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خاصيات الساحل المغربي
يتوفــر املغــرب علــى واجهتــن بحريتــن علــى امتــداد يناهــز
 3 500كلــم ،مــن الســعيدية علــى الواجهــة املتوســطية شــرقا الــى
الكويــرة علــى احمليــط األطلســي جنــوب البــاد .فهــو تــراث بيئــي
غنــي ومتنــوع تتجســد فيــه مختلــف املكونــات البيولوجيــة
كالنباتــات واحليوانــات التــي تتخــذ مــن املواقــع الطبيعيــة مــأوا لهــا،
والتــي متتــاز مبناظــر طبيعيــة خالبــة .إن األهميــة البيئيــة لبعــض
البحيــرات التــي تقــع علــى مصبــات األنهــار مثــل نهــر ملويــة علــى
البحــر األبيــض املتوســط جتعــل مــن هــذه املواقــع مــأوى ال مثيــل لــه
لعدة أنواع من احليوانات والطيور املهاجرة.
يعتبــر الســاحل املغربــي منطقــة جغرافيــة حساســة ومعقــدة بشــكل
خــاص حيــث يتعــرض لضغــوط متعــددة ومتناميــة .وبالتالــي فــان
ظاهــرة التمركــز الســاحلي جتعــل املناطــق الســاحلية حتــت ضغوطــات
بيئيــة متنوعــة تتجلــى فــي التعميــر املتواصــل والتركيــز املتزايــد
للنســيج الصناعــي و فقــدان األراضــي الزراعيــة والقضــاء علــى
الكثبان الرملية وتلوث املجال البيئي.
حاليــا ،جنــد علــى الشــريط الســاحلي أهــم مــدن اململكــة (الــدار
البيضــاء ،الربــاط ،ســا ،طنجــة ،تطــوان ،العرائــش ،القنيطــرة،
احملمديــة ،اجلديــدة ،أســفي ،أكاديــر ،العيــون) .لقــد عــرف معــدل
احلواضــر فــي املناطــق الســاحلية ارتفاعــا مــن  %8بدايــة القــرن املاضي
الــى مــا يقــرب  %60عــام  %69( 2010علــى مســتوى احمليــط
األطلسي و %49على مستوى البحر االبيض املتوسط).

زيــادة علــى ذلــك ،يعتبــر الســاحل مجــاال ذي جاذبيــة ،للمنعشــن
الســياحيني ،لهــذا تتمركــز أكبــر املنشــآت الســياحية علــى الســواحل
حتــى أصبحــت الســياحة الشــاطئية تشــكل أهميــة كبيــرة،
واتســعت رقعــة املشــاريع لتشــمل مخططــات التنميــة الســياحية
بإنشــاء ســتة منتجعــات ســاحلية تنتشــر اســتراتيجيا فــي جميــع
أنحــاء الســاحل املغربــي :الســعيدية فــي البحــر األبيــض املتوســط
وليكســوس بالقــرب مــن العرائــش واحلوزيــة بالقــرب مــن اجلديــدة
وموغــادور بالقــرب مــن الصويــرة وتاغــازوت بالقــرب مــن أكاديــر
وأخيــرا الشــاطئ األبيــض .هــذه احملطــات الســياحية تتواجــد فــي
مواقع ذات طبيعة تراثية رائعة ،وبعيدة عن املراكز احلضرية.
يضــم الشــريط الســاحلي غالبيــة األنشــطة الصناعيــة واإلقتصاديــة
ذات اإلمتــداد الواســع كاألنشــطة الصناعيــة الكبــرى األكثــر تلويثــا
(التكريــر والفوســفاط) والتــي تتواجــد باملوانــئ وباملناطــق املجــاورة
للمــدن مثــل الــدار البيضــاء والقنيطــرة واحملمديــة واجلديــدة وأســفي.
وتنتشــر املكونــات األخــرى للنســيج الصناعــي فــي املجــال احلضــري،
وعــادة مــا تكــون وحــدات غيــر مجهــزة بشــكل كامــل تقــذف نفاياتها
السائلة مباشرة في شبكة الصرف الصحي دون معاجلة مسبقة.
تعتبــر املناطــق الســاحلية مجــاال طبيعيــا ،لبنــاء املوانــئ وممارســة
جميــع األنشــطة البحريــة ،مبــا فــي ذلــك حركــة النقــل البحــري
(ناقــات البتــرول واملــواد الكيميائيــة) .اجلديــر بالذكــر أن أيــة
حادثــة إيكولوجيــة تســببها هــذه احلركــة البحريــة يكــون لهــا وقــع
كارثــي علــى التــوازن البيولوجــي للمنطقــة .كمــا تخضــع رمالهــا
لالستغالل غير املشروع في مجال البناء.
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مواعيد الساحل المستدام

منــذ ســنة  ،2001تســاهم مؤسســة محمــد الســادس حلمايــة البيئــة،
حتــت رئاســة رئيســتها صاحبــة الســمو امللكــي األميــرة لــا حســناء،
علــى تقليــص آثــار املشــاكل املتجليــة علــى مســتوى الســاحل
املغربــي .عمــل جتســد ،خــال أزيــد مــن  16ســنة ،مــن خــال
مبــادرات عديــدة مــن قبيــل «شــواطئ نظيفــة» وإدخــال العالمــة
الدوليــة «اللــواء األزرق» وإطــاق جوائــز لــا حســناء للســاحل
املســتدام ،فضــا عــن اتخــاذ عــدة إجــراءات فــي مجــال التحســيس
والتربيــة علــى التنميــة املســتدامة علــى مســتوى الفضــاءات احملميــة
واملواقــع املصنفــة مثــل بحيــرة مارتشــيكا وخليــج وادي الذهــب
ومحمية احمليط احليوي البيقاري للمتوسط.
فــي هــذا اإلطــار ،أطلقــت املؤسســة النســخة الثالثــة لـــ «جوائــز لــا
حســناء للســاحل املســتدام» التــي يكمــن الهــدف مــن خاللهــا فــي
االعتــراف بأفضــل املبــادرات واملشــاريع املبتكرة ودعمهــا ومكافأتها،
خاصة تلك التي تعمل على احلفاظ وحماية وتثمني الساحل.
وقــد جــاءت هــذه اجلوائــز أساســا إلبــراز خاصيــات ومواصفــات
الســاحل املغربــي مــن خــال املبــادرات املعتمــدة مــن طــرف مختلــف
األطراف املعنية واملندرجة في إحدى الفئات التالية:
• جائزة «برنامج شواطئ نظيفة»؛
• جائزة «التقاسم وإطار العيش»؛
• جائزة «حماية وتثمني الثرات الطبيعي»؛
• جائزة «التربية والشباب»؛
• جائزة «املسؤولية االجتماعية والبيئية للمنظمات».

ووعيــا منهــا بالــدور الهــام الــذي ميكــن للجماعــات الترابيــة القيــام بــه
فــي عمليــات تدبيــر وتثمــن الســاحل املغربــي وكذلــك بأهميــة
إخبــار وتكويــن مواردهــا البشــرية فــي مجــال إعــداد وتدبيــر
املشــاريع ،أطلقــت املؤسســة ،بتعــاون مــع املديرية العامــة للجماعات
احملليــة (وزارة الداخليــة) النســخة األولــى لـــ «مواعيــد الســاحل
املســتدام» .هــذا املفهــوم املتعلــق بتقويــة القــدرات يتمثــل فــي
مواكبــة اجلماعــات فــي تنــاول ،بشــكل أفضــل ،قضايــا الســاحل
التــي تواجههــا وذلــك عبــر املبــادرات واملشــاريع املبتكــرة التــي يتــم
إعدادها وتدبيرها بطريقة مهنية.
هــذه املنهجيــة مكنــت إلــى جانــب عوامــل أخــرى ،مــن حتديــد
وإنشــاء مشــاريع ومبــادرات لفائــدة الســاحل ،ميكــن تثمينهــا
ومواكبتهــا عبــر مشــاركتها فــي جوائــز لــا حســناء للســاحل
املستدام.
وقــد اســتفاذ مــن هــذه املبــادرة  55من املســؤولني واألطــر باجلماعات
وهــم مضمــون
احملليــة املكلفــن بتدبيــر الشــواطئ والســاحلّ .
التكوينــات بــاألوراش التفاعليــة حتســيس املشــاركني واملشــاركات
حــول رهانــات التنميــة املســتدامة بالســاحل ،وتقــدمي املبــادرات
املبتكــرة فــي هــذا الشــأن والتمريــن العملــي لإلطــار املنطقــي بالنســبة
إلعداد وتنفيذ مبادرات لفائدة ساحل مستدام.
وفــي نفــس اإلطــار ،مت تنظيــم أزيــد مــن  12ورشــة لفائــدة اجلامعــات
واملجتمــع املدنــي املســتهدفني مــن أجــل رفــع درجــة الوعــي لديهــم
برهانــات التنميــة املســتدامة بالســاحل وحتفيــز إطــاق مشــاريع
تساعد على الترشح جلوائز لال حسناء للساحل املستدام.
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تنظيم حمالت رصد جودة مياه االستحمام
يســهر املختبــر الوطنــي للدراســات ورصــد التلــوث التابــع لكتابــة
الدولــة املكلفــة بالتنميــة املســتدامة علــى رصــد جــودة ميــاه
الشــواطئ .ويتــم تفعيلــه مــن طــرف املختبــر العمومــي للتجــارب
والدراسات عبر مركز الدراسات واالبحاث للبيئة والتلوث.
وهكــذا ،شــمل هــذا الرصــد  165شــاطئا موزعــة علــى  9جهــات
ساحلية.

