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البرنامج الوطني لرصد جودة مياه االستحمام ورمال الشواطئ

• األهداف
• املكونات
• الشركاء
• تطور أهم املؤشرات
ُم َكوّ ن «رصد جودة مياه االستحمام»

• تنظيم وتنفيذ عمليات الرصد
• تقييم جودة مياه االستحمام حسب املعيار املغربي NM 03.7.199
• امللفات البيئية ملياه االستحمام
• الشبكة الوطنية لرصد جودة مياه االستحمام
• جودة مياه االستحمام لشواطئ اململكة
• محطات الرصد غير املطابقة ملعايير جودة مياه االستحمام
• خريطة جودة مياه االستحمام ألهم شواطئ اململكة
ُم َكوّ ن «رصد جودة رمال الشواطئ»

• تنظيم وتنفيذ عمليات الرصد
• الشبكة الوطنية لرصد جودة رمال الشواطئ
• أنواع النفايات البحرية بالشواطئ
• جودة رمال الشواطئ

17

آليات إخبار العموم

18

البرامج واألنشطة المماثلة

20

التوصيات

البرنامج الوطني لرصد جودة
مياه االستحمام ورمال الشواطئ

األهداف
• رصد جودة مياه االستحمام ورمال شواطئ اململكة.
• إخبار وحتسيس أصحاب القرار والعموم حول جودة مياه االستحمام
الشاطئية.
• املساهمة في تقييم احلالة البيئة للساحل.
• متابعــة التطـور والنوعيــة واملصادر احملتملة للنفايــات البحرية املتواجدة
بالســواحل.
• الوفاء بااللتزامـــات الدوليــة واإلقليميــة في مجــــال رصد جـودة ميـــاه
االستحمام والنفايات البحرية.

الشركاء
• مؤسسة محمد السادس حلماية البيئة.
• وزارة الداخلية/املديرية العامة للجماعات الترابية.
• السلطات واجلماعات الترابية.
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المكونات
• تقييم جودة مياه االستحمام الشاطئية:
> يرتكز على حتليل املؤشرات املكروبيولوجية وفقــا للمعايير املغربيـة
املعتمدة.
مدة اإلجناز :سنويا من شهر ماي إلى شهر شتنبر (مرتني في الشهر).
• تقييم جودة رمال الشواطئ:
> إجناز حتاليل الفطريات؛
> القيام بحمالت لتوصيف النفايات البحرية.
مدة اإلجناز :مرتني كل سنة.

تطور أهم المؤشرات
تطور عدد الشواطئ موضوع البرنامج السنوي لرصد جودة مياه االستحمام

تطور عدد امللفات البيئية املنجزة في السنة منذ 2013

تطور عدد الشواطئ موضوع برنامج رصد جودة رمال الشواطئ

مجموع امللفات البيئية للسنوات السابقة
امللفات البيئية املنجزة خالل السنة

طبعـة 2022
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ُم َ
ــون
ك ّ
»رصد جودة مياه االستحمام«

تنظيم وتنفيذ عمليات الرصد
تنظيم عمليات الرصد

تنفيذ عمليات الرصد

يســهر املختبــر الوطنــي للدراســات ورصــد التلــوث ،التابــع لــوزارة
االنتقــال الطاقــي والتنميــة املســتدامة – قطــاع التنميــة املســتدامة ،علــى
تنظيــم عمليــات رصــد جــودة ميــاه الشــواطئ .ويتــم تنفيــذه مبعيــة
املختبــر العمومــي للتجــارب والدراســات عبــر مركز الدراســات واألبحاث
للبيئة والتلوث.

خضعــت ميــاه الشــواطئ التــي يشــملها هــذا البرنامــج لعمليــات الرصــد
مــن شــهر مــاي إلــى شــهر شــتنبر  2021ومت أخــذ العينــات بوتيــرة نصــف
شهرية خالل موسم االصطياف.

عــرف عــدد الشــواطئ موضــوع عمليــات الرصــد تطــورا مســتمرا ،حيــث
انتقل خالل سنة  2021إلى  186شاطئا سنة .2021

يتــم اختيــار محطــات الرصــد حســب أهميــة اإلقبــال علــى الشــاطئ،
وطبيعــة املوقــع (التضاريــس ،شــكل احلافــة) ،ومخاطــر التلــوث احملتملــة
(صرف املياه العادمة ،مصبات األنهار ،املوانئ ،إلخ.).
وقصــد تنفيــذ عمليــات الرصــد ،يتوفــر املختبــران علــى كل الوســائل
للعمــل ميدانيــا علــى مســتوى جميــع الشــواطئ كيفمــا كان موقعهــا
اجلغرافي ،من ضمنها الوحدات املتنقلة للتحاليل.

تقييم جودة مياه االستحمام حسب المعيار NM 03.7.199
يتـــم تقييــم جــودة ميـــــاه االستحمــــام وفقـــا للمعيــــار املغربــي التصنيــف .ويرتكــز هــذا املعيــار علــى إرســاء آليــة التدبيــر االســتباقي
 ،NM 03.7.199اخلــاص بتدبيــر جــودة ميــاه االســتحمام .وقــد مت تطبيــق مليــاه االســتحمام الــذي يعتمــد علــى تصنيــف جــودة امليــاه وكذلــك
هــذا املعيــار بشــكل تدريجــي منــذ ســنة  ،2014وتعميمــه انطالقــا مــن علــى امللــف البيئــي الــذي يســاعد علــى اتخــاذ القــرار ويســمح بتعزيــز
ســنة  2019علــى مســتوى جميــع الشــواطئ التــي تســتوفي شــروط التدابير املتخذة من طرف مسيري الشواطئ.
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ويحدد املعيار مقتضيات تتعلق بـ:
• رصد وتصنيف جودة مياه االستحمام؛
• إجناز امللفات البيئية ملياه االستحمام؛
• تدبير جودة مياه االستحمام؛
• إخبار العموم باملعلومات املتعلقة بجودة مياه االستحمام.
يعتمــد تصنيــف ميــاه االســتحمام علــى القيــم اإلحصائيــة لنســب
االحتمــال  90و 95التــي حتتســب انطالقــا مــن نتائــج حتاليــل املؤشــرات
جودة املياه

