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اإن النجاح املتوا�شل الذي ي�شهده برنامج »�شواطئ نظيفة« منذ 

انطالقته �شنة 1999 من طرف �شاحبة	ال�شمو	امللكي	الأمرية	لال	

ح�شناء، رئي�شة موؤ�ش�شة حممد ال�شاد�س حلماية البيئة يحفز على 

تو�شعته �شنة بعد اأخرى لي�شمل عددا متزايدا من ال�شواطئ.

على الرغم من املكت�شبات الهامة للربنامج، بدا �رضوريا 

اأن تندمج اأعمال املوؤ�ش�شة و�رضكائها يف اإطار روؤية للتنمية 

امل�شتدامة بال�شاحل.

بالإ�شافة اإىل ذلك، �رضعت املوؤ�ش�شة �شنة 2012 يف التفكري 

لإعداد ا�شرتاتيجية متكن من ا�شتدامة هذا العمل لفائدة ال�شواطئ 

واإدماجه يف احلماية ال�شاملة لل�شاحل.

يندرج برنامج �شواطئ نظيفة اليوم يف روؤية اأكرث �شمولية حلماية 

ال�شاحل الوطني حيث اأن اإ�شالحات موؤ�ش�شاتية وقانونية خولت 

للجماعات الرتابية م�شوؤوليات تتعلق يف نف�س الوقت باملجال 

القت�شادي والجتماعي ولكن اأي�شا مبجال التدبري امل�شتدام 

للمناطق الرتابية.

يف هذا ال�شدد، قامت املوؤ�ش�شة بدورها وو�شعت جمال تدخلها 

ليتعدى برنامج �شواطئ نظيفة وعالمة اللواء الأزرق. وتدخلها 

لفائدة ال�شاحل يدمج اأي�شا املنطقة اخلا�شة بتنمية طنجة 

املتو�شط واإزالة التلوث وتهيئة بحرية مارت�شيكا ومواكبة م�رضوع 

التنمية امل�شتدامة خلليج وادي الذهب.

هكذا اأعادت املوؤ�ش�شة �شنة 2012 تقييم برنامج »�شواطئ 

نظيفة« لياأخذ ب�شكل اأف�شل مكانته يف الروؤية ال�شاملة لل�شاحل. 

مبا�رضة بعد ذلك، اأ�شبح �رضوريا تعزيز اخت�شا�شات الفاعلني 

املحليني يف جمال تدبري ال�شواطئ. ويتعلق الأمر ببلورة اأدوات 

للتخطيط والتنفيذ والتدبري تتنا�شب مع احتياجاتهم واإكراهاتهم. 

من اأجل بلورة هذه الأدوات، اأطِلقت �شنة 2014 درا�شة اأخرى 

حول »التدبري امل�شتدام لل�شواطئ وال�شاحل يف اإطار برنامج 

�شواطئ نظيفة« من طرف املوؤ�ش�شة ب�رضاكة مع املديرية العامة 

للجماعات املحلية.

يف �شنة 2016، تعباأت املوؤ�ش�شة لتمتيع اجلماعات ال�شاحلية 

بهذه الأدوات اخلا�شة بتدبري ال�شواطئ التابعة لها. هكذا، 

وبالإ�شافة اإىل خمططات ا�شتعمال وتدبري ال�شواطئ التي اأعدتها 

وزارة التجهيز والنقل واللوجي�شتيك، والتي اأ�شبحت �رضورية 

بالن�شبة لكل �شاطئ منذ �شنة 2015، مت اإعداد دليل تهيئة وتدبري 

ال�شواطئ. كما اأن املوؤ�ش�شة قامت بتكوين امل�شوؤولني التقنيني 

بالوليات والعمالت واجلماعات ال�شاحلية حول ا�شتعمال هذا 

الدليل وكذلك اجلوانب القانونية لتدبري ال�شاحل. وقد اأقيمت 

اأورا�س حت�شي�شية واإخبارية وتكوينية باجلهات ب�رضاكة مع 

املديرية العامة للجماعات املحلية.

هذا امل�شل�شل اخلا�س بتعزيز الخت�شا�شات �شي�شاعد م�شتقبال 

اجلماعات الرتابية على حماية وتثمني �شواطئها ب�شكل اأف�شل 

وبالتايل ال�شتفادة من النعكا�شات القت�شادية والجتماعية 

ل�شتثماراتها.

مقدمة
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اإن تطور ال�شياق املوؤ�ش�شاتي والقانوين باململكة من جهة مع 

املعيار اجلديد ملراقبة جودة مياه ال�شتحمام 03 7 199 الأكرث 

�رضامة والقانون 12-81 حول ال�شاحل وحت�شني النظافة 

وال�شالمة و�رضورة احلفاظ على ال�شتثمارات املنجزة بال�شواطئ 

التي يزداد الإقبال عليها با�شتمرار من جهة ثانية، يتطلبون يوما 

بعد يوم تدبريا اأكرث فعالية بال�شواطئ واملناطق اخللفية لها. 

