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لتصنيع ا
لإلقتصاد  اهليكلي  القطب  دور  املغربية  الساحلية  املناطق  تلعب 
الصناعي(،  النسيج  من   ٪  80( الصناعي  التمركز  بسبب  الوطين 
من   ٪  92( والتجاري  االستيعابية(  الطاقة  من   ٪  50( والسياحي 

اخلارج(... مع  املبادالت 

الرئيسية،  الصناعية  األنشطة  من   )٪  77( يضم  األطلسي  فالساحل 
االستثمارات  من   ٪  80 من  يقرب  ما  مع  الكربى  املدن  يف  وخاصة 

. عية لصنا ا

والناظور  وتطوان  طنجة  فمدن  املتوسطي،  للساحل  بالنسبة  أما 

الصلب  صناعة  تنشط  حيت  رئيسية،  صناعية  أقطاب  ثالثة  متثل 
واملالبس. والنسيج 

غالبا  ترمي  احلضرية  واملناطق  الصناعية  املنشآت  هذه  فكل 
اليت  الثقيلة  الفلزات  سواء  البحري،  الوسط  يف  مباشرة  مبقذوفاهتا 
تفرزها )معامل النسيج، واملدابغ والبرتوكيماويات(، واهليدروكربونات 
أنشطة  تفرزه  الذي  والفسفور  النفط،  وختزين  تكرير  عن  الناجتة 
امللوثات  بعض  أو  األصفر،  واجلرف  بأسفي  الكيماوية  املركبات 
البالد  داخل  املوجودة  الصناعية  املؤسسات  من  الصادرة  األخرى 

الغذائية. والصناعات  والزيوت  السكر  كمعامل 

السياحة
للدخل  مهما  مصدرا  األخرية  السنوات  خالل  السياحة  قطاع  يعترب 
حجم  بفضل  وذلك  الصعبة،  العملة  جللب  مصدر  وثاني  الوطين 
خيتارون   الذين  السياح  عدد  وتزايد  املتواجدة  السياحية  املنتجعات 

سياحية. كوجهة  املغرب 

 )Azur( األزرق  املخطط  أهداف  بني  من  كان  السياق  هذا  ففي 
السواحل  طول  على  اصطياف  حمطات  إنشاء   »2010 »رؤية 

املغربية.

إنشاء  متابعة  إىل  هتدف  اليت   »2020 »رؤية  بــ  األخري  هذا  دعم  وقد 

للرفع  اجلارية  املشاريع  تنفيذ  وترية  بتسريع  وذلك  ساحلية،  منتجعات 
وطنجة  أكادير   : لوجهات  بالنسبة  احلالية  االستيعابية  القدرة  من 

واجلديدة.

باملناطق  أساسا  املتمركزة  الشاطئية  املنتجعات  سياحة  إذا  فهي 
اجملال.  هذا  مالمح  لتغيري  رئيسيا  عامال  تعترب  وبالتايل  الساحلية، 
تأثريات  دون  حال  كل  على  يكون  لن  الساحل  حول  التمركز  فهذا 

الطبيعية. ومواردها  الساحلية  املناطق  على  سلبية 



املغربي5 الساحل 

سبا  كاب  من  ممتدة  املتوسط  األبيض  البحر  على  كلم   500 من  أكثر  منها  كلم،   3.500 طوله  ساحلي  شريط  على  بتوفره  املغرب  ميتاز 
الكويرة. إىل  رتل  سبا  كاب  من  متتد  األطلسي،  احمليط  على  كلم   3000 من  وأقل  السعيدية،  إىل  رتل 

بفعل  أو  البنيوية  الفاعلة  والعوامل  والتكتونية  اجليولوجية  املكونات  حسب  أخرى  إىل  منطقة  من  كبريا  اختالفا  ختتلف  الساحل  فطبيعة 
الرتسبات  فيها  تتمثل  اليت  السواحل  أن  حني  يف  املتوسطية،  الواجهة  على  نسبيا  ممتدة  )املنحدرات(  الصخرية  فالشواطئ  التآكل. 
صخرية  منصات  من  مقربة  على  توجد  األهنار(  ومصبات  وحبريات  ومستنقعات  ساحلية  وكثبان  حمصبة  وأخرى  رملية  )شواطئ 

األطلسي. احمليط  ساحل  على 

جعلت  الساحل،  ميثله  الذي  االسرتاتيجي  الدور  إىل  إضافة  الثروات  فهذه  غين،  ايكولوجي  تراث  يقابله  اجليولوجية  الظروف  تنوع  إن 
دون  تتحقق  ال  االقتصادية  التنمية  لكن  ذلك.  إىل  وما  السياحية  واملنشآت  الصناعية  واملناطق  التعمري  حيث  من  تنمويا  فضاء  منه 

الطبيعية. الثروات  تدهور  تكاليف 

واإلكراهات  الضغوطات 

ثروات غنية ومتعددة

كما  املغرب،  ويف  عاملية،  ظاهرة  التاريخ  عرب  الساحل  استيطان  إن 
عكس  وعلى  املتوسط،  األبيض  البحر  بلدان  مجيع  يف  احلال  هو 
العمران.  وانتشار  عالية،  بكثافة  الساحل  يتميز  القاري،  جزئه 
من  خمتلفة  أشكال  الفضاء  هذا  يف  املسجل  الدميغرايف  النمو  ويرافق 
صناعية  ومنشآت  ثانوية  وإقامات  سياحية  مشاريع  االستغالل: 

... الرمال  واستغالل  كثيفة  وزراعات  حتتية  وبنيات 

من  كثري  يف  فيه  املتحكم  غري  الساحلية  التنمية  من  الشكل  وهذا 
وما  الكربى  الساحلية  املدن  أطراف  توسع  عنه  ينجم  األحيان 
واحلفاظ  اجملال  تثمني  مسلسالت  بني  املصاحل  يف  تضارب  من  يليه 
الصحي  الصرف  مياه  طريق  عن  البحرية  البيئة  )تلوث  البيئة  على 
واملقالع  الرملية  للكثبان  املفرط  واالستغالل  املختلفة  والنفايات 

الساحلي(. الشريط  وتدهور  النباتي،  الغطاء  وتدهور 

التمدن

4
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البحرية حركة املالحة 
مبخاطر  مهدد  املتوسط  األبيض  للبحر  الغربي  اجلنوبي  الساحل  إن 
يقرب  ما  إن  حيث  الدولية.  البحرية  املالحة  حركة  بفعل  كبرية 
باملواد  حمملة  سفينة  و2.000  بالنفط،  حمملة  سفينة   5.000 من 
على  سنويا  تبحر  السائل،  الطبيعي  بالغاز  حمملة  و1.300  الكيماوية 
النفط  من  طن  مليون   500 بنقل  تقوم  السفن  هذه  السواحل.  هذه  طول 

السنة. مدار  على  الكيماوية  املواد  من  طن  و400.000 

حوادث  وقوع  احتمال  خماطر  بفعل  مهددة  األطلسية  السواحل  أن  كما 
يعرف  حيث  سنويا(.  طن   150.000( الكبرية  النفط  ناقالت  تصادم 
هذا  يتفاقم  وقد  اليوم.  يف  باخرة   265 عبور  البحري  احملور  هذا 
الصناعية  املالحة  حركة  كثافة  نتيجة  احملمدية  ميناء  مبحاداة  اخلطر 

والبرتولية.

