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إن املحيطات التي تقف وراء ضبط التوازنات الكبرية للمناخ، وتَُعدُّ 
من املزودين األساسيني باملوارد الطبيعية، والناقلة الرئيسية للتبادالت 
االقتصادية، ومن الروابط األساسية بني املجتمعات البرشية، أصبحت 

دة اآلن بتغري املناخ، والتلوث، السيام التلوث بالبالستيك، واالستغالل  مهدَّ
املفرط للموارد البحرية.

وخالل العقد املايض، تسارعت الدينامية الدولية لوقف التدهور املقلق 
للمحيطات.

يف سنة 2021، تم إطالق عقد األمم املتحدة لعلوم املحيطات من أجل 
التنمية املستدامة وعقد األمم املتحدة الستعادة النظم اإليكولوجية 

كجزء من خطة األمم املتحدة للتنمية املستدامة لعام 2030. ويف 
مؤمتر األطراف لتغري املناخ )COP26( يف غالسكو، تم دمج املحيطات 

يف األعامل الجارية التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ 
)UNFCCC(. وقد غذى هذا القراُر األمَل يف احتواء ارتفاع درجة 

حرارة املحيطات وتحمضها، مام مينعها من القيام بوظائفها عىل أكمل 
وجه كبرئ كربون.

ويف سنة 2022، تواصلت التعبئة عرب ستة لقاءات عاملية.

يف 2 مارس، بنريويب، قررت الجمعية العامة لألمم املتحدة باإلجامع . 1

بدء مفاوضات بشأن اتفاق عاملي ملزم للقضاء عىل التلوث 

البالستييك. حالياً، يتم إلقاء 11 مليون طن مرتي من البالستيك يف 

املحيطات كل عام. ومن املتوقع أن يتضاعف هذا الرقم بحلول 

عام 2030 ويتضاعف ثالث مرات بحلول عام 2050. ولكن بفضل 

االتفاقية املقرتحة، ميكن وقف هذا التلوث.

وتطور موقف املؤمتر الوزاري ملنظمة التجارة العاملية املنعقد يف . 2

جنيف يف الفرتة من 12 إىل 17 يونيو، بعد عقدين من املفاوضات، 

نحو فرض حظر اإلعانات املقدمة لصيد األسامك غري املستدامة. 

ويف كل سنة، يتم إنفاق ما بني 20 إىل 30 مليار دوالر من األموال 

العمومية عىل اإلعانات ألساطيل الصيد الصناعية، وهو نشاط يعترب 

للنظم البيئية للمحيطات. األكرث رضراً 

إن استئناف املؤمتر الحكومي الدويل املتعلق بالتنوع البيولوجي . 3

 )BBNJ( البحري يف املناطق الواقعة خارج نطاق الوالية الوطنية

يف سنة 2022، يوفر فرصة إلبرام معاهدة قوية وعملية إلدارة 

أعايل البحار، وبالتايل حامية أحد أهم املمتلكات العامة العاملية يف 

الكوكب.

إن مؤمتر األطراف التفاقية التنوع البيولوجي 15، التي سيعقد . 4

هذا العام يف مونرتيال يف الفرتة من 5 إىل 17 دجنرب، يحيي األمل 

يف اعتامد هدف جديد يتمثل يف حامية ٪30 من سطح املحيطات 

بحلول عام 2030. إن اتخاذ مثل هذا القرار يف مؤمتر األطراف 

لهذا العام من شأنه أن يغري بشكل جذري حالة املناطق البحرية 

املحمية وبالتايل صحة املحيطات.

جاء مؤمتر املحيطات، الذي شاركت يف استضافته حكومتا كينيا . 5

والربتغال يف 1 يونيو 2022 يف لشبونة، يف وقت حرج بعد عامني 

من التأجيل بسبب جائحة الكوفيد 19. ومن أجل التعبئة، سعى 

املؤمتر إىل إطالق حلول علمية مبتكرة لفتح فصل جديد يف العمل 

باملحيطات. املتعلق  العاملي 

وسيسعى مؤمتر الطراف كوب 27 التفاقية األمم املتحدة اإلطارية . 6

بشأن تغري املناخ، املقرر عقده يف رشم الشيخ يف نونرب، إىل ترجمة 

القرار النهايئ ملؤمتر األطراف السادس والعرشين الذي عزز مكانة 

املحيط يف املفاوضات الدولية املتعلقة باملناخ، إىل إجراءات 

ملموسة للتكيف مع تغري املناخ ومتويله. ألن التنفيذ والتمويل 

رضوريان للحد من تدهور املحيطات.
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شاطئ الدالية ـ فحص أنجرة

من خالل برنامجها الرئييس »شواطئ نظيفة« الذي تنظمه منذ 23 
عاماً، ترغب املؤسسة يف االستفادة من تدفق العديد من املواطنني عىل 
الساحل للقيام معهم بعمل مهم للتوعية والتعليم لحامية املحيطات، 

وهو الهدف الرابع عرش 14 األمم املتحدة للتنمية املستدامة.

وانخرطت املؤسسة اآلن يف عمل عاملي من أجل املحيطات ضمن 
قطب البحار واملحيطات. وهو جزء من عقد األمم املتحدة لعلوم 

املحيطات الذي أطلقته اللجنة األوقيانوغرافية الحكومية الدولية التابعة 
لليونسكو، والتي وفرت لها صاحبة السمو املليك األمرية لال حسناء، 

رئيسة مؤسسة محمد السادس لحامية البيئة، القيادة عندما أصبحت 
راعيتها.

وعىل أرض الواقع، قامت املؤسسة للمرة الثالثة يف فصل الصيف من 
15 يونيو إىل 15 شتنرب، بعملية # بحر بال بالستيك. ومتيزت هذه الدورة 

بالعودة إىل الحالة الطبيعية لالصطياف، بسبب التحسن الكبري يف 
الوضع الوبايئ لكوفيد19-. حيث شهدت الشواطئ مرة أخرى تدفقاً 

كبرياً من املصطافني املحليني أو املغاربة املقيمني بالخارج. واستنفرت 
درجات الحرارة املرتفعة التي شهدتها اململكة أعداداً كبرية من 

املصطافني أكرث من املعتاد، قدموا لالستفادة من طراوة الشواطئ وجوها 
املعتدل.
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التزامات املؤسسة في إطار   .3
الدينامية الدولية من أجل حماية 

البحار واملحيطات

وتعمل املؤسسة عىل النهوض بعقد ا لعلوم املحيطات من أجل التنمية 
املستدامة، الذي تسهر عليه اللجنة األوقيانوغرافية الدولية التابعة 

لليونسكو.

وبعد حملة التعريف بالعقد يف اململكة يف 2021 من خالل سلسلة من 
الحلقات الدراسية عىل األنرتنت، نظمت املؤسسة يف 2022، يف الفرتة 
التي سبقت انعقاد مؤمتر األمم املتحدة حول املحيطات يف لشبونة يف 

يونيو، حدثني رئيسيني هام دردشة الزرقاء Blue Talk وحوار املؤسسات 
الثاين.

 Blue Talk 1. دردشة الزرقاء

تحضريا ملؤمتر األمم املتحدة حول املحيطات يف لشبونة، نُظم يوم االثنني 
23 ماي، بالرشاكة مع سفارة الربتغال يف املغرب، مؤمتر دويل لتعبئة 

األطراف املعنية املغربية واإلفريقية وحشدها من أجل املحيطات.

هذه الدردشة الزرقاء بعنوان “مؤمتر األمم املتحدة 2022 حول 
املحيطات: ما هي أدوار العلوم واالبتكار يف املغرب ويف إفريقيا؟ 

“قُّسمت إىل حلقتي نقاش متكن خاللهام املشاركون من النقاش وتبادل 

اآلراء حول املوضوع وكذلك بناء الرشاكات.

2. حوار املؤسسات

نظم مركز الحسن الثاين الدويل للتكوين يف البيئة، بالرشاكة مع اللجنة 
األوقيانوغرافية الحكومية الدولية التابعة لليونسكو، يف الفرتة من 1 إىل 

3 يونيو 2022، حوار املؤسسات الثاين لتعبئة الجهات الخريية لفائدة 
عقد علوم املحيطات يف خدمة التنمية املستدامة.

وناقش الفاعلون من إفريقيا وأوروبا وأمريكا الشاملية وأوقيانوسيا 
وأمريكا الجنوبية دور املؤسسات الخريية يف متويل علوم املحيطات 
ملواجهة التحديات العرشة للعقد واملساهمة يف خطة األمم املتحدة 

للتنمية املستدامة لعام 2030.

وكان هذا االجتامع الثاين لحوار املؤسسة أيضا مرحلة أساسية نحو مؤمتر 
األمم املتحدة للمحيطات، الذي عقد يف لشبونة، بالربتغال، يف الفرتة من 
27 يونيو إىل 1 يوليو. وقال فالدميري ريابينني، األمني التنفيذي لليونسكو 
واللجنة األوقيانوغرافية الحكومية الدولية التابعة لليونسكو، خالل هذا 
الحدث: »إن تحقيق طموحات عقد املحيطات لن يتطلب ثورة يف علوم 

املحيطات فحسب، بل سيتطلب أيضاً ثورة يف كيفية متويل واستخدام 
املعارف حول املحيطات. بالفعل، تقوم الجهات الخريية بدور حاسم يف 
الجمع بني رشكاء متنوعني، واستكشاف املجاالت الناشئة وتحفيز متويل 
علم له قدرة تحويلية سوف تساهم -وأنا مقتنع بهذا-يف إيجاد حلول 

ثورية لتحقيق أهداف التنمية املستدامة. ومن خالل تجميع هذه 
املجموعة من قادة العامل يف االجتامع الثاين لحوار املؤسسات، ميكننا 

تعزيز التأثري الجامعي للجهات الخريية للمشاركة يف ابتكار وإنتاج 
الحلول التي متكننا من إدارة املحيطات بشكل مستدام. »
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املؤسسة، فاعل مهم في عقد 
علوم املحيطات

يف 3 فرباير، أطلقت اليونسكو ولجنتها األوقيانوغرافية الحكومية الدولية 
رسمياً عقد األمم املتحدة لعلوم املحيطات يف خدمة التنمية املستدامة، خالل 
حدث رفيع املستوى بعنوان »محيط جديد شجاع » حرضته صاحبة السمو 

املليك األمرية لال حسناء، رئيسة مؤسسة محمد السادس لحامية البيئة، 
وعالوة عىل ذلك » عرَّابة التحالف« من أجل العقد. وقد انضمت املؤسسة 
إىل التحالف الذي يدير العقد ويعززه بصفتها عضواً مؤسساً. وتهدف هذه 

املبادرة إىل تعزيز املعرفة باملحيطات للحفاظ عليها بشكل أفضل.

ومنذ نونرب 2019 وحتى نهاية سنة 2021، كان هناك العديد من 
النقاشات واملشاركات املتبادلة بني املؤسسة واللجنة األوقيانوغرافية 

لليونسكو.  التابعة  الدولية 

9 دجنرب 2019، مؤمتر الطراف كوب 25، مبدريد، مداخلة املؤسسة  �

يف حدث موازي حول الكتابات حول املحيط واملناخ.

12 و13 دجنرب 2019، املجلس اإليطايل للبحث، املفوضية األوربية،  �

برنامج األمم املتحدة من أجل البيئة، خطة العمل من أجل البحر 

األبيض املتوسط واللجنة الدولية من أجل استكشاف العلمي للبحر 

األبيض املتوسط، فينيسيا، إيطاليا، مداخلة مؤسسة محمد السادس 

لحامية البيئة يف الورشة اإلقليمية لألبيض املتوسط

27، 28، 29 يناير 2020، الورشة اإلقليمية للتخطيط اإلفريقي،  �

املحيط الهندي، نريويب، كينيا، مداخلة ممثل مؤسسة محمد 

السادس لحامية البيئة.

23 فرباير 2020 -عقد األمم املتحدة لعلوم املحيطات من أجل  �

التنمية املستدامة -نيويورك، الواليات املتحدة األمريكية، مشاركة 

املؤسسة يف اجتامع العصف الذهني.

5 فرباير 2020: االجتامع التحضريي للعقد بنيويورك، بالواليات  �

املتحدة األمريكية، مداخلة املؤسسة

28-27 فرباير 2020 -حوار املؤسسات حول العقد -كوبنهاغن،  �

الدمنارك. مداخلة املؤسسة وسفريان عن مبادرة مركز الشباب 

للمناخ. األفريقي 

مارس 2020 – اجتامع عرب اإلنرتنت -مشاركة املؤسسة يف اجتامع  �

الثاين للعقد. التخطيط الشامل 

8 يونيو 2020 -قمة عرب اإلنرتنت حول الكتابات حول املحيطات،  �

نظمتها اللجنة األوقيانوغرافية الحكومية الدولية )IOC( التابعة 

  Ocean Wise لليونسكو بالرشاكة مع مؤسسة املحيط الحكيم

واملنظومة األوروبية لرصد املحيطات التابعة للجنة األوقيانوغرافية 

 .Experiential و EuroGOOS الحكومية الدولية التابعة لليونسكو

مداخلة املؤسسة يف ورشة عمل.

3 فرباير 2021 -مؤمتر محيط جديد شجاع -عرب اإلنرتنت. تدخل  �

صاحبة السمو املليك األمرية لال حسناء يف هذا الحدث الرفيع 

املستوى مبناسبة نهاية املرحلة التحضريية وإطالق تحالف العقد.

من27  يونيو إىل 1 يوليو 2022 -املشاركة يف مؤمتر املحيطات،  �

الذي استضافته حكومتا كينيا والربتغال يف لشبونة.