إن عــدد الشــواطئ التــي شــملها برنامــج الرصــد علــى مــدى
ســنوات فــي تطــور مســتمر حيــث انتقــل مــن  79شــاطئا ســنة
 2002الى  165شاطئا سنة .2018
وقصــد تنفيــد برنامــج رصــد جــودة ميــاه الشــواطئ ،يتوفــر املختبــر
علــى وســائل فعالــة ،مــن ضمنهــا علــى اخلصــوص ،وحــدات متنقلــة
للتحليــل متكنــه مــن العمــل ميدانيــا علــى مســتوى جميــع الشــواطئ
كيفما كان موقعها اجلغرافي.

تطور عدد الشواطئ موضوع البرنامج السنوي لرصد جودة مياه االستحمام
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المعايير المتعلقة بجودة مياه االستحمام
خضعــت ميــاه الشــواطئ التــي يشــملها هــذا البرنامــج للرصــد مــن
شــهر مــاي إلــى شــهر شــتنبر  ،2017مــع حملــة مرجعيــة خــال شــهر
مــارس  2018ومت أخــذ العينــات بوتيــرة نصــف شــهرية خــال موســم
االصطياف.
مت اختيــار محطــات الرصــد حســب أهميــة االقبــال علــى الشــاطئ،
وطبيعــة املــكان (التضاريــس ،شــكل احلافــة) ،ومخاطــر التلــوث
احملتمل وجودها (صرف املياه العادمة ،إلخ.).

اقتناعــا منهــا بــأن جــودة ميــاه االســتحمام هــي رصيــد هــام لتطويــر
الســياحة الســاحلية ،تبنــت الســلطات العموميــة مؤخــرا معيــارا
يتعلق برصد وتقييم جودة مياه االستحمام بالشواطئ املغربية.
يعتمــد تصنيــف جــودة ميــاه الشــواطئ فــي هــذا التقريــر علــى املعيــار
القدمي في انتظار تعميم املعيار اجلديد على كل الشواطئ.
نظــراً لتوصيــات املؤسســة الدوليــة للتربيــة على البيئــة ( ،)FEEالراعية
لشــارة «اللــواء األزرق» ،فــإن تقييــم جــودة ميــاه الشــواطئ املرشــحة
يتم حسب املعيار املغربي اجلديد .NM 03.7.199

المعيار المغربي NM 03.7.200
تقييــم جــودة ميــاه االســتحمام بالشــواطئ اخلاضعــة للرصــد ترتكــز
علــى البحــث عــن املؤشــرات امليكروبيولوجيــة (العصيــات البرازيــة
«اإلشــريكية القولونيــة» واملكــورات العنقوديــة البرازيــة) ،وذلــك
طبقــا للمعيــار الوطنــي فــي هــذا املجــال ( )NM 03.7.200الــذي
يطابــق املعيــار األوروبــي ( )CEE/76/160وتوصيــات منظمــة الصحة
العامليــة وبرنامــج األمم املتحــدة للبيئــة ذات الصلــة برصــد جــودة ميــاه
االستحمام.
ويــدل وجــود هــذه اجلراثيــم فــي امليــاه علــى تعــرض منطقــة
االســتحمام لتلــوث بــرازي  ،حيــث متثــل مؤشــرا ملســتوى التلــوث
بامليــاه العادمــة وتفســح املجــال لالشــتباه بوجــود جراثيــم مســببة
لالمــراض ،حيــث كلمــا كانــت موجــودة بكميــة أكبــر ،ارتفــع خطــر
اإلصابة.

وخــال موســم االصطيــاف ،يتــم تفســير كل نتيجــة وفقــا للمعيــار
الوطنــي ( )NM 03.7.200ويتــم اطــاع العمــوم علــى املعلومــات
املتعلقــة بوجــود ميــاه االســتحمام باملواقــع اخلاضعــة للرصــد مــن
خالل نشرة إخبارية منتظمة على مستوى كل شاطئ.
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رصد جودة مياه االستحمام
لشواطئ المملكة

مت وضع أربعة تصنيفات ملياه االستحمام ،وهي :

مياه من النوع الجيد
• %80علــى األقــل مــن نتائــج حتليــل العينــات املفحوصــة اخلاصــة بجراثيــم اإلشــريكية القولونيــة أو القولونيــات البرازيــة يجــب أن
تكــون أقــل مــن املعاييــر التوجيهيــة ( 100/100مــل) أو تســاويها.
• %95علــى األقــل مــن نتائــج حتليــل العينــات املفحوصــة اخلاصــة بجراثيــم اإلشــريكية القولونيــة أو القولونيــات البرازيــة يجــب أن
تكــون أقــل مــن املعاييــر اإللزاميــة ( 2000/100مــل) أو تســاويها.
• %90عــل األقــل مــن نتائــج حتليــل العينــات املفحوصــة اخلاصــة بجراثيــم املكــورات العنقوديــة البرازيــة يجــب أن تكــون أقــل مــن
املعاييــر التوجيهيــة ( 100/100مــل) أو تســاويها.

مياه ذات جودة مقبولة
تصــف ميــاه االســتحمام ضمــن هــذا الصنــف إذا حتققــت املعاييــر اإللزاميــة ( 2000/100مــل) بالنســبة جلراثيــم اإلشــريكية
القولونيــة أو القولونيــات البرازيــة فــي  %95مــن العينــات املفحوصــة .أمــا املعاييــر التوجيهيــة فــا تؤخــذ بعــن االعتبــار.
مياه االستحمام المصنفة ضمن الصنف « »Aو « »Bمطابقة للمعايير المعمول بها.

مياه ملوثة مؤقتا
فــي هــذا الصنــف ،تتــراوح نســبة العينــات غيــر املطابقــة للمعاييــر اإللزاميــة ( 2000/100مــل) بالنســبة جلراثيــم اإلشــريكية
القولونيــة أو القولونيــات البرازيــة مــا بــن  5و %33,3مــن مجمــوع العينــات املفحوصــة .الشــيء الــذي يســتوجب التدخــل الســريع
التخــاذ التدابيــر الفوريــة للرفــع مــن جودتهــا .وللتذكيــر ،إذا مت أخــذ أقــل مــن  20عينــة فــي نفــس احملطــة ،فــإن عــدم مطابقــة عينــة
واحــدة للمعاييــر اإللزاميــة ( 2000/100مــل) ،اخلاصــة بجراثيــم اإلشــريكية القولونيــة البرازيــة ،كاف لتصنيــف ميــاه هــذه احملطــة
ضمــن الصنــف «.»C