الفالحة
الرطبة  املناطق  قرب  وخاصة  للبالد  الساحلية  املناطق  من  كثري  يف 
لألمسدة  املفرط  االستعمال  يتم  والبحريات(،  األهنار  )مصبات 
اىل  املواد  هذه  تسرب  بفعل  املياه  جودة  على  سلبا  يؤثر  مما  واملبيدات، 
عن  بعيدا  الوديان  أعايل  يف  املمارسات  هذه  تتم  وأحيانا  األودية  مياه 

الوالدية  حبرية  مثل  املناطق  بعض  يف  جليا  يبدو  التأثري  فهذا  املصب. 
مياه  على  كبري  بشكل  أثرت  املغطاة  البيوت  يف  الطماطم  زراعة  حيث 
خنيفيس...  وحبرية  بوسلهام  موالي  لبحرية  بالنسبة  وكذلك  البحرية 
من  ختلو  ال  املراعي  أو  املناطق  هلذه  اجملاورة  الفالحية  األنشطة  حيث 

البيئة. على  تأثريات 
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تأهيل املعيار الوطين قصد إدماج إشكاليات التطهري يف اجلماعات الساحلية
ماي   26 ليوم  نظيفة«  »شواطئ  ورشة  عن  املنبثقة  للتوصيات  طبقا 
منسقة  باعتبارها  البيئة  حلماية  السادس  حممد  مؤسسة  طلبت   ،2012
وتوحيد  التحسيس  يف  ملهمتها  ووفاء  اإليكولوجية،  العالمة  هذه 
املعيار  مبراجعة  القيام  على  العمل  للتقييس  الوطين  املعهد  من  التنسيق، 
األوروبية  التوصيات  عن  املنبثق   NM 03-7-200 احلايل  املغربي 
اجلديدة  األوروبية  التوصية  مع  مقارنة  وتأهيله   )CEE/76/160(

.)CE/2006/7(

الشواطئ  معامل  حتديد  اخلصوص  على  اجلديد  املعيار  هذا  ويستدعي 
جودهتا  على  التأثري  شأهنا  من  اليت  والعوامل  االستحمام  مياه  بتوصيف 
للمعلومات  مصدرا  ذاته  الوقت  يف  املعامل  هذه  وتشكل  وهتديدها. 
كما  املسؤولة،  للسلطات  بالنسبة  للتدبري  وأدوات  للمواطنني  بالنسبة 

التطهري. عملية  حتسني  من  متكن 

عالمة على  للحصول  ساحلية  مجاعة  سعي  فإن  وبذلك، 
املياه،  تدبري  لتحسني  مسلسل  يف  تنخرط  جيعلها  األزرق«  »اللواء 

العادمة. املياه  معاجلة  أو  االستحمام  مبياه  يتعلق  ما  يف  سواء 

سيتم  فيما  وأكادير،  مرتيل  شاطئي  معامل  حتديد  سبق  وهكذا، 
من  سنوات  لثالث  ميتد  برنامج  وفق  األخرى  الشواطئ  معامل  حتديد 

والتجهيز. البيئة  قطاعي  طرف 

التوصية  حول  والتحسيس  للتكوين  بأنشطة  املؤسسة  وقامت 
وذلك  الشواطئ،  ومعامل  املغربي  املعيار  ومشروع  اجلديدة،  األوروبية 
للجماعات  العامة  املديرية  وتواكب  الساحلية.  اجلماعات  لفائدة 
برناجمها  إطار  يف  األنشطة  هذه  التجهيز  وقطاع  البيئة  وقطاع  احمللية 

الساحل. على  احلفاظ  على  بالتحسيس  املتعلق 

أو  كيلومرتا   60 الساحل  عن  يفصلها  مناطق  يف  العامل  سكان  من  باملائة   60 من  أزيد  ويقيم 
وقع  ذات  كربى  ساحلية  مدن  تطور  إىل  احلضرية  املناطق  يف  الساكنة  تنامي  ويؤدي  أقل. 
رهانا  والبحر  وساكنتها  احلضرية  املناطق  هذه  بني  العالقات  وتشكل  البحرية.  البيئية  على 
البيئية  للرتبية  السابع  العاملي  املؤمتر  وجيمع  البيئية.  الرتبية  على  للقائمني  بالنسبة  حقيقيا 
الفاعلني،  من  كبريا  عددا  مراكش  مبدينة  املقبل   2013 يونيو  و14   9 بني  ما  سينظم  الذي 
وتدبري  البيئية  الرتبية  على  القائمني  بني  ونقاشات  تنسيق  إلطالق  فريدة  فرصة  ويشكل 

الساحلية. املناطق 

)وينظم هذا املؤمتر من طرف مؤسسة حممد السادس حلماية البيئة والكتابة الدائمة للمؤمتر العاملي للرتبية البيئية(. 
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عالمة اللواء األزرق
فرصة لتحسني تطهري الساحل املغربي 

البيئة والتنمية السوسيو-اقتصادية املزاوجة بني احلفاظ على 

عالمة واألطلسية  املتوسطية  بالواجهتني  تقع  شاطئا  عشرين  منح  مت  وهكذا، 
»اللواء األزرق« سنة 2012.

امللكي  السمو  صاحبة  أطلقته  الذي  نظيفة«  »شواطئ  برنامج  إطار  يف   2002 سنة  منذ  األزرق«  للواء  »ا عالمة  فكرة  إدراج  مت   —

.1999 سنة  لبيئة  ا حلماية  السادس  حممد  مؤسسة  رئيسة  حسناء،  لال  األمرية 

الثابت  وااللتزام  العملية،  والطرق  لألهداف  املستمر  التحسني  جيعل 
املزاوجة  يف  املتمثل  الدائم  واالنشغال  التشاركية  واملقاربة  للشركاء، 
اللواء  عالمة  من  السوسيو-اقتصادية،  والتنمية  البيئة  على  احلفاظ  بني 
رؤية  إطار  يف  للساحل  املعقلن  التثمني  يف  تساهم  مهمة  أداة  األزرق 
الوطنية. للسياحة   2020 رؤية  يف  بالتايل  وتساهم  التنمية،  تستحضر 

البيئة  على  الرتبية  مؤسسة  حددهتا  اليت  املعايري  احرتام  يشكل 
تزايد  واليت  األزرق«،  »اللواء  عالمة  منح  على  املشرفة   ،)FEE(
العالمة.  على  للحصول  أساسيا  شرطا  تدرجيي،  بشكل  عددها 

العالمة. هلذه  الرئيسية  املعايري  أحد  االستحمام  مياه  جودة  وتعد 

بعدا  يكتسي  االستحمام  مياه  جودة  معيار  بدأ   ،2007 سنة  ومنذ 
توليها  اليت  األمهية  إىل  بالنظر  الدويل،  املستوى  على  فأكرب  أكرب 
حسب  االستحمام،  مياه  جودة  ملطابقة  البيئية  الرتبية  مؤسسة 
االستحمام  مياه  جودة  تدبري  جمال  يف  اجلديدة  األوروبية  التوصية 
يناير  فاتح  يف  التنفيذ  حيز  ستدخل  اليت   )NDE 2006/7/CE(

.2015 سنة  من 

اجلماعات  وحتفيز  حتسيس  من  ميكن  األزرق«  »اللواء  فإن  وبالفعل، 
سياستها  يف  البيئة«  »محاية  معيار  االعتبار  يف  لتأخذ  احمللية 
حقيقية  أداة  العالمة  هذه  وتشكل  والسياحية.  االقتصادية  للتنمية 
على  حازت  اليت  للمناطق  بالنسبة  القرار  اختاذ  على  للمساعدة 

العالمة. هذه  على  للحصول  مسار  يف  اخنرطت  اليت  تلك  أو  العالمة 

شركاءها  البيئة  حلماية  السادس  حممد  مؤسسة  ألزمت  قد  و 
للتوصية  للمطابقة  ولإلستعداد  الالزمة  التدابري  باختاذ  املؤسساتيني 
زيارة   ،2011 سنة  اإلطار  هذا  يف  ونظمت  اجلديدة،  األوروبية 
جودة  مبراقبة  املعنية  القطاعات  لفائدة  فرنسا  إىل  ومرجعية  دراسية 

الوطين.  املستوى  على  االستحمام  مياه 

موضوع  االستحمام  مياه  جودة  تدبري  شكل   ،2012 ماي   26 يوم  ويف 
شركائها  لفائدة  املؤسسة  نظمتها  نظيفة«  »شواطئ  برنامج  ورشة 
واإلدارات  االقتصاديني،  والشركاء  الساحلية،  احمللية  )اجلماعات 

الساحل(. بتدبري  املعنية 
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عمليات  بدء  )تاريخ  الربامج  وكذا  املراقبة  نقط  قائمة  وضع  ويتم 
باملخترب  ارتباط  يف  الوزارتني  طرف  من  العينات(  أخذ  وتردد  املراقبة 

املذكور.