23 ماي 2022 - »دردشة زرقاء« بعنوان »مؤمتر األمم املتحدة  �

للمحيطات 2022: ما هي أدوار العلم واالبتكار يف املغرب 

وأفريقيا؟« نظمته املؤسسة برشاكة مع السفارة الربتغالية يف 

املغرب يف مركز الحسن الثاين الدويل للتكوين يف البيئة.

من1  إىل 3 يونيو 2022 -الحوار املؤسسايت الثاين لتعبئة الجات الخريية لعقد  �

املحيطات، الذي نظمته املؤسسة بالرشاكة مع اللجنة األوقيانوغرافية الحكومية 

الدولية التابعة لليونسكو، ومركز الحسن الثاين الدويل للتكوين يف البيئة.
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الجزء الثاني
 عمـليــة شواطــئ 

نظــيفــة 2022



ت 106 شاطئ، 28 منها  إن الدورة 23 من حملة شواطئ نظيفة همَّ
تحمل شارة اللواء األزرق. وقد متت مواكبتها من لدن العديد من 

الرشكاء )الواليات واألقاليم والعامالت والجامعات الساحلية والرشكاء 
االقتصاديون واملديرية العامة للجامعات املحلية واإلدارات املعنية 

بتدبري الشواطئ( لتوفري فضاء نقي ومجهز وأمن ومنشط للمصطافني.

وهذه ال 106 شاطئ هي األكرث ارتياداً يف البلد. وقد استفادت من 
عملية جوهرية لنظافة وحامية الساحل. وهكذا تعبأت 68 جامعة 

محلية مدعومة بسلطة وصايتها، املديرية العامة للجامعات الرتابية، 
واإلدارات املعنية بتدبري الشواطئ و26 رشيكاً اقتصادياً وأكرث من مائة 
جمعية محلية ُعبّأت طيلة ثالثة أشهر تقريباً لتوعية وتحسيس وتربية 

املصطافني والسهر عىل جودة مياه االستحامم والرمال وتجهيز الشواطئ 
وضامن األمن والتغطية الصحيني والسهر عىل احرتام النظام والقوانني.

وقد متيزت هذه الدورة بالعودة للحياة الطبيعية بفضل تحسن 
الوضعية الوبائية املرتبطة بجائحة الكوفيد 19. وبالفعل، فقد عرفت 

الشواطئ تدفقاً كبرياً للمصطافني املحليني واملغاربة القاطنني بالخارج. 
ولهذا السب ونظرا الرتفاع درجات الحرارة التي عاشتها اململكة، شهدت 

الشواطئ ازدحاماً كبرياً مكنها من استعادة حيويتها ملا قبل ازمة الك 
وفيد19.

وقد شهدت عملية شواطئ نظيفة لهذه السنة عودة الفدرالية الوطنية 
للكشفية املغربية، الرشيك التاريخي واملخيامت الصيفية التي ترشف 

عليها وزارة الشبيبة والثقافة والتواصل.

ويف إطار الرشاكة مع الرشكاء، تم فتح خزانات الكتب الشاطئية يف 
العديد من الشواطئ لنرش الرتبية عىل التنمية املستدامة. وقامت 

جمعيات الغطس، عىل غرار 2021، بعملية توعية اإلنسان واملحيط، 
لجمع النفايات البالستيكية من أعامق البحر. كام تم تحسيس األطفال 

بالنفايات البالستيكية يف الشواطئ يف إطار # بحر بال بالستيك وعىل 
غرار كل صيف منذ ثالث سنوات، حصل لهم الوعي بحجم النفايات 

فقوق الرمال بل وحتى يف أعامق البحر.

وبالنسبة للمؤسسة كان تدفق املواطنني عىل الشواطئ مناسبة للقيام 
بحملة توعية وتحسيس مهمة للرتبية من أجل حامية املحيطات، والتي 
ميثل دورها يف توازن املناخ عامال حاسامً. وقد جعلت األمم املتحدة من 

الحفاظ عليها الهدف 14 للتنمية املستدامة.

ومبعية الجامعات والرشكاء، أعادت املؤسسة للصيف الثالث عىل التوايل، 
من 15 يونيو إىل 15 شتنرب، عمليتها #بحر بال بالستيك، التي مثنت 
املؤسسة العاملية للرتبية عىل املناخ أهميتها وجودتها وكافأتها سنة 

2020 كأفضل مامرسة من بني 4425 شاطئ تحمل شارة اللواء األزرق 
يف العامل.

إن عملية #بحر بال بالستيك تعمل عىل مكافحة التلويث البالستييك عرب 
استهداف الشباب بالدرجة األوىل الذين تعبئهم عرب القنوات الرقمية 

التي يستعملونها. وقد استهدف املشاركون ثالثة أهداف رئيسية:

10 أطنان من النفايات البالستيكية عىل األقل يف كل شاطئ. �

40000 نشاط توعية بالبيئة. �

توعية مليونني من الشباب. �

وقد متت إزالة كل هذه النفايات البالستيكية ومعالجتها يف الوحدات 
الصناعية، بغية تنشيط االقتصاد الدائري التي تطوره العملية منذ 

.2021

ويف صيف هذه السنة 2022، متكنت الجامعات الساحلية والرشكاء 
االقتصاديون وجمعيات املجتمع املدين من القيام بأنشطة حضورية 

للرتبية والتوعية والتحسيس بالبيئة كانت أزمة الكوفيد 19 قد جمدتها 
خالل سنتي 2020 و2021.  وتعترب أنشطة الرتبية والتوعية هذه أفضل 

الوسائل للتقليص من التلويث البحري نظرا ألن أنشطة التنظيف 
تظل غري كافية أمام هذه اآلفة. وقد عززت املؤسسة هذه التعبئة 

املواطنة أكرث عرب إطالق عملية تواصلية افرتاضية عرب شبكات التواصل 
االجتامعي. وقد خلقت عملية #بحر بال بالستيك شبكاتها االجتامعية 

الخاصة عىل الفيسبوك وإنستاغرام. كام أحدثت املؤسسة كذلك تطبيقا 
إلكرتونيا أنا بونظيف يك تكون أكرث حضورا يف املشهد حيث يتواجد 

الشباب املغاربة.

كام شهدت هذه السنة أيضا إطالق الدورة الرابعة لكؤوس لال حسناء 
لساحل مستدام. حيث تسمح فئاتها الخمس )كؤوس برنامج شواطئ 
نظيفة والتشارك وإطار الحياة وحامية وتثمني الرتاث الوطني والرتبية 
والشباب واملسؤولية االجتامعية والبيئية للهيئات واملنظامت( بإرشاك 

https://( .كل الفاعلني الذين يتعبؤون لحامية الساحل واملحيطات
.)tropheeslittoral.ma
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ورشة الرشكاء شواطئ نظيفة  .1
عىل املستوى امليداين، قامت املؤسسة للصيف الثالث عىل التوايل، من 

15 يونيو إىل 15 شتنرب، بعمليتها #بحر بال بالستيك    وتقرتح عملية 
مكافحة النفايات البالستيكية كل سنة أهدافاً جديدة للتنفيذ والتوعية. 

ويف سنة 2021، تم إدخال إعادة معالجة النفايات البالستيكية لتبيان 
مزايا اقتصاد التدوير، ومتت استعادته وتوسيعه يف سنة 2022. كام تم 
توسيع اهتاممات عملية #بحر بال بالستيك  لتشمل املناخ الذي تشكل 

املحيطات أحد العنارص الجوهرية يف توازنه ويف التنوع البيولوجي 
الشديد الغنى عىل كوكب األرض والشديد الهشاشة مع ذلك.

لقد كانت املؤسسة هي السبَّاقُة عرب إطالق عملية #بحر بال بالستيك  
سنة 2019، لكنه رغبت يف أن تكون دورة 2022 مبعية الرشكاء: 66 

جامعة ترابية وسلكة وصايتها املتمثلة يف املديرية العامة للجامعات 
الرتابية، و27 رشيكا اقتصاديا دعمتها وأكرث من 100 جمعية محلية، 

حتى تتمكن من متلُّك العملية.

وبالتايل فقد عبأت مؤسسة محمد السادس لحامية البيئة رشكائها يف 
برنامج شواطئ نظيفة يوم األربعاء 18 ماي يف ورشة إلعداد نشاطها 

الصيفي لفائدة الشواطئ واملحيطات.

وكان عىل عملية #بحر بال بالستيك   ان تعتمد عىل ركائزها الثالثة 
املعتادة: الشباب كهدف أولوي، القضاء عىل التلوث البالستييك 

والقنوات الرقمية للتوعية والتحسيس. وهي ركائز تم تفصيلها كام ييل:

كان الهدف من ورشة 18 ماي هو التنسيق والتشبيك بخصوص الربنامج 
الصيفي #بحر بال بالستيك. وقد تم إرشاك الرشكاء مسبقا خالل اجتامع 

تحضريي يف 27 أبريل حيث اطلعوا عىل املبادئ التوجيهية للمرشوع حتى 
يتسنى لهم تقديم اقرتاحات ملموسة للعمل يف امليدان حول املواضيع الثالثة 

املحددة لسنة 2022: تغري املناخ والتلوث البالستييك والتنوع البيولوجي.

وقد تم تنشيط الطاوالت املستديرة  حول املواضيع الثالثة من لدن 
علامء من مستور رفيع: السيد برنار كومب، وهو متخصص يف برامج 

الرتبية يف التنمية املستدامة والتنوع البيولوجي و املكلف باالتصال لدى 
اليونيسكو حول ميثاق األرض، والسيد جان فرانسوا سيس، املكلف مبهمة 

التنوع البيولوجي البحري باللجنة الفرنسية لالتحاد الدويل للحفاظ عىل 
الطبيعة والسيد فيليبي بيكتوريا مدير رئييس لسياسة البالستيك العاملية 

عن املنظمة غري الحكومية األمريكية أوشن كانسريفنيس )الحفاظ عىل 
املحيطات( والسيدة زينب صدام املنسقة اإلقليمية لسياسة البالستيك 

بإفرقيا عىل مستوى  الصندوق العاملي للطبيعة بحنوب إفريقيا.

تعبئة الرشكاء  .1

للتوعية والتحسيس بالبيئة

التحدي 2
40 000 

نشاط
من النفايات البالستيكية 

أقل يف كل شاطئ

10  
أطنان

التحدي 1

إزالة وإعادة معالجة 
مجموع هذه النفايات 

البالستيكية.

التحدي 4
توعية وتحسيس مليوين 

شاب 

التحدي 3
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ويف نهاية هذا اللقاء، صدرت العديد من  التوصيات عن مجموعات 
العمل بخصوص كل موضوع:

اإلعالم والتوعية والرتبية عىل البيئة

مراعاة آثار التغريات املناخية ومواطن ضعف املواقع يف مشاريع  �

تهيئة املناطق الساحلية، من أجل ضامن استدامة االستثامرات 

املرصودة والتوازن البيئي للمنطقة )التآكل، والفيضانات، وزيادة 

درجات الحرارة، وما إىل ذلك(.

اإلعالم والتوعية والتحسيس بشأن ارتفاع مستويات سطح البحر،  �

والتلوث البالستييك البحري، واحرتار املحيطات التي تزداد حمضية.

تطوير وتعزيز إجراءات التوعية والتحسيس يف املناطق الساحلية. �

مضاعفة أنشطة التواصل التي مُتَّكن كل مواطن من أن يطور،  �

بطريقة مسؤولة، سلوكيات أكرث احرتاما للبيئة وسواحله 

واملحيطات.

تعليم األطفال فهم العالقات بني الكائنات الحية وبيئاتهم وبني  �

البرش وبيئاتهم، وال سيام يف املناطق الساحلية.

إيصال ونقل املعارف واملفاهيم التي تساعد األجيال املقبلة ومتكنها  �

من التصدي للتحديات البيئية املحلية التي ستواجهها.

إتاحة الفرصة للجميع لتطوير املعارف واملهارات واملواقف والقيم  �

الالزمة للنهوض بالعمل وتغيري السلوك.

متكني الشباب من أن يصبحوا مساهمني استباقيني يف الحفاظ عىل  �

وحاميتها. املحيطات 

تشجيع التعلم واملشاركة بني األجيال. �

الفاعلني الرشاكة وتعبئة 

ضامن التتبع البيئي املنتظم للساحل، وال سيام فيام يتعلق بآثار  �

الترصيف الصخري الربي.

التوفيق بني التنمية االجتامعية - االقتصادية والحفاظ عىل الرتاث  �

الساحيل. الطبيعي 

تعبئة اإلرادة السياسية واألفكار واملعرفة العلمية واالبتكار  �

من البالستيك أقل يف 66 
شاطئاً، أي ما قدره 8 طن من 
البالستيك متت إزالتها من كل 
شاطئ. وسجلت الكمية التي 

متت إزالتها زيادة قدرها 35،06 
طن باملقارنة مع حصيلة عملية 
#بحر بال بالستيك لسنة 2019 

)7،2+ يف املائة(

التحدي 1

521,46
طن

 للتوعية والتحسيس بالتلوث 
البالستييك، والتنظيف واألنشطة 

اللعبية ) ورشات، تنشيط،..( 
تم القيام بها. وقد سجل عدد 
األنشطة باملقارنة مع عملية 

#بحر بال بالستيك لسنة 2019 
ارتفاعا يفوق 24،35 يف املائة ب 

12062 نشاط إضايف.

61 593
عملية 

التحدي 2

وشابة متت تعبئتهم ) + 
29 يف املائة باملقاربة مع 
عملية #بحر بال بالستيك 

لسنة 2019

1 804 260
شاب 

التحدي 3

ارتفع معدل إعادة تدوير 
النفايات املجمعة إىل 38 

يف املائة.

38 %

التحدي 4

 تذكير لحصيلة عملية 
#بحر بال بالستيك لسنة 2021
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والشباب واملوارد املالية لحامية املحيطات واملحافظة عليها.

