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الـمـقــدمـــــةالـمـقــدمـــــة

�أطــلـــقــتـــه  �لـــذي  نـــظـــيـــفـــة«  »�شــو�طــــئ  بـرنـامـــج   عــرف 

 1999 �شنة  ح�شناء  لال  الأمرية  امللكي  ال�شمو  �شاحبة 

 .2002 �شنة  �لدولية  �لأزرق«  »�للو�ء  �شارة  �إدر�ج  بعد  حا�شما  منعطفا 

�ملتو��شل  و�للتز�م  �لعمل،  وطر�ئق  للأهد�ف  �مل�شتمر  �لتح�شني  فبف�شل 

و�ل�شركاء  �ملحلية  و�ل�شلطات  �ل�شاحل  بتدبري  �ملعنية  )�لإد�ر�ت  لل�شركاء 

�لت�شاركية  و�ملقاربة  �ملحلية(،  و�جلمعيات  و�لحتاد�ت  �لقت�شاديني 

�لقت�شادية  و�لتنمية  �لبيئة  حماية  بني  �جلمع  على  �لد�ئم  و�حلر�ص 

يف  ت�شاهم  هامة  �أد�ة  �لإيكولوجية  �ل�شارة  هذه  �أ�شبحت  و�لجتماعية، 

�لتثمني �لر�شني ل�شو�طئنا، يف �إطار روؤية و��شحة للتنمية �مل�شتد�مة.

ب�شيطا  موؤ�شر�  نظيفة«  »�شو�طئ  بربنامج  �خلا�شة  �لأرقام  وت�شكل 

 80 �شارك   ،2014 �شنة  ففي  ببلدنا.  �ل�شو�طئ  حالة  عن  به  وموثوقا 

نظيفة«،  »�شو�طئ  برنامج  يف  جماعة   54 تر�ب  على  موزعا  �شاطئا 

ح�شل  كما  و�خلا�ص،  �ل�شنة  �لقطاعني  يف  مو�ِطنة  مقاولة   26 برعاية 

مما   ،2014 �ل�شيفي  للمو�شم  �لأزرق«  »�للو�ء  �شارة  على  �شاطئا   27

برث�ء  بال�شتمتاع  و�لأجانب  �ملغاربة  �مل�شطافني  من  �أكرب  لعدد  �شمح 

�ملغربي.  �ل�شاحلي  �لرت�ث  وتنوع 

�ل�شو�طئ،  �رتياد  ن�شبة  �زد�دت  نظيفة«،  »�شو�طئ  برنامج  وبف�شل 

 2005 �شنو�ت  بني  �أ�شعاف  خم�شة  �إىل  �مل�شطافني  عدد  �رتفع  حيث 
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من  لل�شو�طئ  �لقت�شادية  �جلاذبية  حت�شن  �إىل  �أدى  مما  و2010، 

فمن  وعليه،  �أخرى.  جهة  من  عليها  �لبيئية  �ل�شغوط  زيادة  و�إىل  جهة، 

�شمان  �أجل  من  وتدبريها  �ل�شو�طئ  تهيئة  عمليَتْي  تاأطري  �ل�شروري 

بو�شع  �خلا�شة  �لدر��شة  من  �لأوىل  �ملرحلة  �أظهرت  وقد  ��شتد�متها. 

برنامج  لي�شبح  نظيفة«  »�شو�طئ  برنامج  لتنمية  ��شرت�تيجية  »مقرتح 

�أن   ،2012 �شنة  �ملوؤ�ش�شة  �أجرتها  و�لتي  لل�شاحل«،  �مل�شتد�م  للتدبري 

�لفاعلني  تدريب  خلل  من  �ملحلية  �ملهار�ت  تعزيز  �إىل  حاجة  هناك 

�أجل  من  و�لتدبري  و�لتنفيذ  للتخطيط  جديدة  �أدو�ت  و�إنتاج  �ملحليني 

�شت�شمح  �لبعيد،  �ملدى  وعلى  للإكر�هات.  و�ل�شتجابة  �حتياجاتها  تلبية 

يف  لل�شتثمار  جهودها  بتكثيف  �لرت�بية  للجماعات  �لعملية  هذه 

�لتي  و�لجتماعية  �لقت�شادية  �لنتائج  من  �ل�شتفادة  �أجل  من  تر�بها 

�مل�شتد�مة.  �لتنمية  تروم  روؤية  �إطار  يف  وذلك  �مل�شتثمرون،  �شيخلقها 

2014 مبو��شلة  ل�شنة  »�شو�طئ نظيفة«  برنامج  �ل�شياق، متيز  ويف هذ� 

يف  �ملندرجة  لل�شو�طئ  �لبيئية  �ل�شورة  حت�شني  �إىل  �لر�مية  �جلهود 

�إنتاج  خلل  من  �ملحلية  �لكفاء�ت  بتطوير  �ت�شم  كما  �لربنامج،  هذ� 

و�لتدبري.  و�لتنفيذ  للتخطيط  جديدة  �أدو�ت 
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تطوير برنامج »شواطئ نظيفة« : 
رؤيـة جـديـدة للمـنـاطـق الساحلـيــة

تطوير برنامج »شواطئ نظيفة« : 
رؤيـة جـديـدة للمـنـاطـق الساحلـيــة

روؤية  من  جزء�  نظيفة«  »�شو�طئ  برنامج  �أ�شبح   ،2010 �شنة  منذ 

�مل�شتوى  على  لل�شاحل  �مل�شتد�م  للتدبري  برناجما  منه  جعلت  جديدة 

�شريكا  �ملعنية  �جلماعات  �شتكون  �لتحدي،  هذ�  وملو�جهة  �لوطني. 

�إىل  �لر�مية  جهودها  يف  �ملو�كبة  من  �شت�شتفيد  كما  �لعملية،  هذه  يف 

�لفاعلني  تدريب  �شيتم  �ل�شياق،  هذ�  ويف  ل�شو�طئها.  �مل�شتد�مة  �لتنمية 

و�ختبارها. �ملو�كبة  �أدو�ت  �إعد�د  �شيتم  كما  �ملحليني، 

تكري�ص  جمال  يف  تقدمها  يف  �ملوؤ�ش�شة  ت�شتمر  متتالية،  مر�حل  فعلى 

�لتنمية  حتقيق  �أجل  من  �لفاعلني  توعية  �إىل  �لهادفة  ��شرت�تيجيتها 

جتريبية  م�شاريع  وبرجمة  تنفيذ  خلل  من  وذلك  لل�شاحل،  �مل�شتد�مة 

لل�شر�كة.  �تفاقيات  على  قائمة 

ويف هذ� �لإطار، مت توقيع �تفاقيتني لل�شر�كة �شنة 2013. ويتعلق �لأمر مبا يلي :

 

العامة  واملديرية  املوؤ�ش�شة  بني  الإطارية  التفاقية   

1
امل�شتدام  بالتدبري  واملتعلقة   ،)DGCL( املحلية  للجماعات 

لل�شواطئ وال�شواحل يف املغرب يف اإطار برنامج »�شواطئ نظيفة«. 