املتوسطية،  الواجهة  على  منها   42( شاطئا   146 شكلت  وهكذا، 
وعمالة  إقليما   30 على  موزعة  األطلسية(  الواجهة  على  الباقية  و104 

املراقبة. هذه  موضوع 

يف  سنوات  مدى  على  املراقبة  برنامج  مشلها  اليت  الشواطئ  عدد  إن 
شاطئا   146 إىل   1993 سنة  شاطئا   18 من  انتقل  حيث  مستمر  تطور 

.2013 سنة 

على  املخترب  يتوفر  الشواطئ،  مياه  جودة  مراقبة  برنامج  تنفيذ  وقصد 
للتحليل  متنقلة  وحدات  اخلصوص،  على  ضمنها،  من  فعالة،  وسائل 
كان  كيفما  الشواطئ  مجيع  مستوى  يف  امليدان  يف  العمل  من  متكنه 

اجلغرايف. موقعها 

االستحمام مياه  جودة  لرصد  السنوي  الربنامج  موضوع  الشواطئ  عدد  تطور 



مراقبة10 تنظيم 
جودة مياه االستحمام

العمومي  املخترب  طرف  من  تفعيلها  ويتم  والبيئة،  واملاء  واملعادن  والطاقة  والنقل،  التجهيز  وزارتي  من  كل  الشواطئ  مياه  جودة  مراقبة  على  تسهر 
والتلوث«. للبيئة  واألحباث  الدراسات  »مركز  عرب  والدراسات  للتجارب 



13

20
13

-2
01

ين 2
وط

ر  ال
تقري

ال

برنامج  تنفيذ  منهجية 
مراقبة جودة مياه الشواطئ )املعيار الوطين(

مت وضع أربعة تصنيفات ملياه االستحمام، وهي :

مطابقة  غري   »D«و  »C« الصنف  ضمن  املصنفة  االستحمام  مياه 
املعمول هبا. للمعايري 

للمعايري  مطابقة   »B«و  »A« الصنف  ضمن  املصنفة  االستحمام  مياه 
املعمول هبا.

مياه من النوع اجليد
80 % 

العينات  حتليل  نتائج  من  األقل  على 
جبراثيم  اخلاصة  املفحوصة 
أو  القولونية  اإلشريكية 
أن  جيب  الربازية  القولونيات 
التوجيهية  املعايري  من  أقل  تكون 

)100/100  مل( أو تساويها.
95 % 

العينات  حتليل  نتائج  من  األقل  على 
جبراثيم  اخلاصة  املفحوصة 
أو  القولونية  اإلشريكية 
أن  جيب  الربازية  القولونيات 
اإللزامية  املعايري  من  أقل  تكون 

)2000/100  مل( أو تساويها.
90 % 

العينات  حتليل  نتائج  من  األقل  على 
جبراثيم  اخلاصة  املفحوصة 
املكونات اهلنقودية الربازية جيب 
أن تكون أقل من املعايري التوجيهية 

)100/100  مل( أو تساويها.

مياه ذات جودة مقبولة
 

ضمن  االستحمام  مياه  تصنف 
املعايري  حتققت  إذا  الصنف  هذا 
مل(   2000/100( اإللزامية 
اإلشريكية  جلراثيم  بالنسبة 
 %  95 يف  الربازية  القولونية 
أما  املفحوصية.  العينات  من 
بعني  تؤخذ  فال  التوجيهية  املعايري 

االعتبار.

مياه من نوع رديء
أن  التحاليل  نتائج  تبني من خالل  إذا 
عينة واحدة من أصل ثالث عينات 
اإللزامية  للمعايري  مطابقة  غري 
بالنسبة  مل(   2000/100(
اإلشريكية  للجراثيم 
الربازية،  أوالقولونيات  القولونية 
ضمن  املياه  هذه  تصنيف  يتم 
النوع  من  أي   »D« الصنف 
مياه  صنفت  إذا  الرديء. 
خالل  معينة  حملطة  االستحمام 
الصنف  ضمن  متتاليتني  سنتني 
هبا  االستحمام  منع  جيب   »D«
يف  ملموس  حتسن  لوحظ  إذا  إال 

مياهها. جودة 

مياه ملوثة مؤقتا
نسبة  ترتاوح  الصنف،  هذا  يف 
للمعايري  املطابقة  غري  العينات 
مل(   2000/100( اإللزامية 
اإلشريكية  جلراثيم  بالنسبة 
و%33,3   5 بني  ما  الربازية  القولونية 
املفحوصة.  العينات  جمموع  من 
التدخل  يستوجب  الذي  الشيء 
الفورية  التدابري  الختاذ  السريع 
وللتذكري،  جودهتا.  من  للرفع 
يف  عينة   20 من  أقل  أخذ  مت  إذا 
مطابقة  عدم  فإن  احملطة،  نفس 
اإللزامية  للمعايري  واحدة  عينة 
اخلاصة  مل(،   2000/100(
القولونية  اإلشريكية  جبراثيم 
كاف  الربازية،  القولونيات  أو 
ضمن  احملطة  هذا  مياه  لتصنيف 

.»C« الصنف

AD C
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برنامج  تنفيذ  منهجية 
مراقبة جودة مياه الشواطئ )املعيار الوطين(

أخذ  ومت   ،2013 مارس  خالل  مرجعية  محلة  مع   2012 شتنرب  شهر  إىل  ماي  شهر  من  ملراقبة  الربنامج  هذا  يشملها  اليت  الشواطئ  مياه  خضعت 
االصطياف. موسم  خالل  شهرية  نصف  بوترية  العينات 

وجودها  احملتمل  التلوث  وخماطر  احلافة(،  شكل  )التضاريس،  املكان  وطبيعة  الشاطئ،  على  اإلقبال  أمهية  حسب  املراقبة  حمطات  اختيار  مت 
إخل..(. العادمة،  املياه  )صرف 

»اإلشريكية  الربازية  )العصيات  امليكروبيولوجية  املؤشرات  عن  البحث  للمراقبة  اخلاضعة  بالشواطئ  االستحمام  مياه  جودة  تقييم  وهمَّ 
األوروبي            املعيار  يطابق  الذي   )NM 03.7.200( اجملال  هذا  يف  الوطين  للمعيار  طبقا  وذلك  الربازية(،  العنقودية  واملكورات  القولونية« 

االستحمام. مياه  جودة  مبراقبة  اخلاصة  للبيئة  املتحدة  األمم  وبرنامج  العاملية  الصحة  منظمة  وتوصيات   )CEE/160/  76(