ويقرتح برنامج �شواطئ نظيفة حكامة ومنوذجا لتنظيم وتدبري 

ال�شواطئ. وترتكز يف ذلك على:

• وهي دليل التدبري امل�شتدام لل�شواطئ الذي  اأداة	للتدبري:	

يتطرق بتف�شيل اإىل خمتلف املراحل التح�شريية والتدبريية 

ملو�شم ال�شطياف: التخطيط،	التنفيذ،	التتبع،	احل�شيلة	

والإجراءات	الت�شحيحية؛

• الفاعلني املحليني على ا�شتعمال الأدوات املقرتحة  تكوين	

يف الدليل.

•حت�شي�س	الفاعلني	املحليني	ب: 	
 - ا�شتدامة تهيئة ال�شواطئ؛

 - ت�شنيف ال�شواطئ ح�شب الأن�شطة التي تقام بها؛

 - احلفاظ على ال�شواطئ مع التثمني القت�شادي لها؛

 - اجلوانب املوؤ�ش�شاتية والقانونية لتدبري ال�شواطئ؛

 - معيار جودة مياه ال�شتحمام.

 • التح�شي�س	والرتبية	على	البيئة	بالن�شبة	للم�شطافني،	

اعتمادا على لئحة للتح�شي�س والتنمية امل�شتدامة بالن�شبة 

للفاعلني. 

حكامة

89
�شاطئا	يف	برنامج	2016

82
82	مظهرا	عاما	لل�شواطئ	مت	

اإجنازها	عند	نهاية	�شنة	2016.
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تتويج ال�شواطئ و املارينات بعالمة اللواء الأزرق

ح�شل 22 �شاطئ على عالمة اللواء الأزرق للمو�شم ال�شيفي 

نح للم�شطافني �شواطئا ت�شتجيب لأف�شل املعايري  2016. فهي متمَ
الدولية. ويتعلق الأمر بال�شواطئ التالية: )انظر اخلريطة اأدناه(

نحو	منح	عالمة	»اللواء	الأزرق«	للموانئ	

واملارينات

عرفت عالمة اللواء الأزرق نف�س النجاح الذي حققه برنامج 

�شواطئ نظيفة، فبعدما منح لأول مرة ملوقعني  يف �شنة 2015، 

رفرف هذا اللواء يف ف�شل ال�شيف ب 22 �شاطئا اأو اأجزاء من 

ال�شواطئ �شنة 2016.

بعد مرور ع�رض �شنوات من التجربة اخلا�شة بتدبري هذه العالمة، 

قررت املوؤ�ش�شة �شنة 2014 تو�شعتها لت�شمل املارينات واملوانئ 

الرتفيهية التي يتوجب عليها ال�شتجابة ملعايري �شارمة تتلخ�س 

يف اأربع فئات: جودة املياه، التدبري البيئي، الرتبية والإخبار 

البيئيني وقواعد ال�شحة وال�شالمة.

بالن�شبة	لأي	مارينا	اأو	ميناء	ترفيهي	حا�شل	على	عالمة	»اللواء	

الأزرق«،	ت�شكل	حماية	البيئة	والو�شط	البحري	من	اأي	نوع	من	

التلوث	اأولوية	هامة.

فالطواقي تتوفر على م�شاحات خا�شة ب�شيانة وتنظيف اجلزء 

ال�شفلي من اليخوت دون اإلقاء النفايات يف الو�شط الطبيعي، 

وعلى اأنظمة تفريغ املياه العادمة ل�شفنهم وكذلك على اأماكن 

لتفريغ النفايات اخلا�شة.

 من اأجل تو�شعة عالمة »اللواء الأزرق« لت�شمل املارينات وموانئ 

الرتفيه، اتبعت املوؤ�ش�شة الطريقة التي اأن�شاأتها املوؤ�ش�شة الدولية 

للرتبية على البيئة التي تدبر هذه العالمة على امل�شتوى العاملي، 

وطورت بذلك بثالثة اإجراءات، وهي كالتايل:

، نظمت املوؤ�ش�شة اأول لقاء لطالع مدبري  • يف يونيو 2014	

املارينات على عالمة اللواء الأزرق ومعرفة مدى اهتمامهم 

بها. خالل هذا اللقاء، عرب مدبرو املارينات عن رغبتهم يف 

النخراط يف مراحل التتويج بالعالمة التي متثل فر�شة 

لعتماد �شيا�شة بيئية وكذلك موؤهال لتح�شني جاذبية 

خمتلف املواقع. 