املكروبيولوجيــة («اإلشريكيــــة القولونيــة» و«املكــورات املعويــة»)
ألربعــة مواســم متتابعــة مبــا فيهــا نتائــج املوســم اجلــاري ومقارنتهــا مــع
املستويات املعيارية.
يبــن اجلــدول التالــي املســتويات املعياريــة لتقييــم نســب االحتمــال التــي
يجــب أخذهــا بعــن االعتبــار بالنســبة ملعاييــر املؤشــرات املكروبيولوجيــة
املعتمدة في املعيار .NM 03.7.199

نوعية ممتازة

نوعية جيدة

نوعية مقبولة

نوعية رديئة

اإلشريكية القولونية ()UFC / 100 ml

)*( ≤ 250

)*( ≤ 500

)**( ≤ 500

)**( > 500

املكورات املعوية ()UFC / 100 ml

)*( ≤ 100

)*( ≤ 200

)**( ≤ 185

)**( > 185

املؤشرات امليكروبيولوجية

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

الملفات البيئية لمياه االستحمام
يعتبــــر امللــــف البيئــــي أداة أساسية متكــن مــــن حتديــد مصــادر التلــوث
احملتمــلـــة ،التــي مــن املمكــن أن تؤثــر علــى جــودة ميــاه االستحمـــام
وعلــى صحــة املصطافــن .ويحــدد ،فــي حالــة وجــود مخاطــر التلــوث،

وســـائل التدبيــــر التــي يجــب إتخاذهـــا لتأميــــن الوقـايـــة الصحيــة
للمصطافــن واإلجــراءات التــي مــن شــأنها أن تســاعد علــى احلــد مــن
هذا التلوث.

أنــواع امللفــات البيئيــة وكــذا مراحــل إعدادها:
املرحلة
املرحلة  :1حالة املوقع

املرحلة  :2التشخيص
املرحلة  :3إجراءات التدبير
(*) محتوى غير حصري.

احملتوى (*)

وصف منطقة االستحمام
ملخص شامل حول جودة مياه االستحمام
املعطيات املتعلقة باألحوال اجلوية
جرد مصادر التلوث
توصيف مصادر التلوث
النمذجة
حتديد اإلجراءات االستباقية للتدبير
خطة العمل

النوع 1

النوع 2

النوع 3

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x
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وعلــى الصعيــد الوطنــي ،فقـــد مت الشـــروع االســتباقي فـــي إجنـــاز امللفـــات
البيئيـــة مليــاه االســتحمام منـــذ ســـنة  ،2013وذلـــك بشـــكل تطوعـــي
وبتشـاور مـع الفاعلني املعنيني.

ومـع تبنـي املعيـار املغربـي  NM 03.7.199سـنة  ،2014مت تعزيـز امللفـات
البيئيـة تدريجيـا ،حيـث مت إجنـاز ،إلـى حـدود  168 ،2021ملفـا بيئيا،
مع حتيني  31منها حسب متطلبات هذا املعيار.

الشبكة الوطنية لرصد جودة مياه االستحمام
توزيع عدد الشواطئ ومحطات الرصد والعينات حسب الواجهات البحرية لسنة 2021
الواجهة البحرية
الواجهة املتوسطية
الواجهة االطلسية
املجموع على الصعيد الوطني

عدد الشواطئ

عدد محطات الرصد

عدد العينات

61

145

1 426

125

348

3 471

186

493

4 897

توزيع عدد الشواطئ ومحطات الرصد والعينات حسب الجهات الساحلية
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جودة مياه االستحمام
مــــــن أصــــــل  493محطــــــة مبرمجــــــة لرصــد جــــودة ميــاه االستحمام،
 430محطـــة تتوفـر علـى العـــدد الكافـي مـــن العينـــات قصـــد القيـــام
بعمليــــــة التصنيــــــف حســــب املعيــــار  ،NM.03.7.199وبالتالــــي مت
تصنيــــــف  379محطــــــة رصــــد (أي بنســــــبة  )%88,14ذات جــــودة
ميكروبيولوجية مطابقة للمعيار.

أمـا  51محطـة املتبقيـة (أي بنســـبة  )%11,86فهـي غيـــر مطابقـــة لهـــذه
املعاييـــر خـــالل هـــذا املوســـم ،وذلـك نتيجـة التلـوث النـاجت أساسـا عـن
مقذوفـــات امليـــاه العادمـــــة ،وارتفـــاع كثافـــــة املصطافيـن ،وكـذا ضعـف
التجهيــــزات الصحيــــة وأيضــــا التغيــرات املناخيــــة ،خاصــة تدفــق ميــاه
األمطار امللوثة إلى الشواطئ عن طريق مجاري املياه.