القيام بأعامل تنظيف الشواطئ عىل مدار السنة. �

تعزيز التعاون فيام بني بلدان الجنوب يف مجال التوعية والرتبية  �

من أجل حامية السواحل واملحيطات.

تعزيز تبادل املامرسات الفضىل بني البلدان األفريقية للحد من  �

البالستييك. التلوث  تأثري 

البحث واالبتكار

تعزيز البحوث املتعلقة بآثار تغري املناخ عىل السواحل واألرايض  �

الرطبة يف املغرب.

تعزيز االقتصاد الدائري للحد من تأثري التلوث البالستييك عىل  �

واملحيطات. البحار 

تعزيز االبتكار والربط الشبيك والرشاكة ملواجهة التلوث البالستييك  �

للمحيطات.

تعزيز الوظائف الخرضاء والوظائف يف قطاعات الطاقات املتجددة. �

التكوين وتعزيز القدرات

تعزيز وتطوير وتثمني املناطق البحرية املحمية. �

إرشاك املزيد من الشباب يف الحفاظ عىل املحيطات وحاميتها  �

)املدارس اإليكولوجية، صحافيون شباب من أجل البيئة، باحثون 

شباب(.

استخدام مقاربات مبتكرة للتوعية والتكوين والتعلم. �

تطوير املعارف والبحوث املتعلقة بالبيئات الساحلية واملحيطات. �

2. ورشة اللواء األزرق 2022
بعد عرشين عاماً من الوجود، أصبح برنامج شواطئ نظيفة الذي 

أطلقته يف عام 1999 مؤسسة محمد السادس لحامية البيئة، برئاسة 
صاحبة السمو املليك األمرية لال حسناء، برنامجاً حقيقياً للنهوض بالبيئة 

ومحركاً لجاذبية الشواطئ، كام تشهد عىل ذلك الزيادة املذهلة يف عدد 
املصطافني يف الشواطئ املدرجة يف الربنامج.

يف أعقاب نجاح برنامج شواطئ نظيفة، كان لشارة   اللواء األزرق  
نفس املسار. وتم منحه ألول مرة لشاطئني يف عام 2005، وتم رفعه يف 

عام 2021 عىل 27 شاطئاً وميناء ترفيه.

إن التحسني املستمر لألهداف والطرائق التنفيذية، وثبات التزام 
الرشكاء، واملقاربة التشاركية، واالهتامم املستمر بالجمع بني الحفاظ 

عىل البيئة والتنمية االجتامعية – االقتصادية، تجعل كلها من شارة 
اللواء األزرق أداة رئيسية تساهم يف التنمية الرشيدة واملستنرية 

لشواطئنا ضمن رؤية للتنمية املستدامة.

وقد نظمت املؤسسة ورشتي عمل للواء الزرق استعداداً ملوسم 2022.

يف 21 دجنرب 2021، ُعقدت ورشة لفائدة الجامعات الساحلية  �

إلرشاكها بشكل أكرب يف عملية تصنيف الشواطئ يف سياق دويل 

يتميز بهيمنة ثالثة مخاطر رئيسية: التلوث وخاصة البالستيك، 

وتغري املناخ بالنسبة للنظم البيئية وتدهور التنوع البيولوجي.

يف 7 يونيو 2022، ورشة عمل بالرشاكة مع الوكالة الوطنية  �

للموانئ، ملناقشة إدارة النفايات والنفايات السائلة التي تنتجها 

جميع املوانئ الرتفيهية ووضع شارة اللواء األزرق كمقاربة لتجويد 

البيئة.
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1. تعبئة الجامعات

إن إذكاء روح املسؤولية لدى مديري الشواطئ، وهم يف هذه الحالة 
الجامعات الساحلية، هي مبدأ الشارة البيئية الدولية للشارة الزرقاء. 

وتساعد هذه الشارة اإليكولوجية عىل تحسيس وتحفيز الجامعات 
الرتابية حتى تأخذ البيئة يف االعتبار يف سياستها املتعلقة بالتنمية 

االقتصادية والسياحة.

تركز شارة اللواء األزرق، وفًقا السرتاتيجية Gaia  غايا ملؤسسة الرتبية 
عىل البيئة، اآلن عىل الرتبية والتحسيس باملخاطر التي يخلقها التلوث، 

وتغري املناخ للنظم البيئية واحرتام التنوع البيولوجي. توجه هذه 
املوضوعات الرئيسية الثالثة شارة اللواء األزرق للسنوات القادمة.

وقد عززت املؤسسة أنشطتها، ال سيام ملكافحة التلوث البحري، 
وخاصة البالستيك. وجعلت منها محوراً اسرتاتيجياً السرتاتيجيتها للبحار 
واملحيطات: التخفيف من تلوث البحار واملحيطات من خالل السلوك 

املسؤول.

ويف 21 دجرن 2021، نظمت املؤسسة ورشة عمل لـ 67 من ممثيل 
الجامعات الرتابية، رشكاء برنامج »الشواطئ النظيفة«، بهدف:

تعزيز املعارف املتعلقة مبعايري اللواء األزرق، واسرتاتيجية البحار  �

واملحيطات، واسرتاتيجية املبادرة العاملية بشأن الرسوم الجمركية 

لعام 2030،

تعزيز املعرفة بعملية تتبع وتصنيف مياه االستحامم، �

مناقشة نتائج عملية #بحر بال بالستيك،2019-2021  �

توفري حيز لتبادل الخربات وتقاسمها، �

دعم الجامعات يف عملية تقديم الطلبات املتعلقة بشارة اللواء  �

األزرق.

وقد أعرب ممثلو الجامعات عن اهتاممهم بتقديم ترشيح الشواطئ 
املوجودة يف أراضيهم يف عام 2022 واتخاذ إجراءات إعالمية، والتوعية 
البيئية والتحسيس والرتبية خالل فرتة صيف 2022 حول املوضوعات 

الثالثة السرتاتيجية غايا: التلوث البالستييك، تغري املناخ والتنوع 
البيولوجي.

2. توسيع شارة اللواء األزرق لتشمل املوانئ الرتفيهية: 
ورشة املؤسسة والوكالة الوطنية للموانئ

طبقاً للمسطرة املوضوعة من لدن املؤسسة الدولية للرتبية عىل 
البيئة)FEE( التي تسهر عىل هذه الشارة عىل نطاق دويل، فإن توسيع 

شارة اللواء األزرق لتشمل املوانئ الرتفيهية يتطلب إعدادا طويال.

تم منح اللواء األزرق، املوجود يف 49 دولة، كل عام لعرشين شاطئاً يف 
املغرب منذ عام 2005. لكن مل مينح من قبل إىل ميناء ترفيهي. ويَُعدُّ 
هذا تطوراً حديثاً للشارة يف املغرب. بعد عرش سنوات من الخربة يف 

إدارة هذه الشارة عىل الشواطئ، قررت املؤسسة يف عام 2014 توسيعها 
لتشمل املارينات وموانئ الرتفيه. يف عام 2017 فقط، رفت أول لواء 

أزرق مينح مليناء ترفيهي يف املغرب فوق ميناء السعيدية.

وأطلقت املؤسسة العملية يف يونيو 2014، مع دعوة إلبداء االهتامم 
يف موانئ الرتفيه، تلتها يف أبريل 2015 زيارة دراسية إىل أربع موانئ 
ترفيهية يف اململكة )بورقراق والسعيدية ومارتشيكا وأكادير( لخبري 

بتكليف من املؤسسة لوضع تشخيص وتحديد اإلجراءات التي يجب 
اتخاذها حتى يتم الحصول عىل اللواء األزرق. يف أبريل 2016، تم 

إرسال بعثة استطالع إىل إسبانيا مع مجموعة صغرية من مديري 
املارينات من املغرب، حيث تم إيالء اهتامم كبري إلدارة النفايات 

الخطرة )السوائل واملواد الصلبة(: الفرز والتخزين والتخلص واملعالجة.

وللحصول عىل شارة اللواء األزرق )متنح ملدة عام واحد(، يجب أن 
يستويف امليناء الرتفيهي  26 معياراً مصنفاً يف ست فئات، ترتاوح من 
جودة املياه يف امليناء حتى  معالجة النفايات، من خالل الالفتات أو 

حركة املرور داخل امليناء.

بني عامي 2014 و 2021، متكن ميناء ترفيهي واحد فقط من رفع شارة 
الجودة البيئية الدولية هذه. وتتمثل أصعب مشكلة ميكن حلها يف 

إدارة النفايات، وهي مشكلة رئيسية يف هذا التوسيم البيئي. حيث يولّد 
نشاط امليناء الكثري من النفايات السائلة، مثل زيت الرصف أو زيت 
الديزل، والنفايات الصلبة األخرى، مثل النفايات املنزلية من القوارب 
الرتفيهية. إن حامية البيئة والبيئة البحرية من جميع أنواع التلوث، 

متثل أولوية األولويات يف املارينا وامليناء الرتفيهي اللذان يحمالن 
شارة اللواء األزرق. متتلك القوارب الرتفيهية مناطق تنظيف وإفراغ ال 
ترصف يف البيئة الطبيعية، وأنظمة الستعادة مياه الرصف الصحي من 

قواربها، وكذلك مناطق خاصة الستعادة النفايات. يساهم فرز النفايات 
واإلدارة السليمة يف الهدف  11للتنمية املستدامة:  » املدن واملجتمعات 

املستدامة« و 12 »االستهالك واإلنتاج املسؤوالن«، كام تعمل مكافحة 
التلوث البالستييك عىل الحفاظ عىل »الحياة املائية« فيام يتعلق 

بالهدف 14 من أهداف التنمية املستدامة.
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وتعمل الوكالة الوطنية للموانئ عىل جعل املوانئ أداة تنمية متكاملة 
ملناطقها الداخلية. وإدراكاً منها للقضايا البيئية الناشئة عن امليثاق 

الوطني للبيئة والتنمية املستدامة، رشعت الوكالة الوطنية للموانئ يف 
مبادرة املسؤولية االجتامعية للرشكات يف عام 2016.

وتهدف هذه املقاربة، عىل املدى الطويل، إىل ضامن مراعاة متوازنة 
للقضايا االقتصادية والبيئية واالجتامعية واملجتمعية. كام أنه يعكس 
رغبة الوكالة الوطنية للموانئ، عالوة عىل االمتثال الصارم لاللتزامات 

التنظيمية والتعاقدية، االنخراط يف دينامية التحسني املستمر يف أدائها 
البيئي واالجتامعي واملجتمعي وبالتايل أدائها العام. وتستند إىل ما ييل:

التتبع املستمر للجوانب البيئية واالجتامعية وضبط آثار أنشطة  �

الوكالة الوطنية للموانئ عىل البيئة واملجتمع.

املنتظم لالمتثال. � التنظيمية املنظمة والتتبع  اليقظة 

وضع برامج لتتبع أداء الوكالة الوطنية للموانئ، وإضافة إىل ذلك  �

قيادة أداء وإنجازات  الوكالة املتعلقة بقضايا املسؤولية االجتامعية 

للرشكات.

املساهمة يف عمليات البحوث التطبيقية بغية إيجاد حلول  �

ملموسة.

ونتيجة لذلك، نظمت املؤسسة، باالشرتاك مع الوكالة الوطنية للموانئ   
يف عملية التحديث البيئي للموانئ، ورشة عمل إعالمية معها يف 7 يونيو 
2022. كانت ورشة العمل هذه جزءاً من االتفاقات الطوعية للتعويض 

عن الكربون والشواطئ النظيفة بني املؤسسة والوكالة الوطنية للموانئ.  
وأتاحت فرصة ملناقشة إدارة نفايات املوانئ الرتفيهية والنفايات السائلة 

ووضع شارة اللواء األزرق لرفع مستواها البيئي.

ومتثلت األهداف الرئيسية لورشة العمل هذه، التي شهدت مشاركة 
مديرية رشطة املوانئ  التقنني للوكالة الوطنية للموانئ ، وممثيل 

املوانئ الرتفيهية للحسيمة ومارينا سمري وبورقراق وأكادير، فيام ييل:

توعية وتحسيس مديري املوانئ ومستخدميها بحامية السواحل  �

واملحيطات ،

تبادل وتعزيزها الوعي الجامعي من أجل اإلدارة املستدامة  �

الرتفيهية، للموانئ 

تحديد اإلجراءات الوقائية للحد من التلوث املنترش ونفايات  �

املوانئ،

معرفة مختلف حاالت التلوث يف املوانئ ووسائل مكافحتها، �

تعزيز وترويج شارة اللواء األزرق. �
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اللواء األزرق 2022
يحتوي ساحل املحيط األطليس عىل 22 شاطئاً، ويحتوي ساحل البحر 

األبيض املتوسط عىل مثانية شواطئ ومينائني ترفيهيني. والتحقت مارينا 
سمري هذا العام بالسعيدية، الحاملة للواء األزرق ملدة أربع سنوات 

والتي مهدت الطريق يف هذه التصنيف الصعب للغاية، حيث يجب 
استيفاء 26 معياراً يف ست فئات، مثل جودة املياه يف منطقة امليناء، 

واإلعالم وخاصة معالجة النفايات. يتطلب هذا املعيار األخري معالجة 
سوائل الترصيف وزيت الديزل والنفايات املنزلية من القوارب وبناء 

غرفة تخزين للمنتجات الخطرة قبل إجالئها إىل رشكة معالجة.

 وقد قدم 46 ميناًء   ترشيحه لهذه الشارة االصطيافية املعرتف بها. لكن 
28 ميناءاً فقط متكنت من تلبية معايريها الصعبة.

