالل استنتاج التوجيهات 
الالزمة من حملة 2020، والحفاظ عىل املرونة واالستفادة من املكتسبات التي 

وفرها هذا الصيف االستثنايئ.

ب. رقمنة التدخالت : دورات عن بعد 
قام املركز الدويل الحسن الثاين للتكوين يف البيئة التابع ملؤسسة محمد السادس 

لحامية البيئة بتنظيم دورتني عن بعد من أجل مواكبة رشكاء برنامج شواطئ 
نظيفة يف اإلعداد ملوسم صيف 2020.
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 يف دورته 21، تكيف برنامج شواطئ نظيفة مع سياق األزمة الصحية الناجمة عن كوفيد 19 
واستمر يف محاربته للتلوث البالستييك باستعامل التكنولوجيات الرقمية.

 االثنني 13 أبريل 2020
 بحر بدون بالستيك

55 مشاركا

دورة عن بعد

الخميس 23 أبريل 2020
 بحر بدون بالستيك

86 مشاركا

دورة عن بعد



عىل قرارات السلطات الصحية: احرتام التباعد االجتامعي، أنشطة الرتبية عىل 
البيئة والدورات عن بعد حظيت بالدعم والتشجيع.

اجتامع افرتايض للرشكاء: شواطئ يف مواجهة تحديات جديدة : 
ماهي الحلول؟

اجتامع الرشكاء تحت عنوان « الشواطئ يف مواجهة تحديات جديدة: ماهي 
الحلول؟» تم تنظيمه يومه الثالثاء 10 نونرب 2020 مبشاركة 65 مشاركا.

الشباب املتطوعون الذين شاركوا يف إطالق املنصة الرقمية «انا بونظيف» 
التحقوا ببقية املشاركني يف الحملة.

هذا اللقاء كشف عددا من التدابري يف سياق تدبري الشواطئ خالل الجائحة. 
املتدخلون اعتمدوا يف تدخالتهم عىل مخرجات تجربة صيف 2020، وناقشوا 

العقبات الصحية التي واجهت عملية شواطئ نظيفة وخرجوا بتوصيات 
العتامدها خالل الصيف املقبل.

من أجل تنفيذ التوصيات الخاصة بالرشكاء يف املستقبل، تم تكوين مجموعتي 
عمل حول محورين وهام  :

�  ماهي الحلول من أجل شواطئ تستجيب للتوجيهات الصحية؟
�   ماهي البدائل الواردة من أجل أنشطة تربوية وتحسيسية حضوريا ؟

كل مجموعة ستتكلف بالتعريف باملقرتح الذي ميكن تنفيذه من بني املقرتحات 
املطروحة. بعد ذلك ستدعم املؤسسة هذه التوصيات من أجل تكييف دليل 

تسيريالشواطئ مع كوفيد 19 وتحضري خارطة الطريق لشواطئ نظيفة 2021. 

ت. التعاون مع الرشكاء
من أجل تنسيق أفضل لعملية شواطئ نظيفة مع الرشكاء، نظمت املؤسسة 

خمسة مواعيد من أجل مشاركة التجارب، والتكوين والتحفيز.
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الثالثاء 10 نونرب 2020
تحديات جديدة

65 مشاركا

دورة عن بعد
مناظرة  تتعلق بجدول أعامل يف الجلسة العامة الدولية، تدخالت لكبار 

املتخصصني والخرباء، ثم ملجموعات العمل مع الرشكاء من أجل استنباط 
التوقعات والتوصيات الخاصة بالحمالت خالل السنة الجارية.

موعد مع املحيط  مارس1

هي ورشة تهم التوقعات والتوصيات املعرب عنها من طرف الرشكاء (الرشكاء 
االقتصاديني الجامعات الرتابية والفاعلني يف املجتمع املدين ...) خالل «موعد 

مع املحيط « من أجل التحضري الفعيل وتحديد معايري حملة شواطئ نظيفة 
للسنة الجارية.

ورشة الرشكاء 
أبريل 2

اجتامع لجمهور أوسع من رؤساء املقاوالت الكربى  (والذي يتضمن رؤساء 
غري مشاركني يف حملة شواطئ نظيفة) من أجل تحفيز العمل الجامعي. 

وتشكل دعوة من أجل البيئة، وتثمني كل األنشطة املقدمة من طرف 
املؤسسة من أجل التحسيس والرتبية عىل املسؤولية والسالمة والبيئة.

مناظرة يوم املحيط 
يونيو 3

ورشة ملناقشة حصيلة حملة شواطئ نظيفة املنتهية، ومشاركة حصيلة 
التجارب وأفضل التطبيقات، والتوجيهات املراد االستفادة منها خالل 

السنة املقبلة وما ميكن تفاديه، الخ.

لقاء الرشكاء 
أكتوبر 4

ينظم هذا الحدث الكبري مرة كل سنتني وقد تم إدراجه يف جدول األعامل 
السنوي لقطب « بحار ومحيطات».

جائزة لال حسناء للساحل املستدام 
ماي-شتنرب 5
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ج. التطوع الرقمي
املنصة الرقمية انا بونظيف تعكس التدخالت التي يقوم بها الشباب املتطوع 
وبشكل خاص الصحفيون الشباب من أجل البيئة والسفراء الشباب للمناخ.  

لقد تم إطالق دعوة لتقديم الطلبات داخل هاتني املجموعتني من أجل تحريك 
الشباب املتطوع عن بعد ملسايرة إطالق هذه املنصة واإلسهام يف إنتاج محتواها.

لقد تم تأطري الشباب املتطوع من أجل مساعدته عىل الرد عىل الرسائل التي ترد 
عىل املنصة من خالل شبكاته االجتامعية .

anaboundif.ma  ث. املنصة الرقمية

مل تسمح الوضعية الصحية باالستمرار يف تقديم األنشطة الرتبوية عىل البيئة 
بامليدان، إذ تم منع التجمعات. لقد قامت املؤسسة بدعوة رشكائها إىل تغيري 

مجموعة من األنشطة. تكوينات تفاعلية عن بعد تم اقرتاحها خالل فرتة الصيف 
وعدد من املنصات الرقمية تم إطالقها.

لقد أظهرت املؤسسة أنها النموذج الذي يحتدى به. ذراعها العلمي، مركز 
الحسن الثاين الدويل للتكوين يف البيئة أطلق، بفضل دعم متطوعني ورشكاء، 

املنصة الرقمية «انابونظيف».
وتتمثل أهدافها يف التحسيس والرتبية وتأكيد االلتزام ووضع رابط دائم بني 

مجموعات الزوار
هذه املنصة الرقمية تهدف إىل توسيع قاعدة الجمهور واالقناع بأهمية العمل 

التحسييس.
املنصة تقدم خدمات بيئية للمؤسسات واملجتمع البيئي والرشكات :  فيديوهات، 

صور،نصوص، ...
إنها تعتمد هديف التنمية املستدامة لألمم املتحدة  رقم 13 املرتبط بحركة املناخ 

و رقم 14 املتعلق بالحياة البحرية.
إن اختيار تسمية «أنا بونظيف» يرتجم تصورا بالرغبة يف االستفادة من اسم 

يرتبط ارتباطًا وثيًقا بحامية بيئتنا، معروفة لدى جيل الشباب كام لدى الكبار.
ومن خالل الدعوة إىل أخد املبادرة (أنا بونظيف وأنت) والوسومات استطاعت 

املنصة أن تنقل أخبارا بيئية مواطنة للزوار: كمحاربة النفايات البالستيكية والفرز 
عند املصدر، وترشيد االستهالك،...)

مكتبة رقمية بيداغوجية تم انشاؤها معززة بعدد من الفيديوهات، وعرشات 
الصور التي تم إنجازها من طرف الصحفيون الشباب أجل البيئة، الفضاءات 

البيئية باملدارس، خريجو جائزة اللة حسناء للساحل املستدام والسفراء األفارقة 
الشباب للمناخ وأيضا رشكاء برنامج شواطئ نظيفة.
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ح. عالمة اللواء األزرق 

خالل مرحلة التعبئة ضد كوفيد 19 ، كانت املعايري املتخذة من طرف 
الشواطئ املتوجة باللواء األزرق تستجيب يف األصل لجزء مهم من التوجيهات 
التي وضعتها السلطات للتصدي للجائحة. وقد حاولت أن تنهي ما تبقى من 

اإلجراءات من أجل االنخراط الكيل يف هذه املرحلة من التجند ضد كوفيد 19. 
أظهرت التدابري املتخذة بالشواطئ املصنفة باللواء االزرق استجابة للتصورات 

التي وضعتها السلطات يف مواجهة الجائحة، لقد تكاملت يف ما بينها إىل درجة 
التطابق.

26 شاطئا وامليناء الرتفيهي التي منحت اللواء، وضعت ضمن أولوياتها السالمة 
التي يحتاجها املصطافون بعد فرتة الحجر.

اللواء الدويل األزرق، تم منحه للمغرب خالل سنة 2002 ، من طرف مؤسسة 
محمد السادس لحامية البيئة واملؤسسة الدولية للرتبية عىل البيئة التي أحدثته، 
وحصل عليه 4.425 شاطئا وميناء ترفيهيا ب 46 بلد يف أوروبا وافريقيا وأمريكا 

والكرايبي واملحيط الهادئ.
خالل كل سنة، وبعد عملية استعداد طويلة وتقييم للربنامج تم منح الجامعات 

مهمة تدبري الشواطئ. الجامعات الرتابية متت مواكبتها منذ بداية السنة من 
طرف املؤسسة ورشكائها من أجل إعداد ملف ترشيحها.