وتفسح  العادمة  باملياه  التلوث  مستوى  على  مؤشرا  ومتثل  الربازية.  للعدوى  االستحمام  منطقة  تعرض  على  املياه  يف  اجلراثيم  هذه  وجود  ويدل 
اإلصابة. خطر  ارتفع  أكرب،  بكمية  موجودة  كانت  كلما  حيث  ممرضة،  جراثيم  بوجود  لالشتباه  اجملال 

املتعلقة  املعلومات  على  العموم  إطالع  ويتم   .)NM 03.7.200( الوطين  للمعيار  وفقا  نتيجة  كل  تفسري  يتم  االصطياف،  موسم  وخالل 
شاطئ. كل  مستوى  على  منتظمة  إخبارية  نشرة  خالل  من  للمراقبة  اخلاضعة  باملواقع  االستحمام  مياه  جبودة 

املعايري اإللزامية املعايري التوجيهية
)100 مل(

التحاليل اجلرثومية
)100 مل(

2000 100 العصيات الربازية
400 100 املكورات العنقودية الربازية
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التوصية األوروبية اجلديدة
حنو تدبري استباقي فاعل جلودة مياه االستحمام

أفضل  فهم  من  متكن  االستحمام  ملياه  البيئي  امللف  آلية  إرساء  على  املشروع  ويقوم  العمومي.  البحث  مرحلة  يف  يوجد  معيار  مشروع  إعداد  مت 
فقط  وليس  اجلودة  وتأمني  للتدبري  املالئمة  باإلجراءات  مرتبطة  هذا  املعيار  مشروع  مطابقة  وستكون  للتدبري.  إجراءات  اختاذ  قصد  للمخاطر 

والقياس. باحلساب 

على  قادرة  غري  املختصة  السلطات  كانت  إذا  ذلك،  ومع  االستحمام.  مياه  جودة  لتدبري  بيئي  ملف  إجناز  حالة  يف  املعيار  مشروع  تطبيق  ويتم 
جودة  مراقبة  أجل  من   NM 03-7-200 املعيار  تطبق  أن  عليها  يتعني  فإنه  البيئي،  امللف  إجناز  خالل  من  االستحمام  مياه  جودة  يف  التحكم 

االستحمام. مياه 

االستحمام،	  مياه  جودة  وتصنيف  مراقبة 
االستحمام،	  مياه  جودة  تدبري   
االستحمام.	  مياه  جودة  حول  مبعلومات  العموم  تزويد 

: بـــ  يتعلق  ما  يف  مقتضيات  املعيار  مشروع  وحيدد 



التوصية األوروبية اجلديدة
حنو تدبري استباقي فاعل جلودة مياه االستحمام

تقنينا   1998 سنة  منذ  العمومية  السلطات  اعتمدت  الشاطئية،  السياحة  لتطوير  مهما  مؤهال  تشكل  االستحمام  مياه  جودة  بأن  منها  اقتناعا 
الصحة  منظمة  توصيات  من  املستمد   )MN 03-7-200( مبعيار  األمر  ويتعلق  االستحمام،  مواقع  نظافة  جودة  وتقييم  مبراقبة  يتعلق 
يف  ملحوظ  بشكل  ساهم  والذي   ،1975 دجنرب  ل8   )CEE/160/76( االستحمام  مياه  جبودة  مبراقبة  املتعلقة  األوربية  والتوصية  العاملية 

الشواطئ. على  أثرها  تقييم  عن  ناهيك  التلوث  مصادر  خمتلف  تسببها  اليت  املشاكل  بكل  حيط  مل  ولكنه  اجلودة،  معدالت  حتسني 

االستحمام  مياه  جودة  تدبري  جمال  يف  جديدة  أوروبية  توصية  اعتماد  لتطويرها  واختارت  التوصية،  هذه  قصور  األوربية  الدول  أدركت  وقد 
تقدير. أبعد  على   2015 يناير  فاتح  يف  التنفيذ  حيز  ستدخل  اليت   )NDE 2006/7/CE(

 )MN 03-7-200( لالنتقال من املعيار القيام بإجراءات حتضريية  السنة املاضية، مت  اليت مت إطالقها  الدينامية  وهكذا، ويف إطار استمرارية 
املعنية.  والوزارات  البيئة  حلماية  السادس  حممد  مؤسسة  طرف  من   ،2012 سنة  خالل  فاعل  استباقي  لتدبري  معيار  إىل 

وضع 	  على  حاليا  البيئة(  قطاع  خالل  من  والبيئة  واملاء  واملعادن  الطاقة  ووزارة  والنقل،  التجهيز  )وزارة  املعنية  الوزارات  خمتلف  تعمل 
مغربي. معيار  إىل  وحتويلها   )NDE 2006/7/CE( اجلديدة  االوروبية  التوصية  لتفعيل  زمين  جدول 

اجلديدة. 	  األوروبية  التوصية  وفق  العالمة  على  احلاصلة  للشواطئ  تدرجيي  تتبع 

مع 	  مقارنة  االستحمام  مياه  جودة  ملراقبة  املغربي  املعيار  تأهيل  حول  والنقاش  للتبادل  أرضية  أيضا  شكلت  حتسيسية  ورشة  تنظيم 
اجلديدة. األوربية  التوصية 

املغربي 	  املعيار  مراجعة  قصد  اختاذها  يتعني  اليت  والتدابري  السبل  حبث  قصد  للتقييس  املغربي  املعهد  يرتأسها  اليت  التقييس  جلنة  تفعيل 
.) 2006/7/CE( اجلديدة  األوروبية  التوصية  مع  مقارنة  وتأهيله   NM 03-7-200 احلايل 

14
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البيئي ملياه االستحمام بشاطئ الصخريات امللف 
جودة مياه االستحمام بشاطئ الصخريات

وقع تطبيق التوصية األوروبية اجلديدة على جودة مياه شاطئ الصخريات

NM 03-7-200 املغربي  املعيار   :NM

)CE/7/2006( اجلديدة  األوربية  التوصية   :NDE

الوضعية اجلودة احملطة الشاطئ
NM NDE

ثابتة أ QE 1

ثابتةالصخريات أ QE 2

تراجع ب QI 3

الصخريات شاطئ 

جودهتما. على  حافظتا   2 و   1 احملطة 
كافية. غري  جودة  إىل  )ب(  التصنيف  من  تراجعت   3 احملطة  جودة 
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التوصية األوروبية اجلديدة

نوعية رديئةنوعية مقبولةنوعية جيدة                                                                    نوعية  ممتازة
                                                                              
                ≤500 (**)    ≤500 (* *)      ≤500 (*)   ≤250 (*)

                >185 (**)    ≤185 (* *)      ≤200 (*)   ≤100 (*)

جودة املياه املؤشرات 
امليكروبيولوجية

(UFC / 100 ml) اإلشريكية القولونية
            (UFC / 100 ml) املكورات املعوية

اجلرثومية املقاييس  من   95 بنسبة  مقارنة  اجلودة  قيم  عتبة   )*(
اجلرثومية املقاييس  من   90 بنسبة  مقارنة  اجلودة  قيم  )**(عتبة 

األوروبي. الصعيد  على   2015 سنة  من  ابتداء  الردئية  النوعية  ذات  بالشواطئ  االستحمام  منع  يتم  أن  املفرتض  من   : ملحوظة 

البيئي ملياه االستحمام امللف 
االستحمام. مياه  جودة  وحتسني  الصحية  املخاطر  من  الوقاية  من  ستمكن  رئيسية  أداة  االستحمام  ملياه  البيئي  امللف  يشكل 