جودة ممتازة
جودة جيدة
جودة مقبولة
جودة رديئة

مطابقة
غير مطابقة

تطور جودة محطات الرصد طبقا للمعيار NM 03.7.199

جودة ممتازة
جودة جيدة
جودة مقبولة
جودة رديئة

الفترة

عرفــت نســبة احملطــات املطابقــة للمعيــار  NM.03.7.199اســتقرارا منــد  .2017غيــر أنــه يالحــظ ،أن الصنــف «جــودة مقبولــة» ســجل ارتفاعــا خــال
 2021مقارنــة بالســنوات املنفرطــة ،ممــا قــد يــؤدي إلــى ارتفــاع نســبة احملطــات غيــر املطابقــة للمعيــار لبعــض الشــواطئ ،إذا لــم يتــم اتخــاذ اإلجــراءات
الالزمة من طرف اجلهات املعنية.
طبعـة 2022
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اﻟﺴﻌﻴ

محطات الرصد غير المطابقة لمعايير جودة مياه االستحمام
صنفـــت  51محطـــة رصـــد ،موزعـــة علـــى  23شاطئا بخمس جهـــات ساحلية ،غيـــر مطابقـــة لالســـتحمام ،وفقـــا للمعيـــار  NM 03.7.199املتعلـق بجـودة
ميـاه االستحمام.
الئحة المحطات غير المطابقة :
اجلهة
جهة طنجة-تطوان-احلسيمة
		

العمالة/االقليم
إقليم احلسيمة

		
		

عمالة طنجة-اصيلة
		
		
		
		
إقليم العرائش
عمالة سال
جهة الرباط-سال-القنيطرة
عمالة الرباط
عمالة الصخيرات-متارة
		
		
إقليم بن سليمان
جهة الدار البيضاء-سطات
عمالة الدار البيضاء
		
		
		
إقليم اجلديدة
عمالة َأكادير-إدا-أوتانان
جهة سوس-ماسة
إقليم واد الذهب
جهة الداخلة-واد الذهب
5
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الشاطئ
صبادييا
الرمود (املود)
طوريس
األميراالت (باليا بالنكا)
طنجة املدينة
مرقال
جبيلة III
سيدي قاسم
أصيلة امليناء
الشاطئ الصغير
سال
الرباط
متارة
سيد العابد
عني عتيق
الصنوبر (دافيد)
زناتة الكبرى
النحلة عني السبع
الشهدية
واد مرزك
اللة عائشة البحرية
اغرود I
ليخيرا
23

مجموع احملطات

محطة الرصد غير املطابقة
م  ،1م  ،2م 3
م  ،1م 2
م  ،1م 2
م  ،1م 3
م  ،2م  ،5م  ،6م  ،7م 8
م1
م  ،1م  ،2م  ،3م 4
م  ،1م  ،2م 3
م1
م  ،1م 2
م  ،1م  ،2م  ،3م 4
م  ،2م 3
م1
م1
م  ،1م  ،2م 3
م  ،1م  ،2م 3
م1
م1
م1
م  ،1م  ،2م  ،4م 7
م1
م  ،1م  ،2م 3
م1

63

51

3
2
2
3
7
1
4
3
1
2
4
3
3
1
3
3
3
1
1
5
2
3
3

ﻨﻘﻮ

ﻣﻢ
اﺳﻼ ﺎط
ﻟﺮﺑ
ا

اﻟ
ﻤﻬ

ش1

ﺪﻳﺔ

ﺪﻳﺔ ﻣﻴﺪ
اﻟﺴﻌﻴ
ﺴﻌﻴﺪﻳﺔ
اﻟ

خريطة جودة مياه االستحمام
ألهم شواطئ المملكة

اﻟ
ﺑ ﺼﺨ
ﻮزﻧ ﻴﺮ
زﻧﺎﺗ ﻴﻘﺔ ات
اﻟ ﺸ ﺔ اﻟ
ﻻﻟﺔ ﻬ ﺼﻐ
ﻋﻴ ﻣﺮ ﺪﻳﺔ ﺮى
ﻦ اﻟ ﻳ ﻢ
ﺬﺋ
ﺎب

اﻟﻐﺮﺑﻲ

ﺳﻴ

ﺴﺎ
أﻣ ﻻو
د
وا ﺲ
ﻳﺮﻳ
ﻻإ
ﻛﺎ
دﻳ ﻼ
ﺎ
ﺻﺎﺑ ﺎدو
ﻛﻴﻤ ﻧﻲ
ﻮا
اﻟﺴ ﺎﻳﻦ
ﺣﺴ
ﺪي
ﺳﻴ
ﻇﻮر
اﻟﻨﺎ
ﺎﻣﻲ
ﻤﺎن
ﻣﻴ ﺔ أرﻛ
ﻗ ﺮﻳ
ﺪاﻧﺔ
س ﻛﺒ
رأ

ﻟﻤﺪ

ﺪي ﻗ

واد اﻟ
ﺷ
اﻟ ﺪاﻟ
ﺮق ﻣﺎ اﻟ ﻤﺮﺳ ﻴﺔ
رﻳﻨﺎ ﺮﻳﻔﻴ ﻰ
ﻴ
ﻣﺎرﺗ ﺳﻤﻴ ﻦ
ﻴ ﺮ
أز ﻞ
ﻻ

ﺎن
ﻋﻠﻴ
واد ﺠﺔ ا
ﻃﻨﺻﻮل
ﺑﺎﻗﺎﺳﻢ
أﺷﻘﺎر
ﺴﻴﺔ
ﺟﻴﻠﺔ  IIIاﻟﺮﺋﻴ ﻬﺎم
ﺻﻴﻠﺔ ﺳﻠ
أ ي ﺑﻮ
ﻣﻮﻻ

ﻳﻨﺔ

ﺘﺪ

ﻤﻤ

ب اﻟ
ﺎ
اﻟﺬﺋ زك
ﻴﻦ ﻣﺮ
ﺣﺎل
ﻋ واد ﺪي ر
ﺳﻴ
اﻟﺤﻮزﻳﺔ
ﺳﻴﺪي ﺑﻮزﻳﺪ
ﺳﻴﺪي ﻋﺎﺑﺪ
اﻟﻮﻟﻴﺪﻳﺔ
ﺑﺪوزة
آﺳﻔﻲ
اﻟﺼﻮﻳﺮﻳﺔ اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ
اﻟﺼﻮﻳﺮة