، نظمت املوؤ�ش�شة برفقة خبري  • من 20 اإىل 27 اأبريل 2015	

يف املارينات واملوانئ الرتفيهية احلا�شلة على »اللواء 

 -ADEAC الأزرق«، مكلف من طرف اجلمعية الإ�شبانية

موؤ�ش�شة الرتبية على البيئة باإ�شبانيا، زيارة درا�شية 

باأربع مارينات باململكة بكل من بوركراك وال�شعيدية 

ومارت�شيكا واأكادير. وكان الهدف من هذه الزيارة 

الدرا�شية التعرف على درجة مطابقة هذه املواقع مع معايري 

التتويج بعالمة »اللواء الأزرق« وا�شتخال�س الإجراءات 

الواجب اتخاذها لتكون مطابقة لها. واأطلقت بذلك عملية 

منوذجية للح�شول على عالمة اللواء الأزرق يف �شنة 2016.

، مت تنظيم بعثة ملقارنة دولية  • من 4 اإىل 7 اأبريل 2016	

لفائدة امل�شوؤولني مبارينات بوركراك ومارت�شيكا وال�شعيدية 

من طرف املوؤ�ش�شة، دائما بتعاون مع اجلمعية الإ�شبانية 

ال�شالفة الذكر. وقامت هذه البعثة بزيارة ل�شبع مارينات 

وموانئ ترفيهية بجنوب اإ�شبانيا حا�شلة على عالمة »اللواء 

الأزرق« وذلك من اأجل الطالع على الإجراءات املتخذة بها 

بغية مطابقتها مع معايري عالمة »اللواء الأزرق«. وقد اأويل 
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�شراكة و ت�شيري

جتديد	اتفاقيات	ال�رشاكة	اخلا�شة	ب	»�شواطئ	

نظيفة«

مت جتديد جميع اتفاقيات ال�رضاكة املنتهية �شالحيتها يف �شنة 

ب�شواطئ:  2015
املكتب الوطني للكهرباء واملاء - الكهرباء بوزنيقة –  -

املاء اأم لبوير - املكتب الوطني للكهرباء واملاء –  -

املاء مو�شايف - املكتب الوطني للكهرباء واملاء –  -

املاء ليخرية - املكتب الوطني للكهرباء واملاء –  -

جمموعة اأكوا  مريلفت –  -

القر�س الفالحي را�س الرمل –  -

�شاطئ ال�شعيدية املتو�شطي الغربي – �رضكة تنمية ال�شعيدية

كما اأن �رضكة تنمية ال�شعيدية انتهزت الفر�شة لحت�شان �شاطئ 

اآخر وهو �شاطئ ال�شعيدية املتو�شطي ال�رضقي. 

التعميم	التدريجي	لربنامج	»�شواطئ	نظيفة«

انخرط �شاطئ �شطيحات باإقليم �شف�شاون يف برنامج »�شواطئ 

نظيفة« ل�شنة 2016 بدون �رضيك اقت�شادي. يف �شنة 2016، مل 

تكن 16 من ال�شواطئ امل�شاركة يف الربنامج حمت�شنة من طرف 

اأي �رضيك اقت�شادي.

مراقبة	وتفتي�س	ال�شواطئ

خ�شع 89 �شاطئا منخرطا يف برنامج »�شواطئ نظيفة« لزيارات 

مفاجئة من قبل اللجنة الوطنية ل�شواطئ نظيفة خالل اأ�شهر يوليوز 

وغ�شت و�شتنرب 2016. وحتدد بطاقات تقنية خا�شة بكل واحد من 

هذه ال�شواطئ الو�شعية التي يوجد عليها اإزاء حزمة من املعايري. 

كما اأن جمعية حماية احليوان والطبيعة وجمعية اأ�شاتذة علوم 

احلياة والأر�س فرع املحمدية واجلمعية من اأجل الرتبية 

والثقافة فرع ال�شويرة وجمعية حماة البيئة باآ�شفي قامت 

بتفتي�س 19 �شاطئا من اأ�شل 89 املنخرطة يف الربنامج.
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تعزيز	التخطيط	واإر�شاء	اإجراء	للتقييم	الذاتي	

من اأجل تخطيط اأف�شل ملو�شم ال�شطياف، تن�س اتفاقية ال�رضاكة 

اخلا�شة ب«�شواطئ نظيفة« على اإعداد خمطط ا�شتعمال وتدبري 

ال�شاطئ مع و�شع جدول لالأهداف املميزنة اللذين يعتربان 

و�شيلتني اأ�شا�شيتني لتعبئة الإمكانيات املادية والب�رضية ب�شكل 

اأف�شل.

ومت اأي�شا اإحداث بطاقة	للمراقبة	الذاتية	لل�شواطئ التي ت�شاعد 

امل�شوؤولني عن ال�شواطئ على �شمان تتبع منتظم �رضوري 

لإجناح تدبري ال�شاطئ خالل ف�شل ال�شيف. ويتم ملء هذه 

البطاقة كل 15 يوما اأثناء هذه الفرتة.