امليناء الرتفيهي مارينا سمري/املضيق الفنيدق

متنح الشارة للجامعات. وهي املسؤولة عن اإلدارة الكاملة للشواطئ 
التي تقع يف نطاقها: الصيانة والنظافة واملعدات واألمن والتدريب 

والتوعية والتحسيس والولوجية. ويف هذا الجهد الكبري، يواكبها 
ويدعمها برنامج الشواطئ النظيفة التابع للمؤسسة وتدعمها 

املديرية العامة للجامعات الرتابية واإلدارات الوزارية ذات الصلة. 
ويتلقى مسؤولو الجامعات الرتابية التكوين يف إدارة الشواطئ، 

كام تتاح لهم أدوات لإلدارة البيئية والتوعية والتحسيس لتمكينهم 
من استقبال املصطافني يف أفضل الظروف. وتقوم املؤسسة بتقييم 

الطلبات املقدمة إىل اللواء األزرق وتنظم عمليات مراقبة غري معلنة 
خالل فصل الصيف لضامن استيفاء جميع معايري الشارة املمنوحة 
لهذا املوسم. وأخريا، تتلقى الجامعات الدعم من املديرية العامة 

للجامعات الرتابية والرشكاء االقتصاديني الذين تعبئهم املؤسسة يف 
إطار برنامج الشواطئ النظيفة، والذين يزودونها باملهارات التدبريية 

والدعم املايل.

اللواء الـأزرق يحتفي بسنته 
الخامسة والثالثني 35

اللواء األزرق، التي تم إحداثها يف  احتفلت شارة 
لتأسيسها  والثالثني  الخامسة  السنوية  بالذكرى   ،1987
يف عام 2022. يتم اآلن رفع هذه الشارة اإليكولوجية 

ألهم الشواطئ يف العامل عىل 4194 شاطئاً و 732 ميناء 
ترفيهياً من 48 دولة يف أوروبا أو إفريقيا أو أمريكا 

وينبني  الهادئ.  املحيط  أو  الكاريبي  البحر  منطقة  أو 
فئات  ألربع  يتم منحها وفقاً  إنجاز صعب.  نجاحها عىل 

من املعايري: جودة مياه االستحامم، واإلعالم، والوعي 
التخطيط  وأخرياً  والسالمة،  والصحة  والتعليم،  البيئي 

واإلدارة.

للواء  اإليكولوجية  الشارة  تقديم  تم  املغرب،  يف 
السادس لحامية  األزرق من قبل مؤسسة محمد 

النظيفة.  الشواطئ  برنامج  2002 كجزء من  البيئة يف 
بها  التي تضطلع  األجل  الطويلة  الدعم  أعامل  وبفضل 

برنامجها  تطوير  املؤسسة  واصلت  الساحلية،  الجامعات 
البيئي، وضامن حامية  الرتبية  لتوفري  وزيادة جهودها 

إمكانية  وتحسني  البرشية،  والصحة  البحرية  البيئة 
وتأمينها. الشواطئ  إىل  الولوج 
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   28 شاطًئا واثنين من الموانئ الترفيهية تم تصنيفهم ومنحهم عالمة اللواء األزرق لصيف 2022اللواء األزرق 2022

المضيق
 ألمينا

ريفيين

مارينا سمير الشرق

فم الواد

مسافر

ام لبوير

الداليا

بقاسم
أشقار

الميناء الترفيهي السعيدية 

الميناء الترفيهي مارينا سمير 

السعيدية المحطة السياحية  

أركمان

واد الو

السعيدية 

الصخيرات

الحوزية

كاب بدوزة
آسفي

الصويرية القديمة

الصويرة

اكلو سيدي موسى

سيدي إفني
إيمين توركا

بوزنيقة

عين الذئاب الملحقة

شاطئ األمم

سيدي رحال

سيدي عابد

28 شاطئاً وميناءان ترفيهيان 
حملت اللواء األزرق سنة 2022

الشارة  الصيف  ترفيهيان هذا  وميناءان  28شاطئاً  رفع 
السادس  التي متنحها مؤسسة محمد  األزرق،  اللواء  الدولية 

.)FEE( البيئية  للرتبية  الدولية  واملؤسسة  البيئة  لحامية 

ويَُعدُّ هذه زيادة كبرية باملقارنة مع صيف 2021 )26 
بالقيود  والتي متيزت   ،2020 ترفيهي( وصيف  وميناء  شاطئاً 

جديدان  شاطئان  والتحق   .19 الكوفيد  لـجائحة  الصحية 
وبثامنية  أملينا.  مارينا سمري رشق،  املصنفة: رشق  بالشواطئ 

وعرشين  28 شاطئاً، يحتل املغرب املركز األول يف العامل 
إفريقيا. والثاين يف  العريب 
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 عملية 
#بحر بال بالستيك 2022



التحدي 3

تم تعبئة 2 323 554  شاباً 
وشابة )+% 22,34( مقارنة 

بالعملية السابقة عملية 
# بحر بال بالستيك ، أي 

بزيادة 

519 294 من الشباب.

2 323 554 
 شاب

التحدي 4

بلغ معدل إعادة تدوير 
النفايات املجمعة 

٪59.38، بزيادة قدرها 
22.27 نقطة مقارنة 

بعملية 2022.

59,38 %

نتائج عملية  #بحر بال بالستيك 2022 
تم تجديد عملية # بحر بال بالستيك  للعام الثالث عىل التوايل. وقد 
متت مكافأة هذا العمل التوعوي من قبل املؤسسة الدولية للرتبية 

البيئية . FEE وأدرج يف عقد األمم املتحدة لعلوم املحيطات من أجل 
التنمية املستدامة.

وقد اعتمدت دورة 2022 عىل املفهوم الذي تم وضعه يف عام 2019، 
وركز عىل العمل الطموح واملتزامن بشكل أفضل، والتجهيز األفضل 
والتنسيق بشكل أفضل. وبذلك تكون املؤسسة قد هيكلت دورها 

كميرس، إلحداث أثر مضاعف وتعبئة لجميع الرشكاء، خدمة للمصلحة 
العامة.

 اعتمدت عملية # بحر بال بالستيك  لسنة  2022عىل ثالث ركائز:

هدف واحد : الشباب

غاية واحدة : القضاء عىل التلوث البالستييك

قناة واحدة : الرقمي

وقد تم تحويل  هذه الركائز إىل تحديات ومؤرشات ملموسة وتعبئة 
جميع الرشكاء لفائدة املصلحة العامة:

التحدي 10:1 أطنان أقل من النفايات البالستيكية لكل شاطئ،

التحدي 2:  40000  إجراء للتوعية والتحسيس  بالبيئة،

التحدي 3: توعية 2 مليون شاب

التحدي 4: إعادة تدوير كل هذه النفايات البالستيكية.

اإلجراءات التنفيذية: حصيلة التحديات األربعة
أطلق ٪100 من الرشكاء إجراءات ميدانية ملواجهة التحديات األربعة، 

مام أدى إىل نتائج جيدة يف تنام مستمر مقارنة بالدورات السابقة.

التحدي 1

 أقل من البالستيك عىل 66 
شاطئاً، أو 17.25 طناً من 

البالستيك تم تجنبه لكل شاطئ.

زادت الكمية التي تم تجنبها 
مبقدار 616.407 طناً مقارنة 
بحصيلة العملية السابقة 

عملية # بحر بال بالستيك )  + 
)54.13٪

1138,67 
طن

التحدي 2

وتم اتخاذ 83 216 إجراء 
للتوعية والتحسيس بالتلوث 

البالستييك، والتنظيف، وأنشطة 
اللعب )ورشات العمل، 

والتنشيط، وما إىل ذلك(. ارتفع 
عدد اإلجراءات امللتزم بها 

مقارنة بصفقة عملية # بحر 
بال بالستيك   السابقة بأكرث من 
٪26، مع 21623 إجراًء إضافياً.

83 216
عملية
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عملية # بحر بال بالستيك 2022 عىل شبكات 
التواصل االجتامعي واإلنرتنت 

بالنسبة لدورة عملية # بحر بال بالستيك لسنة    2022، أرادت مؤسسة 
محمد السادس لحامية البيئة تعزيز وجودها الرقمي من خالل دعم 
هذه العملية عىل محطاتها الرقمية، مبا يف ذلك شبكاتها االجتامعية 

وتطبيق الهاتف املحمول أنا بونظيف.

حققت الحملة الرقمية أهدافها، وجعلت عملية # بحر بال بالستيك عملية 
رقمية متطورة، عبأت من خاللها املؤسسة شبكتها االجتامعية بشكل فعال.

إنستغرام

عىل إنستغرام، شاركت املؤسسة يومياً أخبار ومستجدات عمليتها عىل 
الشواطئ املختلفة، وكذلك تلك الخاصة برشكائها.

ورسعان ما لوحظت هذه الحملة الرقمية عىل الشبكات االجتامعية. 
وفيام ييل النتائج:

الشبكة االجتامعية: زاد عدد املتابعني من 324 إىل 1781 من منتصف 
يونيو إىل منتصف شتنرب، بزيادة قدرها 449.61٪

التغطية: كان مدى الحملة )الحسابات التي تم الوصول إليها باستثناء 
املتابعني( كبرياً يف حد ذاته. ووصلت تغطية املنشورات )جميع وسائط 

اإلعالم مجتمعة( إىل 1 458 938 حساب،  مام ميثل زيادة يف الحسابات 
قدرها  61000 .

الزيارات: أدت هذه التغطية )جميع وسائل اإلعالم املنشورة مجتمعة( 
إىل 10722 زيارة إىل حساب عملية # بحر بال بالستيك   عىل إنستغرام، 

بزيادة قدرها 76000 زيارة من فرباير إىل ماي 2022.

واعتمدت املؤسسة يف منشوراتها عىل وسائط اإلعالم املختلفة لبلوغ 
هدفها الشاب أساسا، واقرتحت اسرتاتيجية مختلطة:

Reels البكرات �

Postsاملنشو رات  �

Stories القصص �

Mentions et tags اإلشارات والعالمات �

 الشكل 1: نتائج عملية بحر بال بالستيك إىل غاية نهاية شتنرب
 عىل حساب إنستغرام

فايسبوك

وفًقا لنفس املبادئ التوجيهية يف إنستغرام، كان فايسبوك مبثابة رابط 
رقمي نشط ملواكبة عملية # بحر بال بالستيك    2022.

الشبكة االجتامعية : كان الحساب مدعوما سابقا من قبل شبكة 
اجتامعية )إعجابات الصفحة 48230(، وسجل يف نهاية الحملة 48440 
إعجاب، بزيادة قدرها %2,96. يرجع االختالف يف النتائج بني الشبكتني 

)إنستغرام وفايسبوك( إىل االنخفاض العام الذي سجله فايسبوك يف 
السنوات األخرية لصالح إنستغرام.

املدى : أتاح الرتابط بني الشبكتني االجتامعيتني مضاعفة األرقام عىل 
فايسبوك باإلضافة إىل املنشورات والقصص املنشورة وفقا لخصائص 

األخري، وبالتايل فإن البكرات Reels التي متت مشاركتها عىل إنستغرام، 
بنرشها عىل فايسبوك.

وبهذا املعنى، متكنت الصفحة من الوصول إىل حساب 4773528، 
بزيادة 3900 حساب مقارنة بفرباير -ماي 2022.

الزيارات : استطاعت تغطية الصفحة أن تولد 9677 زيارة جديدة، أي 
بزيادة 559.

الشكل 2: نتائج عملية # بحر بال بالستيك إىل نهاية سبتمرب 2022

يف نهاية الحملة، كانت نتائج شبكات التواصل االجتامعي عىل النحو 
التايل:
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تطبيق أنا بونظيف

بالتوازي مع الشبكات التواصل االجتامعي، تم دعم دورة 2022 من 
عملية # بحر بال بالستيك   من خالل إطالق تطبيق متنقل إلبراز تعبئة 

املواطنني لصالح الشواطئ: أنا بونظيف.

متكن التطبيق برسعة من إحصاء 22869 تنزيالً )بني 28 يوليو و15 
 Google Play شتنرب 2022(. حقق أكرث من 10000 تنزيل عىل متجر

يف الشهر األول من إطالقه.

تم إغناء التطبيق كل شهر باملحتوى )التحديات والتحديات املحددة 
جغرافياً واالختبارات،...(.

يف ضوء التعليقات األولية، تم تحديث تطبيق أنا بونظيف، حيث يقدم 
ميزات جديدة ملستخدميه:

قسم املامرسات الفضىل يتبادل فيه الرشكاء بانتظام خرباتهم يف  �

التحسيس والرتبية. مجال 

نقاط االسرتداد: متكن املستخدمون من اسرتداد نقاطهم املرتاكمة  �

لُحزَم الهدايا التي تم تسليمها لهم.

الشارات: باستخدام لغة شبكة اجتامعية شابة ومتصلة، قدم  �

التطبيق شارات تقدم ملكافأة مشاركة املستخدم. ثم يتم مشاركة 

هذه الشارات عىل الشبكات االجتامعية لتشجيع اآلخرين عىل 

تسجيل درجات أعىل، وخلق جو من التحديات البيئية.