خالل سنة 2020، 39 شاطئا قدم ترشيحه. 26 منها استجاب للمعايري املطلوبة 
للحصول عىل اللواء.

الجامعات املوشحة أخدت عىل عاتقها تسيريالشواطئ بشكل كامل خاصة تلك 
التي تتبع لنفوذها : الصيانة والتجهيز، واألمن والتكوين، والتحسيس ، وضامن 

الولوجيات. هذا املجهود الكبري تم الرفع من وتريته هذا العام للحد من أي 
انتشار لكوفيد 19. ولقد تم دعمهم من طرف برنامج شواطئ نظيفة التابع 

ملؤسسة محمد السادس لحامية البيئة بدعم من املديرية العامة للجامعات 
املحلية، والقطاعات الوزارية املعنية والرشكاء االقتصاديني الذين يساهمون 

بكفاءاتهم يف التسيري والتمويل.
املسؤولون الرتابيون بالجامعات وأيضا اإلدارات استفادوا من تكوينات يف تسيري 

الشواطئ. أدوات التسيري والتحسيس بالبيئة تم وضعها رهن اشارتهم ملساعدتهم 
عىل استقبال املصطافني يف أحسن الظروف.

خالل فرتة االصطياف، نظمت املؤسسة مراقبة حول مدى االلتزام بقواعد اللواء 
األزرق وقامت السلطات بالسهر عىل ذلك خاصة ما يتعلق باحرتام التدابري 

الصحية.
وعالقة بنفس املوضوع ألغت املؤسسة أنشطة برنامج شواطئ نظيفة املتعلقة 

بالرتبية والتحسيس بأهمية الحفاظ عىل البيئة والتي تقوم بها عادة مبعية 
رشكائها واملجموعات التي تحث عىل ذلك.

املؤسسة كام رشكاؤها استفادوا من املنصة الرقمية «انا بونظيف» ألجل 
التحسيس باإلشكالية التي تواجهها الساكنة بسبب تلويث البالستيك للمحيطات.

 أكرث من مئة شاطئ مدرج ضمن برنامج شواطئ نظيفة للعام 2020. 
(انظر الخريطة)
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145 +17

+5
متوافقة مع السباحةشاطئًا مراقبا 

اثنان من املعايري 
املغربية  الصارمة

 ملف بيئي ملياه االستحامم 
اىل غاية

2020

87,68%
410

محطة بعام 2019 

NM.03.7200
NM.03.7199

اعتامدا عىل السنوات املاضية، شارك قطاع البيئة عرب املخترب الوطني 
للدراسات ومراقبة التلوث يف برنامج شواطئ نظيفة.

برنامجه السنوي ملراقبة مياه السباحة ورمال الشاطئ دفعه إىل تنظيم عرش 
حمالت للمراقبة حتى نهاية شتنرب، مام مكن من القيام بتحليل إجاميل 

العينات.

أطلقت كتابة الدولة املكلفة بالتنمية املستدامة خالل صيف 2019 تطبيقا محموال لتحسيس الجمهور العريض وهو 
.Android et iOS متوفر عىل

هذا التطبيق تم احداثه من أجل التواصل مع الجمهور الكبري ومتكينه من املعلومات الرضورية حول الشواطئ التي 
تتميز بجودة مياهها.

ملساعدة الشواطئ عىل تحقيق أهدافها، يتم االعالن خالل كل 15 يوما عن نتائج تقييم جودة مياه السباحة. 
 كام قامت كتابة الدولة املكلف بالتنمية املستدامة بإطالق موقع الكرتوين 

(https ://labo.environnement.gov.ma). وهكذا سيتمكن املسريون من تحميل بالغات النتائج والتحاليل.
ومن أجل تعزيز نرش املعلومات للعموم بشان جودة مياه السباحة يتم تحديث املوقع االلكرتوين كل خمسة عرش 

يوما طيلة فرتة االصطياف من أجل متكني الجامعات والعامالت من تحميل الكشوفات الرضورية.

تم تنفيذ حمالت تحليل الرمال الفطرية (النفايات البحرية والتحليالت الفيزيائية والكيميائية واألمراض الجلدية) ب 
60 شاطئًا، أي بزيادة سبعة شواطئ مقارنة مع سنة 2019.

تكشف املقارنة بني إجاميل الحملتني اللتني تم تنفيذهام عىل التوايل لعامي 2019 و 2018 عن تذبذب يف عدد 
النفايات التي تم جمعها يف كل نطاق. ففي الواقع ، بينام هذا الرقم يف حالة ركود بالنسبة لبعض الشواطئ مثل 
رأس املاء والحوزية ، نالحظ  أنه بالنسبة للبعض اآلخر هو يف زيادة واضحة، عىل سبيل املثال : شواطئ التخييم 

مسافر وسيدي بوزيد وكاال بونيتا أو يف انخفاض مثلام هو الحال  بالنسبة لشواطئ الرباط وسبليت. وميكن تفسري 
ذلك من خالل عدد املصطافني الذين يرتددون عىل الشواطئ، ، وظروف الطقس ، ووجود مصب نهر أو عدم 

وجوده ، وأنشطة التسوق املحلية ، إلخ.

� كاب سبارتل
� با قاسم
� أشقر  
� ، بوسلهام بلدي
� ، الجديدة

� ، ساباديال
� ، جبها
� ، أزال
� ، امليناء

https://labo.environnement.gov.ma/

جودة مياه السباحة 

مراقبة جودة الرمال

تطوير أصناف مياه السباحة

معلومات للعموم 

+7
2020/2019

60
شاطئًا مراقبا

 شاطئًا 
بعام 2020

8 جدد9 للتحديث

بفضل مواكبة القطاعات الوزارية والتي تتعزز خالل كل سنة، استطاعت املؤسسة ورشكاؤها خالل سنة 2019 من القيام بتدخالت  تتعلق 
أساسا مبراقبة جودة مياه السباحة والسالمة والتغطية الصحية والتأهيل والتدبري والتحسيس والرتبية عىل البيئة.

أ. جودة مياه السباحة 

� سيدي بوزيد
� ، آسفي
� ،الصويرة
� (PK25) تروك

� ، لال عائشة بحرية
� ، مركز أورير
� ،الشاطئ األبيض
� اجتي الغازي
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692
 عوامات النجاة 
يف شكل أنابيب

317
سرتات نجاة

458
عّوامات النجاة 

املستديرة

االعتامدات البرشية

االمكانات املادية لإلنقاذ

132
الحوامل

46
دراجة نارية بحرية 

(جيت سيك)

15
مكربات الصوت

52
زوارق قابلة للنفخ 

(زودياك)

180
أستاذ سباحة مهني 

ينتمي للوقاية املدنية 
بالشواطئ

251
أبراج املراقبة

7
دراجات رباعية الدفع

2447
سباح منقذ موسمي 
يشتغل يف الشواطئ

67
املناظري

15
سيارات االسعاف

995
أزواج من الزعانف

25
املظالت

1. سالمة السباحني
خالل سنة 2020، التزمت املؤسسة ورشكاؤها بعدد من التدخالت ألجل تعزيز 

سالمة السباحني وتنظيم األنشطة البحرية يف الشواطئ.
تم إطالق إجراءات محددة يف إطار التدابري الصحية :

�  القيام بفحوصات ضد فريوس كورونا لفائدة سباحني منقذين موسميني

وأساتذة سباحني مهنيني، 
�  ،توزيع كاممات  للحامية الشخصية
� ،توزيع سائل التعقيم
�  ،تنظيف وتعقيم أدوات االنقاذ
�  القيام بحملة للتحسيس بأهمية احرتام سلوكيات الوقاية  ملواجهة

كوفيد 19
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ب. السالمة
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العيون

طان طان

كلميم
سيدي   إفني

تزنيت

أكادير
شتوكة إنزكان

الصويرة

تطوان
املضيق ـ الفنيدق

آسفي

الجديدة

العرائش
القنيطرة

شفشاون

الحسيمة

الناظورالدريوش السعيدية
بركان

الرباط
املحمدية

بن سليامن
الدار البيضاء
برشيد

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

بلخري ، لحرويرة ، الشاطئ بني 
منتجع مازاكان السياحي والجولف

الرفيني - الرأس األسود 1 - الرأس 
األسود 2 - املضيق - مارينا سمري 
الرشقية - تريبرتاس - بنيونش-  

مرتيل - سانية الطوريس - أملينا  

  سيدي عبد السالم - أزال
- كا أمجري - مترابط - مترنوت - 

أوشتان  - واد الو

أغادير - تغازوت - أغرود 1 - أغرود 
2 - عبودة كم 25 - إميي وادار الكيلو 

26 - أورير كم 17 - إميوران - أنزا - 
إمسوان الجنوبية - شامل إمسوان

متاريس 1 (دار بوعزة)

الوليدية

الصويرة - سيدي قاويك

الشاطئ األبيض

أغلو - (سيدي بوالفديل)

