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 �شواطئ نظيفة: نحو التعميم

 على طول ال�ساحل

املقدمة  .I

مبادرة	»�شواطئ	نظيفة«	التي	اأطلقتها	يف	عام	1999 �ساحبة ال�سمو امللكي االأمرية اجلليلة اللة ح�سناء،	رئي�شة	موؤ�ش�شة	حممد	

ال�شاد�س	حلماية	البيئة،	والتي	كانت	تقت�رص	يف	البداية	على	اأن�شطة	لتنظيف	ونظافة	ال�شواطئ،	اأ�شبحت	اليوم	برناجما	بيئيا	

متكامال	ي�شمل	النظافة	واالإعداد	مرورا	بال�شالمة	والتن�شيط	والتوعية	والتثقيف	على	التنمية	امل�شتدامة.

ويف	غ�شون	19	عاما	من	العمل،	ح�شدت	املوؤ�ش�شة	حول	برناجمها	البلديات	ال�شاحلية،	واملديرية	العامة	للجماعات	املحلية	

)DGCL(،	واملجتمع	املدين	وال�رصكاء	االقت�شاديني	من	الدرجة	االأوىل.

وت�شعى	املوؤ�ش�شة،	بف�شل	االلتزام	الدائم	واملتنامي	جلميع	�رصكائها،	اإىل	اإدراج	برنامج	ال�شواطئ	النظيفة	يف	روؤية	�شامل	للتدبري	

امل�شتدام	لل�شاحل	الوطني.

وهكذا،	يتلخ�س	الهدف	يف	التعميم	التدريجي	ملقاربة	ال�شواطئ	النظيفة	عرب	انخراط	الفاعلني	املحليني،	والبلديات	واالإدارات.	

و�رصعان	ما	برزت	�رصورة	تعزيز	قدراتهم	من	اأجل	تدبري	اأف�شل	لل�شواطئ.	لهذا،	تعاونت	املوؤ�ش�شة	مع	املديرية	العامة	للجماعات	

املحلية	من	اأجل	اإنتاج	اأدوات	للتخطيط	والتنفيذ	والتدبري	ت�شتجيب	الحتياجات	واإكراهات	البلديات.

ولتطوير	هذه	االأدوات،	اأجرت	املوؤ�ش�شة	يف	عام	2014	عملية	تفكري	حول	»التدبري	امل�شتدام	لل�شواطئ	وال�شاحل	يف	اإطار	برنامج	

�شواطئ	نظيفة«	ب�رصاكة	مع	املديرية	العامة	للجماعات	املحلية.	ويف	عام	2016،	تعباأت	املوؤ�ش�شة	من	اأجل	تزويد	البلديات	

ال�شاحلية	ب«دليل اإعداد التدبري امل�ستدام لل�سواطئ«	الذي	يكمل	خمططات	ا�شتخدام	وتدبري	ال�شواطئ	التي	اأعدتها	وزارة	التجهيز	

والنقل	واللوج�شتيك	واملطلوبة	بالن�شبة	لكل	�شاطئ	اعتبارا	من	عام	2015. 
ويتطلب	هذا	االلتزام	يف	جمال	التنمية	امل�شتدامة	للبلد	موا�شلة	اجلهود	التي	يبذلها	�شنويا	ال�رصكاء	من	حيث	النظافة،	وجودة	

مياه	اال�شتحمام،	والتجهيزات	ال�شحية،	وال�شالمة،	و�شيانة	وا�شتدامة	املرافق	املمولة	من	قبل	ال�رصكاء	والبلديات،	وحت�شني	

حماية	الف�شاءات	وتدبريها.

اإال	اأن	هنالك	�رصورة	لبذل	جهد	خا�س	من	حيث	التوعية	والرتبية	البيئية	من	اأجل	ا�شتدامة	االأن�شطة	امليدانية.	ويف	هذا	االإطار،	

فاإن	املوؤ�ش�شة،	الوفية	ملهمتها	التوعوية	والتثقيفية	على	التنمية	امل�شتدامة	والتي	رافقت	منذ	انطالق	برنامج	»�شواطئ	نظيفة«	

�رصكاءها	عرب	و�شع	اأدوات	ودعائم	متعددة	االأهداف	للرتبية	والتوعية	رهن	اإ�شارتهم	)الر�شم	البياين	1(،	قررت	يف	عام	2018 
تعزيز	اأن�شطتها	التوعوية	والتثقيفية	على	البيئة	ب�شكل	اأكرب	على	م�شتوى	ال�شواطئ.

وقد	ركز	هذا	التعزيز	على	ثالثة	جوانب،	هي:

للعموم، توا�شلي	موجه	 برنامج	 	•
االقت�شاديني، ال�رصكاء	 ال�شواطئ	مع	 ال�شباب	يف	 لفائدة	 امل�شتدامة	 التنمية	 وتثقيفية	على	 توعوية	 اأن�شطة	 	•

املوؤ�ش�شة. التي	طورتها	 التفاعلية	 امل�شتدامة	 التنمية	 والتثقيف	على	 التوعية	 اأدوات	 ا�شتخدام	 	•
وي�شكل	تعزيز	قدرات	الفاعلني	املحليني	وتكثيف	جهود	التوعية	والتثقيف	على	البيئة	الركيزتني	احلاليتني	لربنامج	»�شواطئ	

نظيفة«.

�شواطئ	نظيفة:	نحو	التعميم	على	طول	ال�شاحل
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	الر�شم	البياين	1:	تعبئة	املهارات	والكفاءات

II.  تذكري باأهم املعاينات يف عام 2017

على	الرغم	من	اجلهود	املبذولة	من	قبل	الفاعلني	يف	برنامج	»�شواطئ	نظيفة«،	اأبرز	تقييم	احلملة	ال�شيفية	لعام	2017	الذي	

اأجنزته	اللجنة	الوطنية		لل�شواطئ	النظيفة،	بع�س	االختالالت	التي	تناقلتها	ال�شحافة	اأي�شا.	وتعلق	االأمر	اأ�شا�شا	مبا	يلي:

تدبري	�شيء	للنفايات،	الذي	ي�شكل	اأي�شا	املعيار	الرئي�شي	للتقدير. - 

اختالل	يف	تدبري	االأن�شطة	على	ال�شواطئ	)باعة	متجولني،	ا�شتئجار	ال�شم�شيات،	اإلخ.( - 

التلوث	الناجم	عن	�شيانة	وت�شليح	القوارب	الرتفيهية. - 

التلوث	العابر	ملياه	اال�شتحمام. - 

اأ. املعاينات امل�سرتكة بني جميع ال�سواطئ

�شجلت	بع�س	امل�شاكل	يف	العديد	من	ال�شواطئ:

	من	ال�شواطئ. تكاثر	االأن�شطة	غري	النظامية:	باعة	متجولني	واأن�شطة	ترفيهية.	وتخ�س	90% -

العرو�س	الوافرة	لتاأجري	املعدات	)مظالت،	كرا�شي،	طاوالت...(	ب�شبب	منح	عدد	كبري	من	تراخي�س	االحتالل	املوؤقت:	75% - 

من	ال�شواطئ	معنية.

عدم	االمتثال	للوائح	املعمول	بها،	خا�شة	فيما	يتعلق	بتدبري	وحماية	ال�شواطئ	وتق�شيم	املناطق - 

	من	ال�شواطئ( 	 ممار�شة	التزلج	على	املاء	بالدراجات	املائية		يف	مناطق	اال�شتحمام	)23%•

	من	ال�شواطئ( 	 وجود	حيوانات	على	الرمال	)62%•

�شوء	تدبري	مواقف	ال�شيارات	)عدم	عر�س	االأ�شعار،	االأ�شعار	املطبقة	باهظة...( - 

ب. املعاينات اخلا�سة بال�سواطئ التي ال حتمل اللواء

متت	معاينة	م�شاكل	متكررة	يف	�شواطئ	برنامج	»�شواطئ	نظيفة«	التي	ال	تتوفر	على	اللواء	االأزرق،	اأي	81	�شاطئا،	وهي	كاالآتي:

1. �سيانة ال�سواطئ
خدمة	النظافة	والتنظيف	غري	مالئمة	لكرثة	توافد	امل�شطافني - 

	من	ال�شواطئ �شيانة	ونظافة	املراحي�س	غري	كافية	يف	33% -

عدم	مراعاة	اال�شتخدام	الليلي	لل�شواطئ	وتاأثرياته - 

تاأخري	يف	منح	ال�شفقات	العمومية	املتعلقة	بنظافة	بع�س	ال�شواطئ. - 

2 مراقبة ال�سواطئ
	زورقا	مطاطيا	)زودياك(	 عدد	معدات	االإنقاذ	غري	كاف	)يف	املجموع،	وعلى	الرتاب	الوطني	برمته،	17	دراجة	مائية،	69 -

و6	دراجة	نارية	رباعية	)كواد(	
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عدد	حمدود	من	ال�شباحني	املنقذين،	والذين	يقوم	بع�شهم	بتاأجري	ال�شم�شيات	ب�شبب	�شعف	االأجور. - 

3 جودة مياه اال�ستحمام
	من	ال�شواطئ	ال	 �شبه	انعدام	حتديث	عر�س	جودة	مياه	اال�شتحمام،	على	الرغم	من	مراقبتها	بوترية	مرتني	يف	ال�شهر:	70%+ -

تقوم	بتحديث	عر�س	النتائج.	