و�لفاعلني  �ل�شيا�شات  و��شعي  مو�كبة  �إىل  �لتفاقية  هذه  وتهدف 

من  جزء�  تعترب  و�لتي  �شو�طئهم،  على  �حلفاظ  �أجل  من  �ملحليني 

ويف  مهمة.  و�جتماعية  �قت�شادية  �إمكانات  ي�شم  لأنه  تر�بهم، 

خا�ص  دليل  يف  وجتميعها  ملئمة  �أدو�ت  �إعد�د  �شيتم  �ل�شياق،  هذ� 

وذلك  �ل�شو�طئ،  بتدبري  �ملكلفني  �ملحليني  �مل�شوؤولني  لفائدة  بالتدبري، 

هذ�  يف  �لفاعلني  جميع  عمل  تي�شري  بهدف  ملمو�شة،  حالت  على  بناًء 

على  تقوم  روؤية  �إطار  يف  �ل�شو�طئ  جودة  حت�شني  من  ومتكينهم  �ملجال 

�أجل  ومن  �جلماعات.  طرف  من  �ل�شو�طئ  لتدبري  �لتدريجية  �حليازة 
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2014 يف  �شنة  �إطلق در��شة جتريبية  �لدليل، مت  و�شع هذ� 

و�ملديرية  �ملوؤ�ش�شة  باختيارها  قامت  جتريبية  �شو�طئ  �أربعة 

�لبي�شاء(،  )�لد�ر  �لذئاب  عني   : �ملحلية  للجماعات  �لعامة 

)�لقنيطرة(  �ملهدية  �لبي�شاء(،  )�لد�ر  �مللحقة  �لذئاب  عني 

من  جمموعة  �لدليل  و�شي�شم  �لفنيدق(.   - )�مل�شيق  و�لريف 

 : �لتالية  �جلو�نب  على  �لقائمة  �لنموذجية  �لوثائق 

�لإطار  نتائج  �إىل  ي�شتند   : �لتنظيمي  �جلانب   •
و�ملوؤ�ش�شاتي؛  �لتنظيمي 

�ملتعلقة  �ملهام  نتائج  على  يقوم   : �لعملي  �جلانب   •
�لتحملت؛  ودفرت  �ل�شو�طئ  ومتثيل  بتو�شيف 

�ملهمة  نتائج  �إىل  ي�شتند   : و�ملُحا�َشبي  �ملايل  �جلانب   •
�لإجر�ء�ت  ودليل  �ملحا�شبية  �لبنية  بتطوير  �خلا�شة 

منوذجية.  ح�شاب  وورقة 

والوكالة  املوؤ�ش�شة  بني  �شراكة  اتفاقية   

2
برناجمها  خالل  من   ،)GIZ( الدويل  للتعاون  الأملانية 

اإىل تعزيز  البيئة )PGPE( والهادف  لإدارة وحماية 

احلكامة البيئية للجماعات ال�شاحلية يف جمال تهيئة 

�شنة  مت  �ل�شر�كة،  هذه  �إطار  ففي  وتدبريها.  ال�شواطئ 

2014 �إعد�د در��شة �أوىل حول مو�كبة �ل�شو�طئ �لتجريبية 
 )PUGPs( وتدبريها  �ل�شو�طئ  ��شتعمال  خطط  تنفيذ  يف 

�جلماعات. طرف  من  وحيازتها 

وتقوم هذه �لدر��شة على فح�ص خم�شة ع�شر خطة ل�شتعمال �ل�شو�طئ وتدبريها، 

�لتجهيز  ووز�رة  �لبحري  �لعمومي  و�مللك  �ملو�نئ  مديرية  لفائدة  توفريها  مت 

: يلي  ما  حول  �شامل  جرد  �إعد�د  مت  كما  �للوج�شتية،  و�خلدمات  و�لنقل 

عند  �أو  �خلطط  هذه  يف  عليها  �لوقوف  مت  �لتي  �ل�شعوبات  �أو  �لعو�ئق   •
؛ ها تنفيذ

�مل�شطافني؛ طرف  من  تقبلها  ومدى  �خلطط  هذه  بجودة  �خلا�شة  • �ملعايري 
ميد�نيًا؛  جردها  ينبغي  �لتي  �لعنا�شر   •

�خلطط. يف  �ملقدمة  و�خلدمات  �لتحتية  بالبنية  �ملتعلقة  �حللول   •

ال�شاطئ تدبري  ميدان  يف  املحلية  احلكامة  تعزيز 

ومواكبة  تتبع 

جتريبية �سواطئ   4

نظام  با�ستعمال  ال�سواطئ  تو�سيف 

واأخذ   )SIG( اجلغرافية  املعلومات 

منخف�س علو  على  جوية  �سور 

موؤ�س�ساتي  اإطار  و�سع  اقرتاح 

تدبري  عملية  يي�سر  وتنظيمي 

ال�سواطئ

بال�سواطئ خا�سة  حما�َسبة  اإن�ساء 

بامل�سروع خا�س  دليل  اإعداد 

امل�ستويني  على  املرجعية  املقارنة 

والتنظيمي املوؤ�س�ساتي 

البلديات  موظفي  تدريب 

واجلماعات

طرق  واإعداد  اجلماعات  مواكبة 

تفعيل  تي�سري  من  متكن  واأدوات 

املبادرات

العامة  املديرية   / )املوؤ�س�سة 

املحلية( للجماعات 

بدرا�سات  القيام 

ال�سواطئ جودة  لتح�سني 

ال�سواطئ  ا�ستعمال  خطة 

  )PUGP( وتدبريها 

املجال  لتدبري  والتخطيط 

الأملانية  الوكالة   / )املوؤ�س�سة 

الدويل( للتعاون 

ا�ستعمال  خطط  حتليل 

والوقوف  وتدبريها  ال�سواطئ 

)ت�سورات  النتائج  على 

احلقيقية  والقابلية  اجلماعات 

) للتنفيذ

وتفعيل  بتح�سني  مقرتحات 

ال�سواطئ  ا�ستعمال  خطط 

وتدبريها

مع  مناق�سات  واإجراء   

املعنية اجلماعات 

التحمالت  دفرت  اإعداد 

ا�ستعمال  بخطة  اخلا�س 

وتدبريها  ال�سواطئ 

اإعداد   / وبتنفيذها 

اخلا�س  التحمالت  دفرت 

الأن�سطة  جميع  بتفوي�س  

ال�سواطئ على 
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جوائز لال حسناء الساحل المستدام : النسخة األولى جوائز لال حسناء الساحل المستدام : النسخة األولى 

�ل�شو�حل  تدبري  جمال  يف  �ل�شرت�تيجية  روؤيتها  تكري�ص  �أجل  من 

�لبيئة  حلماية  �ل�شاد�ص  حممد  موؤ�ش�شة  �أطلقت  وحمايتها،  �لوطنية 

�مل�شتد�م«  �ل�شاحل  ح�شناء  لل  »جو�ئز  لـ  �لأوىل  �لن�شخة   2014 �شنة 

كانت  و�لتي  نظيفة«،  �شو�طئ  ح�شناء  لل  »جو�ئز  حمل  حتل  باتت  �لتي 

 .2012 �شنة  �إطلقها  مت  لدر��شة  ثمرة 

مرتبطة  كانت  نظيفة«  �شو�طئ  ح�شناء  لل  »جو�ئز  �أن  �إىل  فبالنظر 

�أكرث  جديد�  �جتاها  منحها  �ل�شروري  من  �أ�شبح  بال�شو�طئ،  �أ�شا�شا 

وتنق�شم  لل�شاحل.  �مل�شتد�مة  للتنمية  مقاربة  �إطار  يف  وذلك  �شمولية، 

�لتالية:  �خلم�ص  �لفئات  �إىل  �مل�شتد�م«  �ل�شاحل  ح�شناء   لل  »جو�ئز 

نظيفة« �شو�طئ  »برنامج  جائزة   :  1 الفئة   •

�لعي�ص«  و�إطار  »�لتقا�شم  جائزة   :  2 الفئة   •
�لطبيعي«  �لرث�ت  وتثمني  »حماية  جائزة   :  3 الفئة   •

�ل�شباب« و  »�لرتبية  : جائزة   4 الفئة   •
لل�شركات« و�لبيئية  �لجتماعية  »�مل�شوؤولية  جائزة   :  5 الفئة   •

�لوطني  �ل�شاحل  حلماية  قوية  دفعة  �إعطاء  �إىل  �جلو�ئز  هذه  وتهدف 

�إعلميا،  لها  و�لرتويج  بال�شو�حل  �خلا�شة  �ملتميزة  �مل�شاريع  وتعزيز 

�ل�شاحل.  حماية  يف  �مل�شاركة  على  �ملجتمع  ت�شجيع  عن  ف�شل 

�شنتني،  كل  �شُتعَقد  و�لتي  �مل�شتد�م«،  »�ل�شاحل  ح�شناء  لل  جو�ئز  �إن 

�شرتكز يف �ملقام �لأول على �لفاعلني وعلى �لرت�ب �لوطني، لكن ينبغي 

مهما. عامل  باعتباره  �لدويل  للُبعد  �لتدريجي  بالإدماج  تقوم  �أن  لها 
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الشواطئ : 
80 �شاطئا مندرجا يف  2014، ومن �أ�شل  بر�شم �ملو�شم �ل�شيفي ل�شنة 