ﺗﻔﺎدﻧﺎ

إﻣﺴﻮان
أﻛﺎدﻳﺮ
ﻣﺎﺳﺔ وﺳﺎي
ﺳﻴﺪي ﻣﻮﺳﻰ أﻛﻠﻮ
ﻣﻮﻻي ﻋﺒﺪ ا )ﻣﻴﺮ اﻟﻠﻔﺖ(
إﻳﻤﻲ ﻧﺘﻮرﻛﺎ
ﺗﺎﻣﺤﺮوﺷﺖ
ﺳﻴﺪي إﻓﻨﻲ
اﻟﺸﺎﻃﺊ اﺑﻴﺾ
اﻟﻮﻃﻴﺔ
ﻛﺎﺳﻤﺎر

ﻓﻢ اﻟﻮاد
ﺗﺎروﻣﺎ
أﻛﻄﻲ اﻟﻐﺎزي
ﺑﻮﺟﺪور

مياه ذات جودة ممتازة
مياه ذات جودة جيدة
مياه ذات جودة مقبولة
مياه ذات جودة رديئة )*(
شواطئ حاصلة على «اللواء األزرق» سنة 2022

الجودة

ن.ك25 .
ﻣﺨﻴﻢ ﻣﺴﺎﻓﺮ
ﻓﻢ ﻟﺒﻮﻳﺮ
ﻟﻴﺨﻴﺮا

(*) غير مالئمة لالستحمام.
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ُم َ
ــون
ك ّ
»رصد جودة رمال الشواطئ«

تنظيم وتنفيذ عمليات الرصد
تنظيم عمليات الرصد

يســهر املختبــر الوطنــي للدراســات ورصــد التلــوث ،التابــع لــوزارة االنتقــال الطاقــي والتنميــة املســتدامة – قطــاع التنميــة املســتدامة ،علــى تنظيــم
عمليات رصد جودة رمال الشواطئ ،ويتم تنفيذه مبعية املختبر العمومي للتجارب والدراسات عبر مركز الدراسات واألبحاث البيئية والتلوث.
هــذا ووعيــا منــه بأهميــة رصــد وتقييــم النفايــات البحريــة ،فــإن قطــاع التنميــة املســتدامة قــد أدمــج توصيــف النفايــات البحريــة التــي تتواجــد علــى
الشواطئ ضمن هذا البرنامج.
وقــد هــم رصــد رمــال الشــاطئ مبــا فــي ذلــك النفايــات البحريــة ،برســم ســنة  60 ،2021شــاطئا موزعــة علــى  9جهــات ســاحلية ،منهــا  23شــاطئا
على الساحل املتوسطي و 37شاطئا على الساحل األطلسي.

10

رصد جودة مياه االستحمام ورمال شواطئ المملكة

تنفيذ عمليات الرصد

تشــمل عمليــات رصــد جــودة رمــال الشــواطئ ،أخــذ عينــات مــن الرمــال إلجــراء التحاليــل الفطريــة (التــي مــن احملتمــل أن يكــون لهــا تأثيــر صحــي
على املصطافني) ،فضال عن القيام بحمالت تهم توصيف وتقييم النفايات البحرية املتواجدة على رمال الشواطئ ،وذلك مرتني في السنة.
• أنماط النفايات البحرية

عدد الشواطئ عدد احلمالت لكل شاطئ منهجية الرصد
60
املنهجية املتبعة لرصد النفايات على الشواطئ هي تلك التي وضعتها خطة عمل البحر األبيض املتوسط /منظمة
( 2الربيع /اخلريف)
األمم املتحدة للبيئة.
جمع النفايات بكل
أنواعها ،املتواجدة
بكل مقطع مخصص

فرز النفايات ،وفقا
لنموذج استمارة رصد
حسب الصنف
والصنف الفرعي

تعداد النفايات
وتدوين النتائج في
االستمارة اخلاصة

التخلص من النفايات
وفقا إلجراءات اجلمع
والفرز اجلاري بها العمل

• التحاليل الفطرية

تقييم اجلودة الفطرية للرمال يستند على املعايير املغربية والدولية اجلاري بها العمل.
منهجية الرصد

عدد احملطات عدد احلمالت
عدد
الشواطئ في كل شاطئ لكل شاطئ
2
60
( 2الصيف /اخلريف) الفطريات اجللدية :منهجية داخلية مستمدة من املعايير الوطنية والدولية.

طبعـة 2022
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الشبكة الوطنية لرصد جودة رمال الشواطئ
الشواطئ املعنية بعمليات رصد جودة رمال الشواطئ هي كالتالي:
ﻋﻠﻴ
اد
و ﻃﻨ

د اﻟ
وا

ﻟﻴﺎ
ا
د ﻴﻦ
ﺮﻳﻔﻴ ﻖ
اﻟ ﻤﻀﻴ ﺮو
اﻟ
ﻜ
ﻮ ﻧﻴ
ﺎﺑ
ﻛ واد ﻻو
ﻗﺎع أﺳﺮس
ﻄﻴﺤﺎت
ﺳ
ﻴﻄﺎ
ﻻﺑﻮﻧ
دﻳﻼ
ﻛﺎ
ﺒﺎ
ﺻ ﺳﻠﻲ
إ
ﻧﻲ
ﻮا
اﻟﺴ ﺲ
ﻳ
ﺪي إدرﺳﻰ
ﺳﻴ أو ﻣﻮ ﻇﻮر
ﻣﺮ
ﺎ
ﺪي ﻋﺎ ﻣﻲ اﻟﻨ ﻤﺎن
ﻴﺎ
ﻛ
ﺳﻴ
ﻣ ﻳﺔ أر ﻤﺎء
ﻗﺮ س اﻟ
ﺑﻲ
را ﻐﺮ
ﺪ اﻟ
ﺔ ﻣﻴ ﺪﻳﺔ
ﻌﻴ
ﺴﻌﻴﺪﻳ ﻟﺴ
ا
اﻟ