شارك املؤثرون أيضاً يف هذا اإلطالق الناجح. تم تعبئة أحد عرش  �

مؤثراً للتواصل حول التطبيق مع شبكتهم االجتامعية، والتي كان 

للغاية. متجاوبة 

وقامت املؤسسة أيضا، حرصاً منها عىل رسية بيانات ومعطيات 
مستخدميها، بإبالغ اللجنة الوطنية ملراقبة حامية البيانات الشخصية 

بهذا التطبيق، ووضعت قواعد تنظيمية للعبة لدى عدل موثق، 
فيها وصف العملية وحاالت استخدام بيانات ومعطيات املستعملني 

23املجمعة.
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عملية اإلنسان واملحيط
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الداخلة

أكادير

الصويرة

طنجة

الجديدة

الحسيمة

الفنيدق
طنجة املدينةالصفيحة

شاطئ الدالية

�ارة
شاطئ سيدي عابد

شاطئ كازيو
مرينا

شاطئ الرفيف�بح�ة مارشيكا

سال
األمم

الصخ�ات
شاطئ الصخ�ات

شاطئ الرمال

شاطئ الحوزية

شاطئ الصويرة

شاطئ  مسافر

شاطئ أنزا
شاطئ أكادير

ع� الذئاب املمتد

الناظور

السعيدية

الدار البيضاء

املحمدية

عملية االنسان / املحيط

609
مدارس إيكولوجية   
وصحافيون شباب 

من أجل البيئة

20
جمعية شاركت 

يف عملية اإلنسان 
واملحيط 

17
شاطئ يف برنامج 
عملية اإلنسان 

واملحيط 
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الرشيك  معالتنشيطالشاطئاملدينةالتاريخ
الهدف املعبأاملؤثراإلقتصادي

املرجاناملرجاناألممسال16 يونيو

20 تلميذاً
20 شاب مراسل من اجل البيئة

6 مؤطرين
6 طلبة جامعيني

أبطال الريفينيالفنيدق16 يونيو
أنس أطّوأبطال الفنيدقالفنيدق

25 تلميذاً
20 شاب مراسل من اجل البيئة

3 مؤطرين
8 طلبة جامعيني

أبطال طنجة املدينةطنجة17 يونيو 
جمعية الساحلالفنيدق

23 تلميذاً
20 شاب مراسل من اجل البيئة

5مؤطرين
5 طلبة جامعيني

جامعةهارمونيكومرجانأكاديرأكادير21 يونيو 
بطالن يف 
السباحة 
0 أيوب 
الشاديل(

25 تلميذاً
22 شاب مراسل من اجل البيئة

20مؤطرين

طَّاُر سيدي العابدمتارة23 يونيو  الشُّ
الّصغار

جمعية سكان 
سيدي العابد

25 تلميذاً
20 شاب مراسل من اجل البيئة

7 مؤطرين
8 طلبة جامعيني

مرجاناملسافرالداخلة27 يونيو

للمكتب 
الوطني 

للكهرباء 
واملاء الصالح 
للرشب قطاع 

الكهرباء

23 تلميذاً
10 شباب مراسلني من أجل البيئة

4 مؤطرين

طَّاُر ماريناالسعيدية27 يونيو الشُّ
الّصغار

طَّاُر الّصغار الشُّ
اإلنسان والبيئة
قدماء تالميذ 

مداغ
ملوية للتنمية 

والبيئة
أصدقاء البيئة

فضاء التضامن 
والتعاون لجهة 

الرشق 

وكالة تنمية 
األقاليم 
الرشقية

السعيدية
هوملاركوم

25 تلميذاً
20 شاب مراسل من اجل البيئة

7 مؤطرين
8 طلبة جامعيني

الدار 28 يونيو
جمعية زيرو عني الذيابالبيضاء

زبل

مصطفى
سوينغا

رانيا صقيل
سليم

بنموىس

18تلميذاً
20 شاب مراسل من أجل البيئة

7 مؤطرين
10 طلبة جامعيني

2مؤثران

عملية اإلنسان واملحيط: من يونيو إلى يوليو
17 الشواطئ  التي شهدت حمالت  التوعية
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بحرية الناضور29 يونيو
مارتشيك

أبطال 
الفنيدق

جمعية الغطس 
واملحافظة عىل 

البيئة

15تلميذاً
10 شاب مراسل من أجل البيئة

5مؤطرين

بحرية الصخريات29 يونيو
مارتشيكا

أبطال 
الفنيدق

10تالميذ
8 شاب مراسل من أجل البيئة

4 مؤطرين
5 طلبة جامعيني

طَّار الصخرياتالصويرة1 يوليوز الشُّ
الّصغار

جمعية مدرّس 
علو األرض 

والحياة

18تلميذاً
20 شاب مراسل من أجل البيئة

7 مؤطرين
10 طلبة جامعيني

2مؤثران

جمعية أجري الصفيحةالحسيمة1 يوليوز
)العمل(

شاطئ أنزاأكادير4 غشت 
جمعية 

أنزا لركوب 
األمواج

جمعية املوجة 
الزرقاء

جمعية ركاب 
األمواج

جمعية عشاق 
البحر

28 تلميذاً
20 شاب مراسل من أجل البيئة

6 مؤطرين
16 شاب مشارك يف مخيامت صيفية

2مؤثران

أبطال شاطئ الداليةطنجة21 يوليوز
الفنيدق

طنجة 
حسن بركةاملتوسط

25 تلميذاً
20 شاب مراسل من أجل البيئة

3 مؤطرين
6 طلبة جامعيني

1مؤثر واحد

األمم املتحدةالريفينيالفنيدق18 يوليوز

15تلميذاً
12 شاب مراسل من أجل البيئة

5 مؤطرين
6 طلبة جامعيني

الشطار الحوزيةالجديدة 1 غشت 
20 طفال مشاركا يف مخيامت صيفية10 األمم املتحدةالنورسالصغار

مؤطرين

زيرو زبلكازينومتارة29 يوليوز
البنك املغريب 

للتجارة 
الخارجية

25 تلميذاً
20 شاب مراسل من أجل البيئة

3 مؤطرين

9 رشكاء 20 جمعية املجموع
اقتصاديني

806 شخص متت توعيتهم 
وتحسيسهم
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RAPPORT PLAGES PROPRES 2022

نتائج برنامج شواطئ 
نظيفة 2022
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أ.1. جودة مياه االستحامم
يقوم املخترب الوطني لدراسات ورصد التلوث التابع لوزارة االنتقال 
الطاقي و التنمية املستدامة كل عام لفائدة برنامج شواطئ نظيفة 

مبراقبة لجودة مياه االستحامم والرمال. وكانت هذه هي النسخة 
العرشين من الربنامج يف عام 2022.

وقد متت مراقبة جودة مياه االستحامم يف 186 شاطئاً هذا العام 
وفقاً للمعيار املغريب مم  ـ NM 03 7 199 من بني 430 محطة ألخذ 

العينات:

379 محطة صالحة لالستحامم، أو 88.14٪	 

51 حطة ال تصلح لالستحامم، 11.86٪	 

تتوزع 51 محطة غري الصالحة لالستحامم عىل 23 شاطئاً.

جهة طنجة -تطوان -الحسيمة: 10 شواطئ

إقليم الحسيمة:

ساباديال	 

الرمود	 

طوريس	 

إقليم طنجة -أصيلة

الرميالت	 

بلدية طنجة	 

ماركاال	 

جبيلة 3	 

سيدي قاسم	 

ميناء أصيلة	 

إقليم العرائش:

الشاطئ الصغري	 

جهة الرباط سال القنيطرة: 5 شطآن

عاملة سال

سال	 

عاملة الرباط:

الرباط	 

عاملة الصخريات متارة:

متارة	 

سيدس العابد	 

عني عتيق	 

جهة الدار البيضاء الكربى: 6 شطآن

إقليم بنسليامن:

الصنوبر	 

عاملة الدار البيضاء: 

زناتة الكربى	 

النحلة عني السبع	 

الشاهدية	 

واد مرزك	 

إقليم الجديدة:

لال عايشة البحرية	 

جهة سوس ماسة، 1 شاطئ واحد.

 عاملة اكادير إّدا وثانان:

أغرود	 

جهة الداخلة وادي الدهب: 1 شاطئ واحد

إقليم وادي الدهب:

شاطئ ليخرة	 

يتهيكل ويتعزز الدعم املقدم من الرشكاء املؤسسيني سنة تلو األخرى. 
وبفضل مواكبة القطاعات الوزارية واإلدارات املعنية باإلدارة الساحلية، 
متكنت املؤسسة ورشكاؤها، ككل سنة، من بدء أنشطة التهيئة واإلدارة 

والتوعية والتحسيس والرتبية يف مجال التنمية املستدامة عىل الشواطئ، 
التي تخضع للمراقبة من حيث جودة مياه االستحامم والرمال، أو 

ضامن سالمة وأمن املصطافني عىل املياه والرمال وحيث تتوفر التغطية 
الصحية.

إن نتائج برنامج شواطئ نظيفة التالية هي مثرة التزام الرشكاء.

مراقبة جودة املياه والرمال  .1
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أ.2. إعداد لوائح ُمَحّددات للملفات البيئية ملياه 

االستحامم
إن الئحة محددات هشاشة مياه االستحامم أداة أساسية تحدد مصادر 
التلوث التي قد يكون لها تأثري عىل جودة مياه االستحامم وتؤثر عىل 

صحة املستحمني. ويف حالة تحديد خطر التلوث، يحدد هذا الخطر 
تدابري اإلدارة التي يتعني تنفيذها.

بدأ تطوير الئحة محددات السباحة يف عام 2013. وتم تعزيزه من 
خالل اعتامد املعيار املغريب NM 03.7.199 يف عام 2014. ويف املجموع 

تم االنتهاء من 168   الئحة محددات مياه االستحامم يف عام 2021، 
بزيادة 7 عن عام 2020، وتم تحديث 31 منها يف عام 2022 وفقاً 

ملتطلبات املعيار.

أ.3. إعالم الجمهور

عرض نتائج جودة مياه االستحامم كل 15 يوماً.

وفقاً للامدة 35 من القانون 18.12 املتعلق بالساحل واملعيار املغريب 
NM 7.03.199 بشأن إدارة جودة مياه االستحامم، تقوم وزارة االنتقال 

الطاقي و التنمية املستدامة بإعالم الجمهور حول مياه االستحامم من 
خالل القنوات التالية:

 	https://املوقع الشبيك للمخترب الوطني للدراسات ورصد التلوث
 labo.environment.gov.ma

إتاحة تنزيل نرشات QEB الجودة البيئة للمنشآت من قبل 	 
الجامعات الرتابية كل أسبوعني طوال موسم الصيف

تطبيق »Iplages« )إصدارات Android و( iPhone  متاٌح الجميع 	 
لتنزيله.

معدل تنزيل نرشات التحليل بني يونيو وأغسطس 2022
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جودة الرمال  .2

إن مراقبة جودة الرمال معهوٌد بها أيضاً للمخترب الوطني لدراسات 
ورصد التلوث يف وزارة االنتقال الطاقي و التنمية املستدامة. ويجري 

تنفيذه باالشرتاك مع املخترب العمومي للتجارب والدراسات. ومنذ عام 
2021، أضافت وزارة التنمية املستدامة تصنيف النفايات البحرية 

للشواطئ إىل األبحاث املعتاد ة حول العنارص الكيميائية أو الفطريات 
التي من املحتمل أن تلوث املصطافني، يف مراقبة هذه الجودة،

ب.1. تصنيف نفايات الشواطئ
وشملت مراقبة جودة الرمال 60 شاطئاً موزعاً عىل املناطق الساحلية 
التسعة 9، مبا يف ذلك ا 23 شاطئاً عىل ساحل البحر األبيض املتوسط 

و37 شاطئاً عىل ساحل املحيط األطليس.

يف منطقة البحر األبيض املتوسط، تم رصد الحد األقىص لعدد النفايات 
البحرية يف شاطئ كاالبونيتا )إقليم الحسيمة( التي تم جمعها: 4358 

عنرصاً لكل 100 مرت. وكان شاطئ سيدي إدريس )والية الدريوش(، 
الذي ُجمع فيه 76 عنرصاً لكل 100 مرت، أنظف شاطئ بهذا الخصوص.

وبالنسبة ملنطقة املحيط األطليس، لوحظ الحد األقىص عىل شاطئ رأس 
الرمل )والية العرائش( 8978 عنرصاً لكل 100 مرت، ولوحظ الحد األدىن 
عىل شاطئ سيدي العابد )والية الجديدة( ب 284 عنرصاً لكل 100 مرت.

إن فئة النفايات السائدة هي البالستيك/البوليسرتين، بنسبة 88٪، 
والفئات الفرعية املهيمنة منها هي:

14%

38%

 33%

15%

املخلفات التي تم جمعها

مخلفات 
أخرى

أعقاب السجائر 
واملرشحات

التعبئة 
والتغليف

والعيص

أغلقة 
وأغطية 

بالستيكية

عىل املستوى الوطني، تحتل هذه الفئات املرتبة األوىل يف أعىل 10 
نفايات املجمعة، أي مبعدل 55%.

1. الجودة الفطرية

متكنت حملة الرصد من الكشف عن وجود الفطر الجلدي عىل 
25شاطئ، السعيدية وبوزنيقة والوطية، والفطر يف ٪39 من املحطات 

الخاضعة للرصد. هذه الخاليا الجلدية والفطريات ليست مسببة 
لألمراض، باستثناء األشخاص الذين يعانون من مشاكل الحساسية.

2. اآلفاق

برمجت وزارة التنمية املستدامة للفرتة 2023-2022 عرش حمالت 
 ،NM 03.7 199  ملراقبة جودة مياه االستحامم وفًقا لـلمعيار املغريب

من مايو إىل نهاية سبتمرب.

يف خطة عمله 2023-2022، خصص املخترب الوطني لدراسات ورصد 
التلوث ميزانية تقارب 5 ماليني درهم ملا ييل:

مراقبة جودة 193 شاطئاً عىل طول الساحل املغريب بأكمله، . 1
بزيادة 7 شواطئ عن املوسم السابق.

مراقبة نوعية الرمال يف 60 شاطئاً )النفايات البحرية والفطر . 2
الجلدي(

إعداد ملفات محددات السباحة يف 5 شواطئ هي:. 3

أنزا )أكادير(	 

مارتشيكا )الناظور(	 

تال يوسف )الحسيمة(	 

الصفيحة )الحسيمة(	 

تفضنة )الصويرة(	 

تحديث واستضافة موقع املخترب الوطني لدراسات ورصد التلوث . 4
عىل اإلنرتنت، وخاصة فضاء الرشاكة لتنزيل نرشات الجودة البيئة 

للمنشآت QEB كل أسبوعني من قبل الجامعات الرتابية طوال 
موسم الصيف.