النمط 3  النمط 2 النمط 1  احملتوى  املرحلة

x x x  توصيف منطقة
االستحمام 

معطيات حول جودة مياه  x x xالوضع احلايل
االستحمام

x x x معطيات فيزيائية
x x x  جرد ملصادر التلوث

x x 
حتديد خصائص مصادر 

التلوث  املرحلة 2: التشخيص
x  انتشار التلوث
x x x  التدابري االستباقية

املرحلة 3: تدابري التدبري
x x x  خطة العمل

x x x  التقرير املفصل وملخص
مركب 

املرحلة 4: التقرير

معايري 
عتبة اجلودة والطبقات اليت تعتمدها التوصية األوروبية اجلديدة
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: االختالالت  من  العديد  حاليا  الشراط  واد  يعرف 
املركز.	  للصخريات  العادمة  املياه  معاجلة  حملطة  العادمة  للمياه  الرئيسي  املستقبل  يشكل 
البناء(.	  طور  يف  األمطار  مياه  )جممع  ببوزنيقة  آيلند«  »إيدن  وإلقامة  به  اخلاص  التصريف  حلوض  األمطار  ملياه  الرئيسي  املستقبل  يشكل 
»أ3«.	  السيار  الطريق  عرب  املصرفة  األمطار  ملياه  العرضي  أو  املزمن  بالتلوث  مرتبطة  خماطر 
زراعي(.	  )تلوث  به  اخلاص  التصريف  حوض  حيملها  اليت  واملبيدات  والفوسفور(  )اآلزوت،  األمسدة  تسرب 

حيث: يكم  لوادي  بالنسبة  يذكر  نفسه  والشيء 
والصناعية 	  السكنية  التجمعات  وحدات  من  عدد  متوقع  مبنطقة  املعاجلة  وغري  املعاجلة  واملصانع  املنازل  تطرحة  ملا  الرئيسي  املستقبل  يشكل 

والصخريات(. وتامسنا،  زعري،  حييى  )سيدي 
من 	  بالقرب  يكم  وادي  ينقله  والذي  تامسنا،  الرباط-  املداري  الطريق  مشروع  أشغال  عن  الناتج  العرضي  أو  املزمن  بالتلوث  مرتبطة  خماطر 

األطلسي. باحمليط  مصبه 
»أ3«.	  السيار  الطريق  عرب  املصرفة  األمطار  ملياه  العرضي  أو  املزمن  بالتلوث  مرتبطة  خماطر 
زراعي(.	  )تلوث  به  اخلاص  التصريف  حوض  حيملها  اليت  واملبيدات  والفوسفور(  )اآلزوت،  األمسدة  تسرب 
به.	  اخلاص  التصريف  حلوض  األمطار  ملياه  الرئيسي  املستقبل  يشكل 

 شبكة التطهري لشاطئ الصخريات
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التلوث التطهري ومصادر 

قناة تصريف قبالة فندق »أنفيرتيت«.

قناة تصريف بوادي بوعيبة.

قناة تصريف قبالة نقطة تفريغ األمساك بالصخريات.

قناة تصريف بواد الساحب.
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الفاعل التدبري االستباقي 
وحتديد  والزماني  املكاني  األثر  لتحديد  إضرارا  األكثر  للسناريوهات  وفًقا  املطروحات  لتوزيع  الرياضية  النمذجة  إجناز  حاليا  جيري 

الشاطئ. تدبري  آليات 

خمطط بياني ملصادر التلوث مبنطقة الصخريات.
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املياه  جمموع  معاجلة  على  بالصخريات  العادمة  املياه  معاجلة  حمطة  تعمل 
الفيضانات، تشكل  الشتاء ويف حاالت  للمدينة. وخالل فصل  العادمة 
األمطار  مياه  شبكة  جتمع  نقطة  املركز،  بالصخريات  املاء  رفع  حمطة 
ضاية  اجتاه  يف  وتسيل  األمطار  ومياه  االعادمة  املياه  وتطفح  باملدينة. 

الشاطئ عرب ماسورة كبرية احلجم. ثم حنو  بوعيبة  تقود إىل واد 

األكياس  من  األعم  الغالب  يف  الشاطئ  هبذا  النفايات  وتتكون 
األمساك  تفريغ  نقطة  وخملفات  واخلشب  املقوى  والورق  البالستيكية، 

بالصخريات.

مصرف تامسنا.

مصرف سيدي حييى زعري.
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مصب هنر سوس

عن  النامجة  والنفايات  املستخدمة،  والزيوت  السائلة،  اهليدروكاربورات  وتفريغ  النفايات  طرح  عن  ناجتة  بيئية  تأثريات  البحري  الصيد  لنشاط 
اخلليج. مياه  تدهور  يف  وتساهم  البحرية  البيئة  على  تؤثر  واليت  للسفن،  النفطية  والرواسب  العادمة،  املياه  معاجلة 

 4500 سنويا  البحر  يف  يلقي  والتقليدي(  الساحلي  الصيد  البحار،  أعايل  يف  )الصيد  بأكادير  البحري  الصيد  أسطول  فإن  التقديرات،  حسب 
منها. قليلة  كمية  اسرتجاع  اليوم  حدود  إىل  يتم  املستعملة  والزيوت  النفطية  النفايات  من  طن 

إليه  تنضاف  الذي  املنزيل،  للتلوث  عرضة  إقامتها،  مدة  طيلة  مأهولة  بعضها  تظل  اليت  الرتفيهية  السفن  رسو  مكان  الرتفيهي،  امليناء  ويعد 
الفرتة  يف  حتى  يستمر  جرياهنا  ولكن  األمطار،  مياه  يصرف  أن  املفرتض  من  الذي  احلوض  يف  يصب  الذي  األنبوب  فتح  عن  النامجة  النفايات 
هذه  وتساهم  امليناء.  مرفإ  من  بالقرب  القمامة  حاويات  تطرحه  ما  وجود  إىل  يشار  كما  أسفله(.  الصورة  يف  اجلودة  )انظر  املشمسة 

للشاطئ. الشمالية  اجلهة  من  البحر  حنو   »lixiviat« العصارة  جريان  بعد  التلوث  حدة  من  الرفع  يف  املطروحات 

إىل  املياه  هذه  وتصل  سوس.  واد  حنو  اقتيادها  يتم  اليت  لعربة  إغزر  وادي  يف  املعاجلة  مياهها  دراركة  جلماعة  العادمة  املياه  معاجلة  حمطة  تطرح 
سوس. واد  فيضان  حالة  يف  اخلليج 

سوس. هنر  مصب  جنوب  البحر  يف  تامة  ملعاجلة  خاضعة  غري  عادمة  مياها  ملزار  العادمة  املياه  معاجلة  حمطة  تطرح 

الفاعل التدبري االستباقي 
آليات  وحتديد  والزماني  املكاني  األثر  حتديد  قصد  إضرارا  األكثر  للسناريوهات  وفًقا  املطروحات  لتوزيع  الرياضية  النمذجة  إجناز  حاليا  جيري 

الشاطئ. لتدبري 
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البيئي امللف 
ملياه االستحمام بشاطئ أكادير 

وقع تطبيق التوصية االوروبية اجلديدة على جودة مياه االستحمام بأكادير:

التطهري ومصادر التلوث

نقل املياه العادمة اليت جترفها فيضانات واد سوس.