�لوطني  بال�شاحل  �شاطئا   27 حاز  نظيفة«،  »�شو�طئ  �لوطني  �لربنامج 

�ل�شاد�ص  حممد  موؤ�ش�شة  متنحها  �لتي  �لأزرق«  »�للو�ء  �شارة  على 

ويتعلق   .)FEE( �لبيئة  على  للرتبية  �لدولية  و�ملوؤ�ش�شة  �لبيئة  حلماية 

�لتالية: بال�شو�طئ  �لأمر 

اأ�سقار؛ – اأ�سيلة:  1. طنجة     

مو�سى.  �سيدي  اأكلو  تزنيت:   .2

اأركمان؛  الناظور:   .3

اأ�سيلة؛   .4

قا�سم؛  با  اأ�سيلة:   - طنجة   .5

بوزنيقة؛  .6

اجلديدة؛   .7

الداخلة؛  .8

ال�سويرة؛   .9

الفنيدق؛  .10

الواد؛ العيون: فم   .11

احلوزية؛ اجلديدة:   .12

اإمينتوركة؛ مريلفت:   .13

امل�سيق؛  .14

�سوال(؛  )ال�سيدة  ملحق  دياب  عني  البي�ساء:  الدار   .15

الوليدية؛  .16

17. تطوان: واد لو؛ 

لبوير: اأم  الداخلة:   .18

اآ�سفي؛  .19

ال�سياحي(؛ ال�سعيدية  )منتجع  املتو�سط  ال�سعيدية   .20

ال�ساطئ؛  رحال  �سيدي   .21

�سول؛  – اأ�سيلة:  22. طنجة 

القدمية؛ ال�سويرية  اآ�سفي:   .23

ال�سعيدية؛  .24

بدوزة؛  كاب  اآ�سفي:   .25

املزاج؛ ق�سر  اأجنرة:  فح�س   .26

الرمل. راأ�س  العرائ�س:   .27

تبذلها  �لتي  �جلهود  ج  ليتوِّ �لأزرق«  »�للو�ء  �شارة  على  �حل�شول  وياأتي 

حممد  ملوؤ�ش�شة  �لقت�شاديون  و�ل�شركاء  �ملعنية  و�لإد�ر�ت  �جلماعات 

�لبيئة.  حلماية  �ل�شاد�ص 

المواقع الشاطئية والموانئ الترفيهية
�لأزرق«  »�للو�ء  �شارة  منح  عملية  �إطلق   2002 �شنة  مت  �أن  بعد 

تدبري  جمال  يف  �شنو�ت  ع�شر  من  لأكرث  متتد  خربة  وبف�شل  لل�شو�طئ، 

�شنة  من  �بتد�ء  �ملوؤ�ش�شة  قررت  �ملعنية،  �ملو�قع  على  �ل�شارة  هذه 

و�ملو�نئ  �ل�شاطئية  �ملو�قع  لت�شمل  �لعملية  هذه  نطاق  تو�شيع   2014
�إخباري  �جتماع  �أول  عقد  يونيو  �شهر  يف  مت  �لغاية،  ولهذه  �لرتفيهية. 

�لهتمام  لإبد�ء  �ل�شاطئية  و�ملو�قع  �لرتفيهية  �ملو�نئ  مديري  لفائدة 

عن  �مل�شوؤولون  ُدعي  �لجتماع،  وعقب  �لأزرق«.  »�للو�ء  �شارة  حول 

خطة  و�إعد�د  �ل�شارة  بهذه  �خلا�شة  �ملعايري  ملر�جعة  �ل�شاطئية  �ملو�قع 

�شنة  �أفق  يف  جتريبية  مرحلة  �إطلق  و�شيتم  للموؤ�ش�شة.  لتقدميها  عمل 

.2015

مـنـح الشـــارةمـنـح الشـــارة
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1 العملية في أرقام

جماعة   54 تر�ب  على  موزعا  �شاطئا   80 �شارك   ،2014 �شنة  يف 

نظيفة«:  »�شو�طئ  برنامج  يف  �شاحلية 

تعمل  وخا�شة  عمومية  مقاولة   26 دعم  من  �شاطئا   68 ي�شتفيد    

�ملحلية.  �جلماعات  مع  جنب  �إىل  جنبا 

 

12 منها لل�شركاء  80 �شاطئا مندرجا يف �لربنامج، يفتقر  �أ�شل  • من 
�إطار  يف  �لربنامج  �إىل  �ل�شو�طئ  هذه  �ن�شمت  وقد  �لقت�شاديني، 

تطويره: 

كو�مادو  كالبونيتا،  �شاباديل،  �ل�شفيحة،  �حل�شيمة:  �إقليم   •
�شر��ص  قاع  �شف�شاون:  �إقليم   •

�لأمم.  �شاطئ  �شل:  عمالة   •
�لبلدية.  �أكادير  �أكادير:  �إقليم   •

وهي:   ،2014 �شنة  يف  �لربنامج  �إىل  �شو�طئ  خم�شة  �ن�شمت   •
- �إقليم �ل�شويرة : تافدنة؛ بحيبح؛ مولي بوزرقطون؛ �شيدي كاوكي؛

�هلل.  �إفني: مولي عبد  �شيدي  �إقليم   -

2014 �حت�شان �شاطئني، وهما �شاطئ �ملهدية )�إقليم  �شنة  يف  • مت 
�لوطني  �ملكتب  طرف  من  للقنيطرة(  �حل�شرية  �جلماعة  �لقنيطرة، 

تطو�ن،  )عمالة  �أم�شا  و�شاطئ  لل�شرب،  �ل�شالح  و�ملاء  للكهرباء 

�جلماعة �حل�شرية لز�وية �شيدي قا�شم( من طرف �أماندي�ص تطو�ن.

 

.2014 �شنة  �لأزرق«  »�للو�ء  �شارة  �شاطئا على   27 وح�شل   •

 معايير التأهيل الدولية للشواطئ
2

�مل�شتد�م  �لتكفل  عرب  مير  لل�شاطئ  �مل�شتد�م  �لتدبري  باأن  منها  ووعيا 

�ملحلية  �ل�شلطات  وعرب  �ملقدمة،  و�خلدمات  و�ل�شيانة  بالتجهيز�ت 

دور  وهيكلة  تعزيز  �ملوؤ�ش�شة  تو��شل  �ملعنية،  �لوز�رية  و�لأق�شام 

حصيلة األنشطة :
عملية »شواطئ نظيفة« لسنة 2014

حصيلة األنشطة :
عملية »شواطئ نظيفة« لسنة 2014
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بهدف  وذلك  نظيفة«،  »�شو�طئ  برنامج  �إطار  �ملوؤ�ش�شاتية يف  �لأق�شام 

�لأهلية  �شروط  حتقيق  من  �ململكة  �شو�طئ  من  عدد  �أكرب  متكني 

حيث:  من  وخا�شة  �لدولية،  للمعايري 

االستحمام  مياه  جودة 

جودة  بتدبري  املتعلق   NM 03.7.199 املغربي  املعيار  اإ�شدار 

ال�شتحمام:  مياه 

�لبيئة  حلماية  �ل�شاد�ص  حممد  موؤ�ش�شة  �ألزمت   ،2006 �شنة  منذ 

و�ل�شتعد�د  �ملنا�شبة  �لإجر�ء�ت  باتخاذ  �ملوؤ�ش�شاتيني  �شركاَءها 

وباعتبارها  �ل�شياق،  هذ�  ويف  �جلديدة.  �لأوروبية  للتوجيهة  للمتثال 

لر�شالتها  منها  ووفاًء  �لإيكولوجية،  �ل�شارة  لهذه  �لوطني  �ملن�شق 

يناير  �شهر  يف  �ملوؤ�ش�شة  ��شتعانت  �جلهود،  وح�شد  �لتوعية  يف  �ملتمثلة 

 )IMANOR( للمعايرة  �لوطني  �ملعهد  بخدمات   2013 �شنة  من 

�ملنبثق   ،NM 03-7-200 �ملغربي  �ملعيار  مر�جعة  عملية  لبدء 

�لتوجيهة  مع  وتكييفه   )CEE/76/160(لأوروبية� �لتوجيهة  عن 

معيار  �إ�شد�ر  مت  وقد   .)CE/2006/7( �جلديدة   �لأوروبية 

NM 03-07-199 �ملغربي يف �شهر ماي 2014 )�جلريدة �لر�شمية 
 .)1/5/2014 بتاريخ   6252 رقم 