ﺎن

ﺠﺔ

ﺪﻳﻨﺔ

اﻟﻤ

ﻣﺎﺳﻴﺔ

اﻟﺪﺑﻠﻮ

ﻴﻞ
رﺗ
ﻣﺎ ﺴﺎ
أﻣ

ﺪﻳﺔ
ﻤﻬ
اﻟ
ﺳﻼ ط
ﺮﺑﺎ
اﻟ
ﻴﻘﺔ ﺖ ﺔ ﻮن
ﺑﻮزﻧ ﺎﺑﻠﻴﺤﻤﺪﻳ ﻤﻴﻤ ﺎب
ﺳ
ﺣ ﺬﺋ
ﺎل
اﻟﻤ ﻻد ﻦ اﻟ ﺮزك رﺣ
و
أ ﻋﻴ د ﻣ ﺪي ﺔ
وا ﺳﻴ ﺤﻮزﻳ ﺪة
ﻟ ﺠﺪﻳ
ا اﻟ
ﺳﻴﺪي ﺑﻮزﻳﺪ
ﺳﻴﺪي ﻋﺎﺑﺪ
اﻟﻮﻟﻴﺪﻳﺔ
اﻟ
اﻟ ﻨﺤ
ﺒﺮﻧ ﻠﺔ
ﻮﺻ ﺳﻴ
ﻲ ﺪي

اﻟﺮ

ﻣﺎ

لا

ﻟﺬ
ﻫﺒ

ﻴﺔ

ﺳﻰ
ﻤﺮ

اﻟﻐﺎﺑﺔ
ﺑﺮﻳﺶ
أﺻﻴﻠﺔ
اﻟﺮﻣﻞ ﻬﺎم
راس
ﻮﺳﻠ
ﻻي ﺑ
ﻣﻮ

آﺳﻔﻲ
اﻟﺼﻮﻳﺮﻳﺔ اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ
اﻟﺼﻮﻳﺮة

أﻏﺮود 1
ﺗﺎﻏﺎزوت
أﻛﺎدﻳﺮ
ﺳﻴﺪي ﻣﻮﺳﻰ أﻛﻠﻮ
إﻳﻤﻲ ﻧﺘﻮرﻛﺎ
ﺳﻴﺪي إﻓﻨﻲ
اﻟﺸﺎﻃﺊ ا¨ﺑﻴﺾ

اﻟﻮﻃﻴﺔ
أﺧﻔﻨﻴﺮ

ﻓﻢ اﻟﻮاد

ﺑﻮﺟﺪور

ن.ك25 .
ﻣﺨﻴﻢ ﻣﺴﺎﻓﺮ
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أنواع النفايات البحرية بالشواطئ
تعداد النفايات البحرية المجمعة على المستوى الوطني
• الواجهة المتوسطية 

عدد النفايات البحرية التي مت جمعها على مستوى  23شاطئ ًا موضوع الرصد
الحملة رقم 1
الحملة رقم 2
المجموع (ح  ،1ح )2

طنجة المدينة

واد عليان

داليا

واد المرسى

الريفيين

المضيق

كابونيكرو

مارتيل

أمسا

واد الو

قاع أسرس

سطيحات

سباديال

كاالبونيطا

إسلي

السواني دريوش

سيدي إدريس

سيدي عامر أو موسى

ميامي الناظور

قرية أركمان

راس الماء

السعيدية ميد الغربي

مجموع عدد النفايات التي مت جتميعها خالل احلملتني:
• العــدد األقصــى للنفايــات التــي مت جمعهــا هــو 4 358 :عنصــرا /
 100م بشاطئ كاالبونيطا (إقليم احلسيمة)؛

السعيدية

جهة طنجة-تطوان-الحسيمة

الجهة الشرقية

• العــدد األدنــى للنفايــات التــي مت جمعهــا هــو 76 :عنصــرا  100 /م
بشاطئ سيدي إدريس (إقليم الدريوش).

طبعـة 2022
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• الواجهة األطلسية 

عدد النفايات البحرية التي مت جمعها على مستوى  37شاطئ ًا موضوع الرصد

الحملة رقم 1
الحملة رقم 2
المجموع (ح  ،1ح )2

ن.ك25 .

مخيم مسافر

بوجدور

أخفنير

فم الواد

الوطية

الشاطئ األبيض

إيمي نتوركا

سيدي إفني

أكادير

سيدي موسى أكلو

تاغازوت

الصويرة

الصويرية القديمة

آسفي

الوليدية

سيدي عابد

الجديدة

سيدي بوزيد

الحوزية

سيدي رحال

واد مرزك

عين الذئاب

أوالد حميمون

النحلة سيدي البرنوصي

المحمدية المركز

بوزنيـقة

سابليـت

الربـاط

الرمال الذهبيـة

سال

المهدية

موالي بوسلهام

أصيـلـة

راس الرمل
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بريـش

مجموع عدد النفايات التي مت جتميعها خالل احلملتني:
• العــدد األقصــى للنفايــات التــي مت جمعهــا هــو 8 978 :عنصــرا /
 100م بشاطئ راس الرمل (إقليم العرائش)؛

الغابة الدبلوماسية

جهة
الداخلة-
واد الذهب

جهة
العيون-الساقية
الحمراء

جهة
كلميم-واد نون

جهة
سوس-ماسة

جهة
مراكش-آسفي

جهة الدار البيضاء-سطات

جهة
الرباط-سال-القنيطرة

جهة
طنجة-تطوان-
الحسيمة

• العــدد األدنــى للنفايــات التــي مت جمعهــا هــو 284 :عنصــرا  100 /م
بشاطئ سيدي عابد (إقليم اجلديدة).