تكوين	اجلماعات

يف 26 اأبريل، بداأ 120 م�شوؤول تقنيا مكلفا بتدبري ال�شواطئ ب 

تكوينية  دورة  �شاحلية  55 جماعة  واأزيد من  25 ولية وعمالة 
تتعلق بتدبري ال�شواطئ. هذا التكوين ا�شتمل على ثالث دورات مدة 

كل واحدة منها ثالثة اأيام بثالث مدن خمتلفة:

• اأبريل باأكادير؛ من 26 اإىل 28	

• ماي بطنجة من 17 اإىل 19	

• بالدار البي�شاء. ومن 31 ماي اإىل 2 يونيو 2016	

وارتكزت هذه الدورة التكوينية على الأدوات التقنية التي بلورتها 

املوؤ�ش�شة وكذلك على اجلوانب القانونية املتعلقة بتدبري ال�شاحل. 

وقد و�شعت املوؤ�ش�شة رهن اإ�شارة اأعوان اجلماعات الرتابية دليال 

لتدبري امل�شاريع وذلك من اأجل ت�شهيل عملهم ميدانيا. هذا الدليل 

انبثق عن درا�شة اأجنزت �شنة 2014 حول التدبري امل�شتدام 

لل�شواطئ وال�شاحل يف اإطار برنامج �شواطئ نظيفة وذلك مبعية 

املديرية العامة للجماعات املحلية. 
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بف�شل التزام ومواكبة خمتلف �رضكائها، ت�شتمر املوؤ�ش�شة يف 

حت�شني تدبري ال�شواطئ على م�شتوى جميع معايري ت�شنيف 

ال�شواطئ. 

جودة	مياه	ال�شتحمام I .

مراقبة	جودة	مياه	ال�شتحمام 	)1
متت مراقبة	جودة	مياه ال�شتحمام ب 152 �شاطئ. 347	حمطة	

من	�شمن	386،	اأي	اأن	%96،89	من	املياه	املراقبة	تتوفر	على	
جودة	من	نوع	A	اأو	B،	املطابقتني	لال�شتحمام	ح�شب	معيار	

.200 7 03
ويتم تتبع ال�شواطئ املتوجة ب«اللواء الأزرق« ح�شب معيار 

التو�شية  املنبثق عن   )2014 �شنة  عليه  )امل�شادق   99  7  03
الأوروبية اجلديدة ل�شنة 2006 الأكرث �رضامة. فهي اإذن تتوفر 

على جودة عالية.

مراقبة	جودة	الرمال 	)2
خ�شع	26	�شاطئ	للتحاليل	الكيماوية	والفطرية	والنوعية. فهي 

ل حتتوي على تلوث باملعادن الثقيلة اأو بالهيدروكربون، كما اأن 

الرمال املراقبة خالية من الفطريات اجللدية اأو التعفنات.

اإعداد	املظاهر	العامة	ال�شواطئ 	)3
يتطلب	املعيار		03 7 99	اإجناز	املظاهر	العامة	لل�شواطئ	

التي	ت�شف	مياه	ال�شتحمام	وكذلك	العوامل	القابلة	للتاأثري	على	

جودتها	وتهديدها. وت�شكل هذه املظاهر العامة يف نف�س الوقت 

م�شدرا للمعلومات بالن�شبة للمواطنني واأداة للتدبري بالن�شبة 

لل�شلطات امل�شوؤولة عن التطهري.

نتيجة لذلك، فاإن	هدف	احل�شول	على	عالمة	»اللواء	الأزرق«	

بالن�شبة	جلماعة	�شاحلية	يعني	اأنها	�شتهتم	مبياه	ال�شتحمام	

ومبعاجلة	املياه	العادمة	على	حد	�شواء. بالإ�شافة اإىل ذلك، 

تثمن املظاهر العامة اخلا�شة بال�شتحمام الأعمال املنجزة من 

طرف املقاولت ومدبري ال�شواطئ يف جمال التطهري. 

82	مظهرا	عاما	لل�شواطئ	مت	اإجنازها	عند	نهاية	�شنة	2016.

	تهيئة	وتدبري	ال�شواطئ II .

اأداة	التهيئة	والتدبري اأ(	

مت	اإعداد	»دليل	م�رشوع	لتدبري	وحماية	وتثمني	ال�شواطئ«	�شنة	

2016،	وقد	جاء	عقب	الدرا�شة	اخلا�شة بتقوية برنامج »�شواطئ 
نظيفة« الذي اأطلق �شنة 2014 من طرف موؤ�ش�شة حممد ال�شاد�س 

حلماية البيئة واملديرية العامة للجماعات املحلية.

يهدف هذا الدليل اإىل ت�شهيل عمل الفاعلني املحليني بامليدان 

وتقوية قدراتهم على تدبري ال�شواطئ، اإذ يقرتح تدبريا يتطابق 

ب�شكل جيد مع املعيار اجلديد املتعلق بجودة مياه ال�شتحمام من 

خالل خمططات ا�شتعمال وتدبري ال�شواطئ PUGP التي تعترب 

اأداة جيدة يف تخطيط وتدبري جودة ال�شواطئ واملناطق اخللفية 

لها.