 ت. �سحب اللواء االأزرق من �ساطئ الوليدية

اأطلقت	اأ�شغال	اإعداد	الكورني�س	وبناء	املراحي�س	يف	�شهر	يوليوز	من	عام	2017،	مما	اأ�شفر	عن	االأ�رصار	التالية:

	وجود	خملفات	البناء	على	الرمل •
	تغيري	الكثبان	الرملية •

امل�ساكل الهيكلية  .III

تك�شف	املعاينة	التي	اأجنزتها	اللجنة	الوطنية	»�شواطئ	نظيفة«	يف	عام	2017	عن	وجود	م�شاكل	هيكلية	من	�شاأنها	اأن	تقو�س	

ا�شتدامة	النتائج	املحققة،	بل	اأكرث	من	ذلك	اأن	جتازف	بتعميم	برنامج	»�شواطئ	نظيفة«	والرفع	من	عدد	ال�شواطئ	التي	حتمل	

اللواء	االأزرق.

اأ امل�ساكل الهيكلية املتقاطعة

يظل	انخراط	البلديات	غري	كاف	ويف	كثري	من	االأحيان	دون	�شالحياتها. - 

	ال	تزال	البلديات	رهينة	ب�شكل	كبري	بال�رصكاء	االقت�شاديني	وال�شلطات	املحلية	من	اأجل	تنظيم	فرتة	ال�شيف	وتتبعها	 •
و�شريانها	اجليد	اأو	تقدمي	الرت�شيح	وتدبري	و�شع	عالمات	ال�شواطئ.

	تكون	قراراتها	اأحيانا	معار�شة	ملعايري	اللواء	االأزرق	اأو	ال�شبب	يف	بع�س	م�شادر	االإزعاج	الهامة	)مثال:	امتيازات	تاأجري	 •
التجهيزات	على	ال�شواطئ(.

	غياب	التن�شيق	بني	امل�شالح	القائمة	على	م�شتوى	اإقليم	البلدية	واالأن�شطة	املحددة	التي	ينفذها	ال�رصكاء	)مثال:	جمع	 •
النفايات(.

تعدد	املتدخلني	و�شعف	التن�شيق	يوؤديان	اإىل	تداخل	املهارات	)مثال:	منح	اأحادي	الطرف	لرتاخي�س	االحتالل	املوؤقت	اأو	 - 

االمتيازات	من	قبل	وزارة	التجهيز،	والبلديات	والواليات(.

حمدودية	التنظيم	احلايل	لتتبع	ال�شواطئ،	التي	ال	يتم	التمييز	فيها	بني	تلك	التي	حتمل	العالمات	عن	غريها.	وبالتايل،	فاإنه	 - 

ال	ي�شمح	بالك�شف	يف	الوقت	الالزم	عن	االختالالت،	حتى	بالن�شبة	لل�شواطئ	التي	حتمل	عالمات،	وال	عن	التفاوتات	فيما	

يتعلق	باملعايري	االإلزامية	لعالمة	اللواء	االأزرق.

ب. امل�ساكل الهيكلية املرتبطة بربنامج »�سواطئ نظيفة«

فقد	برنامج	»�شواطئ	نظيفة«	هويته	ب�شبب	االختالف	الكبري	يف	اخلدمات	التي	تقدمها	ال�شواطئ	امل�شاركة	للم�شطافني. - 

با�شتثناء	�شاطئ	اأكادير،	حتتاج	ال�شواطئ	التي	ال	ت�شتفيد	من	دعم	�رصيك	اقت�شادي	اإىل	تعزيز	خدمات	ال�شيانة	والنظافة	 - 

)مثال:	املحمدية	املركز،	ماني�شمان،	الرباط،	�شال،	�شاطئ	طانطان(

يويل	ال�رصكاء	االقت�شاديون	اهتماما	�شعيفا	بال�شواطئ	التي	يعتربونها	»ثانوية«،	واإن	كانت	ت�شارك	يف	الربنامج	)مثال:	 - 

�شواطئ	الغابة	الديبلوما�شية،	�شيدي	قا�شم،	اللة	فاطنة...(.

 ت نقاط ال�سعف اخلا�سة باللواء االأزرق

يظل	ت�شميم	عالمة	اللواء	االأزرق	وكاأنها	غاية	يف	حد	ذاتها	اأو	تتويج	وال	تعترب	كمعيار	ذي	طبيعة	متغرية	من	حيث	 - 

االمتثال	لل�رصوط	التجهيزات	والتدبري.

يبقى	و�شع	العالمات	على	»اأجزاء«	من	ال�شواطئ،	غري	املحددة	مقارنة	بباقي	ال�شاطئ،	طبيعيا	اأو	بحكم	تهيئة	ال�شاطئ،	 - 

م�شدر	انعدام	فهم	وا�شتياء	امل�شطافني.

ي�شطلع	ال�رصكاء	االقت�شاديون	بدور	»القائد	بالنيابة«،	دور	جزئي	ومرغم،	مقرون	برهان	ال�شهرة	وال�شورة.	بالفعل،	ال	 - 

ميكن	مل�شاركة	ال�رصيك	االقت�شادي	يف	تدبري	ال�شاطئ	اإال	اأن	تكون	جزئية،	نظرا	ل�شالحيات	والتزامات	الفاعلني	العموميني،		

وب�شبب	ال�رصوط	التنظيمية	والقانونية	لتدخله.	اإال	اأن	اأي	اإخالل	)�شحب	اأو	تعليق	العالمة(	يحدث	تاأثريا	هاما	على	�شورته.
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العمليات املنجزة يف عام 2018  .IV

اأجنزت	عمليات	خمتلفة	يف	عام	2018	يف	اإطار	برنامج	»�شواطئ	نظيفة«	من	اأجل	معاجلة	املعاينات	وامل�شاكل	امل�شجلة	يف	

عام	2017.

اأ. العمليات امل�سرتكة بني برنامج »�سواطئ نظيفة« واللواء االأزرق

1. التكوين، ال�رشط االأول للتعميم
اأجنزت	املوؤ�ش�شة	يف	عام	2012	بالتعاون	مع	املديرية	العامة	للجماعات	املحلية	درا�شة	خل�شت	اإىل	ا�شتنتاجات	ب�شيطة:	

من اأجل رفع م�ستوى ال�سواطئ لت�ستجيب ملتطلبات الربنامج، بل وحتى عالمة اللواء االأزرق، من ال�رشوري تزويد الفاعلني 

املحليني بالقدرات التدبريية واملالية الكافية.

لذلك،	اأطلقت	املوؤ�ش�شة	ور�شا	مزدوجا،	من	جهة	اإعداد	اأدوات	للتدبري	جاهزة	لال�شتخدام	لفائدة	البلديات	واالإدارات	املعنية،	ومن	

جهة	اأخرى،	تكوين	كافة	الفاعلني.

اأ. دليل التدبري امل�شتدام لل�شواطئ من اأجل توحيد تدبري ال�شواطئ

تطلب	اإعداد	دليل	التدبري	امل�شتدام	لل�شواطئ	ب�شكل	كامل	)مقال	حول	الدليل(	�شنتني	من	العمل.	ومت	عر�شه	على	املنتخبني،	

واأعوان	البلديات	والواليات	والعماالت	خالل	عام	2017.	وبالن�شبة	للمو�شم	اجلديد،	ح�شل	الفاعلون	على	دليل	مل�شاعدتهم	يف	
عملهم	اليومي	من	اأجل	اإعداد	وا�شتغالل	مو�شم	ال�شيف.	ويف	هذا	االإطار،	قدمت	لهم	دورات	تدريبية	يف	عام	2017	من	اأجل	

حت�شريهم	على	ا�شتخدامه.

ويف	عام	2018،	ا�شتكملت	املوؤ�ش�شة	ت�شميم	دليل	لتدبري	ال�شواطئ	)الر�شم	البياين	2(،	مرتكزة	يف	ذلك	على	التعليقات	

واملالحظات	التي	قدمها	امل�شوؤولون	التقنيون	املكلفون	بتدبري	ال�شواطئ	لدى	البلديات	والواليات	والعماالت	خالل	ور�شات	

التكوين.	ويتناول	الدليل،	املوؤلف	من	اأزيد	من	700	�شفحة،	جميع	امل�شاكل	التي	ميكن	اأن	تواجهها	البلديات،	منذ	مرحلة	
التخطيط،	ولوحات	املتابعة،	والتطهري،	والنظافة،	والت�شوير	اإىل	غاية	منهجية	احت�شاب	عدد	امل�شطافني!	وقد	ا�شتغرق	ا�شتكمال	

حترير	هذه	االأداة	من	مكتب	ا�شت�شارة	متخ�ش�س	�شنتني	من	العمل	ومت	تقدمي	موجز	عنها	للبلديات	واالإدارة	الرتابية	يف	عام	

.2017
ويرمي	الدليل	اإىل	تقدمي	منهجية	وا�شحة،	اأي	طريقة	كاملة	اخلطوات	التباعها	حتى	ال	ي�شعر	املتدخلون	بالعجز.	ويحدد	الدليل	

اإطارا	مرجعيا،	وموا�شفات	ومعايري	دنيا	بحيث	ي�شاعد	ال�شواطئ	يف	تلبية	مطالب	التدبري	اال�شتحمامي	احلديث.

الر�شم	البياين	2:	دليل	تدبري	امل�رصوع

ب. تكوين البلديات على اإعداد امل�شاريع: »موعد ال�شاحل امل�شتدام«

منذ	عام	2006،	نوهت »جوائز اللة ح�سناء لل�سواطئ النظيفة«	بالعديد	من	البلديات	و�رصكائها	على	اجلهود	املبذولة	حلماية	
البيئة	على	ال�شواطئ	املغربية	والتي	ترجمت	اإىل	م�شاريع	رائعة.