تحديث تطبيق »Iplages« الهاتف الذيك )إصدارات Android و( . 5
QEB. إلبالغ الجمهور بنرشات الجودة البيئة للمنشآت iPhone

31

تقرير شواطئ نظيفة 2022 



ج. األمن

منذ إطالق مؤسسة محمد السادس لحامية البيئة لربنامج الشواطئ 
النظيفة يف 1999، شاركت املديرية العامة للوقاية املدنية بنشاط يف 

إنجاح هذه الرؤية الشاملة واملتكاملة للتنمية املستدامة للرشيط 
الساحيل الوطني.

وتسهر الوقاية املدنية الثابتة عىل تعزيز سالمة وأمن املستحمني يف 
الشواطئ من 1 ماي إىل 30 شتنرب. وتقوم بتوظيف أعوان اإلغاثة 

املوسميني )NSS( وترشف عليهم من قبل أعوان اإلغاثة الرسميني. كام 
توفر تجهيزات ومعدات اإلنقاذ واإلغاثة.

وباملوازاة مع ذلك، تساهم املديرية العامة للوقاية املدنية، وهو عضو 
يف لجنة برنامج الشواطئ النظيفة، بنشاط يف النقاشات حول إدارة 

الشواطئ وزيارات الشواطئ غري املعلنة. كام أنها منخرطة يف تحسني 
اإلدارة اآلمنة للشاطئ يف ظروف استثنائية، مبا يف ذلك تلك املتعلقة 

بـجائحة الكوفيد 19.

وعملت الوقاية املدنية مع املديرية العامة للجامعات الرتابية عىل 
تحسني ظروف عمل أعوان اإلغاثة املوسميني. ويف عام 2022، انخرطت 

املديرية العامة للجامعات الرتابية يف عقد تأمني ألعوان اإلغاثة 
املوسميني.

ج.1. تعزيز سالمة وأمن املستحمني
يف عام 2022، قامت املديرية العامة للوقاية املدنية بتوظيف 3208 من 
أعوان اإلغاثة املوسميني، تحت إرشاف 201 من أعوان اإلغاثة الرسميني. 
قات املديرية العامة للجامعات الرتابية بتوفري تجهيزات ومعدات إنقاذ 

وإغاثة ضخمة يف امليدان )انظر الجدول أدناه(.

املوارد البرشية

ج.2. سالمة املالحة
تواكب إدارة املوانئ وامللك العمومي البحري لوزارة التجهيز واملياه 

برنامج الشواطئ النظيفة من خالل وضع عالمات مميزة عىل الشواطئ 
املفتوحة للسباحة.

حيث تم وسم 124 شاطئاً يف عام 2022، بزيادة 3 عن عام 2021 
)التوزيع حسب اإلقليم يف الجدول أدناه(.
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1 219
عوامة للنجاة 

يف شكل أنبوب 

256
 سرتات
 للنجاة

128
مركزا للمراقبة 

املدنية

مــواد ومــعــدات اإلنـــقـــاذ

121
الحوامل

52
دراجة نارية بحرية 

)جيت سيك(

53
زورق قابل للنفخ 

)زودياك(

288
برج للمراقبة

13
دراجة رباعية الدفع 

49
زوج من 
املناظري 

15
سيارة إسعاف

11

1 051
زوج من 
الزعانف 

74
مظلة

املـوارد البـشـريــة 

201
أساتذة السباحة 

املحرتفني

3 208
سباحا منقًذا 

موسمًيا 

السالمة املالحية باألرقام

ميغافون

مــعــدات أخرى
عربة غطس وحبال 

ونقاالت ومعدات غطس 
وزجاجات أكسجني
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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

النحلة )سيدي برنويص(
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

124
 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 2022
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د. التغطية الصحية

توفر وزارة الصحة والحامية االجتامعية التغطية الصحية والنظافة يف 
الشواطئ من خالل وضع اإلجراءات التالية:

د.1. عىل املستوى املركزي

إعداد وإرسال دورية وزارية إىل مديريات وزارة الصحة والحناية 	 
االجتامعية لتذكري وتأطري تدخالتها يف مجال التغطية الصحية 

للشواطئ.

املشاركة يف اجتامعات وأشغال لجنتي الشواطئ النظيفة واللواء 	 
األزرق اللتني عقدتا يف مقر املؤسسة ومركز الحسن الثاين الدويل 

للتكوين يف البيئة.

املشاركة يف بعثات اإلرشاف والتقييم الشواطئ املفاجئة خالل فرتة 	 
الصيف.

د.2. عىل مستوى العامالت واألقاليم

ودعيت مديريات وزارة الصحة إىل القيام مبا ييل:

إعداد خطة العمل للتغطية الصحية للشواطئ املدرجة يف برنامج 
الشواطئ النظيفة 2022، قبل بداية موسم الصيف، بالتشاور مع 

الجهات املعنية األخرى )الوقاية املدنية والهالل األحمر املغريب 
 ) BMHواملكاتب الجامعية لحفظ الصحة

وبالتعاون مع هؤالء املتدخلني، السهر عىل إدارة النقاط الفرعية 	 
لإلسعافات األولية عىل كل شاطئ. وقد كُلّف رئيس هذه الوحدة، 

الطبيب أو املمرضة، بتقديم اإلسعافات األولية الطارئة وإحالة 
الحاالت الصعبة إىل أقرب مستشفى؛

تفتيش ومراقبة املؤسسات اإلطعام الجامعية ونقاط بيع املنتجات 	 
الغذائية والتحقق منها بانتظام، بالتعاون مع املكاتب البلدية 

للنظافة والخدمات املحلية التابعة للمكتب الوطني للسالمة الصحية 
للمنتجات الغذائية؛

السهر عىل الرقابة الصحية عىل مياه الرشب يف نقاط املياه املثبتة 	 
عىل الشواطئ؛

املشاركة يف حمالت توعية وتحسيس السكان بشأن مواضيع الرتبية 	 
الصحية )الصحة الشاطئية، والصحة والبيئة، إلخ(؛

إعداد تقرير شامل عن هذه األنشطة يف نهاية موسم الصيف.	 

د.3. إنجازات 2022 )حصيلة مؤقتة(

يتضمن الجدول التايل )72 يف املائة من التقارير الواردة( حصيلة 
الوسائل واملوارد التي وفرتها وزارة الصحة واإلنجازات التي تحققت يف 

األنشطة املقررة لعام 2022:

1. قبل موسم الصيف 2022، تم توعية وتحسيس مسؤويل وزارة الصحة 
والحامية االجتامعية الجهويني بأهمية التغطية الصحية للشواطئ يف 

برنامج الشواطئ النظيفة واإلجراءات التي سيتم تنفيذها وفقاً لدورية 
وزير الصحة. وقد تم هذا الحسيس من طرف بعثات إىل مديريات الصحة 

اإلقليمية أو خالل اجتامعات عقدت عن طريق الفيديو.

2. هذا التقرير مؤقت: ٪72 من التقارير الواردة بشكل مبارش أو غري مبارش 
عن طريق االتصال الهاتفي مع بعض املسؤولني الجهويني واإلقليميني.

عدد مراكز 
العالجات 

األولية

موظفو الصحة الساهرين 
عىل التغطية الصحية 

للشواطئ –أطباء، 
ممرضني، تقنيني،...(

عدد التدخالت 
للعالجات الولية

عدد عينات 
تحليل املاء 

الرشوب

عدد حمالت التفتيش 
ومراقبة املعدات 

الطبية وتطهري املقرات

مراقبة 
مؤسسات 

التغذية
الرتبية والتحسيس

65386

االستشارات الطبية: 
6504

العالجات: 6396
الحاالت املحالة عىل 

املستشفى: 202

834879392
عدد الحصص: 3163

عدد املستفيدين: 15745
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تواكب مديرية املوانئ واألمالك العمومية البحرية التابعة لوزارة 
التجهيز واملياه برنامج شواطئ نظيفة بغية تحسني تهيئة وإدارة 

الشواطئ، وذلك من خالل تنفيذ ما ييل:

إصدار تراخيص احتالل املجال العمومي البحري لألنشطة املوسمية 	 
املتصلة بالشواطئ؛

تنفيذ الدوية املشرتكة املؤرخة يف 17 ماي 2018 بني وزارة التجهيز 	 
والنقل واللوجستيك واملياه ووزارة الداخلية بشأن إدارة الشواطئ يف 

الجامعات، وال سيام فيام يتعلق باتفاقيات توفري الشواطئ للجامعات 
والتصاريح الخاصة باحتالل املجال البحري العمومي.

وضع خطط الستخدام وإدارة الشواطئ.	 

ذ.1. توفري الشواطئ للجامعات

اعتبارا من 20 يونيو 2022، كان توفري الشواطئ للجامعات يتم عىل النحو التايل:

واجه توفري الشواطئ للجامعات )تم ال عىل توقيع 38.56 يف املائة من 
االتفاقيات( معوقات تتعلق بالصعوبات املالية والتقنية التي تواجهها 

بعض الجامعات فيام يتعلق بتكوين امللفات التقنية الالزمة ملنح 
تراخيص االحتالل املؤقت للملك العمومي البحري )مخططات حالة 
الشواطئ، وباملخطط التفصييل الذي يحدد املنطقة التي ستؤخذ يف 
االعتبار لحساب الرسوم، إلخ(، وبتنفيذ الجامعات ملخطط استخدام 
وإدارة الشواطئ  46،19 يف املائة من الشواطئ تتوفر عىل مخطط 

استخدام وإدارة الشواطئ.

وتعترب بعض الجامعات أن تزويدها بشواطئ قليلة االستخدام ليس 
مربحا من الناحية املالية، وتطالب بإعفاء الرسوم من تراخيص 

االستخدام املؤقت للملك البحري العمومي.

يف االجتامع األخري للجنة الوطنية للشواطئ الذي عقد يف 20 يونيو 
2022، قامت األطراف الحارضة مبا ييل:

أ. اعتامد توصيات اللجنة املحدودة املنشأة يف االجتامع الثالث للجنة 
الوطنية للشواطئ بشأن الدورية املشرتكة والتي تنص عىل ما ييل:

توحيد قامئة الشواطئ املفتوحة للسباحة )229 شاطئا( 	 

التعديالت املقرتح إدخالها عىل الدورية املشرتكة لتشمل ما ييل:	 

- وضع مخطط استخدام وإدارة الشواطئ.

- إدارة تراخيص االحتالل املؤقت لألمالك العمومية البحرية 
املمنوحة قبل التعاقد والتي ال تزال سارية:

ب. اإلبقاء عىل عمل اللجنة املحدودة واستمراريته من أجل وضع قامئة 
بالجامعات التي ال يوجد بها مخطط استخدام وإدارة الشواطئ، وحالة 

املتأخرات املتصلة بالرسوم،

ج . ستتحمل املديرية العامة للجامعات الرتابية تكاليف إعداد مخطط 
استخدام وإدارة الشواطئ والرسوم املستحقة التي ستدفع إىل وزارة 

التجهيز واملياه من طرف الجامعات التي تواجه صعوبات مالية،

د. تعزيز دور اللجنة اإلقليمية للشواطئ يف رصد ومراقبة تنفيذ أحكام 
الدورية املشرتكة، مبا يف ذلك االمتثال الصارم ألحكام هذه الدورية )20 

يف املائة و80 يف املائة(.

ذ. تدبري الشواطئ

عدد 
العامالت/
األقاليم

عدد 
الجامعات

عدد 
الشواطئ

عدد الشواطئ 
املندرجة يف 

برنامج * شواطئ 
نظيفة

اتفاقية شواطئ 
مخطط استغالل و تدبري اتفاقيةنظيفة

مدير الشاطئالشواطئ

قيد النعمالنعم
قيد النعماإلنجاز

النعماإلنجاز

3598223106305865087103992114776

85,7214,2838,5622,4239,0246,1944,399,4265,9134,09النسبة املائوية
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RAPPORT PLAGES PROPRES 2021

مراقبة وتقييم الشواطئ
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سمح تقييم حملة شواطئ نظيفة لسنة 2022 باستنتاج العنارص التالية:

أ.1.جودة مياه االستحامم 

عىل الرغم من مسطرة نرش نتائج جودة مياه االستحامم التي وضعتها 
اللجنة الوطنية للشواطئ النظيفة، فإن عرض هذه النتائج يف الفتات مل 

يتم تعميمه بعد عىل جميع الشواطئ.

أ.2. التهيئة واإلدارة

لقد بذل الرشكاء جهدا هاما يف الشواطئ التي استقبلت عدداً كبرياً جدا 
من الزوار، وال سيام من حيث النظافة واملعدات والصيانة.

وقد أدى تقييم حالة تجهيزات وإدارة الشواطئ النظيفة املائة والستة 
)106(  إىل تصنيفها إىل ثالث فئات.

شواطئ اللواء األزرق	 

مل يتم اإلبالغ عن مشاكل كبرية عىل شواطئ اللواء األزرق. حيث تم 
استيفاء جميع املعايري طوال فرتة الصيف.

كام تم تعزيز املراقبة عىل شواطئ اللواء األزرق هذا العام من خالل 
إنشاء لجان محلية مع الواليات والعامالت املسؤولة عن تتبع ومراقبة 

هذه الشواطئ يومياً طوال فرتة الصيف.

واستوىف 28 شاطئاً الحاملة للواء األزرق واثنني من موانئ الرتفيه جميع 
معايري اللواء األزرق وجميعها تحتوي عىل دورات مياه ورشاشات جيدة 

الصيانة.