هذا الدليل يجزئ م�رضوع تهيئة وتدبري ال�شاطئ خالل فرتة 

ال�شطياف على اأربعة اأجزاء:

معايري ت�شنيف ال�شواطئ : 97%
من	املياه	املراقبة	تتوفر	على	جودة	

،B	اأو	A	نوع	من
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•التخطيط والإعداد ملو�شم ال�شطياف؛ 	
•تاأطري �شلوكات جميع م�شتعملي ال�شواطئ؛ 	

•حترير املتطلبات املتعلقة باللوازم واخلدمات والأ�شغال  	
املرتبطة بتدبري ال�شواطئ؛

•تتبع وتقييم مو�شم ال�شطياف. 	
كما ي�شتمل على ف�شل يتعلق بالإطار املوؤ�ش�شاتي والقانوين 

لل�شواطئ، مع دليل للتدخالت ملواجهة ال�شلوكات اخلطرية 

اأوامل�رضة.

جتهيز	ال�شواطئ	مبعدات	قابلة	لالإزالة ب(	

من اأجل التوفيق بني انتظارات امل�شطافني وحماية ال�شواطئ، 

ت�شجع املوؤ�ش�شة ال�رضكاء على و�شع املعدات اخلفيفة والقابلة 

لالإزالة التي تندمج مع البيئة دون اإحلاق ال�رضر باملحيط 

املبا�رض واملجاور.

يف �شنة 2016، مت جتهيز ب�شكل تام 20 �شاطئا من بني 89 

مبعدات قابلة لالإزالة. 

اإعداد	خمططات	ا�شتعمال	وتدبري	ال�شواطئ ج(	

تواكب مديرية املوانئ وامللك العمومي البحري برنامج »�شواطئ 

نظيفة« عرب اإعداد خمططات ا�شتعمال وتدبري ال�شواطئ بغية 

تطوير ال�شواطئ مع احلفاظ على بيئتها.

واأ�شبح 24 �شاطئا يتوفر على خمططات ا�شتعمال وتدبري 

ال�شواطئ يف نهاية 2015 بينما كان 39 �شاطئا يف طور 

اإجنازها �شنة 2016، اأي ما جمموعه 63. 

يجب التذكري باأنه منذ �شنة 2015، وطبقا لتفاقية ال�رضاكة 

اجلديدة »�شواطئ نظيفة«، اأ�شبحت خمططات ا�شتعمال وتدبري 

ال�شواطئ اأداة اإجبارية بالن�شبة لكل �شاطئ.

بيوت	النظافة،	مراكز	العالجات	الأولية	ومراكز	الوقاية	 د(	

املدنية

متت تهيئة وجتهيز ال�شواطئ املنخرطة يف برنامج »�شواطئ 

نظيفة« على ال�شكل التايل:

	خا�شني	بالأ�شخا�س	ذوي	 • 738	حمام	من	بينها	36	
الحتياجات	اخلا�شة.

	لالأ�شخا�س	ذوي	الحتياجات	 • 690	مرحا�س	من	بينها	55	
اخلا�شة

		حمطة	لالإ�شعافات	الأولية	بال�شاطئ • 	60
• 129	نقطة	ولوج	

ال�شالمة III .

الت�شوير	 اأ(	

مكن برنامج الت�شوير املنجز من طرف مديرية املوانئ وامللك 

العمومي البحري ووزارة التجهيز والنقل واللوج�شتيك من جتهيز 

73	�شاطئ	�شنة	2016،	اأي	بزيادة	10	�شواطئ	عن	�شنة	
.2015

ويتعلق	الأمر	ب:	

�شاطئ طنجة البلدية، مالباطا، اأ�شقار، اأمريو، �شيدي قنقو�س، �شاطئ 

ق�رض املجاز، واد عليان، الدالية، الريفيني، كابو نيكرو1، كابو نيكرو 

2، امل�شيق، مارينا �شمري، ري�شتينغا اجلنوب، تريبييرتا�س، مارتيل، 

26
�شاطئ	للتحاليل	الكيماوية	

والفطرية	والنوعية
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�شانيا طري�س، را�س الرمل، ميامي، كال بونيتا، كيمادو، ال�شفيحة، 

ال�شواين، �شاطئ تال يو�شف، بادي�س، الطري�س، كال اإيري�س، ال�شطيحات، 

ترغا، قاع �رضا�س، اأمتار، ال�شعيدية، ال�شعيدية املن�شة، �شيدي ح�شاين 

�شواين، قرية اأركمان، را�س املاء، بوكانا، بوقانا، ال�شواين، الرباط، 

�شال، الأمم، ال�شخريات، �شيدي عابد، مهدية، مولي بو�شلهام، 

طاماري�س 1، املحمدية، �شابليت، بوزنيقة، دافيد ال�شنوبر، احلوزية، 

مولي عبد اهلل، �شيدي عابد، الوليدية، �شيدي رحال، ال�شويرة، �شيدي 

كاوكي، اآ�شفي، ال�شويرة القدمية، اأكادير، تاغازوت، اأغرو�س، اأبودا 

كلم 25، اإميي ودار، اأورير، اإميوران، اأغرو�س 2، تيفنيت، �شيدي 

و�شاي، اأكلو، �شيدي اإيفني، فم الواد، اأم البوير.