وباالقرتان	مع	تطور	برامج	»�شواطئ	نظيفة«	اإىل	برنامج	للتدبري	امل�شتدام	لل�شاحل،	قررت	املوؤ�ش�شة	يف	عام	2012	تطوير	

»جوائز	اللة	ح�شناء	لل�شواطئ	النظيفة«	اإىل	مفهوم	ذي	نطاق	اأو�شع:	ال�شاحل	برمته.	واأ�شبحت	هذه	اجلوائز	اأكرث	مراعاة	لرتبية	

ال�شباب	وم�شاركتهم.	وهكذا	بعد	مرور	�شنتني،	خرجت »جوائز اللة ح�سناء لل�ساحل امل�ستدام« )TLD(	اإىل	حيز	الوجود.
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ويف	هذا	ال�شياق،	حتظى	اجلماعات	الرتابية،	وخا�شة	البلديات،	مبكانة	مركزية	وت�شكل	الهدف	الرئي�شي	ملختلف	االأن�شطة	املنفذة	

اإىل	يومنا	هذا،	ال	�شيما	بالتعاون	مع	وزارة	الداخلية،	ممثلة	يف	املديرية	العامة	للجماعات	املحلية.	

اإال	اأنه	بعد	15	عاما	من	العمل،	لوحظ	اأن	تطوير	البلديات	ملبادرات	ذات	تاأثري	اإيجابي	بالغ	على	ال�شاحل	يواجه	بع�س	العوامل.
ومل	متثل	الرت�شيحات	جلوائز	اللة	ح�شناء	لل�شاحل	امل�شتدام	يف	عام	2016	�شوى	%1،2	من	جمموع	الرت�شيحات،	حيث	قدمت	

ثالث	بلديات	فقط	ملف	الرت�شيح	وكانت	امل�شاريع	املعرو�شة	تهم	مبادرات	مركزة	على	ال�شاطئ	فح�شب	)تهيئة	ال�شواطئ،	

التوعية...(

وجتدر	االإ�شارة	من	بني	االإكراهات	التي	تواجهها	اليوم	البلديات	اإىل	�شعف	اخلربة	يف	اإعداد	امل�شاريع	)التخطيط،	املراقبة	

والتتبع،	تعبئة	ال�رصكاء،	التوا�شل	وتثمني	االإجنازات...(.	لذلك،	نظمت	املوؤ�ش�شة،	ما	بني	�شهر	يونيو	و�شبتمرب	2018،	دورة	لتعزيز	

القدرات	والتاأطري	موجهة	للبلديات	املعنية	بال�شاحل.

وت�شعى	املوؤ�ش�شة	من	خالل	ذلك	اإىل	م�شاعدة	البلديات	على	تناول	اإ�شكاليات	ال�شاحل	التي	تواجهها	ب�شكل	اأف�شل	من	خالل	

م�ساريع مبتكرة،	يكون	اإعدادها	وتدبريها	حمكما	بطريقة	احرتافية.	وقد	ا�شتفاد	من	هذه	املواكبة	65	تقنيا	مكلفني	بتدبري	

ال�شواطئ	يف	21	اإقليما	اأو	عمالة،	وكذلك	157	ع�شوا	من	جمعيات	حملية	يف	اأقاليم	طنجة،	تطوان،	الناظور،	الرباط،	اأكادير	

والداخلة.	وارتكزت	هذه	املواكبة	اإىل	مقاربة	ذات	طابع	متطور	جتمع	بني	التوعية	والتوا�شل	وتعزيز	القدرات	واملرافقة	والتاأطري.

ويتوزع	هذا	املفهوم،	الذي	لقب	»مواعيد	ال�شاحل	امل�شتدام«،	بالطريقة	التالية:

تنظيم	ور�شات	للتوا�شل	وتعزيز	القدرات	)ثالثة	ور�شات	عمل(؛ 1 .

و�شع	ا�شتبيان	على	االإنرتنت	جلمع	االنتظارات	والتوقعات	وامل�شاعدة	يف	اإعداد	امل�شاريع؛ 2 .

تاأطري	البلديات	احلاملة	مل�شاريع	اأو	مبادرات	من	قبل	خرباء	وم�شت�شارين	خالل	ور�شات	عمل	ح�شورية؛ 3 .

ح�شد	التمويل	لفائدة	امل�شاريع	املتميزة	بطابعها	املبتكر	وتاأثريها	على	ال�شاحل	واملنتقاة	ب�شكل	�شارم	و�شفاف؛ 4 .

الت�شبيك	مع	�رصكاء	حمتملني	من	خالل	اقرتاح	امل�شاريع	على	�رصكاء	املوؤ�ش�شة	اأو	تنظيم	ور�شة	لهذا	الغر�س. 5 .

2. تهيئة ال�سواطئ وتدبريها

اأ. حتديث واإعادة تفعيل الدورية امل�شرتكة بني وزارة الداخلية ووزارة التجهيز رقم 84 بتاريخ 8 يونيو 1998 

املتعلقة بتدبري وحماية �شواطئ اال�شتحمام

جلاأت	املوؤ�ش�شة	اإىل	املديرية	العامة	للجماعات	املحلية	من	اأجل	مراجعة	الدورية	رقم	84	بتاريخ	8	يونيو	1998،	بالتعاون	مع	
وزارة	التجهيز	والنقل	واللوج�شتيك،	التي	وقع	وزير	الداخلية	ووزير	التجهيز	والتي	كان	الهدف	الرئي�شي	منها	يتلخ�س	يف	جعل	

البلديات	الفاعل	الرئي�شي	لتدبري	ال�شواطئ.

ويف	هذا	االإطار،	مت	اإعداد	الوثائق	التالية:

	ليحل	حمل	الدورية	املذكورة،	ين�س	حتديدا	على	تعزيز	م�شوؤولية	الوالة	ووالة	العماالت	واالأقاليم	من	حيث	 	 م�رشوع دورية•

منح	الرتاخي�س	املوؤقتة	واملراقبة؛

	بني	وزارة	التجهيز	والنقل	واللوج�شتيك	واملاء	والبلديات	بهدف	و�شع	ال�شواطئ	املفتوحة	لال�شتحمام	رهن	 	 م�رشوع اتفاقية•

اإ�شارة	البلديات	يف	اإطار	االحتالل	املوؤقت	للملك	العمومي	البحري؛

	من	اأجل	تدبري	ال�شواطئ	يحدد	املقت�شيات	التقنية	املتعلقة	بتهيئة	ال�شاطئ،	وجتهيزه	وتدبريه	بغ�س	 	 م�رشوع دفرت التحمالت•

النظر	عن	اأ�شلوب	التدبري	)تدبري	مبا�رص	من	قبل	البلديات	اأو	مناولة/تعاقد	من	الباطن	مع	فاعل	متخ�ش�س(؛

	لتدبري	ال�شواطئ	يف	حال	اللجوء	اإىل	فاعل	متخ�ش�س. 	 م�رشوع اتفاقية املناولة•

ب. الرفع من االعتمادات املالية العمومية املخ�ش�شة لتاأهيل وتدبري ال�شواطئ

متت	خالل	هذه	ال�شنة	مراجعة	االعتمادات	املالية	التي	حت�شدها	املديرية	العامة	للجماعات	املحلية	من	ميزانية	ال�رصيبة	على	

القيمة	امل�شافة	واملخ�ش�شة	لل�شواطئ	ورفعها	ب�شكل	هام:

؛ 	 التجهيز	والتهيئة:	من	16	مليون	درهم	اإىل	32	مليون	درهم،	اأي	بزيادة	قيمتها	100%•
. 	 مراقبة	ال�شواطئ	)رواتب	ال�شباحني	املنقذين،	�رصاء	معدات	االإنقاذ...(:	من	16	مليون	درهم	اإىل	40،5	مليون	درهم،	اأي	253%+•

ت. مراجعة اتفاقية ال�رشاكة »�شواطئ نظيفة«

اأجرت	املوؤ�ش�شة	واملديرية	العامة	للجماعات	املحلية	مبراجعة	اتفاقية	ال�رصاكات	مع	مراعاة	املعاينات	امل�شجلة	بغية	حتقيق	ما	

يلي:

تو�شيح	وتعزيز	دور	البلدية	يف	تدبري	ال�شاطئ	وتتبعه	طبقا	ل�شالحياتها؛ - 
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حتديد	دور	ال�رصيك	االقت�شادي	بدقة	اأكرب؛ - 

تعزيز	التتبع	من	قبل	ال�شلطة	املحلية	لتنفيذ	االأن�شطة	املقررة	يف	اإطار	عملية	�شواطئ	نظيفة؛ - 

اإ�رصاك	اللجنة	املحلية	ب�شكل	اأكرب	يف	ر�شد	ومراقبة	ال�شواطئ	التي	حتمل	عالمة	»اللواء	االأزرق«؛ - 

ت�شكيل	خلية،	منبثقة	عن	اللجنة	املحلية،	مكلفة	بال�شهر	على	احرتام	تعليمات	ومتطلبات	دفرت	التحمالت	اخلا�س	بعملية	 - 

�شواطئ	نظيفة	و	بالتنفيذ	امليداين	لالأن�شطة	املربجمة؛

و�شع	نظام	�شهري	لرفع	التقارير	ب�شاأن	و�شع	ال�شواطئ	اإىل	املوؤ�ش�شة؛ - 

حتديد	التزامات	املديرية	العامة	للجماعات	املحلية	التي	يجب	عليها،	بناء	على	نتائج	التقييم،	اأن	تدعو	اللجنة	املحلية	اإىل	 - 

اتخاذ	التدابري	ال�رصورية	لت�شحيح	ومعاجلة	اأي	نواق�س	حمتملة	تتم	معاينتها.