التوزيع السنوي للنفايات البحرية التي تم جمعها حسب الصنف على المستوى الوطني

بالستيك/بوليستيرين

الزجاج

المطاط

الفخار (الخزف)

النسيج

نفايات النظافة

الورق/الورق المقوى

النفايات الطبية

الخشب

المادة البرازية

المعدن

البرافين

توزيــع النفايــات علــى مســتوى الشــواطئ التــي خضعــت للرصــد خــال احلملتــن يشــير إلــى أن أغلــب مكونــات النفايــات تنتمــي إلــى صنــف
البالستيك/البوليســتيرين (التــي متثــل حوالــي  %88مــن مجمــوع النفايــات التــي مت جتميعهــا) ،وتتــوزع النســب العاليــة لألصنــاف الفرعيــة
كالتالي:
• «أعقاب السجائر» ومتثل %33؛
• «السدادات وأغطية األواني البالستيكية» ومتثل %15؛
• «مغلفات رقائق البطاطس /احللوى  /عيدان احللوى» ومتثل .%14
األصناف الفرعية العشر األولى من النفايات البحرية على المستوى الوطني
أعقاب السجائر

29%

السدادات وأغطية األواني البالستيكية

13%
13%

مغلفات رقائق البطاطس /الحلوى  /عيدان الحلوى

5%

األحبال والخيوط (قطر أقل من  1سم)
أكياس المؤونة الصغيرة بما في ذلك األجزاء منها

3%

قنينات الشرب

3%

عناصر أخرى من البالستيك/البولسترين

3%

أجزاء البالستيك/البولسترين  2,5-0سم

2%

أجزاء البالستيك/البولسترين  50-2,5سم

2%

أكياس المؤونة الصغيرة بما في ذلك األجزاء منها

2%

علــى املســتوى الوطنــي ،األصنــاف الفرعيــة« :أعقــاب الســجائر»« ،الســدادات وأغطيــة األوانــي البالســتيكية» و«مغلفــات رقائــق البطاطــس/
احللوى/عيدان احللوى» تتصدر األصناف الفرعية العشر األولى ،حيث متثل لوحدها  %55من مجموع هذه األصناف.
طبعـة 2022
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المقارنة السنوية للنتائج المحصل عليها برسم سنوات 2021-2018

الفخار (الخزف)

المعدن

بالستيك/بوليستيرين

النفايات الطبية

نفايات النظافة
البرافين

الورق/الورق المقوى

المطاط

المادة البرازية

الزجاج

الخشب

النسيج

تبــن مقارنــة النســب املئويــة ملختلــف فئــات النفايــات البحريــة التــي مت جتميعهــا خــال الســنوات األربــع علــى التوالــي 2018 :و 2019و2020

و ،2021أن فئة البالستيك/البولسترين حتتل املرتبة األولى .وقد لوحظ أن هذا الصنف عرف تزايدا من سنة إلى أخرى.
هذا ،وقد عرف عدد النفايات التي مت جمعها خالل سنة  2021ارتفاعا ،بشكل عام ،مقارنة بالسنوات السابقة.
نتائج التحاليل الفطرية للرمال

مكنت نتائج التحاليل الفطرية للرمال احملصل عليها خالل حملتي الرصد من كشف وجود:
• فطريــات جلديــة مــن نــوع  Trichophyton Rubumبالعينــات املأخــوذة علــى مســتوى احملطــة  S2لشــواطئ الســعيدية وبوزنيقــة والوطيــة ،وعلــى
مستوى احملطة  S1لشاطئ  PK25وذلك خالل احلملة األولى (صيف )2021؛
• فطريــات مــن نــوع  Chrysosporium Keratinophylum ،Alternaria Spو Penicillium Spعلــى مســتوى  %39مــن احملطــات التــي يتــم رصدها
خالل احلملتني ،والتي ليست معدية بصفة عامة.
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آليات إخبار العموم

طبقــا ملقتضيــات املــادة  35مــن القانــون املتعلــق بالســاحل وكــذا املعيــار املغربــي  NM 7.03.199املتعلــق بتدبيــر جــودة ميــاه االســتحمام ،وضــع قطــاع
التنمية املستدامة الوسائل الـتالية إلخبار العموم:
• الموقع اإللكتروني للمختبر الوطني للدراسات ورصد التلوث :
https://labo.environnement.gov.ma

• تطبيق « » Iplages

:

طبعـة 2022
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البرامج واألنشطة المماثلة
برنامج «مدبول» ( )MEDPOLوبرنامج الرصد والتقييم
المتكاملين ()IMAP

فـــي إطــــــار برنــــامج «مدبــول» خلطـــة عمــل البحــــر األبيــض املتوســـط
( ،)PAM/PNUEوالــذي ميثــل املكــون العلمــي لتقييــم ومكافحــة
التلــوث ،يلتــزم املغــرب بتنفيــذ األنشــطة املتعلقــة برصــد تلــوث الوســط
البحري وسواحله بالواجهة املتوسطية.
وباعتمــاد البرنامــج املتكامــل للرصــد والتقييــم املتكاملــن اجلديــد
( ،)IMAPقــام املغــرب ،خــال ســنة  ،2019بإعــداد البرنامــج الوطنــي
 IMAPلالســتجابة للقــرار  ،IG.22/7املنبثــق عــن مؤمتــر األطــراف التاســع
عشر التفاقية برشلونة.
وفــي هــذا الســياق ،يســهر املختبــر الوطنــي للدراســات ورصــد التلــوث،
بصفتــه املنســق الوطنــي لهــذه البرامــج ،بتنســيق األنشــطة املرتبطــة
برصــد ســواحله املتوســطية ،بالشــراكة مــع شــبكة املختبــرات الوطنيــة
لـ «مدبول».
وتتكــون شــبكة الرصــد لهــذا البرنامــج مــن  40محطــة رصــد تغطــي
مختلــف االوســاط البيئيــة :ميــاه البحــر ،واملقذوفــات الســائلة ،وامليــاه
السطحية ،والكائنات احلية ،والرواسب.
برنامج رصد التلوث Atlantique POL