االستحمام:  مياه  جودة  مراقبة 

و�مللك  �ملو�نئ  مديرية  قامت   ،2014  2013- �لن�شخة  �إطار  يف 

و�لنقل  �لتجهيز  لوز�رة  �لتابعة   )DPDPM( �لبحري  �لعمومي 

�لتابعة  �ملخاطر  ملر�قبة  �لعامة  و�ملديرية  �للوج�شتية،  و�خلدمات 

�ل�شتحمام  مياه  جودة  مبر�قبة  بالبيئة،  �ملكلفة  �ملنتدبة   للوز�رة 

 97،3٪ ت�شتجيب  �لعينات،  لأخذ  حمطة   366 متثل  �شاطئا   147 بـ 

�ملديريتان  قامت  كما   .NM 03-07-200 �ملغربي  للمعيار  منها 

�ملعيار  ح�شب  �لأزرق«  »�للو�ء  �شارة  على  �حلائزة  �ل�شو�طئ  بتتبع 

.NM 07-07-199 �جلديد 

الشواطئ:  مواصفات  وضع 

NM 03.7. 199 تعريفا ملو��شفات �ل�شو�طئ،  يتطلب �ملعيار �جلديد 

جودتها  على  توؤثر  �أن  �شاأنها  من  �لتي  و�لعو�مل  �ل�شتحمام  مياه  ي�شف 

للمعلومات  م�شدر  مبثابة  �ملو��شفات  هذه  وتعترب  لها.  تهديد�  ت�شكل  �أو 

ت�شمح  كما  �مل�شوؤولة،  لل�شلطات  تدبري  و�أد�ة  للمو�طنني  بالن�شبة 

�ل�شحي.  �ل�شرف  عمليات  بتح�شني 

مت  نظيفة«،  »�شو�طئ  �لوطنية  �للجنة  لقر�ر�ت  وتبعا  �لإطار،  هذ�  ويف 

�شاطئ  وهي:  �شاطئا،   12 بـ  �خلا�شة  �ملو��شفات  و�شع   2014 �شنة 

�شاطئ  �أ�شيلة؛  �شاطئ  �شول؛  �شاطئ  قا�شم؛  با  �شاطئ  �أ�شقار؛ 

مرمي؛  لل  �شاطئ  ملحق؛  دياب  عني   بوزنيقة؛  �شاطئ  �ل�شخري�ت؛ 

�جلديدة.  و�شاطئ  �أكادير  �شاطئ  مرتيل؛  �شاطئ 

فم  وهي:  �أخرى،  �شو�طئ  بثلثة  �خلا�شة  �ملو��شفات  و�شع  حاليا  ويتم 

و�لريفيني.  �ل�شويرة  )�لعيون(؛  �لو�د 

بشأن  للشراكة  إطارية  اتفاقية  مشروع 
االستحمام  مياه  جودة  تدبير 

من �أجل حتديد �إطار لل�شر�كة بني �لأطر�ف، يهدف �إىل و�شع �إجر�ء�ت 

�ملعيار  ذلك  على  ين�ص  كما  �ل�شتحمام  مياه  جودة  بتدبري   خا�شة 
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�لبيئة  حلماية  �ل�شاد�ص  حممد  موؤ�ش�شة  قامت   ،NM 03-7-199
�ل�شتحمام،  مياه  جودة  تدبري  حول  �إطارية  �تفاقية  م�شروع  باإعد�د 

و�لد�خلية،  �للوج�شتية،  و�خلدمات  و�لنقل  �لتجهيز  وز�ر�ت  ي�شم 

من  و�ملوؤ�ش�شة  جهة،  من  بالبيئة  �ملكلفة  �ملنتدبة  و�لوز�رة  و�ل�شحة، 

�مل�شروع  بعر�ص   2014 ماي  يف  �لأخرية  هذه  قامت  وقد  �أخرى.  جهة 

�ل�شتحمام«  مياه  جودة  »مر�قبة  �لفرعية  �للجنة  �أع�شاء  �أنظار  على 

�ل�شر�كة  �تفاقية  و�شتمكن  نظيفة«.  »�شو�طئ  �لوطنية  للجنة  �لتابعة 

يلي:  هذه مما 

مياه  جودة  على  توؤثر  قد  �لتي  �لتلوث  مل�شادر  �حلقيقي  �لفهم   •
�ل�شتحمام. 

�ل�شحي.  �مل�شتوى  على  �ملياه  هذه  جودة  مر�قبة   •
�مل�شتحّمني.  �شحة  وحماية  �لإعلم   •

�ل�شتحمام.  مياه  جودة  حت�شني   •
�لق�شاء  �أو  �لتلوث  م�شادر  من  للحد  �ملنا�شبة  �لتد�بري  و�شع   •

�ل�شرورة. عند  عليها 

الرمــال  جــودة  مــراقــبــة 

رمالها  جودة  تتبع  مت  �لتي  �ل�شو�طئ  عدد  بلغ   ،2014 مو�شم  خلل 

�مل�شيق؛  بو�شحور؛  كالبونيتا؛  �أركمان؛  �ل�شعيدية؛  وهي:  �شاطئا،   16
�لوليدية؛  �جلديدة؛  �حلوزية؛  مرتيل؛  �لأ�شود؛:  �لر�أ�ص  �لريفيني؛ 

�لناحية  ومن  �إفني.  و�شيدي  تغازوت  �أكادير؛  �ل�شويرة؛  �آ�شفي؛ 

ُتَبنّي  �ل�شو�طئ  هذه  رمال  من  �أخذها  مت  �لتي  �لعينات  فاإن  �لكيميائية، 

�لختبار�ت  �أظهرت  كما  �لنفط.  �أو  �لثقيلة  باملعادن  �لتلوث  من  ها  ُخُلوَّ

�أو  �جللدية  بالفطريات  �لرمال  هذه  تلوث  عدم  �مليكروبيولوجية 

�ل�شو�طئ  على  ُوجدت  �لتي  �لنفايات  �أن  ُوِجَد  وعموما،  �لتعفنات. 

و�خل�شب.  �لبل�شتيك  من  تتكون  كانت  �لدر��شة  مو�شوع 

والتدبير التهيئة 

لالإزالة:  القابلة  التجهيزات  بو�شع  التهيئة 

�ملو�شم  نهاية  يف  �لطبيعية  حالتها  ��شتعادة  من  �ل�شو�طئ  لتمكني 

يقومون  �لقت�شاديني  �ل�شركاء  �أن  مّطرد  ب�شكل  يلحظ  �ل�شيفي، 

 2014 بو�شع من�شاآت تتكامل مع �لبيئة. ويف هذ� �لإطار، متت يف �شنة 

�أم�شا؛  وهي:  للإز�لة،  قابلة  بتجهيز�ت  جديدة  �شو�طئ  �أربعة  تهيئة 

و�لرميلت.  �ملهدية  �خلرية؛ 

 )PUGP( وتدبريها  ال�شواطئ  ا�شتعمال  خطط  اإعداد 

و2013،   2012 �شنتْي  بني  جِنزت 
ُ
�أ �لتي  �لثلثني  �خلطط  �إىل  �إ�شافة 

تيزنيت؛  �لتالية:  بال�شو�طئ  �أخرى  خطط  خم�شة  و�شع  حاليا  يتم 

�للويف  �شيدي  فطي�شة؛  تاحمرو�شت؛  بولف�شايل؛  �شيدي  �إفني؛  �شيدي 

و�جلزيرة. 