3. حملة توا�سلية من اأجل ال�سواطئ
يجلب	النجاح	املبهر	وال�شعبي	لل�شواطئ	يف	ف�شل	ال�شيف	جمهورا	هاما.	لذلك،	ترغب	املوؤ�ش�شة	يف	تعزيز	التوعية	املنجزة	

يف	ال�شواطئ	عرب	حملة	اإعالنات	ومل�شقات.	ومت	ت�شميم	مل�شقني	)الر�شم	البياين	3(	لل�شواطئ	ون�رصها	مببادرة	من	ال�رصكاء	
االقت�شاديني	خالل	مو�شم	�شيف	2018. 

الر�شم	البياين	3:	مل�شقات	ال�شواطئ

ودعمت	هذه	احلملة	بو�شلة	اإ�شهارية	تلفزيونية	)الر�شم	البياين	4(	بثت	على	القنوات	الوطنية	اإىل	جانب	ر�شائل	توعوية	على	
االإذاعة.	وا�شتخدمت	الدارجة	املغربية	من	اأجل	بلوغ	جمهور	وا�شع.

الر�شم	البياين	4:	و�شلة	اإ�شهارية	للتوعية	باحلفاظ	على	نظافة	ال�شاطئ

4. ر�سد االأن�سطة التي تنجزها القطاعات املوؤ�س�ساتية يف ال�سواطئ ورفع التقارير ب�ساأنها
من	اأجل	تتبع	وتن�شيق	اأف�شل	خلطط	العمل	التي	تنفذها	القطاعات	املوؤ�ش�شاتية،	مت	اإحداث	نظام	جديد	للر�شد	ورفع	التقارير	وفقا	

للجدول	الزمني	التايل:

	عند	نهاية	الربع	االأول	من	ال�شنة:	ا�شتكمال	القطاع	خلطط	العمل	اخلا�شة	مبو�شم	ال�شيف	املقبل؛ •
	حتديث	منتظم	من	قبل	كل	قطاع	خالل	احلملة	وفقا	للمعلومات	امليدانية؛ •

	من	كل	�شهر	اعتبارا	من	�شهر	ماي	اإىل	غاية	�شهر	غ�شت؛ 	 رفع	تقارير	�شهرية	يف	يوم	30•

	�شبتمرب. 	 تقرير	ختامي	يف	30•

ب العمليات اخلا�سة باللواء االأزرق

طورت	املوؤ�ش�شة،	من	اأجل	حت�شني	تتبع	ومراقبة	ال�شواطئ	التي	حتمل	عالمات،	تطبيقا	ي�شمح	باحل�شول	على	و�شعية	كل	�شاطئ	

يف	الوقت	احلقيقي	ب�شاأن	النقاط	التالية:

معاينات	عدم	االمتثال - 

طلبات	التح�شني - 
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العمليات	الت�شحيحية	الواجب	تنفيذها - 

ميكن	حتميل	هذا	التطبيق	العملياتي	)الر�شم	البياين	5(	على	الهاتف	املحمول	انطالقا	من	بوابة	»�شواطئ	نظيفة«.

ير�شل	م�شري	ال�شاطئ	�شورة	وملخ�شا	وجيزا	عن	امل�شكلة	)عدم	االمتثال	املرتبط	بعالمة	اللواء	االأزرق	فيما	يخ�س	ال�شواطئ	التي	

حتمل	عالمة(	على	التطبيق،	وتقوم	املوؤ�ش�شة	اأو	نظام	اإدارة	املعلومات	برفع	ال�شكاية	اإىل	امل�شلحة	املعنية	)عرب	الربيد(.

بعد	ت�شوية	امل�شكلة،	ير�شل	ال�رصيك	�شورة	عن	امل�شكلة	املحلولة	اإىل	املوؤ�ش�شة.

الر�شم	البياين	5:	تطبيق	التدبري	اال�شتباقي	ل�شواطئ	»اللواء	االأزرق«
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V.  ال�سواطئ النظيفة يف عام 2018 باالأرقام

اأ. جتاوز عتبة مائة �ساطئ!

النمو	منتظم	ودائم	)الر�شم	البياين	6(.	بعد	19	عاما	من	العمل،	جتاوز	برنامج	�شواطئ	نظيفة	عتبة	100	�شاطئ	)اجلدول	1(.	
وهكذا،	تدعم	27	من	املقاوالت	العمومية	واخلا�شة	61	بلدية.	وتزايد	عدد	�شواطئ	الربنامج	ب�رصعة،	حيث	انتقل	من	12	�شاطئا	يف	
عام	1999	اإىل	102	يف	عام	2018،	من	ال�شمال	اإىل	اجلنوب	من	ال�شعدية	اإىل	الداخلة،	كما	جتاوز	عدد	امل�شطافني	100	مليون.
�شاعدت	الع�رصية	االأوىل،	املت�شمة	ببع�س	الرتدد،	يف	تثبيت	املفهوم.	لكن	تطوره	بات	اليوم	مت�شارعا	ومنتظما.	ويب�رص	هذا	النمو	

بتو�شيع	الربنامج	لي�شمل	�شواطئ	اأخرى	يف	املغرب،	يف	اإطار	روؤية	اأكرث	�شمولية	حلماية	ال�شاحل	املغربي	على	طول	3300	كلم.	

ويف	عام	2017،	انخرط	موقعان	جديدان	يف	الربنامج	يف	اإطار	تطوره	ويتعلق	االأمر	بال�شنوبر	)اإقليم	بن�شليمان(	ومتحرو�شت	

)اإقليم	�شيدي	اإفني(	باالإ�شافة	اإىل	�شاطئني،	�شاطئ	النخلة	برعاية	موؤ�ش�شة	ليدك	و�شاطئ	مرقالة	برعاية	موؤ�ش�شة	اأمندي�س	طنجة.

	الر�شم	البياين	6:	تطور	عدد	�شواطئ	برنامج	»�شواطئ	نظيفة«

102/162عدد ال�سواطئ

املعنية 61البلديات 
االقت�ساديون 27ال�رشكاء 

72ال�سواطئ امل�ستفيدة من دعم ال�رشكاء االقت�ساديني
30ال�سواطئ امل�ستفيدة من دعم املديرية العامة للجماعات املحلية

21ال�سواطئ التي حتمل عالمات
 بيانات عام 2014 العدد التقديري للزوار خالل ثالثة اأ�سهر ملو�سم ال�سيف 

)يونيو، يوليوز و غ�ست(
100  مليون

اجلدول	1:	برنامج	»�شواطئ	نظيفة«	باالأرقام

ب. اللواء االأزرق

يف	�شيف	عام	2018،	كان	اللواء	يلوح	فوق	21	�شاطئا	باململكة.	)الر�شم	البياين	7(.
�شلمت	موؤ�ش�شة	حممد	ال�شاد�س	حلماية	البيئة،	التي	تراأ�شها	�ساحبة ال�سمو امللكي االأمرية اجلليلة اللة ح�سناء،	العالمة	الدولية	

»اللواء	االأزرق«	اإىل	21	�شاطئيا	بر�شم	�شيف	2018	)الر�شم	البياين	7(	من	بني	40	�شاطئا	مر�شحني	لنيل	العالمة.	واأ�شبح	
امل�شطافون	يحبذون	هذه	العالمة	ب�شكل	متزايد.

يحمل امليناء الرتفيهي لل�سعيدية اأي�سا اللواء االأزرق.	للمرة	الثانية	يح�شل	هذا	امليناء	على	العالمة،	بعد	اجلهود	الهامة	التي	

بذلها	من	اأجل	تهيئة	ال�شاطئ.
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	الر�شم	البياين	7:	تطور	عدد	�شواطئ	»اللواء	االأزرق«

االأن�سطة املنجزة على ال�سواطئ يف عام 2018  .VI

بف�شل	مرافقة	القطاعات	الوزارية	التي	تتعزز	وتتخذ	طابعا	موؤ�ش�شاتيا	ب�شكل	تدريجي،	متكنت	املوؤ�ش�شة	و�رصكاوؤها	يف	عام	

والتوعية	 والتدبري	 والتهيئة،	 ال�شحية،	 والتغطية	 وال�شالمة،	 اال�شتحمام،	 مياه	 مراقبة	جودة	 اأن�شطة	يف	جمال	 تنفيذ	 2018	من	
والرتبية	البيئية.

1. جودة مياه اال�ستحمام

)QEB( 1. مراقبة جودة مياه اال�شتحمام
؛ 	 مراقبة	جودة	مياه	اال�شتحمام	يف	165	�شاطئا،	اأي	بزيادة	3	�شواطئ	عن	عام	2017•

(	ذات	جودة	ميكروبيولوجية	مطابقة	ملتطلبات	املعيار	امل�شار	اإليه	م�شبقا:	 	 اأعلنت	423	حمطة	)اأي	97،92%•
؛  NM.03.7.200

	من	املحطات	املراقبة.	ويتعلق	االأمر	ب�شواطئ	الق�رص	ال�شغري،	 	 مياه	اال�شتحمام	يف	ت�شع	حمطات	غري	مطابقة،	اأي	2،08%•

جبيلة	3،	ميناء	اأ�شيال	)عمالة	طنجة	-	اأ�شيال(،	�شاديا،	ال�شعادة	)عمالة	الدار	البي�شاء(،	واد	مرزق	)اإقليم	النوا�رص(.