مياه من نوع رديء
إذا تبــن مــن خــال نتائــج التحاليــل أن عينــة واحــدة مــن أصــل ثــاث عينــات غيــر مطابقــة للمعاييــر اإللزاميــة ( 2000/100مــل)
بالنســبة للجراثيــم اإلشــريكية القولونيــة أو القولونيــات البرازيــة ،يتــم تصنيــف هــذه امليــاه فــي الصنــف « »Dأي مــن النــوع الــرديء.
إذا صنفــت ميــاه االســتحمام حملطــة معينــة خــال ســنتني متتاليتــن ضمــن الصنــف « ،»Dيجــب منــع االســتحمام بهــا إال إذا لوحــظ
حتســن ملمــوس فــي جــودة مياههــا.
مياه االستحمام المصنفة ضمن الصنف « »Cو « »Dغير مطابقة للمعايير المعمول بها.
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يرتكــز املعيــار املغربــي  NM 03.7.199علــى إرســاء آليــة التدبيــر
اإلســتباقي مليــاه اإلســتحمام الــذي يعتمــد فــي تصنيفهــا علــى
املؤشــرات املكروبيولوجيــة (العصيــات البرازيــة «االشــريكية
القولونيــة» واملكــورات العنقوديــة البرازيــة) خــال األربــع ســنوات
األخيــرة ،وكذلــك علــى امللــف البيئــي الــذي يســاعد علــى اتخــاذ
القــرار ويســمح بتعزيــز التدابيــر املتخــذة مــن طــرف مســيري
الشواطئ لفائدة املصطافني.
ويحدد املعيار مقتضيات فيما يتعلق بـ:
• رصد وتصنيف جودة مياه االستحمام.

• تدبير جودة مياه االستحمام.
• تزويد العموم مبعلومات حول جودة مياه االستحمام.

> تقييم جودة مياه اإلستحمام:
يعتمد التصنيف على حساب نسب احتمال  P95و: P90

•  :P95صنف من جودة ممتازة أو جيدة
•  :P90صنف من جودة مقبولة أو غير مقبولة.
 P95و P90حتســبان بنــاء علــى املعــدالت والتبايــن خــال األربــع
سنوات األخيرة من التتبع.

(*) عتبة اجلودة للمقارنة بنسبة احتمال  95من املقاييس امليكروبيولوجية.
(**) عتبة اجلودة للمقارنة بنسبة احتمال  90من املقاييس امليكروبيولوجية.

يتــم تصنيــف جــودة ميــاه االســتحمام علــى مــدى أربــع ســنوات
متتالية.
المكورات المعوية
P95>100
P95<200
جيدة

P95>200
P90<185
مقبولة

رديئة

جيدة

جيدة

مقبولة

رديئة

مقبولة

مقبولة

مقبولة

رديئة

رديئة

رديئة

رديئة

رديئة

P95<100
P95<250
P95<500
اإلشريكية P95>250
القولونية P95>500
P90<500
P90>500

ممتازة

P90>185

هــذا املعيــار يعــزز أيضــا مبــدأ تدبيــر جــودة امليــاه بإرســاء آليــة امللــف
البيئي ملياه االستحمام.

> محتوى امللف البيئي

يعتبــر امللــف البيئــي دراســة متكــن مــن حتديــد مصــادر التلــوث احملتمــل أن
يكون لها تأثير على جودة مياه اإلستحمام وعلى صحة املصطافني.
النوع  1النوع  2النوع 3
احملتوى (*)
املرحلة
x
x
x
وصف منطقة االست حمام
املرحلة :1
حالة املوقع
معلومات حول جودة مياه
x
x
x
االستحمام
األحوال اجلوية
x
x
x
جرد مصادر التلوث
x
x
x
x
x
توصيف مصادر التلوث
املرحلة :2
التشخيص
x
دراسة رقمية
x
x
إجراءات استباقية للتدبير
x
املرحلة :3
إجراءات
x
x
العمل
خطة
x
التدبير
تقرير مفصل وبطاقة موجزة
x
x
x
املرحلة :4
تقرير
(*) محتوى غير شامل.
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الملفات البيئية لمياه االستحمام لشواطئ المملكة
الملفات البيئية المنجزة
مت إجناز مائة وستة ملفا بيئيا ملياه االستحمام منذ سنة  .2013وفيما يلي الئحة امللفات البيئية املنجزة:
 10ملفات بيئية منجزة سنة 2013

صول ،باقاسم ،أشقار ،أصيلة الرئيسية ،الصخيرات ،بوزنيقة ،لال مرمي (*) ،عني الذئاب ،عني الذئاب املمتد ،سيدي رحال.
 30ملفا بيئيا منجزا سنة 2014

مارتيــل ،القصــر الصغيــر ،واد عليــان ،ســيدي قنقــوش  ،1ســيدي قنقــوش  ،2الغابــة الديبلوماســية ،هــوارة ،جتزئــة الضحــى ،ســيدي
عبــد الرحيــم ،ســيدي بوغابــة ،هرهــورة ،كيفيــل ،متارة،كونترابانــدي ،عــن عتيــق ،القصبــة  ،1القصبــة  ،2داهومــي ،واد مــرزك،
طماريــس  ،1طماريــس  ،2ســيدي عابــد ،ســيدي بوزيــد ،ســيدي كــرم الضيــف ،بــدوزة ،لــا فاطنــة ،ســيدي موســى أكلــو ،تــروك
ن.ك ( ،)25مخيم مسافر ،فم لبوير.
 33ملفا بيئيا منجزا سنة 2015

املضيــق ،طريــس بييــدراس ،الريفيــن ،الداليــة ،اجلبليــة  ،3ســيدي قاســم ،تاهــدارت ،املدينــة الزرقــاء ،بريــش ،الرميــات ،ســيدي
مغيــث ،راس الرمــل ،الشــاطئ الصغيــر ،ميامــي ،مــوالي بوســلهام ،املهديــة ،األمم ،الرمــال الذهبيــة ،ســيدي عابــد ،فــال دور ،فــال دور
الصغيــر ،الشــراط ،الصنوبــر (دافيــد) ،دار بوعــزة ،جــاك بيــش ،اجلديــدة ،الوليديــة ،آســفي ،الصويريــة القدميــة ،مــوالي بوزرقطــون،
أكاديــر ،تيفنيــت ،ماســة (وســاي).
 33ملفا بيئيا منجزا سنة 2016

الســعيدية ،الســعيدية ميــد ،قريــة أركمــان ،رأس املــاء ،واد الو ،بوينتــا ســيريس ،ملريســة ،الغنــدوري ،مرقــا ،طنجــة ماالباطــا ،طنجــة
املدينــة ،أصيلــة املينــاء ،ســا ،الربــاط ،ســابليت (املنصوريــة) ،ميمــوزا (أوباهــا) ،ســابليت (احملمديــة) ،مانيصمــان ،احملمديــة ،أوالد
حميمــون ،بالومــا ،زناتــة الكبــرى ،زناتــة الصغــرى ،النحلــة ســيدي البرنوصــي ،النحلــة عــن الســبع ،الشــهدية ،الســعادة ،احلوزيــة،
الصويرة ،إميي نتوركا ،سيدي إفني ،فم الواد ،ليخيرا.

الملفات البيئية المبرمجة سنة 2018
 15ملفا بيئيا ملياه االستحمام مبرمجة لسنة  .2018ثمانية منها ملفات بيئية جديدة وسبعة منجزة يجب حتيينها .ونخص بالذكر:
• امللفات البيئية اجلديدة :ميامي الناظور ،كالبونيطا ،كابونيكرو  1و ،2سيدي كاوكي ،مير اللفت ،الكزيرة ،أغرود  1و ،2الوطية.
• امللفات البيئية املقرر حتيينها :مارتيل ،املضيق ،القصر الصغير ،أصيلة الرئيسية ،الصخيرات ،بوزنيقة ،لال مرمي.
(*) ملف شاطئ اللة مرمي منجز من طرف ليديك.
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توزيع الشواطئ ومحطات الرصد حسب الجهات
اجلهة
اجلهة الشرقية
جهة طنجة-تطوان-احلسيمة
جهة الرباط-سال-القنيطرة
جهة الدار البيضاء-سطات
جهة مراكش-آسفي
جهة سوس-ماسة
جهة كلميم-واد نون
جهة العيون-الساقية احلمراء
جهة الداخلة-وادي الذهب
املجموع على الصعيد الوطني

عدد الشواطئ

عدد احملطات

عدد العينات

11

26

286

60

158

1 643

18

46

506

36

111

1 221

10

30

330

13

43

465

7

15

165

6

9

79

4

4

44

165

442

4 739
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الشبكة الوطنية لرصد جودة مياه االستحمام

12
رصد جودة مياه االستحمام
لشواطئ المملكة

جودة مياه شواطئ المملكة
لقــد مت اخــذ عــدد كاف مــن العينــات علــى مســتوى  432محطــة
رصــد مــن أصــل  442محطــة مبرمجــة ،قصــد القيــام بعمليــة
التصنيــف ،ومكــن ذلــك مــن تصنيــف  423محطــة (أي بنســبة
 )%97,92ذات جــودة ميكروبيولوجيــة مطابقــة للمعاييــر اخلاصــة
بجودة مياه االستحمام.