األمني الجانب 

الت�شوير عالمات  و�شع 

�شاطئا.  54 �لت�شوير  علمات  بها  ُو�شعت  �لتي  �ل�شو�طئ  عدد  بلغ 
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ال�شباحني  مراقبة 

�ل�شباحني،  ل�شلمة  �مل�شتمر  �لتعزيز  �أجل  من 

�شنة  يف  �ملدنية  للوقاية  �لعامة  �ملديرية  قامت 

يلي:  2014 مبا 
�بتد�ًء  مو�شمي  منقذ   2200 لتوظيف  م�شابقة  تنظيم   •

�أبريل. �شهر  من 

�لأولية.  �لإ�شعافات  ماي حول  مو�شمي يف  منقذ   2200 تدريب   •
�لدور�ت  خلل  من  �ملهنيني  �ملنقذين  �ل�شباحني  مهار�ت  • تعزيز 

وماي.  �أبريل  �شهرْي  يف  �ملربجمة  �لتكوينية 

جمال  يف  �ملذكورين  �ملو�شميني  �ملنقذين  لتكوين  حملة  تنظيم   •
�لوكالة  مع  بالتعاون  �ل�شو�طئ،  م�شتعملي  مع  و�لتعامل  �لتو��شل 

بني  �شر�كة  �تفاقية  �إطار  ويف  و�لكفاء�ت  �ل�شغل  لإنعا�ص  �لوطنية 

و�لوكالة؛ �ملوؤ�ش�شة 

مظلة �شم�شية؛ 30 لوحة تزلج و250 �شرتة للنجاة و500  • �قتناء 
 4400 من  وتتكون   ، �ملو�شميني  �ملنقذين  لفائدة  �مللب�ص  • �قتناء 

مهنية؛ �شفارة  و2200  قبعة،  و4400  ق�شري،  و�شرو�ل  قمي�ص 

17 در�جة مائية و63 قاربًا  �ملاء:  حتت  �لإنقاذ  جتهيز�ت  • تعبئة 
�لعجلت؛ رباعية  نارية  در�جات  و8  مطاطيا 

من  وتتكون  �ل�شو�طئ،  م�شتوى  على  �لإنقاذ  معد�ت  توفري   •
لوحة  و69  �ملطاطية  �ملجاديف  من  زوجا  و1297  عو�مة   1571

مظلة.  و454  للنجاة  �شرتة  و333 

الصحية  التغطية 

تتكلف  »�شو�طئ نظيفة«، حيث  برنامج  �شنويا يف  �ل�شحة  وز�رة  ت�شارك 

توفري  لل�شو�طئ من خلل  �ل�شحية  �لتغطية  ب�شمان  �لوز�رة  مندوبيات 

�ل�شو�طئ.  بنظافة  �ملرتبطة  و�لأن�شطة  �لأولية  �لإ�شعافات  خدمات 

يلي:  ما  يف  �ملندوبيات  هذه  مهمة  وتتجلى 

و�إيفاد  �ل�شو�طئ  يف  و�شعها  مت  �لتي  �ل�شحية  �لوحد�ت  تدبري   •
فاإن:  وهكذ�  �ل�شيفي،  �ملو�شم  خلل  �ملمر�شني  �أو  �لأطباء 

مركز  على  تتوفر  �شاطئا(   43 )�أي  �ل�شو�طئ  من   50٪  -

�لت�شغيل. وقيد  جمهز  �لأولية  للإ�شعافات 

- مت �إغلق 7 مر�كز نظر� لعدم توفر �لعاملني يف �ملجال �لطبي.

تد�ر  �ل�شو�طئ  على  �لأولية  �لإ�شعافات  حمطات  من   80٪  -

من  �ملتبقية   20٪ �إد�رة  وتتم  �ل�شحة،  وز�رة  موظفي  قبل  من 

�ملغربي. �لأحمر  �لهلل  قبل 

�لأطباء  بني  يتوزعون  طبي  و�شبه  طبيا  �إطار�   314  -

�ل�شحية  �لتغطية  �شمان  �أجل  من  �إلخ.  و�لتقنيني،  و�ملمر�شني 

�لنظيفة.  لل�شو�طئ 
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�لقت�شاء.  عند  بالأدوية  �لطبية  �لوحد�ت  تزويد   •
�ل�شو�طئ.  نظافة  من  �لتحقق   •

�ل�شو�طئ،  يف  تقدم  �لتي  و�لأغذية  �ل�شرب  مياه  جودة  مر�قبة   •
1583 عينة.  �أخذ  حيث مت 

 42462 �شملت  وقد  �مل�شطافني،  لتوعية  دور�ت  تنظيم   •
 . � م�شتفيد

�شمن  �إدماجها  مت  فقد  نظيفة«،  »�شو�طئ  عملية  �أهمية  �إىل  وبالنظر 

لوز�رة  �لقطاعية  �ل�شرت�تيجية  �إطار  يف  �ملربجمة  �لرئي�شية  �لتد�بري 

 .2012-2016 �ل�شحة 

تقدمي مقرتح  �ل�شنة  هذه  �لربنامج، مت  هذ�  ��شتد�مة  �شمان  �أجل  ومن 

�ل�شحة،  وز�رة  م�شتوى  على  للميز�نية  خط  �إن�شاء  يخ�ص  للم�شادقة، 

�لربنامج. بهذ�  خا�ص 

التنمية  على  والتربية  التحسيس 
المستدامة 

بل  فح�شب،  �ل�شو�طئ  بنظافة  يهتم  ل  نظيفة«  »�شو�طئ  برنامج  �إن 

جمال  يف  حت�شي�شية  ر�شائل  مترير  مع  ترفيهية،  �أن�شطة  كذلك  يقدم 

�إىل  �ملوؤ�ش�شة  ت�شعى  و�لرتبية،  �لتوعية  عن�شَرْي  خلل  �لبيئة. ومن 

�لذي  �لهدف  هو  وهذ�  �ل�شو�طئ.  بنظافة  �ملرتبط  �لتحدي  مو�جهة 

نظافة  باأهمية  �مل�شطافني  بتوعية  تقوم  فهي  �ملوؤ�ش�شة،  �أجله  من  تعمل 

�ملو�قع.  هذه  متثله  �لذي  �لرت�ث  ومكانة  �ل�شو�طئ 

لتح�شي�ص  جهد  �أيَّ  و�شركائها  �ملوؤ�ش�شة  تّدخر  مل   ،2014 عام  ويف 

�لتلفزية  �لإ�شهار�ت  ذلك  وي�شمل  �ل�شباب؛  منهم  وخا�شة  �مل�شطافني، 

�ل�شو�طئ  ومر�شدي  �ملتحركة،  و�لر�شوم  »بونظيف«،  �شخ�شيات  مع 

�إىل  وو�شوًل  �ل�شو�طئ  على  و�للفتات  باملل�شقات  مرورً�  �لنظيفة، 

هذه  برنامج  ن�شر  مت  وقد  �لرتفيهية.  و�لور�شات  و�مل�شرحيات  �لعرو�ص 

نظيفة«.  »�ل�شو�طئ  بربنامج  �خلا�ص  �لأنرتنت  موقع  على  �لأن�شطة 

 )FRMYV( ال�شراعية  للزوارق  املغربية  امللكية  اجلامعة 

�لعا�شرة  �لن�شخة  �ل�شر�عية  للزو�رق  �ملغربية  �مللكية  �جلامعة  نظمت 

غ�شت   15 �إىل   1 من  وذلك  للبيئة«،  �أجل  من  �ل�شر�ع  »قافلة  من 

مرتيل  �حل�شيمة؛  �لتالية:  باملدن  �شاطئا  ع�شر  �أربعة  على   ،2014
�لقنيطرة؛  �أ�شيلة،  وطنجة،  �ملتو�شطية(؛  �لو�جهة  )على  و�مل�شيق 

�لعيون  طانطان؛  �أكادير؛  �ل�شويرة؛  �آ�شفي؛  �لبي�شاء؛  �لد�ر  �لرباط؛ 

�إىل:  �لقافلة  هذه  وتهدف  �لأطل�شية(.  �لو�جهة  )على  و�لد�خلة 

�ل�شيف  مو�شم  خلل  �ل�شباب  تاأطري   •
�لبيئة  حماية  ب�شرورة  �ل�شكان  توعية   •

�جلهوية.  مفهوم  �إطار  يف  �ل�شر�عية  �لريا�شات  ثقافة  ن�شر   •

حيث  ثابتة،  وحدة  بو�شع  �ل�شر�ع  قافلة  تقوم  �ل�شو�طئ،  هذه  من  وبكل 

�ملد  وحركة  و�لرياح  �لإبحار  تقنيات  للم�شطافني  �ملوؤطرون  ي�شرح 

و�إ�شلحها.  �لزو�رق  ُعّدة  و  �لقو�رب،  �شيانة  �إىل  �إ�شافة  و�جلزر، 

حيث  �لبحر،  عر�ص  يف  ور�شات  �لقافلة  تنظم  ذلك،  مع  ومو�ز�ة 

ويتعلمون  �ل�شر�ع  منت  على  �ملوجهة  باخلرجات  �مل�شطافون  ي�شتمتع 
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�آمنة  لني وعلى منت قو�رب  �إ�شر�ف مدّربني موؤهَّ �لإبحار. وحتت  تقنيات 

يخو�شون  �لذين  �مل�شطافني  هوؤلء  عدد  يزد�د  للمر�قبة،  وخا�شعة 

�ل�شيف  خلل  م�شتفيد   23000 عددهم  بلغ  و�لذين  �لتجربة،  هذه 

�ملا�شي. 