فم الواد

فوم البوير

آسفي - صويرية القدمية - 
سيدي كرام ضيف

الوطية

سال - شاطئ األمم

ميامي ، وريكامن 
قريات ، ورأس املا

دريوش

بوزنيقة - دافيد سناوبار - رشة 
بوزنيقة الدهومي

تفنيت - سيدي أواساي - سيدي 
طوال ، سيدي رباط

سيدي إفني ، لجزيرة ، 
متحروشت ، سيدي أوايف ، 

إميينتورقة ، فتى يس

كاال بونيتا - كوميادو - صفيحة 
- السواين - تاال يوسف ، باديس 
، توريس ، كاال إيريس ، إسيل ، 
ماتريو ، الصابدية ، عزدي أولود

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

- واد دالية

املهدية - موالي بوسلهام - سيدي 
بوغابة

الصخريات - سيدي عابد - متارة

املحمدية, سالبيط

سيدي رحال

  السعيدية - السعيدية ميد

6
شواطئ أقل من 

السنة املاضية

115
شاطئا مميزا

2. تعزيز سالمة السباحني 
لقد تم وضع امكانات برشية ومادية 

لإلنقاذ رهن إشارة الوقاية املدنية 
بالشواطئ يف 2020 

السطيحات ، تاركة، 
كارساس، أرنتار، 

شامعلة زمانة، الجبهة

السالمة
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ت. التغطية الصحية 

ملحوظة :   تدخالت هذه السنة تأثرت مبا ييل : 
تحفيز محدد للموظفني بسبب كوفيد 19 -
عدم فتح بعض الشواطئ -

2/ امللخص مؤقت ويتعلق ب 58 باملئة من التقارير املستلمة

اإلمكانات واملوارد املعتمدة من طرف وزارة الصحة

املراقبة 

التحسيس

3625 312

764283

25 863

مهنيو الصحة يضمنون 
التغطية الصحية للشواطئ 
(أطباء وممرضون وتقنيون..)

عدد التدخالت 
لالسعاف األويل 

مراقبة التجهيزات 
الصحية وتعقيم 

الفضاءات 

مراقبة املؤسسات 
الغذائية

عدد املستفيدين 

64

652

4 876

 عدد مراكز 
االسعاف االويل 

 عدد عينات املاء 
املقدمة للتحليل

عدد الحصص 

(عام أو خاص) وسائق سيارة االسعاف.
تدبري نقل الحاالت املستعجلة ( قسم املساعدة الصحية املستعجلة . 6

(سامو) يف الجهات التي ينشط بها
تنظيف وتعقيم األماكن وأدوات العمل وإعداد خطة االستقبال من . 7

مناطق االسعاف األويل من خالل فرق تتكون من مختيص نظافة بوزارة 
الصحة ومكاتب النظافة بالجامعات.

التغطية الصحية بالشواطئ يتم تخطيطها كل سنة من قبل وزارة الصحة بتعاون 
مع الجامعات الرتابية والهالل األحمر املغريب.

الظروف الخاصة املرتبطة بكوفيد 19 دفعت مندوبيات وزارة الصحة إىل وضع 
تدخالتهم تحت وصاية الوالة أوالعامل.

عندما تقرر السلطات فتح شاطئ، تبقى مدعوة إىل التنسيق والقيام باإلجراءات 
التالية :

تدخالت املؤسسات املعنية بالتغطية الصحية للشواطئ (وزارة الصحة . 1
والوقاية املدنية والهالل االحمر املغريب) يف اطار لجنة اقليمية للشواطئ.

اعتامد االمكانيات والظروف الرضورية من أجل استكامل التنسيق يف . 2
التدخالت.

تأهيل مناطق العمل بالنسبة للفرق (خيام أو بنايات). 3
احرتام القواعد الصحية للحامية ونظافة الفريق ( التباعد االجتامعي، وضع . 4

الكاممات، غسل اليدين..)
تدخل فريق االسعاف األويل بالشاطئ، يكون مكونا من طبيب أو ممرض . 5



تقرير شواطئ نظيفة 2020 

19

ث. تأهيل وتدبري

ج. التوعية والرتبية حول البيئة والتنمية املستدامة

ح. نظام مراقبة وتقييم الشواطئ

تحديد وضع الشواطئ رهن اشارة الجامعات يف  8-6-2020 

176
شواطئ

معنية  

51
 AOTDPM 

يف طور التوقيع 

17
 AOTDPM 

موقعة 

90
 اتفاقيات

 غري موقعة
++ =18

 اتفاقيات 
يف طور التوقيع 

واملصادقة 

68
اتفاقيات موقعة 
ومصادق عليها  

وضع الشواطئ تحت ترصف الجامعات شهد العقبات التالية :
� ; PUGP صعوبات مالية وتقنية لدى الجمعيات
�  صعوبات مالية وتقنية تخص انجاز مخططات طوبوغرافية من طرف

الجامعات (مخطط وضعية الشواطئ ومخطط تحديد املنطقة التي 
سيتم اختيارها لحساب الرسم

�  أغلب الجامعات تعترب أن شواطئها ال تعرف ترددا كبريا وال تتطلب

;(AOTDPM) نفقات هامة ولذلك تطلب االعفاء من الرسوم
�  جامعات حرضية مل تحرتم االتفاقيات املوقعة لتسلم الشواطئ بالرغم

من أنها شواطئ تشهد اقباال كبريا،
�  ،بعض الجامعات تطلب توسيع نفوذ االتفاقية (مستودعات

كورنيش...)

بسبب قيود الوضع الصحي،  مل يتم القيام بأنشطة التثقيف البيئي وحمالت 
توعية ميدانية لفائدة املصطافني، باستثناء إحداث محطات إذاعية بالشاطئ 

ووضع ملصقات .
باإلضافة إىل ذلك ، متت دعوة جميع الرشكاء لتقاسم مساهامتهم عىل منصة  

.(www.anaboundif.ma) أنا بونظيف» ، كبديل لغياب إجراءات ميدانية»

يتم إجراء تقييم الشاطئ عىل أساس األصناف األربع ملعايري التأهيل لعالمة اللواء 
األزرق:

1. جودة مياه االستحامم.
2. التخطيط واملعدات والتسيري.

3. األمن الصحي والتغطية.
4. التوعية والتثقيف البيئي.

بعد االنتهاء من الزيارات املفاجئة للشواطئ املسجلة يف برنامج «شواطئ 
نظيفة» 2020 والتي نفذتها اللجنة الوطنية، تم إجراء تقييم مكن من تسليط 

الضوء عىل التقدم املحرز وكذلك أوجه الضعف التي يتعني تجاوزها.
توفر بطائق التقييم التقني جرًدا للشواطئ التي كانت مفتوحة للعموم والتي 

غطاها برنامج شواطئ نظيفة. وتشدد تلك البطائق عىل الجهود املبذولة ، 
وأوجه الضعف التي لوحظت من حيث املعدات، والتسيري، والنظافة واألمن، 

وكذلك من حيث التباعد الجسدي واإلجراءات الحاجزية. كام يتضمن معلومات 
حول الفضاء خلف الشاطئ، ومعدات اإلنقاذ، واإلسعافات األولية، ومراكز 

الرعاية، وما إىل ذلك.
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�  قام أعضاء اللجنة الوطنية للشواطئ النظيفة واللواء األزرق بزيارات
مفاجئة للشواطئ طوال شهرغشت 2020.

مكن تقييم نتائج حملة الزيارات هذه، والتي  متت دراستها ومناقشتها خالل 
جلسات العمل، من استخالص بعض املالحظات .

جودة مياه االستحامم 

عىل الرغم من إجراء نرش نتائج جودة مياه االستحامم ، الذي أقرته اللجنة 
الوطنية للشواطئ النظيفة ، مل يتم تعميم نرش هذه النتائج عىل جميع الشواطئ 
بعد. وإن كانت كل الشواطئ الحائزة عىل عالمة اللواء األزرق تقوم بهذا النرش، 
فأنه من الرضوري تحسيس  مسريي الشواطئ غري املكفولة بأهمية هذا اإلجراء.
وعربت وزارة البيئة عن أسفها لعدم تنزيل نرشات تحليل جودة املياه من قبل 

الفاعلني املعينني لدى العامالت  واألقاليم لضامن نرشها عىل املوقع. 
التهيئة والتدبري

الحظت اللجنة الوطنية التقدم الحاصل يف تهيئة وتدبري الشواطئ ، خاصة 
فيام يتعلق باالستجابة للتوصيات الواردة يف  دليل استخدام وتدبري الشواطئ 
الذي وضعته املؤسسة. ومع ذلك ، وعىل الرغم من التطورات التي لوحظت 

يف السنوات األخرية من حيث التهيئة والتدبري ، فإن بعض الجامعات تعاين من 
نقص يف املوارد املالية الالزمة لالستجابة لجميع ملعايري تأهيل الشواطئ. لذا 

 (DGCT) تويص اللجنة ، بعقد اجتامع مع املديرية العامة للجامعات املحلية
لبحث طرق ووسائل تقديم املزيد من الدعم ملواكبة  للشواطئ التي ال تحظى 

بالرعاية.
األمن والتغطية الصحية 

تحديد عدد أكرب من الشواطئ ؛ -
بالنظر إىل السياق الصحي ، مل يتم تنظيم مباراة الختيار رجال اإلنقاذ. اذ  -

قامت مصالح الوقاية املدنية باستدعاء املنقذين الذين تم اختيارهم سنة 
2019. ونتيجة لذلك ، كان عدد املستجيبني أقل من السنوات السابقة.