الصنف  • Aالصنف  • Bالصنف  • Cالصنف D

تطور جودة مياه االستحمام

الصنف A
الصنف B
الصنف C
الصنف D

احملطــات التســع (أي بنســبة  )%2,08غيــر املطابقــة لهــذه املعاييــر
خــال هــذا املوســم ،تخضــع لتأثيــر تدفــق امليــاه العادمــة وارتفــاع
كثافة املصطافني مع نقص في التجهيزات الصحية.

مطابقة  Aو B
غير مطابقة  Cو D
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اإلقليم أو الوالية
والية طنجة -أصيلة

الشاطئ
القصر الصغير
جبيلة III

		

والية الدار البيضاء
إقليم النواصر

أصيلة امليناء
الشهدية
السعادة
واد مرزك

		
		

(*) م  :1قبالة جماعة قصر املجاز.
(**) م  :1وسط الشاطئ (قبالة موقف السيارات).

حتديد موقع محطات الرصد
م  200 :3م غرب م )*( 1
م  200 :2م شمال م )**( 1
م  300 :4م جنوب م 1
م  :1وسط الشاطئ
م  :1املدخل الرئيسي
م  :1املدخل الرئيسي
م  :1قبالة موقف السيارات قرب مصب الوادي
م  200 :2م شمال م 1
م  200 :3م جنوب م 1
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محطات الرصد غير المطابقة لمعايير جودة مياه االستحمام
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رصد جودة مياه االستحمام
لشواطئ المملكة

تأثير التساقطات المطرية على جودة مياه االستحمام
يعــرض اجلــدول التالــي تصنيــف محطــات رصــد جــودة ميــاه االســتحمام التــي تأثــرت بفعــل التســاقطات املطريــة املســجلة خــال حملــة
الرصد.
محطة الرصد
الشاطئ
العمالة أو اإلقليم
اجلهة
م3
راس كبدانة
إقليم الناظور
الشرق
م3
واد الو
إقليم تطوان
طنجة-تطوان-احلسيمة
م  ،21م 27
مارتيل
عمالة املضيق-الفنيدق
م1
كابونيكرو 2
		
م3
بوينتا سيريس
والية طنجة-أصيلة
م  ،5م 7
طنجة الرئيسية
		
م8
			
م6
			
م1
مرقال
		
م1
جبيلة III
		
م  ،2م 3
تاهدارت
		
م1
			
م1
بريش
		
م2
أصيلة الرئيسية
		
م  ،1م 2
الشاطئ الصغير
إقليم العرائش
م  ،1م  ،2م 3
ميامي
		
م  ،1م 2
األمم
عمالة سال
الرباط-سال-القنيطرة
م3
سال
		
م3
كيفيل
عمالة الصخيرات-متارة
م3
فال دور
		
م2
عني عتيق
		
م  ،1م 3
			
م1
سابليت (املنصورية)
إقليم بن سليمان
الدار البيضاء-سطات
م1
بالوما
عمالة احملمدية
م1
زناتة الكبرى
والية الدار البيضاء
م  ،1م 3
دار بوعزة
		
م2
لال عائشة البحرية
إقليم اجلديدة
م  ،1م 5
احلوزية
		

التصنيف بدون نتائج حملة الشتاء

التصنيف بنتائج حملة الشتاء

A

B

A
A
A
A
A
A
B
A
B
A
B
A
A
B
B

B
B
B
B
B
C
C
C
C
B
C
B
B
C
C

A

B

A
A
A
A
B

B
B
B
C
C

A

B

A
A
A
A
A

B
B
B
B
B
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مطابقة
غير مطابقة

التصنيف بدون
نتائج حملة الشتاء

التصنيف بنتائج
حملة الشتاء
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ســجلت  38محطــة رصــد تابعــة لـــ  24شــاطئا والواقعــة فــي اجلهــات
التالية :الشــرق ،طنجة -تطوان-احلســيمة  ،الرباط-ســا-القنيطرة
والــدار البيضــاء -ســطات تدهــوراً فــي جــودة ميــاه االســتحمام بعــد
التساقطات املطرية املسجلة خالل حملة الرصد.

ونتيجــة لذلــك ،فنســبة التدهورتقــدر بـــ  .%3,01وخاصــة بالشــواطئ
الواقعة مبحاذاة األودية.
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رصد جودة مياه االستحمام
لشواطئ المملكة

مقارنة بين تصنيف جودة مياه االستحمام بالمعيارين
) NM 03.7.200و (NM 03.7.199
مت حتليل معطيات  383محطة رصد باملعيارين  NM 03.7.200و .NM 03.7.199
نسب املطابقة للمعيارين أتت كالتالي:
التصنيف حسب املعيار
عدد احملطات املطابقة للمعيار331 :
عدد احملطات غير املطابقة للمعيار52 :

التصنيف حسب املعيار
عدد احملطات املطابقة للمعيار374 :
عدد احملطات غير املطابقة للمعيار9 :

NM 03.7.200

التصنيف حسب املعيار
التصنيف حسب املعيار NM 03.7.199

NM 03.7.200

NM 03.7.199

نسبة املطابقة

نسبة عدم املطابقة

%97,65

%2,35

%86,42

%13,58

نشــير إلــى أن  %11,23مــن احملطــات ســجلت تدهــورا فــي جــودة ميــاه اإلســتحمام بعــد مــرور تصنيفهــا مــن املعيــار  NM 03.7.200إلــى املعيــار
.NM 03.7.199

ﺳﻴﺪ
ي ﻗﻨﻘﻮ
ش1
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ﺳ
ﻴﺪ

ي
ﺑﻮ
ﻻﻟﺔ

اﻟﺴ

اﻟﺮﺋﻴ

ﻏﺎﺑﺔ

أ

ﺻﻴﻠﺔ

ﺴﻴﺔ

جودة مياه االستحمام
ألهم شواطئ المملكة
ﻣﺮﱘ

ﻌ
ﻴﺪﻳ
ﺔ ﻣﻴ

ﺪ ا ﻟﻐ

ﺮﺑﻲ
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إﳝﻲ ﻧﺘﻮرﻛﺎ

الجودة
مياه من النوع اجليد
مياه متوسطة اجلودة
مياه ملوثة مؤقتا
مياه من نوع رديء
شواطئ حاصلة على اللواء األزرق
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18
رصد جودة مياه االستحمام
لشواطئ المملكة

الجهود المبذولة لتحسين الوضع البيئي
مشروع التدبير المندمج للمناطق الساحلية للجهة الشرقية ()GIZC
يســتند مشــروع التدبيــر املندمــج للمناطــق الســاحلية إلــى مقاربــات
جتريبيــة تســعى لتحســن الظــروف املعيشــية للســاكنة عــن طريــق
زيــادة دخــل الفالحــن وممتهنــي الصيــد البحــري ،وتطويــر أنشــطة
السياحة اإليكولوجية للساكنة احمللية.
هــذا املشــروع ( )GIZCيتبلــور حــول املجــاالت الرئيســية التــي تتجلى
فــي الزراعــة وإعــادة تأهيــل النظــم البيئيــة فــي األراضــي الرطبــة
وتدبيــر مصائــد األســماك وتربيــة األحيــاء املائيــة وكــذا تطويــر
السياحة البيئية.
مت إجنــاز هــذا املخطــط مــن طــرف كتابــة الدولــة املكلفــة بالتنميــة
املســتدامة بتعــاون مــع وزارة الداخليــة (الســلطات احملليــة) ،وزارة
الفالحــة والصيــد البحــري والتنميــة القرويــة وامليــاه والغابــات وكتابــة
الدولــة املكلفــة بالســياحة واملندوبيــة الســامية للميــاه والغابــات
ومكافحة التصحر.
ومن ضمن األنشطة التي دعمها املشروع ومت ننفيدها:
• تعزيــز القــدرات وتوعيــة الفاعلــن احملليــن لتنفيــذ نهــج التدبيــر
املندمج للمناطق الساحلية؛
• دمــج مقاربــة التدبيــر املندمجــة للمناطــق الســاحلية ومبــادئ
القانــون اإلطــار حــول امليثــاق الوطنــي للبيئــة والتنميــة املســتدامة
( ،)CNEDDفــي ســت مخططــات للتنميــة احملليــة ( )PDCللمنطقة
الشرقية وإعداد دليل باللغتني العربية والفرنسية؛
• ترميم موقع ملوية ذا االهمية البيولوجية واإليكولوجية ()SIBE؛
• إنشــاء أول شــعاب مرجانيــة اصطناعيــة ،جتهيــز مزرعــة للطحالــب
في بحيرة مارشيكا وأخرى لتربية احملار في رأس املاء؛
• غــرس  500هكتــار مــن أشــجار الزيتــون واخلــروب فــي املناطــق ذات
املسالك الوعرة في جبال الريف؛