: يلي  ما  يف  أكادير  شاطئ  تطال  اليت  التلوث  هتديدات  تتمثل 
العادمة للمياه  املباشر  التصريف  عمليات   من  العديد  بوجود  وامليناء(  )أنزا  ألكادير  الشمالية  املنطقة  تطهري  شبكة  تتميز 

معاجلة: دون  أنزا  شاطئ  مستوى  على   
ألنزا.	  الصناعية   العادمة  املياه 
للميناء.	  العادمة  املياه 
ألنزا.	  املنزلية  العادمة  املياه 

م 30 م 26  م 22  م 18  م 14  م 10  م 8  م 6  م 4  م 2 الشاطئ/احملطة
QE QE QE QE QE QE QS QS QS QI  التوصية االوروبية 
أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ  املعيار املغربي

أكادير
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حمطات  مستوى  على  الشواطئ  ملياه  املكروبيولوجية  اجلودة  حتدد  بيانية  خريطة  وضع  مت  لقد 
 .2013 2012 ومارس  ماي  بني  ما  للفرتة  املراقبة 

وقد مت أخذ عدد كاف من العينات على مستوى 360 حمطة مراقبة، قصد القيام بعملية التصنيف، 
مطابقة  ميكروبيولوجية  جودة  ذات   )%  97,22 بنسبة  )أي  حمطة   350 تصنيف  من  ذلك  ومكن 
يف   )٪2,78 بنسبة  )أي  حمطات   10 تصنيف  مت  بينما  االستحمام،  مياه  جبودة  اخلاصة  للمعايري 
املعايري خالل هذا املوسم. وخيضع جزء كبري من هذه احملطات  خانة احملطات غري املطابقة هلذه 
ومياه  العادمة،  املياه  وتدفق  الصحية  التجهيزات  وغياب  املصطافني  من  مرتفعة  كثافة  لتأثري 

لفيضانات. ا
مطابقة   Bو  A

وD  غري مطابقة  C

A صنف 
B صنف 
C صنف 
D صنف 

جودة مياه شواطئ اململكة

تطور جودة مياه االستحمام
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الوطنية  الشبكة 
ملراقبة جودة مياه الشواطئ

توزيع الشواطئ وحمطات املراقبة
املناطق حسب 

العينات عدد  احملطات عدد  الشواطئ عدد  ملنطقة ا
1033 95 42 املتوسطي الساحل 
2250 205 81 الشمايل  األطلسي  الساحل 
670 61 23 اجلنوبي االطلسي  الساحل 
3950 361 146 اجملموع
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حمطات 
املراقبة غري املطابقة ملعايري جودة مياه  االستحمام

املراقبة حمطة  موقع  طئ لشا ا الوالية أو  اإلقليم 
8 1200 مرت غرب م   5: على بعد  م  

املدينة طنجة 
أصيلة طنجة  عمالة 

8 800 مرت غرب م   6: على بعد  م  
8 400 مرت غرب م   7: على بعد  م  

الشاطئ 8: أقصى ميني  م  
1: وسط الشاطئ م   لة كا مر
1: وسط الشاطئ م   جبيلة

الرئيسي املدخل   :1 م   الصغرى زناتة 

الكربى البيضاء  الدار  والية 
السبع عني  نفايات  ملطرح  األيسر  اجلانب   :1 م   السبع عني  النحلة 

الرئيسي املدخل   :1 م   الربنوصي سيدي  النحلة 
السبع لعني  العادمة  املياه  ملصرف  األمين  اجلانب   :1 م   ية لشهد ا



0

ACTIONS D’AMELIORATION

                         اجلهود املبذولة للتحسني البيئي



0

                         اجلهود املبذولة للتحسني البيئي
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للبحرية  الطبيعي  املوقع  على  أكثر  احملافظة  للوكالة  التوسع  هذا  وسيتيح 
النهوض  من  ميكن  مما  فيه،  املتحكم  الرتابي  التناغم  إطار  يف  وتطويرها، 

بيئته. على  وحتافظ  املواطن  حترتم  مستدامة  حضرية  بتهيئة 

سياحي  طابع  ذات  مواقع  سبعة  إجناز  الربنامج  هذا  ويتضمن 
والعمراني  احلضري  املشهد  يف  تغيريا  حتدث  أن  شأهنا  من  وحضري، 
تصبح  ألن  تؤهلها  اليت  التحتية،  بالبنيات  وتزويدها  الكربى  للناظور 
ما  الدولية،  أو  الوطنية  السياحة  إىل  بالنسبة  سواء  كربى،  وجهة 
احملافظة  مع  املتوسطي،  للفضاء  الكربى  احملطات  منافسة  من  ميكنها 

للمنطقة. اإليكولوجية  الثروات  على 

يوم  اهلل،  نصره  السادس،  حممد  امللك  اجلاللة  صاحب  ترأس 
ببحرية  اخلاص  التهيئة  تصميم  تقديم  مراسم  بالناظور   2012/  2/03

مارشيكا.

السكان  مع  مشاورات  بعد  اعتماده  مت  الذي  اجلديد  التصميم  فهذا 
اليت  مارشيكا  حبرية  موقع  هتيئة  وكالة  مهمات  ليعزز  جاء  املعنيني 
ومع  هكتار،   200 مساحة  األصل  يف  تشمل  اختصاصاهتا  كانت 
تدخلها  جمال  توسيع  إىل  مدعوة  الوكالة  أصبحت  اجلديد  التصميم  هذا 
انصار،  بين  الناظور،  مجاعات  تغطي  هكتار،   7500 مساحة  على 

وبوعارك. أركمان، 

جاللة امللك 
يرتأس مراسم تقديم تصميم التهيئة اخلاص ببحرية مارشيكا

 141 بقيمة  استثمارات  إجنازها  تطلب  اليت  مديونة  حمطة  ومتزج 
املنشطة  األوحال  تكنولوجيا  مها  تكنولوجيتني  بني   ٬ درهم مليون 
من  األوىل  تعد  اليت  احملطة،  هذه  وستمكن  األغشية،  وتكنولوجيا 
ما  طاقتها  تبلغ  واليت   ٬ التقنية هبذه  تعمل  إفريقيا  مشال  منطقة  يف  نوعها 
مكعب  مرت   3.800 معاجلة  من  السكان  من  ألفا   40 استعمال  يعادل 
حصار  واد  محاية  يف  كذلك  وستساهم  اليوم،  يف  العادمة  املياه  من 
السيما  للمنطقة،  املائية  املوارد  محاية  جانب  إىل  املائية،  والفرشة 
الفالحية. األراضي  سقي  يف  املعاجلة  املياه  استعمال  إعادة  خالل  من 

مرفوقا  اهلل  نصره  السادس  حممد  امللك  اجلاللة  صاحب  أشرف 
اجلمهورية  رئيس  وفخامة  رشيد  موالي  األمري  امللكي  السمو  بصاحب 
جبماعة   2013 أبريل   03 األربعاء  يومه  هوالند  فرانسوا  الفرنسية، 
العادمة  املياه  تصفية  حمطة  تدشني  على  الطالب  أوالد  اجملاطية 
التكنولوجيات  تبادل  جمال  يف  رائدا  مشروعا  تعد  واليت  ملديونة، 
الوطين  امليثاق  إطار  يف  احملطة  هذه  وتندرج  البلدين  بني  واخلربات 
بوالية  التلوث  حملاربة  املديري  واملخطط  املستدامة  والتنمية  للبيئة 
املياه  لتصفية  حمطات  بإحداث  يقضي  الذي  الكربى،  البيضاء  الدار 

احمليطة.  باملراكز  العادمة 

الفرنسي  جاللة امللك والرئيس 
 يشرفان على تدشني حمطة لتصفية املياه العادمة مبديونة 
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 	 ٪  70 )مقابل   ٪  72 إىل  الصحي  الصرف  بشبكة  الربط  معدل  ارتفاع 
.)2005 يف عام 