الشواطئ غري املشمولة بالرعاية

تتوفر هذه املجموعة املكونة من 66 شاطئاً عىل رشيك اقتصادي 
يدعمها.

أ.  ٪100 من الشواطئ بها مراحيض جيدة الصيانة )508 مرحاض( 
باستثناء املراحيض يف ستة شواطئ )روز ماري، الرمال الذهبية، 

سابليت/الرميالت، الجديدة، لال فاطنة، كرم الضيف(.

ب.  ٪77 من الشواطئ بها رشاشات االستحامم )497 رشاش(. وتجدر 
اإلشارة إىل أنه بالنظر إىل الجفاف، قررت العديد من الجامعات إغالق 

رشاشاتها هذه السنة لتجنب هدر املياه.

ج.  يتم تنظيف ٪100 من الشواطئ )الشاطئ وخلفيته( من قبل 
الرشكاء االقتصاديني والجامعات. وقد كانت جميع الشواطئ التي 

متت رعايتها يف حالة نظافة ُمرْضية، باستثناء سبعة شواطئ )الغابة 
الدبلوماسية وسيدي قاسم وموالي بوسلهام وجوهرة وبالوما الد 

حميمون والجديدة واللة فاطنة( حيث كان من املقرر زيادة تعزيز 
التنظيف خالل عطالت نهاية األسبوع.

ذ.2. إعداد مخططات استغالل وتدبري الشواطئ

تم توفري 103 مخططاً الستغالل و تدبري الشواطئ يف عام 2022 و21  
خطة قيد التنفيذ.

أدت الزيارات املفاجئة، بقيادة اللجنة الوطنية للشواطئ لربنامج 
الشواطئ النظيفة لعام 2022، إىل تقييم وطني وجهوي. وسمح 

بتسليط الضوء عىل التقدم املحرز وأوجه القصور التي يتعني سدها.

تقدم أوراق بطاقات التقييم التقنية املرفقة بهذا التقرير ملحة عامة 
عن الشواطئ التي تم فتحها للجمهور. وتربز الجهود املبذولة، 

وأوجه القصور التي لوحظت فيام يتعلق باملعدات والتجهيزات 

واإلدارة والنظافة والسالمة واألمن، وكذلك يف تنفيذ إجراءات التوعية 
والتحسيس والرتبية البيئية واإلمنائية.

ويستند مسطرة تقييم الشواطئ إىل الفئات األربع ملعايري التأهيل 
الواردة يف شارة اللواء األزرق:

نوعية مياه االستحامم؛. 1

التهيئة والتجهيزات واإلدارة؛. 2

السالمة الصحية والتغطية الصحية؛. 3

التوعية والتحسيس والرتبية يف مجال البيئة.. 4

استنتاجات  .1
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الشواطئ غري املشمولة بالرعاية

ال تتوفر هذه الشواطئ عىل رشيك اقتصادي وتدير موسم . 1
االصطياف بوسائلها وإمكانياتها الخاصة. ٪68 من الشواطئ غري 

املشمولة بالرعاية بها دورات مياه ، أي مبعدل 27 شاطئاً.

٪52 من املرافق الصحية سيئة الصيانة.. 2

٪50 من الشواطئ بها رشاشات استحامم )20 شاطئاً(. ٪30 من . 3
رشاشات االستحامم سيئة الصيانة.

يتم تنظيف ٪100 من الشواطئ من قبل مستخدمي الجامعة.. 4

٪70 من الشواطئ تعاين من التنظيف الناقص.. 5

فقط ٪20 من الشواطئ غري املشمولة بالرعاية لديها مراكز . 6
إسعافات أولية، أي مبعدل 8 شاطئ.

أ.3. األمن
تغطي املديرية العامة للحامية املدنية جميع شواطئ االستحامم.	 

وحدث تحسن ملحوظ يف إدارة أنشطة الشواطئ.	 

ومكنت عمليات اإلغاثة من إنقاد حوايل 32945 شخصاً، بينام فُقد 	 
22 شخصاً، معظمهم يف الشواطئ غري املراقَبة. وبالتفصيل، تتصدر 
منطقة طنجة -تطوان - الحسيمة املناطق التي سجلت أكرب عدد 

من حاالت الغرق حيث بلغ عدد حاالت الغرق 102 14 حالة، 
تليها منطقة الدار البيضاء - سطات بـ 608 10 حالة، ثم منطقة 

الرباط - سال - القنيطرة بـ 086 6 حالة، ثم الجهة الرشقية بـ 
795 حالة، والعيون الساقية الحمراء ب 483 حالة، وسوس ماسة 
ب 407 حالة وكلميم وتد نون ب 361 حالة ومراكش آسفي ب 
160 حالة والداخلة وادي الدهب ب 59 حالة.  ولهذا السبب، 
يتم إطالق حمالت توعية وتحسيس يف بداية كل موسم صيفي 

لصالح املصطافني واملستحمني. والهدف هو تفادي االستحامم عىل 
الشواطئ غري املراقبة واملحظورة، واحرتام مناطق االستحامم املحددة، 

واالستحامم مبفردهم، واتباع أعالم الشاطئ وتعليامت أعوان اإلغاثة.

أ.4. التغطية الصحية
لقد بذلت مديريات وزارة الصحة والهالل األحمر املغريب، بدعم من 

الرشكاء االقتصاديني، جهداً كبرياً يف مجال التغطية الصحية.

شواطئ اللواء األزرق	 

جميع شواطئ اللواء الزرق البالغ عددها 28 لديها مراكز إسعافات 
أولية مجهزة ومدارة من قبل موظفني طبيني أو مساعدين طبيني.

بالرعاية	  الشواطئ املشمولة 

هذه املجموعة املكونة من 66 شاطئًا لديها رشيك اقتصادي يدعمها.

72 يف املائة من الشواطئ املكفولة )أو 47 شاطئًا( لديها مراكز 
إسعافات أولية محلية، مجهزة ومدارة من قبل موظفني طبيني أو 

مساعدين طبيني.

الشواطئ غري املشمولة بالرعاية	 

هذه الشواطئ ال40 ليس لديها رشيك اقتصادي وتدير موسم الصيف 
بوسائلها الخاصة. فقط ٪20 من الشواطئ غري املشمولة بالرعاية لديها 

مرافق إسعافات أولية، أي مبعدل 8 شواطئ.

أ.5. التوعية والرتبية يف مجال البيئة والتنمية 
املستدامة

منذ إطالق برنامج شواطئ نظيفة، دعمت املؤسسة رشكائها من خالل 
تزويدهم بأدوات ومواد تربوية وتوعوية. يف عام 2022، قررت تعزيز 

أنشطتها التوعوية والرتبوية البيئية عىل الشواطئ.

وقد تم ذلك بثالث طرق:

برنامج للتواصل العمومي مع الجمهور العريض )ملصقات ووصلة 	 
إشهارية مؤسساتية للحفاظ عىل البحار واملحيطات(،

أنشطة التوعية والتحسيس والرتبية يف مجال التنمية للشباب عىل 	 
الشواطئ بالرشاكة مع جمعيات الغوص،

استخدام وسائل وأدوات التوعية والتحسيس التفاعلية التي طورتها 	 
املؤسسة )صفحة الفايسبوك واإلنستغرام وتطبيق أنابونظيف(.

التوعية والتحسيس والرتبية يف مجال البيئة رضورية ملواكبة جهود 
الرشكاء عىل الشواطئ. خالل هذه السنة، وباالعتامد عىل أكرث من 

ثالثني جمعية، قام الرشكاء بتحسيس املصطافني، وخاصة الشباب. وقد 
استجاب الرشكاء االقتصاديون والجمعيات املحلية إىل حد كبري لدعوة 
املؤسسة ملكافحة التلوث البحري، وخاصة التلوث البالستييك، باعتباره 
محور تركيزها الرئييس. واتخذت القيام ب83 216 نشاط وعملية عىل 

أرض الواقع لتوعية وتعبئة 2323554 شاب وشابة.
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1. تنفيذ أنشطة التوعية والرتبية من أجل التنمية 
املستدامة:

يف عام 2022، بذل الرشكاء جهداً خاصاً يف التوعية والرتبية البيئيتني 
لضامن استدامة اإلجراءات واألنشطة عىل أرض الواقع. الشاطئ مكان 
للرتفيه والراحة بامتياز، وهو أيضاً مكان للتوعية والرتبية حول التنمية 

املستدامة. حيث نظم جميع الرشكاء حمالت توعية وتحسيس عىل 
أكرث الشواطئ شعبية )٪76 من الشواطئ املشمولة برعاية، أي مبعدل  

50 شاطئاً من أصل 66 شاطئاً برعاية(. ويف هذا السياق، تم إنشاء 
36 شاطئاً مشموال بالرعاية كقرية للتوعية والرتبية البيئيتني بدعم 
من الجمعيات املحلية )شارك فيها أكرث من 100 جمعية محلية يف 

التوعية والتنشيط عىل الشواطئ( أو الوكاالت املتخصصة. ومل تشهد 
سوى أربعة من الشواطئ غري املشمولة بالرعاية تنظيم أنشطة للتوعية 
والرتبية البيئيتني )واد عليان بجامعة القرص الصغري، وسال بجامعة سال، 

وأكادير بجامعة أكادير، وتارغا  بجامعة تزيغوان(.

جمعية أبطال الفنيدق للصيد الريايض تحت املاء وحامية البيئة 

وتتنوع أنشطة التوعية هذه تنوعا كبريا، مام يتيح للمصطافني من 
الشباب االستفادة من مختلف األوراش املتاحة لهم:

أدوات 	  املؤطرون عىل  الرتبية والتوعية: يعتمد  ورشة عمل 
)الفرز  البيئة  بشأن حامية  األطفال  وتربية  لتحسيس  تربوية 

التدوير والطاقة املتجددة وتغري املناخ وما إىل ذلك(.  وإعادة 
وُدعي رشكاء املؤسسة إىل الرتكيز عىل تغري املناخ يف هذا التوعية 

خالل ورشة عمل الرشكاء.

أوراش العمل الفنية والعلمية إلعادة التدوير: يتم رشح دورات 	 
حياة النفايات لألطفال الذين يتعلمون إعادة تدوير األشياء ملنحها 

حياة ثانية، خاصة الفنية.

راديو الشاطئ والوسائط املتعددة ومكتبة الشاطئ: يقرتب الفاعلون 	 
من السكان من خالل رسائل التحسيس والتوعية التي يتم بثها 

عىل راديو الشاطئ، ويتم الحديث عن النفايات األكرث شيوعاً عىل 
الشاطئ وعمرها االفرتايض. كام تم إنشاء مكتبات شاطئية عىل 
شواطئ الدالية وسيدي قنقوش ومتارة وكازينو والصويرة وكاب 
بدوزة، باإلضافة إىل املكتبة املتنقلة التي أنشأها قطاع الكهرباء 

للمكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للرشب والتي توقفت عىل 
شواطئ املهدية وموالي بوسلهام وعني الذياب والوليدية وأكلو وأم 

لبوير واملسافر و الرتوك.
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مكتبة عىل شاطئ متارة كازينو

مكتبة متنقلة عىل الشاطئ تروك/الداخلة

مكتبة عىل شاطئ الدالية/الفحص أنجرة

املنافسات الرياضية واملالعب: يتم تنظيم أنشطة حول الطبيعة 	 
والبحر وحامية البيئة والساحل لجمهور املصطافني )العروض 

واملرسحيات واأللعاب اللوحية والتعليمية، وبطوالت كرة القدم 
والكرة الطائرة املؤطَّرة عىل مالعب ُمَهيَّئَة، وراديو الشاطئ، وغناء 

الكاراويك، ومسابقات الرقص والغناء، واالختبارات، وسائل النقل 
للمسافات القصرية، إلخ(.

زيارات املناطق الطبيعية الحساسة: تم تنظيم زيارات استكتشافية 	 
لصالح الشباب إىل املواقع الطبيعية والغابات واملواقع ذات األهمية 

البيولوجية واإليكولوجية.

تركيب صنبور عمالق عىل شاطئ آسفي

2. مشاركة الجامعة الوطنية للكشفية املغربية يف 
عملية شواطئ نظيفة

شاركت الجامعة الوطنية للكشفية املغربية للمرة العرشين يف عملية 
»شواطئ نظيفة«. بعد غياب ملدة عامني بسبب جائحة الكوفيد 19، 

قادت بأنشطة التوعية والرتبية البيئيتني والتنشيط عىل سبعة شواطئ 
من الربنامج )السعيدية وطنجة وأكادير وعني الذياب املمتد والحوزية 

والوليدية وأغلو(. و متت رعاية مشاركة الجامعة الوطنية للكشفية 
املغربية يف برنامج شواطئ نظيفة من قبل ستة رشكاء اقتصاديني 

للربنامج هم : مجموعة هوملاركوم  ومرىس املغرب والخطوط امللكية 
املغربية وقطاع الكهرباء للمكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح 

للرشب و مؤسسة البنك الشعبي املركزي واملكتب الوطني للسكك 
الحديدية .

شارك 7200 من الكشافة واملرشدين يف هذه الحملة.	 

تم توقيع 15500 التزاماً من قبل املصطافني الحرتام الشاطئ وبيئته.	 

84000 مصطافاً، مبن فيهم 6000 طفالً متت توعيتهم وتحسيسهم يف 	 
مجال البيئة.
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شاطئ املهدية

مشاركة الجامعة الوطنية للكشفية املغربية يف 	 
عملية  بحر بال بالستيك

يف عام 2022، واكبت الجامعة الوطنية للكشفية املغربية أيًضا املؤسسة 
يف يف عملية  بحر بال بالستيك لسنة 2022 ، من خالل تنفيذ العديد من 

أنشطة التوعية والرتبية البيئيتني يف سبعة شواطئ يف اململكة. ركزت 
هذه الدورة عىل التحسيس بالنفايات البالستيكية يف أوساط الشباب 
عىل الشواطئ واملخيامت الصيفية واملدينة. جرت هذه الدورة من 2 

إىل 27 غشت يف فرتتني.