• اقتناء وتوزيع  1 400خلية نحل وكذا معدات تربية النحل؛
• إعــادة تأهيــل  3منــازل تقليديــة كمســاكن ســياحية مــع إجــراء
دراسة عن السياحة اإليكولوجية في اإلقليم.
وقــد خلفــت هــذه اإلجنــازات آثــارا اقتصاديــة واجتماعيــة مهمــة فــي
اجلهــة الشرقيـــــة ،حيــث إستفــــاد حوالــي  8 300مــن ســاكنة
ـتفيدا مباشـ ًـرا مبــن فيهــم  439امــرأة،
املنطقــة ،مــن بينهــم  1 561مسـ ً
مبعــدل  %28وخلــق حوالــي  1 100منصــب شــغل ،منهــا  319منصبــا
قــارا ،كمــا خلــف هــذا املشــروع أثــرا إيجابيــا علــى مســتوى دخــل
الساكنة على املدى القصير ،املتوسط والبعيد.
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 برنامج رصد التلوث البحري الناجم عن المصادر البرية والملقى في البحر األبيض المتوسط
« » MEDPOL

برنامــج رصــد التلــوث الناجــم عــن املصــادر البريــة وامللقــى فــي البحــر
األبيــض املتوســط ( )MEDPOLمســؤول عــن تتبــع األنشــطة املتعلقــة
بتنفيــذ بروتوكــول «املصــادر البريــة» حلمايــة البحــر املتوســط مــن
التلــوث الناجــم عــن مصــادر وأنشــطة أرضيــة (املعــدل عــام )1996
وكذلك بروتوكوالت «الغمر» و«النفايات اخلطرة».
يســاعد مدبــول ( )MEDPOLالبلــدان املتوســطية علــى صياغــة
وتنفيــذ برامــج لرصــد التلــوث ،مبــا فــي ذلــك تدابيــر مكافحــة
التلــوث ،ووضــع خطــط عمــل للقضــاء علــى التلــوث الناجــم عــن
املصادر البرية.
علــى املســتوى الوطنــي ،يتميــز تنفيــذ بروتوكــول «املصــادر البريــة»
بتنظيــم أنشــطة رصــد التلــوث فــي إطــار شــبكة مختبــرات تتكــون

مــن :املعهــد الوطنــي للبحــث فــي الصيــد البحــري  ،INRHاملكتــب
الوطنــي للكهربــاء واملــاء الصالــح للشــرب-قطاع املــاء (،)ONEE-BE
املعهــد الوطنــي للصحــة ( )INHواملختبــر الوطنــي للدراســات ورصــد
التلوث (.)LNESP/SEDD

التقرير الوطني • طبعة 2018

برامج رصد التلوث
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 تنفيذ المخطط اإلقليمي لتدبير النفايات البحرية

فــي إطــار تنفيــذ املخطــط اإلقليمــي املتعلــق بتدبيــر النفايــات البحريــة فــي البحــر األبيــض املتوســط ( ،Décision IG21/7 - COP 18املنعقــد
بإســطنبول فــي تركيــا ســنة  ،)2013دعــم االحتــاد األوروبــي برنامــج األمم املتحــدة للبيئــة وخطــة البحــر األبيــض التوســط ( )PAMالتفاقيــة
برشــلونة واألطــراف املتعاقــدة بشــأنها بغيــة تنفيــذ مشــروع ( )Marine litter MEDوكــذا تطبيــق بعــض التدابيــر ملكافحــة مشــكلة النفايــات
البحرية في البحر األبيض املتوسط.
وأهداف هذا املخطط هي:
• تنفيــذ املخطــط اإلقليمــي لتدبيــر النفايــات البحريــة الــذي اعتمــده
مؤمتــر ( )COP18التفاقيــة برشــلونة وبروتوكوالتهــا املنعقــد فــي
اسطنبول عام .2013
• حتقيــق الوضــع البيئــي اجليــد ( )BEEفــي حــوض البحــر األبيــض
املتوســط ،وذلــك بتقــدمي الدعــم ألطــراف البحــر األبيــض املتوســط
املتعاقدة لتنفيذ املخطط اإلقليمي لتدبير النفايات البحرية.
• تعزيز حكامة إقليمية أقوى لتدبير النفايات البحرية.
وفــي هــذا اإلطــار ،أطلقــت التنســيقية الوطنيــة لبرنامــج رصــد
التلــوث الناجــم عــن املصــادر البريــة بالبحــر االبيــض املتوســط
( ، )MEDPOLاملنبثــق عــن خطــة عمــل البحــر األبيــض املتوســط
التفاقيــة برشــلونة طلبــي عــروض مــن أجــل تنفيــذ مشــروعني
منوذجــن مخصصــن للجمعيــات احملليــة الناشــطة فــي مجــال حمايــة
البيئــة البحريــة« :تبنــى شــاطئ» ( )Adopter une plageو«صيــد
النفايات» (.)Pêche aux déchets

> األنشطة املخططة لتنفيذ مشروع «تبنى شاطئ»

•حتديــد واختيــار مــا ال يقــل عــن أربعــة ( )4شــواطئ ،مــع أن يكــون
أحدهم مبثابة مرجع (أي ليس خاضعا لتأثير األنشطة البشرية)؛
• إعــداد وســائل التوعيــة واالتصــال بشــأن املمارســات اإليكولوجيــة
الواجب إتباعها (كتيبات ونشرات وملصقات ومطويات)؛
• تنشــيط ورشــات التوعيــة والتكويــن لفائــدة الفاعلــن واملصطافــن
قصد انخراطهم في تنفيد املخطط؛
• تنظيــم مخطــط تدبيــر هــذه الشــواطئ بالتشــاور مــع اجلهــات املعنية
احملليــة ،ومؤسســة محمــد الســادس حلمايــة البيئــة والتنســيقية
الوطنية للمشروع؛
• القيــام بحمــات تنظيــف دوريــة للشــواطئ املختــارة باإلضافــة إلــى
حمــات توعيــة للعمــوم ،مصحوبــة بتوصيــف وحتديــد النفايــات
البحريــة وملــئ االســتمارة النموذجيــة لتحديــد هويــة النفايــات
البحرية الصادرة عن برنامج MEDPOL؛

• حتديــد نوعيــة النفايــات البحريــة الشــاطئية وفقــا لبروتوكــوالت
( )UNEP/MAPومؤشــرات البرنامــج الوطنــي للرصــد والتقييــم
املتكاملــن للبحــر األبيــض املتوســط وســواحله ( )IMAPبالتشــاور
مع التنسيقية الوطنية للمشروع واخلبير اإلقليمي؛
• اقتــراح إجــراءات عمليــة مبتكــرة صديقــة للبيئــة للتخلــص مــن
النفايات البحرية املجمعة ،وتدابير للحفاظ على البيئة الساحلية؛
• إعــداد مشــروع برنامــج أو خطــوط اســتراتيجية لرصــد النفايــات
البحريــة علــى الشــواطئ املختــارة علــى أســاس مبــدأ «Citizen 
.» science

> األنشطة املخططة لتنفيذ مشروع «صيد النفايات»