مالحظة: يتم اختيار هذه ال�شواطئ يف اإطار الت�شاور بني اأع�شاء 

اللجنة الوطنية »�شواطئ نظيفة«.

امل�شتحمني �شالمة	 ب(	

عباأت املديرية العامة للوقاية املدنية لهذه الن�شخة اإمكانيات 

ب�رضية ومادية هائلة:

بال�شواطئ. املدنية  للوقاية  • مركز  	92
بال�شواطئ. تعبئتهم  املدنية متت  الوقاية  • مهنيني يف  	207
• �شباح منقد مت انتدابهم من طرف مديرية الوقاية املدنية. 	2193
الوطنية  الوكالة  تكوينهم من طرف  منقد مت  �شباح   • 	2104

لإنعا�س الت�شغيل والكفاءات يف جمال التوا�شل وتدبري 

الإجهاد، من �شمنهم 10 معلمني �شباحني مهنيني.

اإ�شعاف �شيارة   • 	43
اإنقاذ • عوامة  	1369

�شرتة جناة  • 	272
الزعانف زوج من   • 	1188

الألواح  • من  	86

• مكرب �شوت 	22
مراقبة برج   • 	239
نظارة مكربة  • 	71

�شم�شية  • 	456
�شكي • جت  	23

زودياك  • 	61
الدفع رباعية  دراجات   • 	6

ال�شحية التغطية	 ج(	

يتوفر  60 �شاطئ على مراكز للعالجات الأولية عن قرب، من 

بينها %70 يتم تدبريها من طرف اأزيد من 356 اإطارا طبيا 

)اأطباء وممر�شني(. اأما بقية املراكز، فتدبر اإما من طرف الهالل 

الأحمر املغربي اأو تاأخذ �شكل ملحقات طبية خا�شة اأن�شئت من 

طرف ال�رضكاء القت�شاديني.

التح�شي�س	والرتبية	على	التنمية	امل�شتدامة	 IV .

اإعداد	لئحة	خا�شة	بالتح�شي�س	والرتبية	على	التنمية	 اأ(	

امل�شتدامة

يعترب التح�شي�س والرتبية عن�رضا اأ�شا�شيا يف برناجمي »�شواطئ 

نظيفة واللواء الأزرق«. يف هذا الجتاه، قامت املوؤ�ش�شة وجميع 

�رضكائها بالعديد من الأن�شطة بال�شواطئ لقناعتهم باأنها ت�شكل 

اأ�شا�س النجاح على املدى البعيد. 

مت اإعداد لئحة للممار�شات اجليدة يف جمال التح�شي�س والرتبية 

على التنمية امل�شتدامة من طرف املوؤ�ش�شة �شنة 2016. الهدف 

من هذه الالئحة هو توفري تو�شيحات خا�شة باملمار�شات 

اجليدة يف الرتبية على التنمية امل�شتدامة املنجزة بغية ت�شجيع 

60
�شاطئ	يتوفر	على	مراكز	

للعالجات	الأولية



15
تقرير �شواطئ نظيفة 2016 

ظهور �شلوك حامي للبيئة �شبه تلقائي. 

اإنها اأداة موجهة للموؤ�ش�شاتيني املغاربة والفاعلني املحليني )بلديات، 

جمعيات، �رضكاء اقت�شاديون( الراغبني يف حت�شني الأعمال املتعلقة 

بالرتبية والتح�شي�س بحماية البيئة بال�شواطئ وال�شاحل املغربي. هذه 

الأداة تقرتح نقل املعرفة بال�شكل الذي يتالءم مع ال�شياق املغربي، 

كما تقرتح اأفكارا بخ�شو�س اأن�شطة الرتبية والتوا�شل والتح�شي�س 

بالبيئة امل�شتوحاة من املمار�شات اجلارية يف املغرب واخلارج.

فهي تت�شمن 60 بطاقة لالأن�شطة املقامة يف ال�شاطئ وال�شاحل 

املغربي ويف اخلارج.43%  من هذه البطاقات هي عبارة عن 

املمار�شات اجليدة املحلية.