�ملبادرة.  هذه  يف  �شريكا  و�لريا�شة  �ل�شباب  وز�رة  وُتعترَب 

املغربية للك�شفية  الوطنية  اجلامعة 

 

تلقي  نظيفة«  »�شو�طئ  برنامج  يو��شل  ع�شر،  �خلام�شة  ن�شخته  يف 

�شغار�  �مل�شطافني،  بتح�شي�ص  يقومون  �لذين  �ل�شباب  من  �لدعم 

�لبيئة.  باأهمية  و  �ل�شو�طئ  بنظافة  وكبار�، 

)�خلطوط  و�خلا�ص  �لعام  �لقطاعني  من  موؤ�ش�شات  �شبع  مع  فب�شر�كة 

�لبنك  لل�شرب؛  �ل�شالح  و�ملاء  للكهرباء  �لوطني  �ملكتب  �ملغربية؛  �مللكية 

�ت�شالت  �ملغرب؛  مر�شى  �حلديدية؛  لل�شكك  �لوطني  �ملكتب  �ل�شعبي، 

�ملغربية  للك�شفية  �لوطنية  �جلامعة  قامت  هوملاركوم(  و�شركة  �ملغرب 

يوما،   13 لـ  مرحلة متتد   12 على  غ�شت،  �شهر  ك�شاف يف   700 بتعبئة 

�لبي�شاء  �لد�ر  �حلوزية؛  �أكادير؛  وهي:  مغربية،  �شو�طئ   8 يف  وذلك 

و�ل�شعيدية  �لبلدية  طنجة  �ملجاز؛  ق�شر  �أ�شيلة؛  �ملهدية؛  ملحق؛ 

�أعمارهم  ترت�وح  �لذين  �ل�شباب  من  ��شتفادت جمموعات  وقد  �لبلدية. 

من  م�شاعدين،  روؤ�شاء  و3  روؤ�شاء   5 من  وبتاأطري  �شنة،  و17   14 بني 

ور�شات حول �لبيئة مت تنظيمها لفائدة �أبناء �مل�شطافني �أو �أبناء قاطني 

�أو  للتنظيف  وور�شات  وم�شابقات  �ألعاب  خلل  من  �ل�شيفية،  �ملخيمات 

و�أن�شطة  م�شري�ت  بتنظيم  �ملجموعات  هذه  قامت  كما  �لفني.  �لتعبري 

ت�شور  حول  �إح�شاء  عمليات  �إىل  �إ�شافة  للرمال  ومار�ثون  خمتلفة، 

نظيفة«.  »�شو�طئ  لربنامج  �مل�شطافني 

املحلية  اجلمعيات 

 

و�لور�شات  �لفنية  )�لور�شات  للموؤ�ش�شة  �لقت�شاديون  �ل�شركاء  قام 

و�حلكايات،  و�لعرو�ص،  و�مل�شارح،  �ل�شاطئ  و�إذ�عة  �لبيئية  �لإبد�عية 

يقل  ل  ما  مع  ب�شر�كة   ،2014 �شيف  يف  ترفيهية  �أن�شطة  بتنفيذ  �إلخ.( 

حملية:  جمعية   20 عن 

�لعابد؛  �شيدي  �شاطئ  قاطني  جمعيات   .1

�إيكيانو�ص؛  جمعية   .2

�أكادير.   Surfrider 3. جمعية 

�ل�شويرة.  فرع   - �شو�لة  جمعية   .4

رحال،  ب�شيدي   )AMED( و�لتنمية  للبيئة  �مل�شرية  جمعية   .5

بالعر�ئ�ص.   AIPICA للجميع  �لريا�شة  جمعية   .6

فرع طنجة.   - �ملغربي  �لأحمر  �لهلل   .7

ببن�شليمان.  �لبيئة  �أ�شدقاء  جمعية   .8

باملحمدية.  نظيف«  دميا  »بحري  جمعية   .9

حياتي  بيتي  وجمعية  بالعيون  �لو�د  فم  �لقروية  �لتنمية  جمعية   .10

�لبي�شاء.  بالد�ر 

 )ANELMA و�لتنمية  للثقافة  11. )جمعية قدماء تلميذ مد�غ 

بربكان. 

باآ�شفي.  �لبيئة  حماة  جمعية   .12

باحل�شيمة.  �لجتماعية  و�لتنمية  للبيئة  �مل�شتقبل  جمعية   .13

باأركمان،  �لجتماعي  �لعمل  لتنمية  �لت�شامن  جمعية   .14

�ملاء،  بر�أ�ص  �جلديدة«  »�لعز�ئم  جمعية   .15

�ل�شغار،  �ل�شطار  جمعية   .16

17. جمعية مدر�شي علوم �حلياة و�لأر�ص باملغرب - فرع �ملحمدية. 

بطنجة.  �لأق�شى  �ملغرب  جمعية   .18

مهدية.  �إيكو  جمعية   .19

بربكان  و�لبيئة  �لإن�شان  جمعية   .20
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3 التنسيق والمتابعة 

من  وبروح  �لتن�شيق  يف  مهمتها  �ملوؤ�ش�شة  تو��شل  لل�شو�طئ،  �أمثل  لتدبري 

خلل:  من  وذلك  �لت�شاور، 

 2014 وماي   2013 نوفمرب  بني  عقدت  �لتي  �لجتماعات   •
بتتبع  �ملكلفني  �مل�شاريع  ومديري  لل�شو�طئ  �ملحلية  �للجان  مع 

�لعمل  �شري  مناق�شة  بهدف  �لقت�شاديني،  و�ل�شركاء  �ل�شو�طئ 

�لدولية؛  �ملعايري  حتقيق  نحو  و�لتوجه  �مليد�ين 

29 ماي لفائدة مديري  �خلمي�ص  يوم  عقد  �لذي  �لعمل  • �جتماع 
�لجتماع  ويهدف  �لقت�شاديني،  �ل�شركاء  ميثلون  �لذين  �مل�شاريع 

�لأ�شا�شية  �لنقط  لتح�شني  بها  �لقيام  �لو�جب  بالو�شائل  �لتوعية 

�لأزرق«،  »�للو�ء  �شارة  على  للح�شول  �ملطلوبة  �ملعايري  لتلبية 

�لتوعية  �أن�شطة  وتعزيز   ،2014 �ل�شيفي  للمو�شم  و�ل�شتعد�د 

�ل�شو�طئ.  على  �ملقامة  �لبيئة  على  و�لرتبية 

 مراقبة الشواطئ

4

الجمعيـــــات  قـبـل  من  الشـواطـئ  مـراقـبـة 
لمـحـلـيـة  ا

نظيفة«،  »�شو�طئ  برنامج  من  ع�شرة  �خلام�شة  �لن�شخة  هذه  خلل 

جمعية  �إ�شر�ك  خلل  من  تدريجيا  �ل�شو�طئ  مر�قبة  درجة  تتز�يد 

�لأخرى،  �ملحلية  �جلمعيات  �إىل  ّم  لتن�شَ حياتي(  بيتي  )جمعية  �شاد�شة 

وهي �شركة حماية �حليو�نات و�لطبيعة )SPANA(؛ جمعية مدر�شي 

للرتبية  �ل�شعلة  جمعية  �ملحمدية؛  فرع   - باملغرب  و�لأر�ص  �حلياة  علوم 

�إيكو  وجمعية  باآ�شفي؛  �لبيئة  حماة  جمعية  �ل�شويرة؛  فرع   - و�لثقافة 

وتقييم  ملر�قبة  �شر�كة  �تفاقية  �جلمعيات  هذه  وّقعت  وقد  �ملهدية. 