• اختيــار مينــاء لــه مجالــن مــن اإلجــراءات علــى األقــل علــى أســاس
املبــادئ التوجيهيــة ملصائــد النفايــات ،بالتشــاور مــع التنســيقية
الوطنية؛
• العمــل علــى إشــراك اجلمعيــات احملليــة ،مبــا فــي ذلــك جمعيــات
الصياديــن ،مــع مراعــاة مــا لهــن مــن مبــادرات جيــدة فــي مجــال
جمع النفايات البحرية؛
• تنظيــم لقــاءات مــع صيــادي املناطــق املختــارة لتحسيســهم
وتوعيتهم مبا سيقومون به وتزويدهم بأكياس جلمع النفايات؛
• تنظيــم عمليــات الغــوص لصيــد النفايــات وتوصيفهــا علــى
مســتوى املناطــق املختــارة وفقـ ًا للتعليمــات الصــادرة عــن اخلطــوط
التوجيهيــة ( )PAM/NU Environnementاملتعلقــة بصيــد
النفايات (على مدى فترة ال تقل عن  6أشهر)؛
• حتديــد وتوصيــف كميــة االنفايــات البحريــة التــي يتــم صيدهــا
وفقـ ًا لتوجيهــات ( )PAM/NU Environnementوملئ االســتمارة
النموذجيــة لتحديــد هويــة النفايــات البحريــة والبيانــات الوصفيــة
ذات الصلة؛
• إعــداد خطــة لتدبيــر النفايــات التــي يجمعهــا الصيــادون (التخزيــن
وحتديــد الهويــة والتوصيــف وفقــا للمبــادئ التوجيهيــة املذكــورة
أعاله  ،وإعادة التدوير والتخلص منها ،وما إلى ذلك).
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فــي إطــار تطبيــق املــادة  15مــن بروتوكــول املصــادر البريــة (القــرار
 )IG.20/8.1واتفاقيــة ميناماتــا ( )Minamataبشــأن الزئبــق ،التــي
اعتمدهــا املجتمــع الدولــي فــي أكتوبــر  ،2013يجــرى حاليــا إعــداد
دراســة تتعلــق مبخطــط لتدبيــر مكافحــة التلــوث بالزئبــق والســيطرة
علــى مقذوفــات شــركة  ،COELMAوإزالــة التلــوث مــن ســافلة واد
مارتيــل مــن قبــل التنســيقية الوطنيــة لبرنامــج  MEDPOLمــع
اجلهات الفاعلة اإلقليمية.

الهــدف الرئيســي مــن هــذه الدراســة هــو تقييــم تلــوث واد مرتيــل
بالزئبــق فــي امليــاه والرواســب والكائنــات احليــة بهــدف اقتــراح
مخطــط لتدبيــر مكافحــة التلــوث بالزئبــق وإزالــة التلــوث مــن ســافلة
واد مارتيل.

 برنامج رصد التلوث البحري الناجم عن المصادر البرية والملقى في المحيط األطلسي
« » AT LAN T IQUE POL

بعــد تســجيل العديــد مــن وقائــع تلــوث الوســط البحــري املغربــي،
بــدأ املختبــر الوطنــي للدراســات ومراقبــة التلــوث التابــع لكتابــة
الدولــة املكلفــة بالتنميــة املســتدامة بتنفيــذ برنامــج لتقييــم ومراقبــة
رصــد التلــوث البحــري الناجــم عــن املصــادر البريــة (مخلفــات
الصــرف الصحــي والتلــوث الصناعــي) خصوصــا فــي الشــريط
الســاحلي بــن القنيطــرة وآســفي كمرحلــة أولــى ،فــي انتظــار تعميمه
على جميع مناطق احمليط األطلسي.

وســيتم تخصيــص البرنامــج املذكــور «،»ATLANTIQUE POL
كمــا هــو احلــال بالنســبة لـــ « ،»MEDPOLلتحديــد الوضعيــة احلالية
وحتديــد اخلصائــص الفيزيائيــة والكيميائيــة وتقييــم مســتويات
التلــوث باملعــادن الــذي تســببه النفايــات الســائلة الرئيســية
واملقذوفات الطبيعية التي تلقى في احمليط األطلسي.
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البرنامج الوطني للنفايات المنزلية ()PNDM
مت إعتمــاد البرنامــج الوطنــي للنفايــات املنزليــة بعــد صــدور القانــون  28-00الــذي يهــم تدبيــر النفايــات الصلبــة والتخلــص منهــا .ويقــدر
إنتاج هذه النفايات في املناطق احلضرية بـ  6,31مليون طن في السنة ،ما يعادل نسبة  0,78كلغ لكل مواطن في اليوم.

> أهداف البرنامج :
• ضمــان جمــع وتطهيــر النفايــات املنزليــة لتحقيــق معــدل جمــع
النفايــات بطريقــة مهنيــة (التدبيــر املفــوض) يعــادل  %90عــام
 2022و %100عام .2030
• إنشــاء مراكــز لطمــر وتثمــن النفايــات املنزليــة والنفايــات املماثلــة،
وذلك لفائدة جميع املراكز احلضرية في أفق .2022
• إعــادة تأهيــل أو إغــاق جميــع مطــارح النفايــات املتواجــدة ســنة
.2022
• تعميــم املخططــات املديريــة لتدبيــر النفايــات املنزليــة والنفايــات
املماثلة في جميع عماالت وأقاليم اململكة.
• تطويــر قطــاع «فرز-إعــادة تدوير-تثمــن» عــن طريــق عمليــات
فــرز جتريبيــة ،وذلــك للوصــول إلــى نســبة إعــادة تدويــر تعــادل %20
ونســبة تثمــن إضافــي مبختلــف األشــكال تعــادل علــى األقــل %30
من النفايات املنتجة في أفق .2022
• تكوين وتوعية جميع الفاعلني املعنيني بإشكالية النفايات.

>

الوضعية احلالية لهذا البرنامج :
2008
%44

2018
%85,2

%10

%62,44

عدد مراكز الطمر والتثمني

-
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تأهيل املطارح غير املراقبة

-

54

ارتفاع معدل جمع النفايات بطريقة
مهنية
ارتفاع نسبة طمر النفايات
وتثمينها

( 3,9مليون طن)

( 5منهم في طور
التأهيل)
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متــت مراجعــة البرنامــج الوطنــي للتطهيــر الســائل ومعاجلــة امليــاه العادمــة ســنة  2008ليشــمل معاجلــة امليــاه بتقنيــات املعاجلــة الثالثيــة
وإعادة استعمال املياه العادمة املعاجلة ،وكذا االستفادة من املياه العادمة عوض صرفها في البحر.

> أهداف البرنامج :

مت إجنــاز برنامــج وطنــي مشــترك بــن البرنامجــن الوطنيــن ()PNA

• الوصــول إلــى نســبة الربــط بشــبكة التطهيــر فــي املناطــق احلضريــة
تعادل  %80سنة  2020و %100في أفق سنة .2030
• تقليــص التلــوث املنزلــي بنســبة  %60فــي أفــق  2020و %100فــي
أفق .2030

> أهداف البرنامج :

>

الوضعية احلالية لهذا البرنامج :

نسبة الربط بشبكة التطهير
نسبة معاجلة املياه العادمة

عدد محطات معاجلة املياه العادمة
وقنوات صرف املياه عرض البحر
املنجزة
عدد محطات معاجلة املياه العادمة في
طور اإلجناز

2005
%70

2018
%75

%8

 %45,33من احلجم
اإلجمالي ( %22متت
معاجلتها بتقنية
املعاجلة الثالثية)
55( 139
منها تتوفر على تقنية
املعاجلة الثالثية)