خ. املالحظات والتوصيات
تفتقر بعض الشواطئ إىل منفذ مهيئ ملعدات اإلنقاذ ومرافق الحامية  -

املدنية.
تساهم وزارة الصحة يف إطار برنامج «شواطئ نظيفة» يف حدود  -

إمكانياتها. عىل الرغم من السياق الصحي ، فقد تم بذل جهد كبري عىل 
الشواطئ ، مام مكنها من القيام باملهام املوكلة إليها.

الرتبية البيئية
نظرا للوضع الصحي ، تم حظر أنشطة التوعية البيئية حضوريا  يف امليدان ، 

اذ تم منع التجمعات واالحتكاك تفاديا لالحتكاك بني املشاركني. وباملقابل تم 
التشجيع عىل األنشطة التوعوية الخاصة بالبيئة عن بعد.

أشادت اللجنة الوطنية للشواطئ النظيفة بالتزام بعض الجمعيات املحلية بعملها 
امليداين ، ال سيام أنشطة التوعية والتحسيس بااللتزام باإلجراءات االحرتازية. 
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I امللحق
بطاقة تقنية حول منصة أنا بونظيف

التقديم 

هي عبارة عن منصة تعاونية ومواطنة تهتم بالتوعية والتحسيس والرتبية عىل التنمية املستدامة.  تم إنشاؤها مببادرة 
من مؤسسة محمد السادس لحامية البيئة.

تعرض مساهامت مختلف الفاعلني التي تصب يف خدمة البيئة:  الهيئات املؤسساتية واملجتمع املدين واملقاوالت.
يرتبط اختيار تسمية هذه املنصة «أنا بونظيف»  بالرغبة يف االستفادة من اسم يرتبط ارتباطًا وثيًقا بحامية بيئتنا. 

بونظيف معروف لدى جيل الشباب كام لدى الكبار.

األهداف العامة
� الحفاظ عىل التواصل املنتظم مع جمهورنا
� التحسيس والتوعية والرتبية عىل البيئة بشكل مستمر وطوال السنة
�  من خالل نرش ونقل املعلومات املفيدة ، نطمح إلنشاء روابط واستجامع  الجمهور املهتم

األهداف املحددة 

�  من خالل الدعوة إىل العمل (أنا بونظيف وأنت) وإطالق  هاشتاغات مفتاحية  ، تهدف املنصة إىل غرس مبادئ
املواطنة البيئية من خالل إرشاك الزوار يف:

�  االلتزام بالرسائل (عىل سبيل املثال ، محاربة النفايات البالستيكية ذات االستخدام الواحد ، واعتامد مامرسات الفرز
عند املصدر ، واالستهالك بطريقة مسؤولة ، وما إىل ذلك)

� تبادل الرأي بخصوص املامرسات الفضىل التي يتبناها الجميع
� .فهم املشكلة والترصف مبسؤولية بيئية

منصة «أنا بونظيف» تستهدف جمهورا  متعددا مع الرتكيز بصفة خاصة عىل الشباب.الفئة املستهدفة
التنمية املستدامةالتيمة العامة 
التلوث البالستييك للمحيطات التيمة الحالية

الهندسة 

تعتمد هندسة منصة أنا بونظيف عىل مبدأ الهبوط املتدرج، بأركان قابلة للتطور مع مرور الوقت ووفًقا للموضوعات:
لنأخذ جميعا املبادرة: يعرض هذا الركن مقاطع فيديو تحسيسية وتوعوية. يتيح الفيديو التوعوي إمكانية التأكيد 

 بطريقة مبسطة عىل أهمية املوضوع الذي يتم تناوله. متكن  مقاطع الفيديو املصممة بطريقة املوشن ديزاين
Motion design  : من تبسيط وتسهيل إيصال الرسالة وتحسيس الصغار والكبار.

معبؤون: يعرض هذا الركن مساهامت مختلف الفاعلني التي تصب يف خدمة التنمية املستدامة: الجمعيات واملدارس 
واملقاوالت واملؤسسات.

كام تعرض املنصة أعامل املتطوعني الشباب وتطلق دعوة للعمل لحث الشباب عىل املشاركة والتفاعل عىل املنصة وعرب 
الشبكات االجتامعية.

العربية والفرنسية اللغات  
https://anaboundif.ma/الرابط 



24

تقرير شواطئ نظيفة 2020 

2 [0.P&
  782:%&   \>&]^(   R&H_A4&   ̀ 3%]

    !("3J   -=DX   1234   BJ  
-30Y%&  «  19     H3J9Q  »



تقرير شواطئ نظيفة 2020 

25

II امللحق

 أ. مقدمة 
سمحت أزمة كوفيد 19 للعامل بأن يفتح عينيه عىل مناذج مختلفة للتدبري. فاذا 
كانت هذه األزمة قد أربكت العديد من الحكومات وتجاوزتها تداعياتها الغري 

املتوقعة, فإن املغرب متكن من تدبري هذه األزمة عىل نحو أفضل بكثري من بعض 
الدول بل إنه أصبح منوذجاً يحتذى به.

يف الواقع، قام املغرب، منذ اإلعالن عن الحاالت األوىل لإلصابة بفريوس كورونا 
يف مارس املايض، باعتامد اسرتاتيجية تدريجية ملواجهة الجائحة. تعترب هذه 

االسرتاتيجية حاليًا واحدة من أكرث االسرتاتيجيات أهمية وشموليًة التي تم اعتامها 
ملواجهة األزمة الصحية عىل الصعيد العاملي, بدءا من إغالق الحدود ثم إنشاء 
صندوق ملكافحة الوباء ، إىل إنتاج األقنعة بكميات كبرية وتعميم الفحوصات ، 

فان املغرب ، وبتوجيهات عليا من جاللة امللك ، واجه الوباء باعتامد اسرتاتيجية 
يف مستوى التحدي الصحي الغري املسبوق. تعتمد هذه االسرتاتيجية عىل عدد من 

املحاور ، أبرزها:
رد فعل رسيع ومتوازن وتدريجي عايل املستوى مبجرد ظهور الحاالت  -

األوىل يف املغرب؛
التضامن االجتامعي والتزام جميع القوى الحية يف البالد ، كام يتضح من  -

حجم التربعات التطوعية للصندوق الخاص املخصص إلدارة وباء فريوس 
كورونا ؛
تعبئة و نرش قوات األمن الوطني عىل نحو دقيق ومنوذجي، وال سيام  -

وزارة الداخلية والقوات املسلحة امللكية ؛
تغطية إعالمية مبسطة وواضحة وغري مثرية للجدل. قام املغرب باختيار  -

الشفافية عىل أساس البيانات العلمية وعرض للحالة الوبائية كام هي، مع 
التواصل بشكل مكثف حول القواعد الصحية الواجب اتباعها؛

الرشاكة بني القطاعني العام والخاص كام يتضح من خالل إنتاج وتوزيع  -
الكاممات التي تضع املغرب حاليًا يف املرتبة الثانية عامليا بعد الصني من 

حيث انتاج الكاممات, اليشء الذي جعل املغرب يف وضع ميكنه من تقديم 
املساعدة لبلدان مثل الواليات املتحدة و فرنسا؛

التحليل الدقيق للتجارب األجنبية. -
اإلرساع يف تحديث واستكامل رقمنة املؤسسات املغربية. -

يستعد املغرب من اآلن لفرتة ما بعد الجائحة وهو مدرك للتغيريات املهمة التي 
حدثت بالفعل أو تلك التي تلوح يف األفق عىل املدى القصري واملتوسط والطويل. 

يف الواقع، ستؤثر التغيريات العميقة عىل طرق العمل والتنقل عىل جميع األصعدة. 
سيكون للذكاء الجامعي مكان ودور مهامن يلعبانه يف تشكيل عامل ما بعد الجائحة 

، مع األخذ بعني  االعتبار أنه وبحسب الترصيحات األخرية الصادرة عن منظمة 
الصحة العاملية ، «قد يصبح هذا الفريوس متوطناً يف مجتمعاتنا ، وقد ال يختفي 

أبداً «.
وهكذا، من منظور الذكاء الجامعي هذا، تندرج مبادرة مؤسسة محمد السادس 

لحامية البيئة، برئاسة صاحبة السمو املليك األمرية لال حسناء، يف إطار إقامة 
الرصح الذي يجري بناؤه من طرف الدولة املغربية، واملساهمة يف تطوير وتنفيذ 
االسرتاتيجيات الوطنية ملا بعد الجائحة. تقدم املؤسسة ، من خالل هذه الوثيقة ، 

للسلطات املحلية ملخًصا للتوصيات بشأن استخدام وتدبري الشاطئ يف سياق األزمة 
الصحية لـكوفيد 19، وذلك بناًء عىل منظور تدخلها املتعدد األطراف والقطاعات، 

خاصة املجاالت التي تعترب حيوية من الناحية االجتامعية واالقتصادية، كام هو 
الحال بالنسبة لشواطئ اململكة، يف إطار برنامج «حامية السواحل».