وذلك  نظيفة«،  »�شو�طئ  برنامج  يف  مندرجا  �شاطئًا   80 �أ�شل  من   24
و�شتنرب:  يونيو  �شهرْي  بني  �شهر  كل  و�حدة  زيارة  مبعدل 

�لرمال  �شو�طئ:   6  ، و�لطبيعة  �حليو�نات  حماية  �شركة   •
فال  و�شاطئ  �ل�شخري�ت  �لعابد؛  �شيدي  كازينو؛  متارة  �لذهبية؛ 

دور. 

و�ملهدية  بو�شلهام  مولي  �شاطئان:  مهدية،  �إيكو   •
�ملحمدية،  فرع   - باملغرب  و�لأر�ص  �حلياة  علوم  مدر�شي  "• جمعية 
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�شابليت.  و  و�ملحمدية  مان�شمان   : �شو�طئ   3
�ل�شويرية  �آ�شفي؛  �شو�طئ:   5 باآ�شفي،  �لبيئة  حماة  جمعية   •

�ل�شيف.  كرم  و�شيدي  بدوزة  فاطنة؛  لل  �لقدمية؛ 

5 �شو�طئ: �ل�شويرة؛ بحيبح؛ مولي بوزرقطون؛  �شو�لة،  • جمعية 
وتافدنة. كاوكي  �شيدي 

وعني  دياب  عني  مرمي؛  لل  �شو�طئ:   3 حياتي،  بيتي  جمعية   •
ملحق.  دياب 

قبل  من  للشواطئ  المفاجئة  الزيارات 
نظيفة«  »شواطئ  الوطنية  اللجنة 

نظيفة«  »�شو�طئ  برنامج  يف  �ملندرجة  �لثمانون  �ل�شو�طئ  �شكلت   •
�أع�شاء  قبل  من   2014 وغ�شت  يونيو  بني  مفاجئة  زيار�ت  مو�شوع 

لكل  تقنية  �أور�ق  �إعد�د  مت  وقد  نظيفة«.  »�شو�طئ  �لوطنية  �للجنة 

جردً�  تعطي  وهي  طّيه(،  �ملرفقة  �لوثائق  )�أنظر  �ل�شو�طئ  هذه  من 

�لتي  �ل�شعف  ومو�طن  �ملبذولة  �جلهود  على  �ل�شوء  وت�شلط  حلالتها 

�ل�شحي.  و�ل�شرف  و�لنظافة  �ملعد�ت  حيث  من  عليها  �لوقوف  مت 

و�ل�شلمة  �ل�شحية  �لتغطية  عن  معلومات  كذلك  �لوثائق  هذه  وت�شم 

)معد�ت �لطو�رئ �خلا�شة بالوقاية �ملدنية، و�لوحد�ت �لطبية ومر�كز 

و�لتن�شيطية  �لتح�شي�شية  �لأن�شطة  �إىل  �إ�شافة  �إلخ.(،  �لعلجات، 

�لر�عية.  و�جلهات  و�ملنتخبني  �ل�شلطات  بني  �لتن�شيق  و�آليات 

5 النتائج والتوصيات 

ئــج:  لـنـتــا ا

االستحمام مياه  جودة 

و�جلماعات  �لقت�شاديون  �ل�شركاء  بذلها  �لتي  �جلهود  مكنت   •
�لأ�شا�شية  �لتحتية  �لبنية  وتعزيز  �لنظافة  جمال  يف  �ملحلية 

�أجرتها  �لتي  �ل�شحي  �ل�شرف  و�أعمال  و�حلمامات(،  )�ملر�حي�ص 

ب�شو�طئ  �ل�شتحمام  مياه  جودة  حت�شني  من  �لعمومية،  �ل�شلطات 

متتثل  للمر�قبة  خ�شعت  �لتي  �ملحطات  من   97،3 �إن  حيث  �ململكة، 

 .2013-2014 مو�شم  خلل  �ل�شتحمام  ل�شروط 

�ل�شتحمام  مياه  بجودة  �خلا�شة  �لنتائج  تعميم  َبعُد  يتم  مل   •
للأق�شام  ووفقا  �ل�شو�طئ(.  من   25٪ لدى  غيابها  �إىل  )بالنظر 

�إىل  ذلك  يعود  �ل�شتحمام،  مياه  جودة  مر�قبة  عن  �مل�شوؤولة 

�ملخترب  وكلء  و�جهها  و�لتي  �ملعلومات،  بنقل  �خلا�شة  �ل�شعوبات 

رم�شان. �شهر  يف   )LPEE( و�لدر��شات  للتجارب  �لعمومي 

والتدبير التهيئة 

و�لتدبري،  �لتهيئة  جمال  يف  نوعية  قفزة  عام  ب�شكل  �ل�شو�طئ  حققت 

يلي:  وذلك من خلل ما 
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للإز�لة  �لقابلة  بالأجهزة  بتزويدها  �ل�شو�طئ  من  �ملزيد  تهيئة   •
�أ�شقار،  �ملهدية،  م�شافر،  لبوير،  �أم  )�خلرية،  �لبيئة  حترتم  �لتي 

�لرميلت،  �أم�شا،  �أكلو،  مريلفت،  �ملجاز،  ق�شر  قا�شم،  با  �شول، 

بو�شلهام(؛  ومولي  �شاباديل 

لو،  و�د  �ملهدية،  مثل  جديدة  �شو�طئ  على  �لكورني�ص  تطوير   •
لإعادة  �شاملة  روؤية  �إطار  تندرج يف  و�لتي  بدوزة،  وكاب  �ملجاز  ق�شر 

متو�شع �ل�شاحل، مما يعطي نف�شا جديد� لل�شياحة باملنطقة. 

يلي:  ما  وتتمثل يف  �إيجادها  مت  �لتي  �مل�شاكل  بع�ص  هناك  �أن  غري 

من  �لرغم  فعلى  لآخر.  موقع  من  �ل�شو�طئ  نظافة  تختلف   •
�لقت�شاديون  �ل�شركاء  يبذلها  �لتي  �لكبرية  �لتنظيف  جهود 

عن  ف�شل  �ملتخ�ش�شة،  �ل�شركات  بخدمات  ي�شتعينون  �لذين 

�لدفاتر  يف  �ل�شو�طئ  تنظيف  باإدماج  قامت  �لتي  �جلماعات  جهود 

وغالبا  و�جلديدة(،  دياب  عني  �شاطئْي  )مثل  بالوكلء  �خلا�شة 

)وخا�شة  �مل�شطافني  �شلوك  ب�شبب  �لنظافة  م�شتوى  ينخف�ص  ما 

غ�شت(؛  �شهر  يف  �ل�شو�طئ  على  �مللحوظ  �لتاأثري 

وكلء  لدى  �لتنظيم  ح�شن  ومرتيل  �أكادير  ب�شو�طئ  يلحظ   •
�خلا�شة  و�لكر��شي  و�لطاولت  �ل�شم�شية  �ملظلت  تـاأجري 

بال�شو�طئ. 