اإقامة	اأن�شطة	التح�شي�س	والرتبية	على	التنمية	 ب(	

امل�شتدامة:

باعتبار ال�شاطئ مكانا للرتفيه والراحة بامتياز، فاإنه ي�شكل 

اأي�شا مكانا منا�شبا للتح�شي�س والرتبية على التنمية امل�شتدامة. 

يف هذا الإطار، عرف 36 �شاطئا اإن�شاء قرى للتح�شي�س والرتبية 

على البيئة مب�شاندة جمعيات حملية ووكالت خمت�شة.

هذه الأن�شطة التح�شي�شية جد متنوعة حيث متكن ال�شباب 

امل�شطافني من ال�شتفادة من خمتلف الور�شات املو�شوعة رهن 

اإ�شارتهم:

• يعتمد املوؤطرون على اأدوات  ور�شة	الرتبية	والتح�شي�س:	

بيداغوجية من اأجل حت�شي�س وتربية الأطفال على حماية 

البيئة )فرز النفايات، اإعادة التدوير، الطاقات املتجددة، 

التغريات املناخية، اإلخ...(. ودعي �رضكاء املوؤ�ش�شة اإىل 

الرتكيز على التغريات املناخية خالل عملية التح�شي�س نظرا 

لنعقاد الن�شخة 22 من موؤمتر الأطراف )كوب 22( باملغرب 

يف نونرب 2016 حول التغريات املناخية.

• يتم �رضح دورة حياة  ور�شات	اإعادة	التدوير	الفني	والعلمي:	

النفايات لالأطفال الذين يتعلمون اإعادة تدوير الأ�شياء 

لإعطائها حياة جديدة، فنية على وجه اخل�شو�س.

• يتقرب الفاعل  راديو-ال�شاطئ،	الو�شائط	املتعددة،	واملكتبة:	

من ال�شاكنة عرب ر�شائل حت�شي�شية تبث على راديو ال�شاطئ 

تتحدث عن النفايات الأكرث اعتيادا ومدة حياتها.

مت تنظيم تن�شيطات حول  • بطولت	ريا�شية	وم�شاحات	اللعب:		

الطبيعة والبحر وحماية البيئة وال�شاحل لفائدة امل�شطافني 

)عرو�س الدمى املتحركة، عرو�س م�رضحية، األعاب جماعية 

وتربوية، بطولت موؤطرة يف كرة القدم والكرة الطائرة مبالعب 

مهياأة، راديو ال�شاطئ، كاراوكي، م�شابقات يف الرق�س والغناء، 

م�شابقات اأ�شئلة واأجوبة، اأجهزة �شغرية حممولة، اإلخ...(

اأزيد	من	100	جمعية	حملية	�شاركت	يف	عملية	التح�شي�س	
والتن�شيط	بال�شواطئ

م�شاركة	اجلامعة	الوطنية	للك�شفية	املغربية	 ج(	

�شاركت اجلامعة املغربية للك�شفية املغربية لل�شنة  14 على 

التوايل يف عملية »�شواطئ نظيفة« حيث قامت باأن�شطة 

التح�شي�س والرتبية على البيئة وبالتن�شيط ب�شتة �شواطئ 

منخرطة يف الربنامج )ال�شعيدية، طنجة، اأكادير، عني الدياب، 

احلوزية، الوليدية(. ومت احت�شان م�شاركة اجلامعة الوطنية 

للك�شفية املغربية  يف عملية �شواطئ نظيفة �شنة 2016 من 

طرف جمموعة هوملاركوم، ات�شالت املغرب، اخلطوط امللكية 

املغربية، املكتب الوطني للكهرباء واملاء وموؤ�ش�شة البنك ال�شعبي.

7200 ك�شاف ومر�شد �شاركوا يف هذه احلملة
15500 التزام وقع لفائدة احرتام ال�شاطئ وبيئته.

84000 م�شطاف من بينهم 6000 طفل مت حت�شي�شهم حول البيئة.

7 200
ك�شاف	ومر�شد	�شاركوا	يف	هذه	

احلملة
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حتر�س املوؤ�ش�شة على حتية املجهود الطوعي وامل�شتمر ل�رضكائها 

)املقاولت العمومية واخلا�شة( املنخرطني يف عملية »�شواطئ 

نظيفة«، وقد مت ت�شجيل حت�شن ملمو�س يف جمال تنظيف وتدبري 

ال�شواطئ خالل هذه الن�شخة.

عالوة على هذه املجهودات امللمو�شة والنتائج الإيجابية 

املحققة، هناك حت�شينات اأخرى ممكنة ومطلوبة من اأجل امل�شي 

قدما يف تاأهيل ال�شواطئ املغربية.

و�شجلت اللجنة الوطنية لـ »�شواطئ نظيفة« املالحظات التالية:

اأ(	البنية	التحتية	والتهيئة

•بع�س ال�شواطئ ل تتوفر على ولوجيات مهياأة واآمنة،  	
خ�شو�شا بالن�شبة لذوي الحتياجات اخلا�شة. وبالن�شبة 

لبع�س ال�شواطئ، فاإن تركيب الطرق اخل�شبية، اإذا كانت 

موجودة، ل ت�شتجيب للمعايري املطلوبة.