 ب. مجال تدخل املؤسسة
يعتمد مجال تدخل املؤسسة عىل مدخلني أساسني، يجب تكييفهام مع الوضع 

الحايل واملستقبيل لـ كوفيد19 :
مدخل «الجهات الفاعلة/ الفاعلون» ، والغرض منه هو تشجيع جميع  -

الفئات عىل تبني سلوك مدين ومسؤول اتجاه البيئة.
مدخل «املجاالت/املناطق»، والغرض منه هو العمل مبارشة عىل النظم  -

البيئية لحاميتها والحفاظ عليها.
يقصد باملناطق/ املجاالت بشكل أسايس الجامعات الرتابية، وهي جهات فاعلة 
أساسية للحكامة والدميقراطية املحلية، والتي بال شك لها مكانة مهمة ومحددة 

يف عمل املؤسسة بسبب مهاراتها، ولكن أيًضا الرتباطها الوثيق مع جميع الجهات 
الفاعلة والرشيكة للمؤسسة. وتنسحب هذه املالحظة أيًضا عىل الدور الشمويل 

للمديرية العامة للجامعات املحلية التابعة لوزارة الداخلية، والتي تدعم عدًدا كبريًا 
من برامج املؤسسة.

يف سياق الجهوية املتقدمة، يجب أال تكون الجامعات املحلية واعية بالقضايا 
الراهنة فحسب ، بل يجب أن تكون مجهزة مبا يلزم أيًضا . تلعب املؤسسة دورًا 

أساسيًا يف هذا االتجاه، فهي تتوصل بانتظام من الجامعات بطلبات محددة و 
دقيقة(كالتدبري املستدام للشواطئ والسواحل عىل سبيل املثال وذلك متاشيا مع 

تطور برنامج الشواطئ النظيفة ليشمل مجاالت أوسع للتدبري املستدام للساحل).
تشارك املؤسسة يف مساعدة الجامعات املحلية عىل إدراك أهمية الخدمات التي 

تقدمها النظم البيئية ، وبالتايل أهمية إدارة وتدبري تراثها الطبيعي (الغابات ، 
والشواطئ ، والحدائق عىل وجه الخصوص) ، واالقتصادي (السياحة ، والتجارة ، 

واألنشطة املوسمية ، وما إىل ذلك) واالجتامعية (خاصة الشباب والفئات السكانية 
الهشة).

وبالتايل فان املؤسسة أخذت عىل عاتقها، كرهان مهم وعاجل، أن تكون قوة 
اقرتاحية يف خدمة الجامعات املحلية للتفكري يف التدابري التي يتعني اتخاذها يف هذا 
الظرف االستثنايئ للوباء. وبذلك ستكون املؤسسة قادرة عىل االعتامد عىل مخطط 

الحكامة الخاص بها لتدبري الشواطئ ، والذي تشرتك يف تنظيمه  اللجنة الوطنية 
«الشواطئ النظيفة» برئاسة املؤسسة واللجان املحلية «الشواطئ النظيفة» برئاسة 

السادة الوالة والعامل.
يهدف هذا التفكري، املستند إىل الذكاء الجامعي ، إىل التوجيه األمثل لتدخل 

السلطات املحلية وكذلك الجهات الفاعلة املشاركة يف مواجهة املخاطر الصحية عىل 
الشواطئ يف السياق الصحي االستثنايئ الذي نعرفه ، مع تقديم أفضل االجابات 

املمكنة الحتياجات املصطافني واملرتادين. ويهدف هذا التفكري إىل تحقيق األهداف 
التالية:

يف 2020:
التأكد من أن ارتياد الشواطئ ال يشكل عامالً يف انتشار فريوس كورونا بني  -

السكان املغاربة.
االستفادة من الشواطئ كفضاءات لدعم جهود التوعية وتغيري السلوك   -
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واسداء النصائح وتتبع احرتام ارشادات التوعية هذه ؛
االستجابة النتظارات مرتادي الشواطئ ، يف أفضل الظروف الصحية  -

املمكنة ؛
التمكني من العودة املثىل إىل الوضع «الطبيعي» ؛ -
الحد من اآلثار االجتامعية واالقتصادية السلبية للوضع الحايل وتطور هذا  -

الوضع يف عام 2020 ؛
الحد من اآلثار البيئية السلبية للوضع الحايل وتطور هذا الوضع يف عام  -

2020؛ 

يف عام 2021:
استخالص الدروس من حملة 2020 ؛ -
التحيل باملرونة والتكيف مع السياق املتغري عىل املستويني الوطني  -

والعاملي ؛
يف حالة ما اذا ظهرت بعض املكاسب االجتامعية واالقتصادية والبيئية من  -

حملة 2020 ، يجب التأكد من ترسيخ املكاسب املرتبطة بها و ان ترتكز عىل 
مامرسات مستدامة من أجل إرساء األسس لحالة «طبيعية» جديدة ؛

متكني املغرب من التألق عىل املستويني اإلقليمي والدويل بناء عىل تجربة  -
عام 2020 والتي نأمل أن تكون ناجحة قدر اإلمكان.

 ت. السياق الوطني
تعرف شواطئ اململكة كل صيف أكرث من 100 مليون زيارة. لقد أصبحت الشواطئ 

بالنسبة للمغاربة مكانًا متميزًا لقضاء عطلهم. لذلك كان الحفاظ عىل هذا الفضاء 
املشرتك نظيفا وصحيا طوال موسم الصيف هو التحدي الذي رفعه برنامج 

«الشواطئ النظيفة» التابع ملؤسسة محمد السادس لحامية البيئة عىل مدى 21 
عاًما.

يستفيد من هذا الربنامج أكرث من مائة شاطئ، معظمها من بني الشواطئ األكرث 
ازدحاًما يف البالد وهي رضورية للحفاظ عىل نظافة الساحل وحاميته. 63 جامعة 

محليًة مدعوًمة من قبل السلطة الحكومية الوصية املتمثلة يف املديرية العامة 
للجمعات املحلية، 27 رشيًكا اقتصاديًا وأكرث من مائة جمعية محلية يتم تعبئتهم 

ملدة ثالثة أشهر تقريبًا لتوعية وتحسيس مرتادي الشواطئ، لضامن جودة مياه 
االستحامم والرمال، باإلضافة اىل تجهيز الشواطئ، وضامن السالمة، وفرض احرتام 

النظام والقانون.
يواجه هذه السنة مدبرو الشواطئ ظروفًا غري عادية وبالتايل يجب تكييف قواعد 

استخدام وإدارة الشاطئ من أجل ضامن سالمة املصطافني وتوفري رشوط النظافة و 
احرتام التدابري واالجراءات االحرتازية للوقاية ومنع انتشار فريوس كوفيد19.

قبل أيام قليلة من إعالن رفع حالة الطوارئ الصحية يف 10 يونيو ، ينتظر مستخدمو 
الشواطئ إعادة فتح أماكن االستجامم. ولهذه الغاية ، من املهم وضع مبادئ 

توجيهية واضحة وفعالة الستخدام وإدارة الشاطئ.

 ث. يقظة إعالمية عن السياق الدويل
يف إطار تدبريها لألزمة الصحية الحالية ، يعد البعد الزمني أحد مفاتيح التدبري 

الجيد يف املغرب كام متت اإلشارة اىل ذلك يف مقدمة هذه الوثيقة. مل يكن لدى 
غالبية البلدان التي تصارع من أجل تدبري االزمة الصحية الوقت الكايف لالستعداد 

بشكل جيد لهذه األزمة. يف املغرب، تم إدراك الخطر الذي ميثله وباء كوفيد19 
بشكل خاص من خالل مراقبة انتشار الفريوس عىل املستوى الدويل، ال سيام يف 

الصني وإيطاليا. وهكذا، اتخذ املغرب سلسلة من اإلجراءات الهامة والتدريجية، ال 
سيام ضبط الرحالت الجوية من الدول األكرث ترضرا، ثم إغالق حدوده وإعالن حالة 

الطوارئ الصحية.
يوضح هذا املثال أهمية اليقظة ومراقبة املعلومات، اليشء الذي ميكن من توقع 

السيناريوهات املختلفة مسبًقا والرد بشكل مناسب.
ومن هذا املنطلق، قامت املؤسسة باعتامد هذه اليقظة، إلعداد عرض خاص 

باإلجراءات املوىص بها ، مام سمح لرشكائها املحليني لتملكها والعمل بها, اذ  تم 
تحديد مجموعة من املامرسات من خالل مراجعة ما هو معمول به دوليا (راجع 

امللحق). يف الواقع ، تتساءل العديد من البلدان عن رشوط رفع حالة الطوارئ 
الصحية ، والقيود التي ستستمر يف منع انتشار وباء الكوفيد .19 هل يجب فرض 
إجراءات التباعد االجتامعي وارتداء الكاممات… .. عىل الشواطئ هذا الصيف؟.