-

78
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و( )PNARســنة  2018بهــدف حتســن وعقلنــة املجهــودات املبذولــة
مــن طــرف مختلــف اجلهــات فــي قطــاع التطهيــر الســائل .التكلفــة
اإلجمالية لهذا البرنامج تعادل  43مليار درهم في أفق . 2040
• إعــداد  1207مركــز فــي املجــال القــروي وذلــك للوصــول إلــى نســبة
ربط تعادل  %50سنة  2030و %80سنة 2040؛
• تقليــص التلــوث بنســبة  %40فــي أفــق  2030و %60فــي أفــق
2040؛
• إعــداد  154مدينــة فــي إطــار اســتمرارية تطبيــق البرنامــج الوطنــي
للتطهيــر الســائل ومعاجلــة امليــاه العادمــة وذلــك للوصــول إلــى نســبة
ربــط تعــادل  %90ســنة  2040وتقليــص حجــم التلــوث بـــ %80
في أفق سنة  2040ويشمل هذا املدن الساحلية؛
• إعــادة اســتعمال  474مليــون متــر مكعــب فــي الســنة مــن امليــاه
العادمــة املطهــرة فــي أفــق  2030و 573مليــون متــر مكعــب فــي
السنة في أفق .2040
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البرنامج الوطني للتطهير السائل ومعالجة المياه العادمة ()PNA
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البرنامج الوطني لتثمين النفايات ()PNVD
طبقــا للممارســات اجليــدة علــى املســتوى العاملــي ،وضــع القانــون اإلطــاري للبيئــة والتنميــة املســتدامة «مبــدأ توســيع مســؤولية املنتج».انطالقــا
من هذا املبدأ ،متتد التزامات املنتج اجتاه املنتوج خالل دورة حياته إلى غاية مرحلة االستهالك .ويتميز هذا املبدأ بخاصيتني مترابطتني:
•نقــل املســؤولية (املاديــة و/أو االقتصاديــة ،الكليــة أو اجلزئيــة) إلــى
املنتجني؛
•خلــق حوافــز للمنتجــن ملراعــاة اجلوانــب البيئيــة فــي تصميــم
املنتوجات.
وفــي هــذا الصــدد ،بــادرت كتابــة الدولــة املكلفــة بالتنمية املســتدامة
بإنشــاء قطاعــات لتثمــن النفايــات وكــذا إطــاق دراســة بشــأن
االستراتيجية الوطنية للحد من النفايات وتثمينها.
الوضعية الحالية لهذا البرنامج

أ .قطاعات في مراحل متقدمة:

•مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور؛
•البطاريات؛
•النفايات التي حتتوي على البالستيك.

ب .قطاعات في طور الهيكلة تهم تثمني النفايات:
• اإلطارات املستعملة؛
• زيوت التشحيم املستعملة؛
• الورق الكرتوني املستعمل؛
• زيوت الطبخ املستعملة.

ج.قطاعات في طور الدراسة تهم تدبير النفايات:
• نفايات املعدات الكهربائية واإللكترونية؛
• نفايات التشييد والهدم؛
• املركبات املنتهية الصالحية؛
• مخلفات املناجم.
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أ .الوقاية من التلوث الصناعي

يخــص برنامــج الوقايــة ومكافحــة التلــوث صندوقــن يهدفــان دعــم
ومواكبــة القطاعــن الصناعــي واحلرفــي :صنــدوق مكافحــة التلــوث
الصناعي وامليكانيزم التطوعي ملكافحة التلوث الصناعي السائل.
>أهداف البرنامج :
• متويــل مشــاريع مكافحــة التلــوث مــن خــال دعــم مــا بــن %20
و %40من ميزانية املشروع على شكل منح.
> الوضعية احلالية لهذا البرنامج
• منــذ تأســيس صنــدوق مكافحــة التلــوث ســنة  ،1999مت إنشــاء
 96مشــروعا بغــاف إجمالــي يعــادل  605مليــون درهــم تضــم
مســاهمة تقــدر بـــ  233مليــون درهــم مــن لــدن الصنــدوق علــى
شكل منح.
• إجنــاز  77مشــروعا معاجلــة النفايــات الســائلة بقــدر إجمالــي يعــادل
 553مليون درهم منها  216مليون درهم على شكل منح.
• إجنــاز  15مشــروعا معاجلــة التلــوث الغــاف اجلــوي بقــدر إجمالــي
يعادل  32مليون درهم منها  12مليون درهم على شكل منح.
• إجنــاز  4مشــاريع ملعاجلــة النفايــات الصلبــة بقــدر إجمالــي يعــادل
 20مليون درهم منها  5ماليني درهم على شكل منح.
• متويــل  26مشــروعا ملعاجلــة النفايــات الســائلة بقــدر يعــادل
 97,06مليــون درهــم مــن أصــل  100مليــون درهــم مت إنفاقهــا فــي
إطار امليكانزمي التطوعي ملكافحة التلوث الصناعي.

ب.معاجلــة وتثمــن النفايــات الناجتــة عن قطــاع الزيتون
(املرجــان والفيتــور) فــي إطــار الصنــدوق الوطنــي
للبيئة والتنمية املستدامة
مت توقيــع اتفاقيــة شــراكة مــع وزارة الفالحــة ووزارة االقتصــاد واملاليــة
سنة .2015
> أهداف اإلتفاقية
• عــن طريــق الدعــم املــادي ،تهــدف هــذه االتفاقيــة إلــى املســاهمة
فــي إجنــاز مشــاريع تثمــن املرجــان (عــن طريــق اســتخدامه كســماد
في األراضي الزراعية) وكذا تثمني الفيتور.
> الوضعية احلالية
• انطــاق مشــروعني يخصــان إنشــاء أحــواض لتبخــر املرجــان بالنســبة
ملعاصر صفرو وتاونات هما في طور اإلجناز.
•مشــروع شــراكة جديــد فــي طــور التوقيــع ،يهــدف إلــى توســيع
مجــال املســاهمة عــن طريــق الدعــم املــادي مــن طــرف باقــي
الــوزارات ،خاصــة وزارة الفالحــة والصيــد البحــري والتنميــة
القروية واملياه والغابات وكتابة الدولة املكلفة باملاء.
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برنامج التدبير اإليكولوجي الرشيد لمركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور « » PCB
يدخــل التدبيــر اإليكولوجــي الرشــيد ملركبــات ثنائــي الفينيــل متعــدد الكلــور ضمــن األولويــات علــى مســتوى البرنامــج الوطنــي لتطبيــق
مقتضيات اتفاقية ستوكهولم املصادق عليها من طرف بلدنا.

> األنشطة املنجزة في إطار هذا املشروع:
• إنشــاء أول منصــة ملعاجلــة وإعــادة تأهيــل األجهــــزة اإللكترونيــــة
امللوثــــة بالـــ « »PCBعلــى مســتوى إفريقيــا والعالــم العربــي ،وذلــك
سنة  2015ببو سكورة؛
• منــذ انطــاق برنامــج « ،»PCBمتــت معاجلــة  462طــن مــن
األجهــزة مــا يعــادل نســبة  %30مــن الكميــة احملصــاة علــى املســتوى
الوطني؛
• إطــاق املرحلــة الثانيــة مــن برنامــج « »PCBفــي  21مــن مــارس
.2018
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في إطار أنشــطتها التحسيســية والتواصلية حول الشــواطئ أدرجت وزارة التجهيز والنقل واللوجســتيك
واملاء ضمن برنامج عملها تطبيق  smartphoneحول الشواطئ باملغرب.
يرمي هذا املشروع إلى حتقيق األهداف التالية:
• التواصــل حــول املؤهــات الســياحية للشــواطئ عبــر وســيلة
محمولة ومتاحة للعموم؛
• مد املواطنني باألخبار املتعلقة بالشواطئ؛
• املساهمة في ضمان سالمة مستعملي الشواطئ؛
• إشــراك املجتمــع املدنــي واملواطنــن فــي حمايــة واحملافظــة علــى
الشواطئ وامللك العمومي.
>

مضامني التطبيق

يقتــرح هــذا التطبيــق علــى املوطنــن جميــع املعلومــات املفيــدة حــول
شواطئ اململكة:
• حتديــد املوقــع اجلغرافــي للشــواطئ (الشــواطئ املجــاورة ،الئحــة
كافة الشواطئ)؛
• البنيات التحتية األساسية؛
• الولوجيات؛
• املعطيات املتعلقة بحالة الطقس؛

• جودة مياه اإلستحمام؛
• اخلدمــات املقدمــة :مخططــات االســتعمال والتدبيــر ،الســياحة،
الصحة ،السالمة…؛
• األنشطة الشاطئية املتوفرة؛
• املواقع ذات األهمية املجاورة؛
وســيتضمن كذلــك وحــدة تســمح للموطنــن بالتصريــح باحلــوادث
أو األخطار التي متت معاينتها على الشواطئ.
>