•يف بع�س ال�شواطئ، الأماكن املوجهة للخدمات املتعلقة  	
بالإ�شعافات )الوقاية املدنية، قوات حفظ الأمن، مراكز 

العالجات...( لي�شت يف حالة جيدة.

•هناك نق�س يف لوحات الت�شوير التي ت�شري اإىل الولوج اإىل  	
بع�س ال�شواطئ.

•بع�س مراكز العالجات الأولية مغلقة ب�شبب اخل�شا�س يف  	
امل�شتخدمني الطبيني و�شبه الطبيني.

التدبيــــر ب(	

•تقام الأن�شطة الريا�شية و�شط امل�شطافني، مثل الأن�شطة  	
املائية يف مناطق ال�شتحمام. 

•توزيع �شناديق و�شالت الأزبال ل يتم دائما بطريقة مالئمة  	
حيث ل ياأخذ بعني العتبار عر�س ال�شاطئ.

•عدد امل�شتخدمني املكلفني بتنظيف ال�شاطئ لي�س دائما  	
كافيا.

•برجمة تنظيف وجمع النفايات لي�شت دائما مالئمة. 	
•احتالل امل�شاحة النافعة من ال�شاطئ )قرب حافة البحر( من  	

طرف �شما�رضة كراء ال�شم�شيات والكرا�شي يطرح م�شكلة.

ج(	ال�شالمة	والتغطية	ال�شحية	

•عدد اأبراج املراقبة غري كاف ببع�س ال�شواطئ 	
•وجود الرايات التي تعلم بحالة البحر غري معمم. 	
•اأجريت اأن�شطة ريا�شية ومائية و�شط امل�شطافني 	

د(	التح�شي�س	والرتبية

•اإظهار برنامج اأن�شطة التح�شي�س والرتبية على التنمية  	
امل�شتدامة ونتائج جودة مياه ال�شتحمام لي�س معمما.

•اأخذا بعني العتبار هذه املالحظات، تقرتح اللجنة الوطنية  	
لـ »�شواطئ نظيفة« ما يلي:

•حث اجلماعات وال�رضكاء على اإن�شاء ولوجيات مهياأة لذوي  	
الحتياجات اخلا�شة وال�شهر على التدبري اجليد لها.

•�شمان الحرتام التام ملنع ممار�شة الأن�شطة الريا�شية  	
واملائية و�شط امل�شطافني وجتول احليوانات والدراجات 

النارية واآلت اأخرى بال�شواطئ.

•يتوجب على اجلماعات ال�شاحلية اإعداد دفرت التحمالت  	
يتعلق بكراء الف�شاء ال�شاحلي )ال�شاطئ( طبقا ملعايري 

ال�شتنتاجات والتو�شيات
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اجلودة والنظافة والوقاية اخلا�شة بعالمة »اللواء الأزرق«.

•تفعيل تنفيذ خمططات ا�شتعمال وتدبري ال�شواطئ التي مت  	
اإعدادها.

•تنظيم اأن�شطة كراء ال�شم�شيات بال�شواطئ. 	
•تعزيز املراقبة والتفتي�شات املرتبطة بالن�شاط املائي  	

وال�شهر على احرتام عالمات الت�شوير.

•منع ان�شطة الكراء وممار�شة جيت �شكي بال�شواطئ العمومية. 	
•اإعادة تن�شيط، لدى الوليات والعمالت، اللجنة الفرعية  	

للوقاية وال�شالمة املحدثة من قبل دليل ال�شحة والوقاية 

وال�شالمة وقابلية الولوج الذي اأعدته املوؤ�ش�شة. 

•تعزيز اآلية اإظهار نتائج جودة مياه ال�شتحمام. 	

اأ�شبحت »جوائز	لال	ح�شناء	�شواطئ	نظيفة« منذ �شنة 2014 

حتمل ا�شم »جوائز	لال	ح�شناء	لل�شاحل	امل�شتدام«. هذه الت�شمية 

اجلديدة الأكرث �شمولية متكن من مكافاأة ودعم جميع الأن�شطة 

التي تقام لفائدة حماية ال�شاحل. وقد مت اإطالق الن�شخة الثانية 

خالل ال�شنة اجلارية من اأجل التعرف على اأف�شل املمار�شات 

اجليدة التي جترى بال�شاحل.

وتهتم هذه اجلوائز بتدبري وحماية واحلفاظ على جميع ال�شواحل 

الوطنية وتثمن املمار�شات اجليدة وت�شجع ال�شلوكات امل�شوؤولة 

اجتماعيا وبيئيا.

جوائز لال ح�شناء لل�شاحل امل�شتدام
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