أطلــق املختبــر الوطنــي للدراســات ورصــد التلــوث التابــع لقطــاع التنميــة
املســتدامة منــذ ســنة  2018برنامــج الرصــد « ،» Atlantique POL
الــذي يهــم الشــريط الســاحلي املمتــد مــن القنيطــرة إلــى آســفي ،والــذي
يهــدف إلــى رصــد وتقييــم تطــور التلــوث ألهــم املصــادر البريــة التــي
تصــل إلــى احمليــط األطلســي .وتضــم شــبكة الرصــد  30محطــة ،تغطــي
مختلــف األوســاط البيئيــة :املقذوفــات الســائلة ،وامليــاه الســطحية،
والرواسب.
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وفــي إطــــــار مشــروع التدبيـــــر املندمـــج للمنــــاطق الســاحليــــة بجهـــة
الربـــاط-سال-القنيطرة ( ،)GIZC-RSKمت إطــاق طلـــب عــــروض مــن
قبــل قطــاع التنميــة املســتدامة مــن أجــل إعــداد خطــة شــاملة ،علــى غــرار
البرنامجــن املذكوريــن أعــاه ( MEDPOLو ،)IMAPلرصــد التلــوث
باحمليــط األطلســي وســاحله لتقييــم الضغوطــات التــي متــارس علــى البيئــة
البحرية بهذا الوسط.
مشروع IMAP-AMP

الهــدف العــام ملشــروع « IMAP-APMنحــو حتقيــق حالــة بيئيــة جيــدة
للبحــر األبيــض املتوســط وســاحله مــن خــال شــبكة مــن احملميــات
البحريــة تتســم بطابعهــا التمثيلــي بيئي ـ ًا وتخضــع للتدبيــر والرصــد»،
الــذي تتولــى تنســيقه أمانــة خطــة عمــل البحــر األبيــض املتوســط ،ويتــم
تنفيــذه مــن طــرف برنامــج  MED POLومركــز األنشــطة اإلقليميــة
للمناطــق املتمتعــة بحمايــة خاصــة ( ،)CAR/ASPهــو املســاهمة فــي
حتقيق احلالة البيئية اجليدة ( )BEEللبحر األبيض املتوسط وساحله.
ويســـاهم هــذا املشــروع فـــي توحيــــد ودمــج وتعزيــــز نهــج النظـــام
اإليكولوجــي ( )EcApلتدبيــر احملميــات البحريــة وتنميتهــا املســتدامة.
وفــي هــذا الصــدد ،مت إطــاق هــذا املشــروع مــن طــرف التنســيقة الوطنيــة
لبرنامــج  ،IMAPبدعــم مــن خطــة عمــل البحــر املتوســط ،والــذي
ســيتحقق مــن خــال رصــد وتقييــم احلالــة البيئيــة للوســط البحــري
وســاحله ،مبــا فــي ذلــك احملميــات البحريــة ،بطريقــة مقارنــة ومتكاملــة،
وف ًقــا لـــنهج بيئــي ومتكامــل للمكونــات املختلفــة ،وال ســيما :التلــوث
والنفايات البحرية والتنوع البيولوجي والسواحل والهيدروغرافيا.

مشروع النفايات البحرية Marine Litter MED II

استنـــا ًدا إلــى نتائــج املرحلـــــــة األولــى ملشـــروع النفايــــــات البحريـــــــــة
) (Marine Litter MED Iالــذي أطلقتـــه خطـــة عمــل البحـــــر املتوســط/
برنامــج األمم املتحــدة للبيئــة ،خــال الفتــرة  ،2019-2016تهــدف
املرحلــة الثانيــة ) (Marine Litter MED IIإلــى مســاعدة األطراف املتعاقدة
فــي اتفاقيــة برشــلونة علــى الســاحل اجلنوبــي ،مبــا فــي ذلــك املغــرب ،مــن
أجــل تكثيــف ودعــم تنفيــذ اخلطــة اإلقليميــة لتدبيــر النفايــات البحريــة
فــي البحــر األبيــض املتوســط ،مــع إيــاء اهتمــام خــاص للتدبيــر املعقلــن
للنفايات البحرية ومكافحة مصادرها.

 .2مشــروع «صيــد النفايــات» ( :)Pêche aux Déchetsيهــدف إلــى
تنفيــذ التوجهــات والتدابيــر التــي جــاءت بهــا املبــادئ التوجيهيــة
خلطــة عمــل البحــر املتوســط املتعلقــــة بـــ «صيــد النفايــات» (،)PaD
مــن خــال تقــدمي الدعــم إلحــدى اجلمعيــات احملليــة للقيــام مبــا يلــي:
( )1جمــع وتصنيــف النفايــات البحريــة بقــاع البحــر ببعــض املناطــق،
( )2القيــام بحمــات حتسيســية وتوعويــة للصياديــن حــول النفايــات
البحريــة ،بهــدف تقليــل مصــادر هــذه النفايــات و( )3اقتــراح حلــول
لتدبير النفايات البحرية العائمة بقاع البحر.