2. مراقبة جودة الرمال:
تنفيذ	حملة	لتحليل	الفطريات	يف	الرمل	على	45	�شاطئا	)اجلدول	2(.	�شيتم	تعميم	هذه	العملية	ب�شكل	تدريجي	على	كافة	

ال�شواطئ.

ال�ساطئاالإقليم اأو الوالية

املتو�شطاإقليم	بركان ال�شعيدية	 ال�شعيدية،	

الناظور قرية	اأكرمان،	را�س	املاءاإقليم	

�شيدي	عامر	اأو	مو�شى،	�شيدي	ادري�س،	�شواين	دريو�ساإقليم	دريو�س

احل�شيمة اإ�شل�س،	كاال	بونيتا،	بو�شكوراإقليم	

�شف�شاون اأ�رصا�ساإقليم	 ال�شطيحات،	قاع	

واد	لووالية	تطوان

امل�شيق امل�شيق،	مارتيل،	ريفيني،	كابو	نغروعمالة	

اأجنرة الدالية،	واد	األيانالفح�س	
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طنجة	احل�رصيةطنجة	-	اأ�شيال

موالي	بو�شلهام،	املهديةالقنيطرة

الرباطالرباط

�شال�شال

�شابليتبن�شليمان

املحمدية	املركز،	والد	حميموناملحمدية

عني	الذئابالدار	البي�شاء	الكربى

واد	مرزقالنوا�رص

�شيدي	رحالبر�شيد

احلوزية،	اجلديدة،	�شيدي	بوزيد،	�شيدي	عابداإقليم	اجلديدة

الوليديةاإقليم	�شيدي	بنور

اآ�شفي القدميةاإقليم	 ال�شويرية	 اآ�شفي،	

ال�شويرة ال�شويرةاإقليم	

اأكادير،	تاغزوتوالية	اأكادير

اإيفني �شيدي	اإيفني،	اإميني	تورغااإقليم	�شيدي	

العيون فم	الواداإقليم	

بوجدوراإقليم	بوجدور

خميم	م�شافراإقليم	واد	الذهب

45املجموع

اجلدول	2:	قائمة	ال�شواطئ	املعنية	مبراقبة	جودة	الرمل

3. اإعداد �سمات مياه اال�ستحمام:
متت	برجمة	15	�شمات	ملياه	اال�شتحمام	يف	عام	2018،	8	منها	موجهة	لل�شمات	اجلديدة	و7	اأخرى	حمينة.	ويتعلق	االأمر	

ب�شواطئ:

،	الوطية	 	 ال�سمات اجلديدة:	ميامي	الناظور،	كاالبونيتا،	كابو	نغرو	1	و2،	�شيدي	كاوكي،	مريلفت،	جلزيرة،	اأغرود	1	و2•

)�شاطئ	طنطان(.

	مارتيل،	امل�شيق،	الق�رص	ال�شغري،	اأ�شيال	الرئي�شية،	ال�شخريات،	بوزنيقة،	اللة	مرمي. 	 ال�سمات الواجب حتيينها:•

4. توفري معلومات للعموم ب�ساأن مياه اال�ستحمام:
https 	 خ�ش�شت	كتابة	الدولة	املكلفة	بالتنمية	امل�شتدامة	)SECDD(	موقعا	اإلكرتونيا	جلودة	مياه	اال�شتحمام	)//:•

التحاليل	بغية	عر�س	 ال�شواطئ	من	خالله	حتميل	بيانات	نتائج	 labo.environnement.gov.ma(	ميكن	مل�شريي	
نتائج	جودة	مياه	اال�شتحمام	)QEB(	كل	اأ�شبوعني	على	كافة	ال�شواطئ.

(	لالإدارات	اجلهوية	مهمة	تتبع	عر�س	املل�شقات	حمليا	من	 	 •SECDD(	امل�شتدامة	بالتنمية	املكلفة	الدولة	كتابة	اأوكلت

اأجل	تعزيز	هذا	االإجراء.

ب. ال�سالمة 

�سالمة ال�سباحني

من	اأجل	تعزيز	�شالمة	ال�شباحني	وتنظيم	االأن�شطة	البحرية	على	ال�شواطئ،	اأطلقت	املوؤ�ش�شة	و�رصكاوؤها	يف	عام	2018	جمموعة	

من	التدابري،	نذكر	منها:

اأ. تعزيز �شالمة ال�شباحني:

يف	عام	2018،	قامت	املديرية	العامة	للوقاية	املدنية	بتوظيف	3315	�شباح	منقذ.
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العددالو�سف

193	�شباحون	منقذون	مهنيون	) MNP(	تابعون	للوقاية	املدنية	متت	تعبئتهم	على	ال�شواطئ
3315	�شباحون	منقذون	مو�شميون	يتم	جتنيدهم	ما	بني	�شهر	يونيو	و�شهر	�شبتمرب	على	ال�شواطئ

1739	اأطواق	النجاة
300�شرتات	النجاة
1404جماديف

161لوحات	خ�شبية
19مكربات	ال�شوت
316اأبراج	املراقبة
78مناظري
115�شم�شيات

42دراجات	نارية	مائية
64زوارق	مطاطية	)زودياك(

6دراجات	رباعية

اجلدول	3:	املوارد	الب�رصية	معدات	االإنقاذ	التي	�شخرتها	الوقاية	املدنية	يف	ال�شواطئ

)	اأ	(	اإ�شفاء	طابع	احرتايف	على	مهنة	ال�شباحني	املنقذين	املو�شميني:

تعهدت	الوكالة	الوطنية	الإنعا�س	الت�شغيل	والكفاءات	)اأنابيك(	خالل	مو�شم	�شيف	2018	يف	اإطار	�رصاكتها	مع	املوؤ�ش�شة،	بتكوين	
وركز	هذا	 	.)DGPC( املدنية	 للوقاية	 العامة	 املديرية	 لدى	 موؤطرا	مهنيا	 املو�شميني	و137	 املنقذين	 ال�شباحني	 3258	من	

التكوين	بالتحديد	على	املهارات	التالية:

دينامية	املجموعة؛ - 

احرتام	الرتاتبية؛ - 

التدابري	املهنية	والقواعد	االأ�شا�شية	لل�شباحني	املنقذين	املو�شميني؛ - 

تدبري	التوتر. - 

تعمل	حاليا	الوكالة	الوطنية	الإنعا�س	الت�شغيل	والكفاءات	واملديرية	العامة	للوقاية	املدنية	على	اإعداد	�رصيطني	فيديو	تربويني	

�شيتم	ن�رصهما	يف	عام	2019.

	)ب(	�رصاء	معدات	االإنقاذ:

مت	�رصاء	46	دراجة	نارية	مائية	وتوزيعها	على	ال�شواطئ.

ب. تعزيز ال�شالمة البحرية:

و�شع	عالمات	على	ال�شواطئ:

مت	و�شع	عالمات	على	94	�شاطئا	يف	عام	2018،	اأي	بزيادة	18	�شاطئا	مقارنة	بعام	2017	)اجلدول	4(.	واكبت	مديرية	
املوانئ	وامللك	العمومي	البحري	عملية	و�شع	العالمات	واللوحات	التوعوية.

ملديرية اجلهوية اجلهةرقم اجلهة

والنقل  للتجهيز 

واملاء واللوج�ستيك 

ل�سواطئ الواجب و�سع 

عالمات عليها

عدد 

ال�شواطئ
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1

طنجة	البلدية	– مالباطا	– اأ�شقار	– طنجةطنجة،	تطوان،	احل�شيمة	
اأمريو	– �شيدي	قنقو�س	– ق�رص	جماز	
املر�شى – واد	 – الدالية	 األيان	 – واد	

9

1اأ�شيال
ريفيني	– كابونغرو	1 – كابونغرو	2 تطوان

– امل�شيق	–مارينا	�شمري	– ري�شتينغا	
جنوب	– تريبييرتا�س	– بنيون�س	– 

�شيدي	عبد	ال�شالم

9

3مارتيل	– �شانيا	توري�س	– واد	لو
3را�س	الرمل	– ميامي	1	و2العرائ�س
كاال	بونيتا	– كيمادو	– �شفيحة	– احل�شيمة

�شواين	– تاال	يو�شف،	بادي�س،	توري�س،	
كاال	اإري�س،	اإ�شل�س،	ماتديرو،	�شباديا،	

اإزدي	اأملود

12

ال�شطيحات	– تارغا	– قاع	اأ�رصا�س	– �شف�شاون
اأمتار	-	�شمعالة

5

2

3ال�شعيدية	– من�شة	ال�شعيدية	-	مارينابركانال�رصقية
1	�شواينالناظور

ميامي	– قرية	اأكرمان	– را�س	املاء	
�شيكر 4– بني	

4

1الرباط	الرباطالرباط	�شال	القنيطرة
2�شال-االأمم

3ال�شخريات	– �شيدي	العابد	-	متارة
بو�شلهام-�شيدي	القنيطرة املهدية-موالي	

الطيبي
3

6

البي�شاء�شطات	الدار	البي�شاء	 1متاري�س	1		)دار	بوعزة(الدار	
2املحمدية	-	�شابليتاملحمدية
بوزنيقة	– دافيد	ال�شنوبر	– ال�رصاط	بن�شليمان

بوزنيقة	-	داهومي
4

اجلديدة	– احلوزية	– موالي	عبد	اهلل	اجلديدة
عابد 4– �شيدي	

1الوليدية
1�شيدي	رحال�شطات

7
اآ�شفي 2ال�شويرة	– �شيدي	كاوكيال�شويرةمراك�س	

2اآ�شفي	– ال�شويرية	القدمية	اآ�شفي

9

اأكادير	– تاغزوت	– اأغرود	1 – اأكادير	اإدا	اأوتانان�شو�س	ما�شة												
اأغرود	2 – اأبودا	كلم	25 – اإمي	
اأووادار	– اأورير	– اإموران	-	اأنزا

9

اإنزكان تيفنيت	– �شيدي	اأوا�شاي	– �شيدي	�شتوكا	
رباط،	�شيدي	توال

4

1اأغلو	تزنيت

اإيفنيكلميم	– واد	نون10 3�شيدي	اإيفني،	جلزيرة،	متحرو�شت�شيدي	

ال�شاقية	احلمراء11 1فم	الوادالعيونالعيون،	

0فم	البويرالداخلةالداخلة	واد	الذهب12

94 جمموع ال�سواطئ

اجلدول	4:	قائمة	ال�شواطئ	املجهزة	مبعدات	و�شع	العالمات
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ت. التغطية ال�سحية:

اأ�شبحت	التغطية	ال�شحية	»لل�شواطئ	النظيفة«	و«اللواء	االأزرق«	عملية	م�شتدامة	لوزارة	ال�شحة	برعاية	موؤ�ش�شة	حممد	ال�شاد�س	

حلماية	البيئة.