ونُظمت األنشطة التالية:

أنشطة التوعية وورشات العمل يف املخيامت الصيفية يف إطار	 

برنامج العطلة للجميع،	 

مسرية نظافة للتوعية ضد النفايات البالستيكية،	 

ماراتون الرمال	 

توقيع املصطافني عىل التزامات للحفاظ عىل نظافة الشاطئ	 

أوراش العمل وأنشطة إعادة التدوير للشباب	 

شاطئ السعدية البلدي

شاطئ السعدية البلدي
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التقييم الجهوي للشواطئ لربنامج سنة 2022
أُْجري تقييم جهوي يف عام 2022 يف أعقاب مختلف الزيارات والتتبع 
العمليايت عىل أرض الواقع خالل فرتة الصيف، من أجل تحديد نقاط 

التحسني التي يتعني إدخالها يف هذه املجاالت بشكل أدق.

جهة الرشق

عدد الشواطئ يف الربنامج : 5	 

عدد الشواطئ املشمولة بالرعاية : 4 أي مبعدل 80 يف املائة	 

عدد الشواطئ غري املشمولة بالرعاية : 1 أي مبعدل 20٪	 

تتمتع جميع شواطئ املنطقة الرشقية بإدارة مناسبة من حيث التهيئة 
واملعدات والخدمات واألمن والتنشيط.

والشواطئ الواقعة يف املدن ذات اإلمكانات السياحية العالية لديها 
تدفق أكرب من املصطافني وبالتايل تواجه صعوبات طفيفة خالل فرتات 

الذروة )مواقف السيارات، واستخدام املرافق والخدمات الصحية(.

يتطلب شاطئ واحد فقط غري مشمول بالرعاية خدمات مثل مركز 
اإلسعافات األولية ويجب أن يزيد من وترية التنظيف.

جهة طنجة تطوان الحسيمة

منطقة الحسيمة

عدد الشواطئ املنخرطة يف الربنامج: 5	 

عدد الشواطئ املشمولة بالرعاية : 0 أي مبعدل صفر يف املائة	 

عدد الشواطئ غري املشمولة بالرعاية : 5 أي مبعدل 100٪	 

ميكن أن تستوعب جميع الشواطئ يف منطقة الحسيمة عدداً كبرياً من 
املصطافني.

بيد أنه تبني أن الشواطئ يف هذه املنطقة ال تحظى بالرعاية وأن 
تنميتها وإدارتها هام مسؤولية الجامعات املعنية وحدها، التي تفتقر 

إىل بعض الخدمات املقدمة عموما عىل مستوى الشاطئ. )مراكز 
اإلسعافات األولية والالفتات والتنشيط(.

ومن ناحية أخرى، ينبغي تعزيز الخدمات القامئة بالنظر إىل التدفق 
الكبري للمصطافني يف هذه املنطقة مع وجود إمكانات كبرية للسياحة 

الساحلية.

منطقة تطوان املضيق الفنيدق

عدد الشواطئ يف الربنامج: 8	 

عدد الشواطئ املشمولة بالرعاية: 6 أي مبعدل 75 يف املائة	 

عدد الشواطئ غري املشمولة بالرعاية : 2 أي مبعدل 25٪	 

قامت جميع الشواطئ بتحسني بنيتها التحتية وخدماتها وإدارتها. مل 
يالحظ أي نقص واضح يف الشواطئ غري املشمولة بالرعاية، ال سيام تلك 

املَْوُسومة.

لوحظت بعض أوجه القصور يف الشواطئ غري املشمولة بالرعاية بسبب 
نقص بعض الخدمات والصيانة.

تحتاج الجهة، املعروفة بجاذبيتها العالية يف الصيف، إىل تعبئة املزيد 
من املوارد ملواجهة تدفق الزوار املصطافني.

منطقة شفشاون العرائش

عدد الشواطئ يف الربنامج: 4	 

عدد الشواطئ املشمولة بالرعاية :  0 أي مبعدل 0 يف املائة	 

عدد الشواطئ غري املشمولة بالرعاية: 4 أي مبعدل 100٪	 

تنتمي شواطئ منطقة شفشاون إىل البلديات املتاخمة لتطوان ولديها 
تدفق كبري جداً من املصطافني، لكنها تفتقر إىل البنية التحتية وخدمات 

االستقبال والصيانة اليومية.

أما بالنسبة لشواطئ منطقة العرائش، فليس لديها بنية تحتية 
وخدمات.

جهة طنجة - أصيلة - الفحص أنجرة

عدد الشواطئ يف الربنامج: 22	 

عدد الشواطئ املشمولة بالرعاية: 13 أي مبعدل 59 يف املائة	 

عدد الشواطئ غري املشمولة بالرعاية: 9 أي مبعدل 41٪	 

تفي الشواطئ التي متت رعايتها ووصفها يف هذه املنطقة مبعايري اللواء 
األزرق.

وتستويف الشواطئ املشمولة بالرعاية غري املوسومة املتطلبات الالزمة 
من حيث التهيئة واألمن والتنظيف.

تجذب شواطئ هذه املنطقة ذات اإلمكانات السياحية العالية أحياناً 
عدداً أكرب من الزوار مام تستطيع استيعابه. وبالتايل، ينبغي تعزيز 

بعض الخدمات )مواقف السيارات واملراحيض( املوجودة بالفعل يف 
هذه املواقع.

وتفتقر الشواطئ غري املشمولة بالرعاية يف الجهة إىل الخدمات املقدمة 
عموماً )مراكز اإلسعافات األولية، والحاممات، والالفتات، والرتفيه، إلخ(. 
ولوحظت أوجه قصور تتعلق بصيانة بعض الخدمات القامئة )املراحيض 

واالستحامم(، وتنظيف الرمال، وال سيام يف أوقات الذروة يف حركة 
املرور.
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جهة الرباط - سال - القنيطرة

منطقة الرباط - سال - القنيطرة

عدد الشواطئ يف الربنامج: 6	 

عدد الشواطئ املشمولة بالرعاية: 3 أوي مبعدل 50 يف املائة	 

عدد الشواطئ غري املشمولة بالرعاية : 3 أي مبعدل 50٪	 

وتتوفر يف شواطئ منطقة الرباط - سال - القنيطرة ما يلزم من معدات 
وتجهيزات وخدمات وأمن وترفيه.

ولوحظت بعض أوجه القصور يف بعض هذه الشواطئ، ويرجع ذلك 
أساسا إىل عدم الربط بشبكات الرصف الصحي والكهرباء، نظرا لبعض 

األعامل الجارية.

وتفتقر الشواطئ غري املشمولة بالرعاية إىل الخدمات الحيوية وتعاين 
من انخفاض مشاركة بعض الجامعات يف إدارتها وصيانتها.

جهة الصخريات - متارة

ومع ذلك، لوحظ إغالق بعض الشواطئ أو حتى نقص يف املرافق 
الصحية، ويرجع ذلك أساساً إىل نقص الصيانة أو نقص الربط بشبكة 

الرصف الصحي أو خزان الرصف الصحي.

كام ال يوجد يف بعض هذه الشواطئ مركز لإلسعافات األولية بسبب 
نقص املوارد البرشية أو املوارد املالية.

جهة الدار البيضاء - سطات

عدد الشواطئ يف الربنامج : 20	 

عدد الشواطئ املشمولة بالرعاية : 14 أي مبعدل 70 يف املائة	 

عدد الشواطئ غري املشمولة بالرعاية : 6 أي مبعدل 30٪	 

وقد تحسنت إدارة الشواطئ الربعة عرش  14املشمولة بالرعاية   يف 
الجهة تحسناً كبرياً بفضل تعزيز البنى التحتية والخدمات األساسية.

ومع ذلك، تقع بعض الشواطئ يف مناطق جغرافية يسهل الوصول إليها 
مام يسهل تدفق املصطافني، مام يتطلب تعزيز املرافق الصحية.

تعاين الشواطئ غري املشمولة بالرعاية من فجوات يف صيانة الرصف 
الصحي، حيثام وجدت. كام لوحظ نقص كبري يف مراكز اإلسعافات 

األولية.

من ناحية أخرى، فإن زيادة وترية صيانة الرمال أمر رضوري بالنظر إىل 
االستنتاجات املالحظة.

جهة مراكش - آسفي

عدد الشواطئ يف الربنامج: 10	 

عدد الشواطئ املشمولة بالرعاية : 6 أي مبعدل 60 يف املائة	 

عدد الشواطئ غري املشمولة بالرعاية : 4 أوي مبعدل 40٪	 

متتلك الشواطئ الستة التي ترعاها جهة مراكش آسفي جميع البني 
التحتية والخدمات األساسية. يتطلب بعضها تعزيز فرق الرصف الصحي 

نظراً لتدفق كبري جداًمن املصطافني.

وال تتوفر للشواطئ غري املشمولة بالرعاية أي مرافق أوخدمات تقدم 
عادة عىل مستوى الشاطئ. كام أن تنظيف الشواطئ غري كاف.

جهة سوس ماسة درعة

عدد الشواطئ يف الربنامج: 3	 

عدد الشواطئ املشمولة بالرعاية: 2 أي مبعدل  66 يف املائة	 

عدد الشواطئ غري املشمولة بالرعاية : 1 أي مبعدل 34٪	 

وتتوفر يف شواطئ منطقة سوس - ماسة- درعة التي تحظى بالرعاية 
وغري املشمولة بالرعاية البنى التحتية والخدمات األساسية الستضافة 

عدد كبري من الزوار يف الصيف. وتكفل أيضا الصيانة املنتظمة واإلدارة 
املتكاملة لخدماتها.

جهة كلميم - واد نون

عدد الشواطئ يف الربنامج: 6	 

عدد الشواطئ املشمولة بالرعاية: 2 أي مبعدل  33 يف املائة	 

عدد الشواطئ غري املشمولة بالرعاية : 4 أي مبعدل  67٪	 

ويوفر الشاطئان املشموالن بالرعاية يف منطقة كلميم - واد نون بنية 
تحتية وخدمات ُمرضية، مام يكفل أيضا الصيانة املنتظمة.

ومع ذلك، تُظْهر الشواطئ غري املشمولة بالرعاية نقصاً أو غياباً تاماً 
لبعض الخدمات الحيوية )مركز الصحة واإلسعافات األولية(. ويقترص 

تدخل الجامعات املعنية عموماً عىل الصيانة من حيث التنظيف الذي 
ينبغي أيضا تعزيزه.
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)QEB( ب.1. جودة مياه االستحامم

لقد كلفت اللجنة الوطنية القطاعات الوزارية ذات الصلة )وزارة البيئة، 
ووزارة التجهيز، واملديرية العامة للجامعات املحلية/قسم املاء والتطهري 
السائل(، بعقد اجتامع تشاوري لتحديث وإعادة تعديل مسطرة عرض 
نرشات الجودة البيئة للمنشآت QEBيف الشواطئ، الذي بدأ العمل به 

يف عام 2007.

ب.2. التهيئة واإلدارة

تفعيل وضع »مخططات استخدام وإدارة الشواطئ«؛

تعزيز املعدات والتجهيزات األساسية واملراحيض ورشاشات االستحامم 
والصيانة يف الشواطئ غري املشمولة بالرعاية، وال سيام من خالل 

تقديم الدعم املايل للجامعات املعنية، يف إطار برنامج النهوض باملواقع 
الساحلية التابع للمديرية العامة للجامعات املحلية.  ويجب أن تعد 

هذه الجامعات خطة عمل للتهيئة واإلدارة. ويجب وضع خطة العمل 
هذه بالتشاور مع للمديرية العامة للجامعات املحلية واملؤسسة.

ب.3. األمن والتغطية الصحية

تعزيز إنشاء مراكز القرب الصحية عىل الشواطئ غري املشمولة بالرعاية.

ب.4.  الرتبية البيئية

توسيع أنشطة التوعية والرتبية البيئيتني يف أكرب عدد ممكن من 
الشواطئ غري املشمولة بالرعاية.

تشجيع مشاركة الجمعيات واالتحادات املحلية يف التوعية والرتبية 
البيئيتني بشأن الشواطئ غري املشمولة بالرعاية.

جهة لعيون الساقية الحمراء

عدد الشواطئ يف الربنامج: 1	 

عدد الشواطئ املشمولة بالرعاية : 1 أي مبعدل 100 يف املائة	 

عدد الشواطئ غري املشمولة بالرعاية  : 0 أي مبعدل 0٪	 

يتم إدارة الشاطئ بشكل جيد للغاية ولديه جميع البنى التحتية 
والخدمات األساسية. ويَُعدُّ أحد أفضل النامذج من حيث اإلدارة 

املندمجة والتحسني املستمر.

جهة دخلة - وادي الدهب

عدد الشواطئ يف الربنامج: 4	 

عدد الشواطئ املشمولة بالرعاية: 4 أي مبعدل  100 يف املائة	 

عدد الشواطئ غري املشمولة بالرعاية : 0 أي مبعدل 0٪	 

شواطئ الربنامج عىل مستوى منطقة الداخلة ووادي الدهب يف حالة 
نظافة جيدة للغاية، ولديها جميع البنى التحتية والخدمات األساسية. 

ويتم إدارتها بشكل جيد للغاية.

كام متت رعاية شاطئ جديد هذا العام، مام يوفر له املرافق األساسية 
واإلدارة لجذب املزيد من الزوار، عىل الرغم من موقعه الجغرايف.

ب - التوصيات العامة
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