لذوي  �ملخ�ش�شة  للأماكن  �ل�شيار�ت   مو�قف  معظم  تفتقر   •
�خلا�شة.  �لحتياجات 

ومو�قف  �ل�شحية  �ملن�شاآت  تدبري  يف  م�شاكل  وجود  يلحظ   •
�جلماعات،  تعّينهم  موؤهلني  غري  موظفني  قبل  من  �ل�شيار�ت 

�جلهات  �لتز�مات  يبني  للتحملت  دفرت  غياب  ظل  يف  وذلك 

بالتدبري.  �ملكلفة 

�ملظلت  بتاأجري  �خلا�ص  �لن�شاط  يف  �لفو�شى  ��شتمر�ر   •
من  كبري  جزء  �حتلل  �إىل  يوؤدي  مما  �ل�شو�طئ،  على  �ل�شم�شية 

�مل�شطافني.  و�إزعاج  �ل�شاطئ  م�شاحة 

متز�يد،  وب�شكل  ي�شتعملون،  �مل�شطافني  �أن  �أي�شا  يلحظ   •
يف�شد  مما  ملء�ت(،  )�أو  ب�شر��شف  مغطاة  �شم�شية  مظلت 

�ملخيم؛  مبظهر  ويوحي  �ل�شو�طئ  بع�ص  يف  �لطبيعي  �ملجال 

�ل�شو�طئ.  على  �ملتجولني  للباعة  متز�يد  عدد  هناك   •
ببع�ص  �لقيام  يلحظ  كما  �ملناطق،  تق�شيم  �حرت�م  يتم  ل   •

�مل�شطافني.  تو�جد  مكان  يف  �لريا�شية  �لأن�شطة 

رباعية  �لنارية  �لدر�جات  ومرور  �ل�شاطئ  على  �حليو�نات  • وجود 
�ملحلية؛  �شلطة  قبل  من  �لر�شمي  �حلظر  من  رغم  �لعجلت 

�إن  حيث  �ل�شو�طئ،  ببع�ص  �لتوكيل  عملية  يف  م�شكل  وجود   •
جزًء  وحتتل  للتحملت  دفرت  �أي  حترتم  ل  و�ملطاعم  �ملقاهي  بع�ص 

�ل�شاطئ.  م�شاحة  من  كبري� 

مغلقة.  تز�ل  ل  �لتي  �ملر�فق  بع�ص  ��شتلم  يف  �لتاأخر   •
تز�ل  ل  �لتي  �ل�شحية  �ملر�فق  ببع�ص  �ملياه  تو�شيل  يف  نق�ص   •

 . مغلقة

الصحية: والتغطية  المصطافين  سالمة 
 

�لر�شيد  �لتدبري  يف  كبري  جهد  ببذل  �ملحلية  �ل�شلطات  قامت   •
من  بالعديد  حظرها  خلل  )من  �ل�شو�طئ  على  �ملائية  للأن�شطة 

بجهة  خم�ش�شة  �شو�طئ  وتعيني  وبوزنيقة،  �ملهدية  مثل  �ل�شو�طئ 

�ل�شمال(. 
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وتعزيز  �ملنقذين  لل�شباحني  �ملهني  للأد�ء  �مللحوظ  �لتح�شن   •
�لإنقاذ.  معد�ت 

مركز  على  �شاطئا(   43( �ل�شو�طئ  من   50٪ من  �أكرث  يتوفر   •
مر�كز   7 بقيت  فيما  �لت�شغيل.  وقيد  جمهز  �لأولية  للإ�شعافات 

�لطبي.  �ملجال  يف  �لعاملني  نق�ص  ب�شبب  مغلقة 

مرت   300 �لـ  ب�شريط  �ملائية  �لأن�شطة  م�شتعملي  �لتز�م  عدم   •
�لت�شوير.  عمليات  حتدده  �لذي 

لـتــوصــيـــات ا

االستحمام  مياه  جودة 

ال�شتحمام:  مياه  جودة  عن  مبعلومات  امل�شطافني  تزويد   •
�ملعلومات  على  �مل�شطافني من �حل�شول  �أكرب عدد من  �أجل متكني  من 

قررت  �ل�شباحة،  �أماكن  يف  وحتى  �ل�شتحمام،  مياه  بجودة  �خلا�شة 

يلي:  ما  �لوطنية  �للجنة 

�ملو�نئ  ومديرية  بالبيئة  �ملكلفة  �ملنتدبة  �لوز�رة  �شتقوم   •
�لعمومي  �ملخترب  بتكليف   )DPDPM( �لبحري  �لعمومي  و�مللك 

بجودة  �خلا�شة  �لنتائج  بو�شع   )LPEE( و�لدر��شات  للتجارب 

و�لعمالت.  �لوليات  لدى  �ل�شتحمام  مياه 

نتائج  بتحديث  �لبحري  �لعمومي  و�مللك  �ملو�نئ  مديرية  �شتقوم   •
�خلا�ص  �لأنرتنت  موقع  على  يومًا   15 كل  �ل�شتحمام  مياه  جودة 

و�لنقل،  �لتجهيز  بوز�رة 

�ملوقع  على  �ل�شتحمام  مياه  جودة  نتائج  ن�شر  �شيتم  كما   •
للموؤ�ش�شة.  �لإلكرتوين 

والتدبير التهيئة 

�أجل  من  للم�شطافني  �لتح�شي�شية  �لأن�شطة  تعزيز  مو��شلة   •
بنظافة  �خلا�ص  �لتحدي  ومو�جهة  لديهم  �ملو�طنة  ح�ص  رفع 

؛  �ل�شو�طئ 

للف�شاء  �ملوؤقت  بالحتلل  �خلا�شة  �ملذكرة  تفعيل  �إعادة   •
)�ل�شاطئ(.  �ل�شاحلي 

�شديد�.  �إقبال  تعرف  و�لتي  �ملنعزلة  �ل�شو�طئ  تنظيف  برجمة   •
بني  و�لتدبري  و�لتجهيز�ت  �لتنظيف  جمال  يف  �لفو�رق  جتنب   •

�ل�شاطئ.  من  �ملتبقي  و�لف�شاء  �ل�شارة  على  �حلائز  �جلزء 

�ل�شنة  مد�ر  على  �ل�شاطئ  تنظيف  جدولة  �إمكانية  يف  �لنظر   •
�جلماعة.  قبل  من 

�ل�شاحلي  �لف�شاء  بتفوي�ص  خا�ص  للتحملت  دفرت  �إعد�د   •
و�ملعايري  و�لنظافة  �جلودة  ملعايري  وفقا  وذلك  )�ل�شاطئ(، 

�لأزرق«.  »�للو�ء  ب�شارة  �خلا�شة 

�ملناطق  لتق�شيم  �لمتثال  بعدم  �ملتعلقة  �لبلدية  �لقر�ر�ت  • تطبيق 
�مل�شطافني. تو�جد  مكان  يف  �لريا�شية  �لأن�شطة  ومبمار�شة 

يف  �لرعاية  من  �مل�شتفيدة  غري  �ل�شو�طئ  بع�ص  �إدماج  مر�جعة   •
نظيفة«. »�شو�طئ  برنامج 
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المصطافين:  سالمة 

�ل�شغل  لإنعا�ص  �لوطنية  �لوكالة  بني  �لتعاون  وتعزيز  �إبقاء   •
�شباحني  تكوين  جمال  يف  �ملدنية  �لوقاية  ومديرية  و�لكفاء�ت 

مو�شميني. منقذين 

�ملائية،  بالأن�شطة  �ملتعلقة  �لتفتي�شية  و�حلملت  �ملر�قبة  تعزيز   •
�لت�شوير.  لعلمات  �لمتثال  و�شمان 

عليها  �لتزلج  وممار�شة  �ملائية  �لدر�جات  تاأجري  حظر   •
خم�ش�شة  �شو�طئ  �إىل  �لن�شاط  هذ�  ونقل  �لعمومية  بال�شو�طئ 

�لغر�ص.  لهذ�  وجمهزة 

علمات  حتدده  �لذي  مرت   300 �لـ  �شريط  طول  تخفي�ص   •
لت�شوير؛  �

�ل�شو�طئ.  على  �لعّمال  وقر�ر�ت  �لبلدية  قر�ر�ت  عر�ص   •

البيئة: على  والتربية  التحسيس 
 

�أجل  من  للم�شطافني  �لتح�شي�شية  ن�شطة  �لأ تعزيز  مو��شلة   •
بنظافة  �خلا�ص  �لتحدي  ومو�جهة  لديهم  �ملو�طنة  ح�ص  رفع 

؛ �ل�شو�طئ 

و�حلث  �لنتباه  جلذب  ثرة«  »موؤ حت�شي�شية  ر�شائل  �إعد�د   •
�ل�شاطئ  لحرت�م  �جلميع  جانب  من  ولية  �مل�شوؤ من  �ملزيد  على 

 . بيئته و

خلل  من  �ل�شو�طئ  على  �لت�شوير  جتهيز�ت  و�شع  مو�كبة   •
ن�شطة  �لأ م�شتعملي  للم�شطافني  �ملوجهة  �لتح�شي�شية  �للوحات 

. ئية ملا �
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