ومن	اأجل	تدبري	اأف�شل	ل�شري	التغطية	ال�شحية	لل�شواطئ	يف	عام	2018،	مت	اإر�شال	دورية،	قبل	فرتة	ال�شيف،	اإىل	مندوبيات	وزارة	

ال�شحة	املعنية	تطالبهم	مبا	يلي:

اإعداد	خطة	عمل	�شنوية	للتغطية	ال�شحية	يف	كل	�شاطئ،	قبل	�شهر	يونيو،	وذلك	بالت�شاور	مع	الوقاية	املدنية،	الهالل	االأحمر	 1 .

املغربي	واملكاتب	البلدية	للنظافة	ال�شحية؛

ت�شخري	املوارد	ال�رصورية،	ال	�شيما	املوارد	الب�رصية،	بغية	تنفيذ	خطة	العمل؛	 2 .

�شمان	تدبري	املحطات	الطبية	يف	ال�شواطئ؛ 3 .

�شمان	التفتي�س	واملراقبة	املنتظمني	للمطاعم	اجلماعية	ونقاط	بيع	املنتوجات	الغذائية	بالتعاون	مع	املكاتب	البلدية	 4 .

للنظافة	ال�شحية؛

�شمان	املراقبة	ال�شحية	للماء	املوجهة	لل�رصب	يف	نقاط	البيع	املتواجدة	على	ال�شواطئ؛ 5 .

امل�شاركة	يف	جل�شات	توعية	ال�شاكنة	حول	موا�شيع	الرتبية	ال�شحية	)احرتام	نظافة	ال�شواطئ	والبيئة...(؛ 6 .

اإعداد	تقرير،	يف	نهاية	كل	مو�شم	�شيف،	عن	التغطية	ال�شحية	لكل	�شاطئ.	ويرتكز	هذا	التقرير	اإىل	»النظام	املعلوماتي	 7 .

الفرعي	للعالجات	االأولية«	املرفق	اإىل	الدورية.

اإجنازات	عام	2018	)ح�شيلة	موؤقتة(:

تبلغ	ن�شبة	اإر�شال	تقارير	الوفود	اإىل	وزارة	ال�شحة	يف	نهاية	�شهر	�شبتمرب	2018 %58.	ويذكر	اجلدول	5	وتاليه	احل�شيلة	

املوؤقتة	لهذه	التقارير	

عدد 

مراكز 

العالجات 

االأولية

الطاقم 

الطبي 

املكلف 

بالتغطية 

ال�سحية 

على 

ال�شواطئ 

)اأطباء، 

ممر�سون، 

تقنيون...(

عدد 

تدخالت 

العالجات 

االأولية:

عدد 

العينات 

من اأجل 

حتاليل 

املاء 

ال�سالح 

لل�رشب

مراقبة 

التجهيزات 

الطبية

مراقبة 

املوؤ�س�سات 

الغذائية

مراقبة 

الباعة 

املتجولني

الرتبية 

والتوعية

اال�ست�سارات: 52274

8762

العالجات:  

9272

عدد اجلل�سات:9585161123472

3561"
عدد امل�ستفيدين:

27234
احلاالت 

املحالة على 

امل�ست�سفى: 

578

اجلدول	5:	ح�شيلة	االأن�شطة	املنجزة	من	قبل	وزارة	ال�شحة

 ث. التهيئة والتدبري

)PUGP(	ال�شواطئ	وتدبري	ا�شتخدام	خمططات
يف	اإطار	حت�شني	م�شتمر	لتدبري	ال�شواطئ،	تعزز	مديرية	املوانئ	وامللك	العمومي	البحري	يف	كل	�شنة	تطوير	خمططات	ا�شتخدام	

وتدبري	ال�شواطئ.	ويتوفر	70	�شاطئا	اإىل	حد	االآن	على	خمططات	خا�شة	ال�شتخدام	وتدبري	ال�شواطئ	)اجلدول	6(.
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املكلفة  الهيئة 

بالدرا�سة

عدد 

ال�شواطئ
املالحظاتو�سع التقدمال�سنةال�سواطئ املعنية

مديرية املوانئ وامللك 

البحري العمومي 
6

املحمدية،  بوزنيقة، 

عني الذئاب، �سيدي 

رحال، دار بوعزة 

واملهدية

درا�سة منتهية2010/2012

م�سادق عليها من قبل 

املحلية ال�سلطة 

املديرية اجلهوية 

والنقل  للتجهيز 

واملاء  واللوج�ستيك 

)DPETLE( يف 

ال�سويرة

3

ال�سويرة، �سيدي 

كاوكي، موالي 

درا�سة منتهية2010/2012بوزرقطون

م�سادق عليها من قبل 

املحلية ال�سلطة 

ملديرية اجلهوية 

والنقل  للتجهيز 

واملاء  واللوج�ستيك 

)DPETLE( يف 

تزنيت

8

�سيدي اإيفني، مريلفت، 

�سيدي مو�سى اآغلو
درا�سة منتهية2010/2012

م�سادق عليها من قبل 

املحلية ال�سلطة 

5 �سواطئ: �سيدي 
بولف�سايل، 

فطي�سة،  متحرو�ست، 

�سيدي لطفي وجلزيرة

درا�سة منتهية2015/2016

املديرية اجلهوية 

والنقل  للتجهيز 

واملاء  واللوج�ستيك 

)DPETLE( يف 

بركان

1

ال�سعيدية

درا�سة منتهية2011/2012

م�سادق عليها من قبل 

املحلية ال�سلطة 

املديرية اجلهوية 

والنقل  للتجهيز 

واملاء  واللوج�ستيك 

)DPETLE( يف 

العرائ�ش

2

ميامي را�ش الرمي

درا�سة منتهية2010/2012

م�سادق عليها من قبل 

املحلية ال�سلطة 

املديرية اجلهوية 

والنقل  للتجهيز 

واملاء  واللوج�ستيك 

)DPETLE( يف 

تطوان

5

امل�سيق، ريفيني، 

ري�ستينغا  مارتيل، 

درا�سة منتهية2013/2014و�سانيا توري�ش

م�سادق عليها من قبل 

املحلية ال�سلطة 

املديرية اجلهوية 

والنقل  للتجهيز 

واملاء  واللوج�ستيك 

)DPETLE( يف 

الناظور

م�سادق عليها من قبل درا�سة منتهية2013/2014را�ش املاء1

املحلية ال�سلطة 
�شواين

املهمة 2 قيد امل�سادقة2017

املديرية اجلهوية 

والنقل  للتجهيز 

واملاء  واللوج�ستيك 

)DPETLE( يف 

الداخلة

2

م�سافر وليخريا

درا�سة منتهية2014

م�سادق عليها من قبل 

املحلية ال�سلطة 

املديرية اجلهوية 

والنقل  للتجهيز 

واملاء  واللوج�ستيك 

)DPETLE( يف 

اجلديدة

4

اجلديدة، �سيدي بوزيد، 

احلوزية والوليدية

درا�سة منتهية2014

م�سادق عليها من قبل 

املحلية ال�سلطة 

املديرية اجلهوية 

والنقل  للتجهيز 

واملاء  واللوج�ستيك 

)DPETLE( يف 

احل�سيمة

8

كاالبونيتا،  كيمادو، 

اإ�سلي، �سفيحة، 

�سباديا،  تااليو�سف، 

اإزدي اأوملود و�سواين

درا�سة منتهية2015

م�سادق عليها من قبل 

املحلية ال�سلطة 
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املديرية اجلهوية 