 ج. التوصيات التنفيذية
من منظور الذكاء الجامعي، تعترب مؤسسة محمد السادس لحامية البيئة، نفسها 

جزء من منطق الرشاكة التعاونية والشاملة لالستجابة لعدد كبري من املشاكل 
االقتصادية أو االجتامعية أو البيئية التي نواجهها اليوم والتي هي معقدة بطبيعتها. 
وبالفعل ، فإن املؤسسة ، وهي رائدة يف تدبري هذا املجال، أي «الشاطئ» ، وضعت 

مع رشكائها خطة لحكامة برنامج الشواطئ النظيفة (املنظم برشاكة بني اللجنة 
الوطنية ولجان الشواطئ املحلية املختلفة). والذي يضم مختلف اإلدارات الوزارية 

املعنية وكذلك الرشكاء االقتصاديني وممثيل املجتمع املدين.
وهكذا، فباإلضافة إىل استئناسها باملبادرات الدولية املختلفة، عملت مؤسسة محمد 
السادس لحامية البيئة عىل عقد اجتامع للجنة الوطنية «الشواطئ النظيفة»  لوضع 

توصيات الستعاملها يف تدبري الشواطئ وتوجيه عمل رشكائها يف امليدان. كام تقوم 
بالتنسيق والتشاور يف شان هذه التوصيات مع الجهات املعنية (وزارة الداخلية 

ووزارة الصحة) قبل التنزيل والتطبيق العميل لها وذلك يف احرتام تام للتوجيهات 
الصحية. 

تتعلق هذه التوصيات باألصناف األربعة ملعايري تأهيل الشاطئ النظيف ، وهي:
� .جودة مياه االستحامم
� .التهييء والتدبري
� .التأمني والتغطية الصحية
� .أنشطة التحسيس والتوعية البيئية

1) مراقبة جودة مياه االستحامم:
وفًقا للمفوضية األوروبية ، فإن «الخطر الناجم عن كوفيد19 يف مواقع االستحامم 
الرتفيهية مرتبط بشكل كبري بضعف احرتام التباعد االجتامعي وبشكل أقل وجود 
هذا الفريوس يف املاء « (إذا كانت املياه ذات نوعية ممتازة أو جيدة بالطبع). يف 

رأي املفوضية األوروبية ، ميكن أن يساعد تنفيذ جدول املراقبة املعتاد عىل التدبري 
الفعال يف جميع الحاالت املمكنة.

تدرس وكالة البيئة األوروبية كيف ميكن أن يؤثر ذلك عىل التقييامت لعام 2021 
وكذا اإلعفاءات املحتملة التي ستمنحها للبلدان ملراقبة جودة مياه االستحامم. تتابع 

مؤسسة محمد السادس لحامية البيئة عن كثب عمل التنسيق الدويل « اللواء 
األزرق « ملؤسسة التعليم البيئي FEE)) ، والذي سيستند بشكل خاص إىل قرارات 
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وكالة البيئة األوروبية AEE لتحديد العنارص التي سيتم اعتامدها لعالمة اللواء األزرق

2) التهييء والتدبري:
من أجل احرتام التباعد االجتامعي والحد من االتصال بني الناس ، ومن أجل 

استيعاب تدفق زوار الشاطئ ، تويص لجنة «الشواطئ النظيفة» الوطنية مبا ييل:

� موقف سيارات
�   إذا كان الشاطئ يتوفر عىل موقف للسيارات ، فيجب الحرص عىل

إيقاف املركبات (السيارات والدراجات وما إىل ذلك) مع ترك مساحة خالية 
بني كل موقف.

� الوصول
�  الحد من الوصول إىل الشاطئ اال لعدد قليل من الزوار لتجنب حاالت

االكتظاظ التي تعرفها الشواطئ يف الظروف العادية. وتجدر اإلشارة إىل أن 
املساحة الالزمة للفرد يجب أال تقل عن 6 دقائق 2 ثواين للشخص  ؛

�  إرساء نظام للتخفيف من حاالت االكتظاظ : عىل سبيل املثال حظر
الولوج إىل الشواطئ الحرضية ، وحظر الشواطئ التي تبعد أكرث من 50 كلم 

عن املناطق املأهولة ؛
� .تجنب التقاء املصطافني: وتوفري منافذ منفصلة إىل الشاطئ
�  حظر التجمعات الجامهريية. عىل السلطات املحلية اتخاذ اإلجراءات

الالزمة لتجنب االزدحام (أال يتعدى 3 أشخاص يف كل مجموعة باستثناء 
العائالت)

شاطئ الداليا / فحص انجرة

� تهيئة املجال
� .التهييئ القبيل الماكن توزيع املظالت عىل الرمال
�  50 عىل األقل (أقل ازدحاًما، تفصل مظالت٪ تقليل عدد املظالت بنسبة 

وكرايس االسرتخاء مبقدار 3 أمتار)؛
�  وضع خطة الحرتام مسافة األمان (فيام يتعلق مبسافة األمان) وتنظيف

املراحيض بشكل دوري ثم تنظيف وتعقيم بعد كل استخدام.
� .توقيف استخدام النافورات وأماكن االستحامم
� :توفري دورات املياه للمرتادين وتزويدها
بالصابون السائل ، مجفف األيدي أو املناشف التي تستخدم ملرة  -

واحدة،
باملعقم الكحويل. -
بأجهزة توزيع الكاممات ؛ -

� :امللصقات
�  ،يجب توفري امللصقات عىل مستوى الهياكل املختلفة (املداخل

واملراحيض، وأماكن الوقاية املدنية، وما إىل ذلك) تذكر هذه امللصقات 
بقواعد السالمة الصحية مبا يف ذلك تدابري التباعد، واالجراءات االحرتازية، 

واالرتداء اإلجباري للكاممات، وتدبري نفايات الكاممات ، والرقم املجاين « ألو 
اليقظة». ..

�  إذا كانت السلطات تويص بإغالق املراحيض، فيجب توضيح ذلك عىل
لوحة املعلومات أو امللصقات مثال  « الحاممات مغلقة بسبب فريوس 

كورونا والظروف االستثنائية «.



تقرير شواطئ نظيفة 2020 

28

شاطئ الحوزية / الجديدة

� تنظيف الشاطئ
من أجل منع انتشار كوفيد19 مع ضامن استمرارية الخدمة العامة ، ميكن التوصية 

مبجموعة من التدابري املتعلقة بجمع النفايات.
وبالتايل ، الستقبال املصطافني ، يجب عىل مسريي الشواطئ وضع برنامج تنظيف 

يومي للشواطئ  ، واتخاذ جميع االحتياطات ضد كوفيد19.
تتم تعبئة املكلفني بجميع مراحل جمع النفايات من التجميع إىل املعالجة لضامن 

النظافة والسالمة والصحة العامة.
تحقيقا لهذه الغاية، وبهدف عدم إجهاد رشكات التنظيف وضامن السالمة الصحية 

لعاملها وكذلك املصطافني، فإن الجميع مدعو إلظهار حس املواطنة الصالحة من 
خالل التقليل من النفايات واعتامد اإلجراءات املذكورة أدناه:

تنظيم عمليات تنظيف الشاطئ واملباين امللحقة به: تنظيم الجوالت ،  -
وجداول املداومة املتغرية ، وتخصيص شاحنات إضافية  لتجميع النفايات  ، 

واستخدام األماكن املشرتكة ... لتجنب أي تلوث؛
توعية مرتادي الشواطئ برضورة (إغالق األكياس املخصصة للنفايات،  -

وعدم إلقاء األقنعة أو القفازات أو املناديل املستعملة يف صناديق الفرز أو 
عىل األرض ، ولكن يف صناديق املخصصة لذلك ، إلخ) ؛

تزويد الشاطئ بصناديق خاصة لألقنعة والقفازات وتحديد جدول تعقيم  -
صارم ؛
الحرص عىل وضع النفايات  املتعلقة بوسائل الحامية الشخصية املرتبطة  -

بوباء كوفيد 19- (أقنعة ، قفازات ، مناديل ، مناديل مطهرة ، وما إىل ذلك) 
يف كيس بالستييك خاص مزود بنظام إغالق وظيفي . يجب إغالق هذه 

الكيس بعناية قبل وضعه يف كيس القاممة ثم يف حاوية القاممة ؛
ضامن احرتام مسافات األمان يف كل من املباين االجتامعية وعىل منت  -

وسائل النقل ، وعىل الشاطئ وحول املركبات عند مناولة الحاويات ؛
تزويد العامل (بوسائل العمل ، أماكن لتغيري املالبس ، إلخ) وباملواد  -

التالية يف جميع األوقات: املعقم الكحويل ، مناديل ، قارورات للمياه ، 

صابون ، مناشف ورقية ، أكياس قاممة ، إلخ ؛
توفري أدوات العمل الفردية قدر اإلمكان. -

الفرقة خرضاء - شاطئ الحوزية

3) األمن والتغطية الصحية
� سالمة املستحمني

تعتمد سالمة املصطافني يف الشواطئ أساًسا عىل وجود عدد كاٍف من معلمي 
السباحة، ووجود معدات املراقبة واإلنقاذ املوزعة بشكل كاٍف، وتهييء أماكن 

مخصصة لكل نشاط.