مكعب 	  مرت  مليون   210 إىل  الصحي  الصرف  مياه  معاجلة  معدل  زيادة 
مرت  مليون   750 ب  يقدر  الذي  اإلمجايل  احلجم  من   ٪  28 أي  السنة،  يف 
بطريقة   معاجلته  متت  منه   ٪  16 حيث   ،2005 عام   ٪  8 مقابل  مكعب 

الثالثية.  التقنية 
بتقنية  	  حمطة   30 منها   )2005 سنة  حمطة   21 )مقابل  حمطة   73 إحداث 

الثالثية.  املعاجلة 
املعاجلة 	  تقنية  على  ستتوفر  بينها  من  حمطة   15 اإلنشاء  قيد  حمطة   50

لثالثية. ا

الصرف  مياه  ومعاجلة  السائل  للتطهري  الوطين  الربنامج  تنفيذ  منذ 
وترية  حتسني  بغية   2008 سنة  ومراجعته   2006 سنة  الصحي 
الصرف  مياه  استعمال  إعادة  مع  الثالثية  املعاجلة  ليشمل  تنفيذه، 
من  االنتهاء  مت  البحر،  يف  تصرف  اليت  املياه  واستعادة  املعاجلة  الصحي 
هو  الراهن  الوقت  يف  فالوضع  النهائية  مراحلها  يف  وأخرى  مشاريع  عدة 

: يلي  كما 

الوطين الربنامج 
 )PNA( للتطهري السائل ومعاجلة مياه الصرف الصحي 

الدار 	  خريبكة،  إفران،  من  كل  يف  اإلنشاء  قيد  مراقبة  مطارح   5
وطاطا. آسفي  البيضاء، 

مراقبا.	  غري  مطرحا   23 تأهيل  إعادة 
التأهيل.	  إعادة  طريق  يف  مراقبا  غري  مطرحا   85
مدن 	  من  لكل  النفايات  لتدبري  مديرية  خمططات  إعداد5  حاليا  مت   

خمططا   64 أن  حني  يف  مالل  وبين  بوجدور  السمارة،  الداخلة،  تطوان، 
اإلعداد. طور  يف  آخرا  مديريا 

للنفايات  الوطين  الربنامج  فإن  تنفيذه  ملخطط  ووفقا  انطالقه،  فمنذ 
التالية: املشاريع  إنشاء  يف  ساهم  قد   )PNDM( واملماثلة  املنزلية 

 	.2008 قبل عام   ٪ 44 مقابل   ٪ 79 إىل  املهين  التجميع  ارتفاع معدل 
 	  1.690.000 إىل  لتصل  مراقبة  مطارح  يف  النفايات  مجع  معدل  ارتفاع 

قبل   ٪  10 مقابل  املنتجة،  املنزلية  النفايات  من   ٪  32 أي  السنة،  يف  طن 
.2008 عام 

فاس،  	   : من  كل  على  موزعة   ،14 هو  املراقبة  للمطارح  احلايل  العدد 
احلسيمة،   كلميم،  فكيك،  بركان،  الرباط،  الصويرة،  اجلديدة،  وجدة، 

واحملمدية. العيون  الداخلة،  الناظور،  أكادير، 

الوطين الربنامج 
 )PNDM( املنزلية واملماثلة للنفايات 
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على   2013/04/20 السبت  يومه  اهلل  نصره  الكريم  العاهل  أشرف 
آلسفي السائل  التطهري  مشروع  من  الثاني  الشطر  انطالقة  إعطاء 

وتعميم  احلالية  الشبكة  تأهيل  يروم  والذي  درهم(،  مليون   497(
باملدينة. الربط  نسبة  وحتسني  السائل  التطهري  شبكة 

امتدادا  يعترب  الذي  املشروع،  هذا  من  الثاني  الشطر  يروم  كما 
قدره  مايل  غالف  له  رصد  والذي   )2013-2010( األول  للشطر 

الثاني  الشطر  انطالقة 
من مشروع التطهري السائل ملدينة آسفي

هتيئات  إعداد  يف  الشروع  جرى  املشاريع،  هذه  مع  وباملوازاة 
السياحية  اإلقامات  ستضم  اليت  البحرين«،  »مدينة  إلجناز  أخرى 
من  املدينة  حلماية  جارية  أشغاال  هناك  أن  كما  اإليكولوجية. 

احلضرية. التهيئة  إعادة  أشغال  وخمتلف  الفيضانات 

الكربى  باألشغال  القيام  اليوم،  حتى  جرى،  أنه  إىل  اإلشارة  جتدر 
تعزيز  مت  حيث  واإليكولوجي  البيئي  حميطها  ومحاية  البحرية  لتنقية 
وكذا  الكربى،  بالناظور  للتطهري  جديدة  حمطة  بإجناز  األشغال  هذه 

املراقب. املطرح 

جديد  حبري  ممر  تشييد  خالل  من  البحرية  املنافذ  تدعيم  جرى  كما 
وتأهيل  جتديد  يف  املسامهة  مع  بالبحرية٬  املالحة  حتسني  من  مكن 

الفضاء. هلذا  البحرية  الثروات  تكوين  إعادة  أتاح  ما  وهو  املياه، 

بشبكة  الربط  بعد  يشملها  مل  اليت  األحياء  جتهيز  درهم،  مليون    250
ومكافحة  باملدينة٬  العمراني  التوسع  مناطق  وكذا  السائل  التطهري 
استعمال  إعادة  طريق  عن  املائية  املوارد  على  واحلفاظ  الفيضانات 
العادمة  املياه  ملعاجلة  حمطة  إجناز  الشطر  هذا  ويشمل  املعاجلة.  املياه 
وقنوات  للضخ  وحمطة  نسمة،  ألف   316 استعمال  يعادل  ما  طاقتها  تبلغ 

والتجميع. للتصريف 
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قانون  مشروع  على   2012/12/14 اجلمعة  يوم  احلكومة  جملس  صادق 
املستدامة. والتنمية  للبيئة  وطين  ميثاق  مبثابة   ،12-99 رقم  إطار 

تنزيل  سياق  يف  إعداده  جيري  إطار  قانون  أول  يعد  الذي  املشروع  هذا 
حتدد  إطار  قوانني  على  ينص  الذي  اجلديد،  الدستور  من   71 الفصل 
والثقافية  واالجتماعية  االقتصادية  امليادين  يف  للدولة  العامة  السياسة 
والتنمية  للبيئة  الوطين  امليثاق  بلورة  إىل  باألساس  يرمي  والبيئية 
على  القانوني  السند  إضفاء  شأنه  من  قانوني  نص  إطار  يف  املستدامة 

القانونية  املنجزات 

للبيئة والتنمية املستدامة قانون إطار مبثابة ميثاق وطين 
والتنمية  بالبيئة  املرتبطة  والواجبات  احلقوق  حيدد  أنه  كما  مضامينه٬ 
ويلزم  البيئية٬  واألنظمة  للموارد  القانونية  احلماية  ويعزز  املستدامة، 
وحيدد  املستدامة٬  للتنمية  الوطنية  االسرتاتيجية  بإعداد  احلكومة 
احرتامها  األطراف  مجيع  على  ينبغي  اليت  وااللتزامات  املسؤوليات 
العمومية،  واملقاوالت  املؤسسات  الرتابية،  اجلماعات  )الدولة، 

واملواطنني(. املدني  اجملتمع  مجعيات  اخلاص،  القطاع 

للبيئة  الوطين  امليثاق  أهداف  مع  متاما  يتماشى  الذي  القانون  هذا 
للساحل  املندمج  للتدبري  األساسية  املبادئ  يضع  املستدامة،  والتنمية 
املصاحل،  خمتلف  مراعاة  مع  الشامل  التدبري  على  تنطوي  عملية  بوصفها 
القرارات  مجيع  يف  البيئي  الشق  إدماج  اخلصوص  وجه  على  ذلك  يف  مبا 

اليت هتم هذا اجملال اهلش.