والنقل  للتجهيز 

واملاء  واللوج�ستيك 

)DPETLE( يف 

العيون

1

فم الواد

درا�سة منتهية2017

املديرية اجلهوية 

والنقل  للتجهيز 

واملاء  واللوج�ستيك 

)DPETLE( يف 

طنجة

5

�سيدي مغيت، رميالت، 

اأ�سيال، بري�ش اأ�سقار

املهمة 1 قيد امل�سادقة2017

املديرية اجلهوية 

والنقل  للتجهيز 

واملاء  واللوج�ستيك 

)DPETLE( يف 

اأكادير

9

اأكادير، اأبودا كلم 25 

واأورير
املهمة 2 جارية2016

اأنزا، تغازوت اأفتا�ش، 

اإميي اأوادار  )كلم 

26( اأغرود 1 اإم�سوان 
�سمال واإم�سوان جنوب

املهمة 2 جارية2016

املديرية اجلهوية 

والنقل  للتجهيز 

واملاء  واللوج�ستيك 

)DPETLE( يف 

�سف�ساون

2

قاع اأ�رشا�ش 

وال�سطيحات

درا�سة منتهية2017

م�سادق عليها من قبل 

املحلية ال�سلطة 

ملديرية اجلهوية 

والنقل  للتجهيز 

واملاء  واللوج�ستيك 

)DPETLE( يف 

الرباط

5

ال�سخرية، متارة، 

الرباط، �سال، واالأمم 

املهمة 2 قيد امل�سادقة2017املتحدة

املديرية اجلهوية 

والنقل  للتجهيز 

واملاء  واللوج�ستيك 

)DPETLE( يف 

القنيطرة

2

املهدية وموالي 

برنامج مرتقب بو�سلهام
طلب العرو�ش قيد في عام 2017

االإعداد

ال�سواطئ 70جمموع 

اجلدول		6:	و�شع	اإعداد	خمططات	ا�شتخدام	وتدبري	ال�شواطئ

ج. التوعية والرتبية على البيئة

اأجنزت	املوؤ�ش�شة	و�رصكاوؤها	اأن�شطة	توعوية	وتثقيفية	على	البيئة	يف	ال�شواطئ،	من	اأجل	ا�شتدامة	خمتلف	العمليات	امليدانية،	

ب�رصاكة	مع	جمعيات	حملية	واجلامعة	الوطنية	للك�شفية	املغربية	حتت	�شعار	»	الك�شافة...	يف	خدمة	�شواطئنا«.

ومتت	م�شاركة	الك�شافني	يف	مرحلتني:	من	19	اإىل	31	يوليوز	ومن	1	اإىل	13	غ�شت.	ويف	هذا	االإطار،	مت	ن�رص	520	ك�شافا	

ومر�شدا،	و60	قائدا	و16	ك�شافا	يتيما	بدعم	من	املكتب	الوطني	للماء	والكهرباء،	يف	8	�شواطئ	يتكفل	بها	6	�رصكاء	اقت�شاديني،	
وهي:	ال�شعيدية	البلدية	)جمموعة	هوملاركوم(،	عني	الذئاب	)مر�شى	املغرب(،	اأ�شيال	)املكتب	الوطني	لل�شكك	احلديدية(،	احلوزية	

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

الوطني	للماء	والكهرباء	»ق�شم	الكهرباء«(،	اأغلو.

واأجنز	الك�شافة	عمليات	التوعية	والتح�شي�س	على	النحو	االآتي:

	تنظيم	عمليات	تن�شيطية	يف	الوليدية،	اأكادير	واأغلو	مبنا�شبة	عيد	العر�س؛ •
	تنظيم	حمالت	توعوية	لفائدة	امل�شطافني	يف	جميع	ال�شواطئ	املعنية؛ •

	�شخ�س	من	امل�شطافني؛ 	 التوقيع	على	التزامات	الحرتام	نظافة	ال�شواطئ	من	قبل	حوايل	12.000•
	تنظيم	ور�شات	للتوعية	والرتبية	على	البيئة	واألعاب	ترفيهية	لفائدة	ال�شباب	امل�شطافني؛ •

	تنظيم	اأن�شطة	توعوية	تفاعلية	وتناف�شية	يف	املخيمات	ال�شيفية؛ •
	تنظيم	ور�شات	مل�شابقات	الر�شم	على	اجلدران	حول	مو�شوع	نظافة	ال�شاطئ. •
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ح. التن�سيق والتتبع:

نظمت	املوؤ�ش�شة،	ما	بني	فرباير	وماي،	اجتماعات	للتن�شيق	والت�شاور	مع	اللجان	املحلية	لل�شواطئ	وروؤ�شاء	امل�شاريع،	بهدف	

تدار�س	خطط	العمل	وتوجيهيا	حتى	ت�شتجيب	للمعايري	الدولية.

 خ. نظام مراقبة وتقييم ال�سواطئ

اأ تعزيز املراقبة

وا�شلت	ثالث	جمعيات	حملية،	وهي	جمعية	الرفق	باحليوان	و	املحافظة	على	الطبيعة	)SPANA(،	وجمعية	مدر�شي	علوم	

احلياة	واالأر�س	)AESVT(	فرع	املحمدية	وجمعية	ال�شعلة	فرع	ال�شويرة،	مواكبتها	يف	عام	2018	للموؤ�ش�شة	يف	مهمتها	
املرتبطة	مبراقبة	ور�شد	ال�شواطئ.

وهكذا،	وقعت	املوؤ�ش�شة	اتفاقية	�رصاكة	مع	كل	واحدة	من	تلك	اجلمعيات	الثالث	حتدد	�رصوط	تنفيذ	مهام	املراقبة	والتقييم.

ويف	هذا	االإطار،	اأجنزت	اللجنة	الوطنية	تفتي�شا	على	102	�شاطئا	خالل	فرتة	ال�شيف،	ما	بني	�شهري	يوليوز	وغ�شت،	وفقا	

للبطاقات	التقنية	املحددة	م�شبقا.

ف�شال	عن	ذلك،	قامت	اجلمعيات	املحلية	مبراقبة	12	�شاطئا	من	بني	ال�شواطئ	الـ102	بوترية	زيارة	يف	ال�شهرة،	ما	بني	اأ�شهر	
يونيو	و�شبتمرب:

(،	مراقبة	�شتة	�شواطئ:	هرهورة،	الرمال	الذهبية،	متارة،	 	 •SPANA(	الطبيعة	على	املحافظة	و	باحليوان	الرفق	جمعية

�شيدي	العابد،	ال�شخريات	وموالي	بو�شلهام؛

(	فرع	املحمدية،	مراقبة	ثالثة	�شواطئ:	مان�شمان،	املحمدية	و�شابليت؛ 	 •AESVT(	واالأر�س	احلياة	علوم	مدر�شي	جمعية
	جمعية	ال�شعلة،	مراقبة	ثالثة	�شواطئ:	ال�شويرة،	�شيدي	كاوكي	وموالي	بوزرقطون. •

ب تقييم ال�شواطئ

جتري	عملية	تقييم	ال�شواطئ	وفقا	الأربع	جمموعات	من	معايري	التاأهيل	لعالمة	اللواء	االأزرق:

	جودة	مياه	اال�شتحمام؛ •
	التهيئة،	التجهيز	والتدبري؛ •
	ال�شالمة	والتغطية	ال�شحية؛ •
	التوعية	والرتبية	على	البيئة. •

مت	اإجراء	عملية	للتقييم	يف	نهاية	الزيارات	املباغتة	املنجزة	على	ال�شواطئ	امل�شجلة	يف	برنامج	»�شواطئ	نظيفة«	بر�شم	عام	

و�شاعد	هذا	 ال�شواطئ.	 على	 ال�رصكاء	 املنجزة	مع	 العمليات	 املحلية	لالطالع	على	 واجلمعيات	 الوطنية	 اللجنة	 قبل	 2018	من	
التقييم	يف	ت�شليط	ال�شوء	على	التقدم	املحرز	وكذلك	على	بع�س	النواق�س	التي	يجب	تداركها.

وحتدد	البطاقات	التقنية	الو�شع	القائم	لكل	�شاطئ	من	ال�شواطئ	الـ102	التي	ي�شملها	برنامج	»�شواطئ	نظيفة«	كما	اأنها	ت�شري	

اإىل	اجلهود	املبذولة،	واأوجه	الق�شور	امل�شجلة	من	حيث	التجهيزات،	والتدبري،	والنظافة	ال�شحية	وال�شالمة	وكذلك	من	حيث	تطوير	

عمليات	للتوعية	والتثقيف	على	البيئة.	وي�شمل	ذلك	اأي�شا	معلومات	عن	الف�شاء	اخللفي	لل�شاطئ،	ومعدات	االإنقاذ،	والعالجات	

االأولية،	ومراكز	العالج،	اإلخ.
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املعاينات والتو�سيات:  .VII

اأ. املعاينات

اأجرى	اأع�شاء	اللجنة	الوطنية	»�شواطئ	نظيفة«	زيارات	مباغتة	لل�شواطئ	لالطالع	على	�شري	عملية	»�شواطئ	نظيفة«	بر�شم	عام	

�شبتمرب. يوليوز	و15	 	15 ما	بني	 وذلك	 االأزرق«،	 »اللواء	 لعالمة	 التاأهيل	 ال�رصكاء	ملعايري	 وامتثال	 	2018
وجتري	عملية	تقييم	ال�شواطئ	بناء	على	اأربع	جمموعات	من	معايري	التاأهيل	لعالمة	»اللواء	االأزرق«:

	جودة	مياه	اال�شتحمام؛ •
	التهيئة،	التجهيز	والتدبري؛ •
	ال�شالمة	والتغطية	ال�شحية؛ •
	التوعية	والرتبية	على	البيئة. •

وهكذا،	مت	تدار�س	املعاينات	امل�شجلة	ومناق�شتها	خالل	جل�شات	عمل.		وهذه	املعاينات	هي	كاالآتي:

1 جودة مياه اال�ستحمام:
	من	ال�شواطئ؛ يتم	عر�س	نتائج	جودة	مياه	اال�شتحمام	يف	90% -

	فقط	من	النتائج	املعرو�شة	حمينة. م�شكلة	حتديث	نتائج	التحاليل	املعرو�شة.	45% -

قام	امل�شوؤولون	التقنيون	املكلفون	بعر�س	ك�شوفات	نتائج	جودة	مياه	اال�شتحمام،	والذين	يعملون	يف	الواليات	واالأقاليم	

والعماالت	والبلديات،	بتحميل	الك�شوفات	ما	بني	�شهري	يونيو	و�شبتمرب		)الر�شم	البياين	8(.	ويالحظ	اأن	عدد	التحميل	يرتاجع	بني	
�شهري	يونيو	و�شبتمرب	مما	يوؤكد	املعاينات	امل�شجلة	ميدانيا.	وبالفعل،	يتم	االمتثال	لتحيني	عر�س	النتائج	كل	15	يوما	ب�شكل	

هام	يف	بداية	فرتة	ال�شيف	وخا�شة	على	ال�شواطئ	التي	حتمل	عالمة	»اللواء	االأزرق«.