األطراف املتدخلة :

• وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك واملاء؛
• كتابــة الدولــة لــدى وزارة الطاقــة واملعــادن والتنميــة املســتدامة
املكلفة بالتنمية املستدامة؛
• وزارة الداخلية؛
• مؤسسة محمد السادس حلماية البيئة؛
• املديرية الوطنية لألرصاد اجلوية املغربية؛
• الشركة املغربية للهندسة السياحية /وزارة السياحة.
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تشخيص التسممات االيكولوجية لجودة المياه الساحلية باستعمال المؤشرات
الحيوية ()Stress Biologique
«دراسة استقرار غشاء (ليزوزومال)»

املعرفــة اجليــدة للضغوطــات البشــرية علــى الوســط البحــري تتطلــب
وضــع آليــات لتقييــم اجلــودة والتــي متكــن مــن تشــخيص احلالــة
الصحية لهذا الوسط.
مــن بــن هــذه اآلليــات ،والتــي ســجلت تطــورا ،هنالــك التقييــم
البيولوجــي .هــذا األخيــر ميكــن اإلحاطــة بجميــع حــاالت وضــع
الوســط كمــا ميكــن مــن إغنــاء املعرفــة حــول أصــول التلــوث
الكيميائي ومخا طره على جودة الوسط البحري.
وفــي هــذا اإلطــار ،طــور املعهــد الوطنــي للبحــث فــي الصيــد البحــري
مجموعــة مهمــة مــن التجــارب والعالمــات البيولوجيــة لدراســة
وتتبــع مؤشــرات التســمم اإليكولوجــي وانعكاســاته علــى صحــة
املجال الساحلي املغربي.

مــن أهــم التجــارب و العالمــات التــي طورهــا املعهــد الوطنــي ،دراســة
استقــــرار غشــاـء (ليزوزومـــال) فــي صدفيــــات (ميتيليـــوس
كالوبروفانســياليس) والتــي يســتعملها املعهــد كمؤشــر للرصــد
البيولوجــي الســاحلي لتقييــم التأثيــرات علــى الكائنــات املعرضــة
ولوضع خرائط جلودة مياه البحر.
مكــن اســتعمال هــذا املؤشــر علــى الســواحل املغربيــة مــن تقييــم
جودتــه الوســط وحتديــد املجــاالت البحريــة املتضــررة مــن جــراء
الضغوطات البشرية.
إن املجــاالت احملاذيــة ملرافــق املوانــئ واملجــاالت املســتقبلة ملخلفــات
الوحــدات الصناعيــة تتعــرض لضغوطــات مهمــة تتبــث بــأن
مســتويات امللوثــات املقذوفــة لهــا تأثيــرات وخيمــة علــى جــودة
الوسط البحري وعلى صحة األصناف األصلية.
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 .Iدوريــة مشــتركة لوزيــر الداخليــة ووزيــر التجهيــز والنقــل
واللوجســتيك و املــاء املتعلقــة بتســيير الشــواطئ مــن طــرف
اجلماعات الترابية
فــي إطــار تدبيــر الشــواطئ مــن طــرف اجلماعــات الترابيــة ،لقــد مت
إصــدار دوريــة مشــتركة بتاريــخ  17مايــو  2017مــا بــن وزيــر الداخلية
ووزيــر التجهيــز و النقــل و اللوجســتيك و املــاء  ،والتــي حتــل محــل
الدوريــة املشــتركة رقــم  84بتاريــخ  8يونيــو  1998املتعلقــة بتســيير
وحمايــة شــواطئ الســباحة مــن طــرف اجلماعــات الترابيــة .وتتضمــن
هذه الدورية اجلديدة اإلجراءات األساسية التالية:
أوال :التعاقــد بــن وزارة التجهيــز والنقــل واللوجيســتيك واملــاء ،مــن
جهة ،واجلماعات ،من جهة ثانية ،لتهيئة وتدبير الشواطئ؛
ثانيــا :إعــداد تصاميــم اســتعمال وتدبيــر الشــواطئ مــن أجــل تطويــر
مســتوى اخلدمــات املقدمــة وتنظيــم مختلــف األنشــطة املزاولــة فــي
الشواطئ؛
ثالثا :وضع أجهزة احلكامة ومراقبة الشواطئ.
 .1اللجنــة الوطنيــة للشــواطئ :حتــت رئاســة الســيد الوالــي املديــر
العــام للجماعــات احملليــة أو مــن ميثلــه جلنــة وطنيــة للشــواطئ تتكــون
مــن ممثلــي القطاعــات املكلفــة بالداخليــة والتنميــة املســتدامة
والتجهيــز والصحــة والــدرك امللكــي واألمــن الوطنــي والوقايــة املدنيــة
والقوات املساعدة ومؤسسة محمد السادس حلماية البيئة.

 .2اللجــان اإلقليميــة للشــواطئ :حتــت رئاســة الســيدات والســادة
والة اجلهــات وعمــال األقاليــم والعمــاالت واملقاطعــات باململكــة
وتتكــون ،إضافــة إلــى رئيســها ،مــن مختلــف القطاعــات واألطــراف
املعنية على املستوى الترابي.
 .3املراقبــة :تتــم مراقبــة الشــواطئ بشــكل دوري حتــت مســؤولية
والي اجلهة أو عامل اإلقليم أو العمالة.
 .4تراخيــص ممارســة األنشــطة بالشــواطئ :مينــح والــي اجلهــة أو
عامــل اإلقليم/العمالــة تراخيــص ممارســة األنشــطة االقتصاديــة
والتجاريــة وغيرهــا مــن األنشــطة علــى الشــاطئ بنــاء علــى اقتــراح مــن
رئيس اجلماعة.
 .5املديــر املســؤول عــن الشــاطئ :يتــم تعيينــه مــن طــرف والــي
اجلهــة أو عامــل اإلقليم/العمالــة باقتــراح مــن رئيــس اجلماعــة/
رؤساء اجلماعات.
 .IIكناش التحمالت لتسيير الشواطئ
يحــدد هــذا الكنــاش األعمــال واخلدمــات التاليــة التي يجــب توفيرها
علــى مســتوى الشــاطئ :تهيئــة الفضــاءات ووضــع التجهيــزات،
صيانــة التجهيــزات ،الســهر علــى ســامة الســباحني ،الصحــة
العمومية ،إخبار العموم والســهر على أعمال التنشــيط والتحســيس
والتربية على البيئة.
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إجراءات تدبير الشواطئ من طرف الجماعات الترابية

تـوصـيــــــــــات
• إزالــة التلــوث مــن مجــاري امليــاه التــي تصــب علــى مســتوى
الشواطئ عن طريق:
> منع قدف املياه العادمة مبجاري املياه؛
> إزالة مطارح األزبال على طول مجاري املياه؛
>عقلنــة اســتعمال األســمدة واملــواد الكيماويــة املســتعملة فــي
األنشطة الفالحية.
•العمــل علــى جتميــع ومعاجلــة ميــاه األمطــار قبــل تصريفهــا فــي
البحر.
•العمــل علــى تدبيــر ميــاه األمطــار محليــا علــى مســتوى كل
جتمع سكني جديد خصوصا في موسم االصطياف.
•حتديــد أهــداف زمنيــة يرجــى بلوغهــا علــى مســتوى جــودة
امليــاه باعتبــار اســتراتيجيات التنميــة الســياحية والعمرانيــة
والصناعية.

•منــع قــذف امليــاه العادمــة الصناعيــة غيــر املعاجلــة فــي
البحر.
•إعطــاء أهميــة كبيــرة ملراقبــة وصيانــة أجهــزة التطهيــر
الســائل للحيلولــة دون حــدوث خلــل فــي جتهيــزات
شبكات التطهير وشبكات مياه األمطار.
•توزيــع املرافــق الصحيــة علــى طــول الشــواطئ مــع األخــذ
بعــن االعتبــار املناطــق التــي تشــهد كثافــة زائــدة
للمصطافــن ،حتــى ميكــن ضمــان اســتقرار اجلــودة طبقــا
ملتطلبات املعيار اجلديد .NM 03.7.199
•برمجــة حمــات حتسيســية للتربيــة علــى البيئــة لفائــدة
املصطافني حلثهم على احلفاظ على نظافة الشواطئ.