مراجعته  متت  قد  بالساحل  املتعلق   12-81 رقم  قانون  مشروع  إن 
املنعقد  احلكومة  جملس  يف  عليه  املصادقة  ومتت  مؤخرا،  وتنقيحه 
احلكومة  تنوي  اليت  القوانني  ضمن  هو  القانون  هذا   .2013 مايو   16 يوم 

.»2016-2012« اخلماسي  التشريعي  برناجمها  إطار  يف  عرضها 

مشروع قانون رقم 81-12 املتعلق بالساحل

عقاريا  وعاء  جلعله  البحري  العمومي  امللك  وتدبري  إدارة  هبدف حتسني 
وإكراهات  املشاريع  طبيعة  بني  يوازي  مبنطق  املشاريع  الستقبال 
والنقل  التجهيز  وزارة  باشرت  اهلش،  اجملال  هذا  على  احملافظة 
يف  غايتها  البحري  العمومي  امللك  وتدبري  العقاري  التشخيص  دراسة 

تكتنفه. اليت  الضعف  نقاط  وتاليف  قوته  معامل  إرساء  ذلك 

دراسة
البحري العمومي  للملك  العقاري واإلداري  التشخيص 

امللك  بوضعية  اإلحاطة  املمكن  من  أصبح  التشخيص  هذا  بفضل 
اختالف  وعلى  املغربية  السواحل  امتداد  على  البحري  العمومي 
امللك  هذا  لتثمني  أرضية  التشخيص  هذا  يشكل  كما  تدبريه.  طرق 
حكاماتية  اسرتاتيجية  ضمن  عليه  واحملافظة  البحري  العمومي 

واالجتماعية.  واالقتصادية  البيئية  خصائصه  فيها  تراعى 
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مدرجة  رطبة  منطقة  الزرقاء  باملرجة  املعروفة  بوسلهام  موالي  حبرية 
نشاطا  تؤوي  رامسار،  الرطبة  للمناطق  الدولية  االتفاقية  إطار  يف 

معترب. سياحي  موقع  ذلك  فوق  وهي  التقليدي  الصيد  جمال  يف  مهما 

دراسة
فتح ممر مائي على البحر مشال حبرية موالي بوسلهام

مائي  ممر  فتح  بغرض  تقنية  دراسة  والنقل  التجهيز  وزارة  باشرت  وقد 
لتجديد  البحر  مع  املائي  التبادل  حتسني  هبدف  وذلك  البحرية،  مشال 
ظروف  حتسني  من  ذلك  وسيمكن  اختناقها،  من  واحلد  البحرية  ماء 

باملنطقة. العاملني  الصيادين  لفائدة  املالحة 

يف  مبا  شواطئنا،  على  واسعا  انتشارا  تلقى  املائية  الرياضات  زالت  ال 
أن  منظمة  تكن  مل  إن  األنشطة  هذه  شأن  ومن  املاء.  على  التزجل  ذلك 
وزارة  فتئت  ما  لذلك  املصطافني،  سالمة  على  حقيقيا  خطرا  تسبب 
خالل  من  األنشطة  هذه  ممارسة  لدعم  اجلهود  تبذل  والنقل  التجهيز 

البحري. التشوير  بأنظمة  الشواطئ  جتهيز 

ظروف السالمة 
الشواطئ على 

شاطئا،   53 العملية  هبذه  املعينة  الشواطئ  عدد  يبلغ  املوسم  هذا 
مرة. ألول  جتهز  جديدة  شواطئ   4 بزيادة 

للراحة  جذابة  سياحية  فضاءات  ببالدنا  الشواطئ  متثل 
الساحلية  للجماعات  األمهية  بالغ  اقتصاديا  ورصيدا  واالستحمام، 

عموما. السياحة  تطور  يف  حمددا  وعنصرا 

الشواطئ  بتدبري  املهتمة  األطراف  كل  عمل  اندماج  بضرورة  منها  وعيا 

خمططات
 استغالل وتدبري الشواطئ

للشواطئ  الوطنية  اللجنة  لتوصيات  تنفيذا  وموحدة،  شاملة  رؤية  يف 
خمططات  إلجناز  ثانية  محلة  والنقل  التجهيز  وزارة  باشرت  النظيفة، 
الناظور  مبدن  آخر  شاطئا  عشر  لثالثة  الشواطئ  وتدبري  استغالل 

والداخلة. وتزنيت  وتطوان  واجلديدة 
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37
لالستحمام نصائح 

: التالية  التعليمات  احرتام  جيب  بالشاطئ،  واالستمتاع  الصحة  على  للحفاظ 

.»B«و  »A« فئة  من  للمعايري  واملطابقة  النقية  الشواطئ  على  الرتدد  يفضل 

.»D«و »C« فئة امللوثة من  الشواطئ  تفادي االستحمام يف 

الشاطئ. على  االستقرار  قبل  الرمال،  نظافة  االعتبار  بعني  األخذ 

تفادي االستحمام يف حاالت جروح أو أمراض.

الصحية. التحتية  بالبنيات  اجملهزة  الشواطئ  تفضيل 

االستحمام. وبعد  قبل  املائية  الرشاشات  استعمال 

املكان. نظافة  على  احلفاظ 

املناشف. استعمال  وضرورة  الرمل  على  املباشر  التمدد  تفادي 

الشاطئ. إىل  األليفة  احليوانات  اصطحاب  تفادي 

والسالمة. والنظافة  الصحة  قواعد  احرتام 

عدم رمي األزبال يف املاء أو على الشاطئ.

الشمس. ألشعة  املطول  التعرض  تفادي 

بالسباحة. املتعلقة  باملخاطر  األطفال  وحتسيس  إخبار 

املائية. الرتفيہ  آالت  استخدام  عند  السالمة  قواعد  احرتام 
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39 ت صيا تو
سجله  الذي  الرتاجع  مع  مقارنة  الطبيعي  مستواه  إىل  عودة  السنة  هذه  خالل  اجلودة  ملعايري  املطابقة  معدل  عرف 

الفيضانات. بسبب  املنصرمة  السنة  خالل 

تنتج  اليت  التلوث  مصادر  يف  والتحكم  املراقبة  يتعني  املطابقة،  من  املستوى  هذا  على  اإلبقاء  قصد 
الفيضانات.  عن 

تدبري  على  واملشرفني  واجلماعات  املائية  األحواض  وكاالت  فيهم  مبا  املتدخلني  خمتلف  بني  التنسيق 
العادمة. املياه  عن  النامجة  التلوث  مصادر  على  للقضاء  ضروري  أمر  والصلب  السائل  التطهري  قطاع 

للتطهري. وطين  مبخطط  الساحل  على  املطلة  احمللية  اجلماعات  تزويد 

العادمة. املياه  إستعمال  إعادة  على  التشجيع 

الشواطئ. مجيع  على  البيئية  التوعية  برامج  تعميم 

مت  ما  غرار  على  اجلمعيات  مع  بتنسيق  الصيفية  الفرتة  خارج  حتى  الشواطئ  رمال  تنظيف  على  العمل 
والناظور. الذئاب  عني  شاطئي  مستوى  على  به  القيام 

الشواطئ. مستوى  على  بالنظافة  املتعلقة  التحتية  البنيات  تعزيز 

البلدية. الشواطئ  على  الضغط  لتخفيف  العمومي  النقل  وسائل  تعزيز 

20
13

-2
01

ين 2
وط

ر  ال
تقري

ال