الر�شم	البياين	8:	حتميل	ك�شوفات	نتائج	جودة	مياه	اال�شتحمام	بني	�شهري	يونيو	و�شبتمرب	على	ال�شعيد	الوطني

2. التهيئة والتدبري:
عرفت	ال�شواطئ	طفرة	نوعية	هامة	من	حيث	التهيئة	والتدبري	على	الرغم	من	ا�شتمرارية	بع�س	االختالالت:

حت�شن	ملحوظ	يف	نظافة	ال�شواطئ،	غالبا	بف�شل	و�شعية	الف�شاء	اخللفي	لل�شواطئ	الذي	تديره	البلدية؛ - 

يف	اأكرث	االأحيان،	يهمل	تنظيف	مرائب	ال�شيارات؛ - 

ال	ي�شتجيب	التدبري	الفو�شوي	للمرائب	اإىل	اأي	دفرت	حتمالت	)االأ�شعار	غري	معرو�شة،	املجانية	غري	حمرتمة...(؛ - 

ال	تتوفر	اأغلبية	املرائب	على	اأماكن	خم�ش�شة	لذوي	االحتياجات	اخلا�شة؛ - 

حت�شن	تدبري	املراحي�س	ب�شكل	كبري	يف	معظم	ال�شواطئ؛ - 

�شهد	ن�شاط	تاأجري	ال�شم�شيات	يف	ال�شواطئ،	الذي	يوؤدي	اإىل	احتالل	جزء	كبري	من	ال�شاطئ	والذي	كان	م�شدر	اإزعاج	كبري	 - 

للم�شطافني،	تراجعا	ملحوظا	خالل	هذا	املو�شم،	حيث	اأطلقت	ال�شلطات	املحلية	عملية	لتحرير	ال�شواطئ	اأتت	باأكلها؛

	منها	لديها	الدو�س	لالأ�شخا�س	ذوي	االحتياجات	اخلا�شة؛ يتوفر	65	�شاطئا	على	الدو�س	و29 -
	على	مراحي�س	خم�ش�شة	لالأ�شخا�س	ذوي	االحتياجات	اخلا�شة؛ يتوفر	83	�شاطئا	على	مراحي�س	و52 -
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ظلت	بع�س	املراحي�س	مغلقة	ب�شبب	عدم	التزويد	باملاء	ال�شالح	لل�رصب	والكهرباء،	اأو	ب�شبب	تاأخري	يف	ت�شليم	املراحي�س	اجلديدة؛ - 

	�شاطئا	على	نقطة	ولوج	جمهزة	باأر�شية	من	االألواح	اخل�شبية؛ يتوفر	85 -
تعترب	االأن�شطة	املرخ�شة	على	ال�شواطئ	)مقاهي	ومطاعم(	منظمة	ب�شكل	اأف�شل؛ - 

ثمة	املزيد	من	ال�شواطئ	التي	ت�شتخدم	جتهيزات	نقالة	تن�شجم	مع	البيئة	التي	تو�شع	فيها؛ - 

هنالك	العديد	من	االأفاريز	)الكورني�س(	قيد	التهيئة	على	�شواطئ	مثل	را�س	الرمل،	طرفاية،	فم	الواد		والتي	تندرج	يف	اإطار	 - 

روؤية	�شاملة	ال�شت�شالح	ال�شاحل.	الكورني�س	تعطي	نف�شا	جديدا	لل�شياحة	البحرية	يف	املنطقة.

3. �سالمة امل�سطافني والتغطية ال�سحية:
بذلت	ال�شلطات	املحلية	جهودا	هامة	من	اأجل	تدبري	عقالين	لالأن�شطة	البحرية	على	ال�شواطئ.	اإال	اأن	م�شتخدمي	الدراجات	 - 

املائية	اأو	اللوحات	يف	بع�س	ال�شواطئ،	مثل	�شاطئ	متاري�س	و�شاطئ	االأمم،	ال	يحرتمون	العالمات	املعرو�شة؛

	دراجة	مائية	جديدة	 لوحظ	ب�شكل	ملمو�س	الطابع	املهني	لعمل	ال�شباحني	املنقذين	وتعزيز	معدات	االإنقاذ	)مت	�رصاء	46 -
وتوزيعها	على	ال�شواطئ	خالل	هذا	املو�شم(.	ومع	ذلك،	تبقى	هنالك	حاجة	لبذل	املزيد	من	اجلهود	من	حيث	تزويد	ال�شواطئ	

مبا	يكفي	من	اأبراج	املراقبة	ورايات	حالة	البحر؛

تتوفر	ال�شواطئ	ب�شكل	متزايد	على	مراكز	عالج	جمهزة.	ويدير	274	من	الطواقم	ال�شحية	)اأطباء،	ممر�شني،	تقنيني...(	52 - 

مركزا	للعالج	ل�شمان	التغطية	ال�شحية	ال�شاطئية.	وتتوفر	ت�شعة	�شواطئ	على	مراكز	يديرها	الهالل	االأحمر	املغربي	اأو	

ممر�شون	متقاعدون	ي�شغلهم	الراعي؛

	حالة	وفاة	وحالتي	اختفاء.	وتبلغ	ن�شبة	الوفيات	 بلغ	العدد	االإجمايل	للتدخالت	ب�شبب	الغرق	14.594	عملية.	و�شجلت	75 -
يف	هذه	احلوادث	0،51%.

4. التوعية والرتبية على البيئة:
اإ�شفاء	طابع	مهني	على	االأن�شطة	التوعوية	والرتبوية	على	البيئة	من	خالل	اال�شتعانة	بال�رصكاء	االقت�شاديني	والوكاالت	 - 

املتخ�ش�شة	يف	املجال؛

	جمعية	منخرطة	يف	برنامج	 م�شاركة	قوية	للجمعيات	املحلية	يف	جمال	التوعية	والرتبية	على	البيئة	)اأزيد	من	100 -

»�شواطئ	نظيفة«(؛

برامج	تن�شيطية	وتوعوية	وتربوية	على	البيئة	متنوعة	ومبتكرة؛ - 

اأبت	اللجنة	الوطنية	»�شواطئ	نظيفة«	اإال	اأن	حتيي	عنا�رص	قوات	االأمن	)ال�رصطة،	القوات	امل�شاعدة	والدرك	امللكي(	على	عملهم	

اجلبار	املنجز	يف	ال�شواطئ.

ب. التو�سيات

اإن	جلنة	»�شواطئ	نظيفة«،	اإذ	تاأخذ	املعاينات	الواردة	اأعاله	بعني	االعتبار،	تو�شي	مبا	يلي:

1. جودة مياه اال�ستحمام:
	يوما	مبوجب	قرار	�شادر	عن	عامل	اجلهة؛ تقنني	عر�س	نتائج	حتاليل	جودة	مياه	اال�شتحمام	كل	15 -

2. التهيئة والتدبري:
تعزيز	تنظيف	الف�شاء	اخللفي	لل�شواطئ؛ - 

منع،	واإال	حت�شني	تنظيم	اأن�شطة	اإيجار	ال�شم�شيات	واالأن�شطة	التجارية	على	ال�شواطئ؛ - 

	من	امل�شاحة(	باالإ�شافة	اإىل	 تخ�شي�س	اأماكن	يف	مرائب	ال�شيارات	لالأ�شخا�س	ذوي	االحتياجات	اخلا�شة	)على	االأقل	5% -

ولوجيات	اآمنة	من	املراآب	اإىل	ال�شاطئ	لفائدة	هذه	الفئة	من	امل�شطافني؛

منع	تنقل	احليوانات	على	ال�شواطئ. - 

3. �سالمة امل�سطافني والتغطية ال�سحية:
التعجيل	بتقنني	ممار�شة	االأن�شطة	البحرية	وال�شهر	على	احرتام	منع	االأن�شطة	الريا�شية	بني	امل�شطافني.	لذلك،	هنالك	 - 

�رصورة	لعقد	اجتماع	ت�شاوري	بني	وزارة	التجهيز	والنقل	واللوج�شتيك	وبني	الدرك	امللكي،	واملديرية	العامة	للوقاية	املدنية	

من	اأجل	تدبري	اأف�شل	لو�شع	العالمات.

4. التوعية والرتبية البيئية:
ت�شجيع	اجلمعيات	املحلية	على	االنخراط	ب�شكل	اأكرب	يف	التوعية	والرتبية	البيئية	للم�شطافني؛ - 

تنفيذ	عمليات	توعوية	على	خمتلف	و�شائل	االإعالم	ب�شاأن	احرتام	النظافة	واحتالل	ال�شواطئ	وو�شع	العالمات. - 