يف هذه الظروف االستثنائية ، يجب عىل رجال اإلنقاذ املوسميني  وأفراد الوقاية 
املدنية االحرتام الصارم لقواعد السالمة والنظافة واحرتام قواعد الوقاية األساسية 

ملنع انتشار كوفيد19.
 القواعد األساسية للوقاية هي:

التباعد االجتامعي. -
اإلجراءات االحرتازية ، -
«غسل اليدين قبل وبعد استخدام جميع املعدات املشرتكة» -
وضع جدول زمني للتنظيف والتطهري املستمر للمباين ومعدات اإلنقاذ  -

(دراجات بحرية وسيارة إسعاف ،  الدراجات الرباعية ، إلخ) بالتشاور مع 
مصالح النظافة واألمن وكذلك مسريي الشاطئ

«حظر التجمعات. يجب عىل البلديات اتخاذ التدابري الالزمة لتجنب  -
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االزدحام (أقل 3 أشخاص يف املجموعة الواحدة باستثناء العائالت) ؛
حظر األنشطة البحرية الجامعية (التزلج عىل املاء ، الدواسات ، اإلبحار ،  -

ركوب األمواج ...) ؛

� التغطية الصحية 
ميكن أن يتكون فريق الطوارئ الطبي من:

� .طبيب واحد أو ممرض واحد
� .سائق سيارة إسعاف

مركز اإلسعافات األولية / شاطئ قرص املجاز / فحص أنجرة
يجب توفري الوسائل والرشوط الالزمة للفريق  للقيام بتدخالته

أماكن العمل: خيمة أو بناية.
يجب عىل الفريق الطبي احرتام قواعد الحامية الصحية والنظافة ، وعىل وجه 

الخصوص:
� التباعد االجتامعي ؛
� اإلجراءات االحرتازية؛
� الكاممات؛
� …غسل اليدين

يجب وضع جدول لتعقيم و لتنظيف املباين واملعدات ، باإلضافة إىل إجراءات 
االستقبال بالتشاور الوثيق بني مختلف املتدخلني (وزارة الصحة والوقاية املدنية 

والهالل األحمر املغريب).

4) أنشطة التوعية والرتبية عىل البيئة:
يجب أن يكون املصطافون ، وخاصة الشباب ، عىل اطالع جيد مبخاطر كوفيد 19 

وتحذيرهم من انتشار العدوى ، من خالل توعيتهم أوالً بأهمية التباعد االجتامعي 
واحرتام اإلجراءات االحرتازية.

كام تتم دعوتهم لحضور سلسلة من أنشطة التوعية البيئية ، والتي من املؤكد أنها 
ستتكيف مع الوضع الحايل.

كام تم تنظيم دورة تأطريية عن بعد بواسطة األنرتنيت يف 23 أبريل 2020 من 
قبل املؤسسة مع رشكاء برنامج «الشواطئ النظيفة» وممثيل الرشكاء االقتصاديني 

والبلديات والعامالت، همت كل ما  يتعلق بالتنسيق والوسائل الرضورية، وبالتايل 
متكينهم من مجموعة من الوسائل املوضوعاتية والتقنية والتنظيمية.

وسيتم تطوير مختلف األنشطة املقرتحة عربمحاور تدخل املؤسسة التالية :
� .(إجراءات التوعية) من خالل التوعية والتثقيف
� .(أوراش التكوين) من خالل تحسني املعارف والتداريب
�  من خالل االتحاد، والربط الشبيك للفاعلني ، وتعزيز الرشاكة (إجراءات

الرشاكة املتعددة التي تشمل املنظامت غري الحكومية واملجتمع املدين)؛

شاطئ بوزنيقة

يجب أن تتوفر يف املحيط الذي يستضيف كل هذه األنشطة مجموعة من الرشوط 
واالحتياطات املوىص بها أدناه:

�  تقليل عدد املشاركني يف أنشطة التحسيس البيئي (بحد أقىص 5 لكل
مجموعة) لضامن مسافة آمنة.

�  (مثل إذاعة الشاطئ) إعطاء األولوية ألنشطة الرتبية البيئية غري املبارشة
مقارنة باألنشطة املبارشة. من خالل تفضيل التدريب التفاعيل 

(الوسائط ومقاطع الفيديو) وتجنب أي اتصال بالوسائط التي تنتقل 
من يد إىل أخرى؛

�  وضع خطة تنظيف بشكل منتظم ومتابعتها من خالل إجراء تنظيف
وتعقيم للمباين ، ومعدات العمل ، إلخ. ….

�  إعداد عرض توعوي عىل الشاطئ الحرتام االجراءات االحرتازية والتباعد
االجتامعي.
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ايرلندا
شواطئ مغلقة حاليا : يف جمهورية أيرلندا ، ال ميكنك زيارة الشاطئ إذا كان يبعد 

أكرث من كيلومرتين عن منزلك. بعض مواقف السيارات عىل الشاطئ مغلقة ، 
والبعض اآلخر مفتوح ، لذا فإن الشواطئ مفتوحة للسكان املحليني ولكنها مغلقة 
للجميع. املرايس مغلقة حاليًا حيث ال يتم فتحها سوى لبعض  املقاوالت األساسية 

واملحددة. القيود الحالية سارية منذ 27 مارس
مناقشات لرفع القيود إلعادة فتح الشواطئ : من املتوقع أن يتم أخذ عينات ما 
قبل املوسم وإبان املوسم كاملعتاد (يبدأ املوسم هنا يف 1 يونيو). قد يكون هناك 
تخفيف للقيود يف 5 مايو ، عىل الرغم من أن األخبار تشري إىل أن الناس بدأوا يف 

انتهاك القيود الحالية  اليشء الذي سيجعل هذا التخفيف غري وارد.
شواطئ مفتوحة طوال فرتة الوباء : ال

بالد الغال
شواطئ مغلقة حاليا : الشواطئ مفتوحة للجمهور إذا كان ميكن الوصول إليها سريًا 

عىل األقدام أو بالدراجة وإذا كانت عىل بعد مسافة قصرية من املنزل. تم إغالق 
مواقف السيارات عىل الشاطئ ملنع الزوار من الذهاب إىل هناك. يسمح فقط ارتياد 

الشاطئ مرة واحدة يف اليوم ملامرسة األنشطة الرياضية. ال يُسمح بالسباحة أو 
الرياضات املائية ، وال تتوفر حاليًا أي خدمات أو معدات (مراحيض ورجال إنقاذ)

مناقشات لرفع القيود إلعادة فتح الشواطئ : ال
شواطئ مفتوحة طوال فرتة الوباء : ال

تركيا
شواطئ مغلقة حاليا : جميع الشواطئ مغلقة ، حتى امليش عىل الشاطئ أو حوله 

محظور يف تركيا.
مناقشات لرفع القيود إلعادة فتح الشواطئ : تخطط وزارة السياحة الفتتاح املوسم 

السياحي يف نهاية شهر مايو (إذا سارت األمور عىل ما يرام) ولكن بشهادة جديدة 
تسمى    Stay Safe. وقد شكلت الوزارة لجنة تضم وزارات أخرى مثل وزارة الصحة 

والبيئة والزراعة وغريها. مل يتم تحديد جميع املعايري بالكامل بعد. لكن الحكومة 
ستسمح فقط للمنشآت الحاصلة عىل هذه الشهادة بإعادة فتح أبوابها.

شواطئ مفتوحة طوال فرتة الوباء : ال يبدو أن هناك مؤرشات لعودة للوضع كام 
كان قبل الوباء. لكن يبدو أن إعادة الفتح ممكنة يف ظل الرشوط املنصوص عليها 

أعاله.
مالحظات : أنشطة عادية مثل ما كان عليه الحال قبل الوباء. لكن يبدو أن إعادة 

الفتح ممكنة يف ظل الرشوط املشار  إليها أعاله

إسبانيا
شواطئ مغلقة حاليا : الشواطئ والحدائق مغلقة متاما يف هذا الوقت.

مناقشات لرفع القيود إلعادة فتح الشواطئ : يقوم وزير السياحة بإعداد دالئل مع 
الخرباء (ليس فقط للشواطئ ولكن أيًضا للمتاحف والحانات واملتنزهات الوطنية ... 
تهم جميع القطاعات واألنشطة) مع اإلجراءات. مبجرد أن تصبح اإلجراءات جاهزة 
، سيتم إرسالها إىل وزير الصحة للموافقة عليها. تتطلع الحكومة اإلسبانية أن يفعل 

الجميع اليشء نفسه، دون اللجوء إىل نرش «عالمات كوفيد» تختلف من منطقة 
ألخرى، ألن الصحة ليست موضوع تنافس. الفكرة هي أن ي يتبع  كل شخص نفس 

القواعد.
 (AI) قالت بلدية فوينخريوال يف إسبانيا ، إنها تهدف إىل استخدام الذكاء االصطناعي

ملراقبة سعة الشواطئ واألماكن العامة األخرى. قالت بلدية كوستا ديل سول إنها 
ستستخدم برنامجا معلوماتيا  يسمح بالتحليل اآلين ملعلومات حول عدد مرتادي 

الشاطئ لتجنب االزدحام وتقليل مخاطر اإلصابة املحتملة بفريوس كوفيد
شواطئ مفتوحة طوال فرتة الوباء : إذا كانت الشواطئ اإلسبانية ستفتح (يعتمد 

ذلك عىل كيفية انتشار «الفريوس») ، فستكون هناك قيود وضوابط صارمة، خاصة 
للحفاظ عىل التباعد االجتامعي. يوجد أكرث من 3000 شاطئ يف إسبانيا. لكننا نفرتض 

حالة الدول التي متت دراستها اعتباًرا من يونيو 2020

إعادة فتح مخطط اغالق الشواطئ البلد

V V ايرلندا

V بالد الغال
-- V تركيا
-- V إسبانيا

V الدامنارك

V V الجبل األسود

V V السويد
-- إنجلرتا
-- V بورتوريكو

V V جنوب إفريقيا

V هوالندا

V أسرتاليا

V
الواليات املتحدة 

األمريكية
V V إيطاليا

V بلجيكا

V فرنسا

V V قربص

مقارنة بني أوضاع الشواطئ يف مختلف دول العامل
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أنه يف هذا العام ، يفضل اإلسبان الذهاب إىل قرى املناطق النائية ، لذا سيكون عدد 
مرتادي  الشواطئ أقل (ورمبا ال يوجد سياح أجانب ...)

الدامنارك
شواطئ مغلقة حاليا : مل يتم إغالق الشواطئ ومل يتم وضع قيود محددة. هناك 
حظر عام عىل التجمعات التي تضم أكرث من 10 أشخاص يف األماكن العامة (إىل 

غاية 10 مايو) ، ويتم تشجيع الناس وااللحاح عىل الحفاظ عىل مسافة آمنة. وتبقى  
التدابري الوقائية,  النظافة والتباعد االجتامعي, مطلوبة يف بعض املواقع التي ظلت 

مفتوحة للجمهور
مناقشات لرفع القيود إلعادة فتح الشواطئ : ال

شواطئ مفتوحة طوال فرتة الوباء : ال
مالحظات : وهناك حظر عام عىل التجمعات التي تضم أكرث من 10 أشخاص (حتى 

10 مايو)،
ويتم تشجيع الناس وااللحاح عىل الحفاظ عىل مسافة آمنة من بعضهم البعض.

الجبل األسود
شواطئ مغلقة حاليا : الشواطئ مثل غريها من األماكن الرتفيهية والعامة مغلقة

مناقشات لرفع القيود إلعادة فتح الشواطئ : أعلنت الحكومة أنه سيتم إعادة فتح 
الشواطئ يف 18 مايو

شواطئ مفتوحة طوال فرتة الوباء : ال

السويد
شواطئ مغلقة حاليا : الشواطئ واملتنزهات مغلقة يف هذا الوقت.

مناقشات لرفع القيود إلعادة فتح الشواطئ : ال
شواطئ مفتوحة طوال فرتة الوباء : ال

مالحظات : أحرتام التباعد بني األشخاص مينع تنظيم تظاهرات تظم أزيد من 50 
شخص

إنجلرتا
شواطئ مغلقة حاليا : الشواطئ ليست مغلقة. مواقف السيارات واملقاهي 

واملراحيض مغلقة.
مناقشات لرفع القيود إلعادة فتح الشواطئ : حظر التنقالت / السفر «غري 

الرضوري» ساري املفعول يف الوقت الحايل ، ومن املحتمل أن يظل ساري املفعول 
لبعض الوقت.

شواطئ مفتوحة طوال فرتة الوباء : الشواطئ ليست مغلقة. لكن مواقف السيارات 
واملراحيض العامة واملقاهي وما إىل ذلك. مغلقة لتثبيط السكان غري املحليني.

مالحظات : يف إنجلرتا ، يُسمح للمواطنني بالقيادة ملدة 10 دقائق إىل مكان ميكنهم 

فيه مامرسة الرياضة.

بورتوريكو
شواطئ مغلقة حاليا : قد يتم تغرميك لوجودك عىل الشاطئ ، مبا يف ذلك تواجدك 

ملامرسة التامرين الرياضية. باإلضافة إىل ذلك ، ال يُسمح بالسباحة أو الرياضات 
املائية. ليست هناك خدمات (املراحيض ورجال اإلنقاذ ، إلخ). رفع هذه القيود غري 

واردة حاليا
مناقشات لرفع القيود إلعادة فتح الشواطئ : ال
شواطئ مفتوحة طوال فرتة الوباء : الشواطئ ال

جنوب إفريقيا
شواطئ مغلقة حاليا : جميع الشواطئ يف جنوب إفريقيا مغلقة حاليًا ويحظر عىل 

الجمهور زيارة هذه املواقع.
مناقشات لرفع القيود إلعادة فتح الشواطئ : ستعيد جنوب إفريقيا فتح الشواطئ 

اعتبارًا من األول من مايو يف نهج تدريجي يتكون من 5 مراحل. سيتم وضع كل 
منطقة يف مرحلة حسب اإلصابات الجديدة. هناك حاليًا 5 مراحل  (عىل املستوى 

الوطني) وستتم إعادة فتح الشواطئ يف املرحلة األوىل فقط. من املحتمل أال يكون 
هناك أي شواطئ مفتوحة خالل الشهرين أو الثالثة  القادمة.

شواطئ مفتوحة طوال فرتة الوباء : تم إغالق الشواطئ منذ 26 مارس

هوالندا
شواطئ مغلقة حاليا : الشواطئ مفتوحة. ميكن لألشخاص امليش عىل الشاطئ برشط 

اتباع القواعد: احرتام التباعد ملسافة 1.5 مرت من بعضهم البعض ، اال يتجاوز عدد 
أفراد املجموعة 3 أشخاص (باستثناء العائالت). جميع الفنادق / املطاعم / املقاهي 

مغلقة أيًضا . تظل التدابري االحرتازية , النظافة والتباعد االجتامعي, مطلوبة يف بعض 
املواقع التي ظلت مفتوحة للعموم.

مناقشات لرفع القيود إلعادة فتح الشواطئ : ال

أسرتاليا
شواطئ مغلقة حاليا : يُسمح لألشخاص بالسباحة وركوب األمواج وامليش يف املاء 

... ولكن ال يُسمح بأي نشاط آخر (ال ميكن أخذ حاممات شمسية أو بناء قالع 
رملية ...): يجب مغادرة املكان بعد االنتهاء من التامرين واألنشطة البدنية (مفهوم 

الشاطئ  الدينامييك)
مناقشات لرفع القيود إلعادة فتح الشواطئ : ال

شواطئ مفتوحة طوال فرتة الوباء : ال

الواليات املتحدة األمريكية
شواطئ مغلقة حاليا : تم فتح الشواطئ يف جورجيا منذ أوائل أبريل ، حيث تجوب 

سيارات الرشطة الشواطئ لتذكري الناس برضورة الحفاظ عىل مسافات آمنة وأن 
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االستلقاء عىل الرمال محظور.
مناقشات لرفع القيود إلعادة فتح الشواطئ : ال

شواطئ مفتوحة طوال فرتة الوباء : ال

إيطاليا
شواطئ مغلقة حاليا : تم إغالق الشواطئ منذ 10 مارس

مناقشات لرفع القيود إلعادة فتح الشواطئ : منذ 4 مايو ، بدأ ممتهنو األنشطة 
الشاطئية باإلعداد الستقبال السياح. لذلك تم تصميم الشواطئ الخاصة ليظل 
املصطافون عىل مسافة من بعضهم البعض: وذلك  بتثبيت الحبال للفصل بني 

الزبائن  ،  كام يسعى مسريو الشواطئ الخاصة إىل ترك مسافة 1.5 مرت بني كرايس 
االستلقاء وتحديد ممرات للتنقل من مكان الجلوس اىل البحر

بلجيكا
مناقشات لرفع القيود إلعادة فتح الشواطئ : من بني األفكار التي سيتم استكشافها 

يف بلجيكا: اعتامد جواز للمرور اىل الشاطئ. وسيشمل ذلك تقسيم الشواطئ إىل 
مناطق محددة من أجل تنظيم تزايد املصطافني، الذين سيتعني عليهم حجز مكانهم 

عىل الشاطئ.
تعلن بلدية أوستاند عن نظام للحجز هذا الصيف للوصول إىل أكرث شواطئها 

ازدحاًما.
مناقشات لرفع القيود إلعادة فتح الشواطئ : ال

فرنسا
شواطئ مغلقة حاليا : اعتبارًا من 19 مارس ، بدأ إغالق الشواطئ األوىل، بعد أيام 

قليلة من بدء الحجر الصحي ، والذي مل يكن بالرضورة يحظى باحرتام يف بعض 
أجزاء الساحل.

مناقشات لرفع القيود إلعادة فتح الشواطئ : البلديات تدعو إىل الشواطئ الدينامية 
. هذه هي الصيغة املعتمدة يف أسرتاليا كذلك حيث يُسمح للناس بالسباحة وركوب 

األمواج وامليش يف املاء ... ولكن ال يُسمح بأي نشاط آخر (ال يسمح بأخذ حاممات 
شمسية أو بناء قالع رملية…. ): تغادر املبنى بعد مامرسة نشاطك البدين.

شواطئ مفتوحة طوال فرتة الوباء : الشواطئ املرصح بإعادة فتحها: يُسمح 
بالسباحة وصيد األسامك، ويحظر أي وجود ثابت كالجلوس أو االستلقاء ، وكذلك 

مامرسة التنزه.

قربص
شواطئ مغلقة حاليا : الشواطئ مغلقة حاليا

مناقشات لرفع القيود إلعادة فتح الشواطئ : ال
شواطئ مفتوحة طوال فرتة الوباء : ال