وفــي هــذا الســياق ،وبشــراكة مــع املؤسســات واجلمعيــات احملليــة ،ينســق
املختبــر الوطنــي للدراســات ورصــد التلــوث تنفيــذ أربعــة مشــاريع
منوذجية ،وهي:

 .3مشــروع جتريبــي بشــأن «حمــوالت األنهــار مــن النفايــات»،
والــذي يهــدف إلــى تقييــم حمــوالت األنهــار مــن النفايــات التــي
تصــل إلــى البحــر األبيــض املتوســط وتقييــم مســاهمتها فــي النفايــات
البحريــة علــى الشــواطئ ،مبــا فــي ذلــك املعلومــات عــن أنــواع وأحجــام
وكميات ومصادر هذه النفايات.

 .1مشــروع «تبنــى شــاطئ» ( :)Adopter une Plageالــذي يهــدف
إلــى تنفيــذ اإلجــراءات التــي جــاءت بهــا املبــادئ التوجيهيــة خلطــة
عمــل البحــر املتوســط /برنامــج األمم املتحــدة للبيئــة (Décision
 )IG.24/11املتعلقــــة بـــ «تبنــي شــاطئ» ( ،)AuPمــن خــال دعــم
جمعيــة لتنظيــم حمــــات دوريــــة لتنظيــــف وتصنيــف النفايــات
البحرية بالشواطئ املختــارة باإلضافة إلــى حمـالت توعويــة.

 .4مشــروع جتريبــي حــول «حتســن تدبيــر النفايــات البحريــة ذات
مصــادر بحريــة» ويهــدف إلــى توســيع نطــاق تنفيــذ التدابيــر املتعلقــة
بتحسني تدبير النفايات ذات مصادر بحرية باملوانئ.

رصد الحالة الصحية للوسط البحري التي يقوم بها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري ()INRH

ُيعتبــر تقييــم ورصــد جــودة الوســط البحــري واملنتجــات البحريــة جــزءا أساســيا مــن برامــج حمايــة املناطــق البحريــة والســاحلية ،ويدخل ضمــن األولويات
االســتراتيجية للمعهــد الوطنــي للبحــث فــي الصيــد البحــري ،وذلــك لتحقيــق األهــداف املســطرة مــن خــال دعــم أصحــاب القــرار فيمــا يخــص الســامة
الصحية وتنمية قطاع األحياء املائية وحماية البيئة البحرية.
وفــي هــذا اإلطــار ،تخضــع أكثــر مــن  100محطــة ،موزعــة علــى  35منطقــة ،لعمليــات املراقبــة والرصــد املنتظــم ،بهــدف التحقــق مــن اســتدامة
اخلصائــص البيئيــة والكشــف عــن امللوثــات احملتملــة ،خاصــة التســممات الفطريــة وامللوثــات امليكروبيولوجيــة واملعــادن الثقيلــة وامللوثــات واملبيــدات
العضويــة والهيدروكربونــات البتروليــة والديوكســينات .وتتــم هــذه العمليــات مــن خــال شــبكة مــن املختبــرات ( )RSSLاملتواجــدة علــى طــول البحــر
األبيض املتوسط وساحل احمليط األطلسي.
طبعـة 2022
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التوصيـــــات

يعــد تدبيــر الشــواطئ ،وخاصــة جــودة ميــاه االســتحمام ،مــن العوامــل املهمــة لتطويــر الســياحة الســاحلية .هــذا ،ومــع اعتمــاد املعيــار املغربــي اجلديــد
 ،NM 03.7.199الــذي جــاء بـــ «عتبــات إمتثــال» لتصنيــف جــودة امليــاه أكثــر صرامــة ،قــد تتأثــر جــودة ميــاه االســتحمام بأدنــى تغييــر ،خاصــة العوامــل
املؤثــرة الرئيســية التاليــة :احلمــوالت امللوثــة مــن خــال املجــاري املائيــة ،تصريــف امليــاه العادمــة أو حــدوث خلــل فــي أنظمــة الصــرف الصحــي ،االرتفــاع
الكبيــر فــي عــدد املصطافــن .لذلــك ،فــإن اتخــاد التدابيــر االســتباقية للحــد مــن هــذه العوامــل أصبــح ضروريــا للحفــاظ علــى جــودة ميــاه االســتحمام
وحتسينها ولتأميــن الوقايــة الصحيــة للمصطافني وفقًا لهذا املعيار .لذا وحتقيقا لهذه الغاية ،يوصى مبا يلي:
• تشجيع اإلجراءات ،على املدى املتوسط ،ملكافحة التلوث والنفايات باألحواض الواقعة باملناطق اخللفية للشواطئ ،من خالل:
– محاربة الصرف العشوائي للمياه املستعملة باملجاري املائية واألودية املتدفقة إلى مناطق االستحمام؛
– احلد من النفايات العشوائية املتواجدة باملجاري املائية وعلى مستوى السواحل؛
– إنشاء أحواض ملعاجلة تدفقات سيول األنهار واألودية قبل وصولها إلى الشواطئ.
• تعزيز إجراءات تنظيف الشواطئ والقيام بحمالت جمع النفايات بالشواطئ قبل وبعد موسم اإلصطياف ،مع إشراك املجتمع املدني.
• تنفيذ التدابير واإلجراءات املنصوص عليها بامللفات البيئية ملياه االستحمام ،وال سيما:
– مراقبة ورصد جميع املصادر احملتملة لتلوث مياه االستحمام املذكورة في تقارير هذه امللفات؛
– تعزيز عمليات املراقبة والتفريغ الدوري حلـُفر الصرف الصحي املتواجدة بالسواحل؛
– منع وإزالة مصادر تصريف املياه مبجاري مصاريف األمطار احملاذية للشواطئ والساحل؛
– تعزيــز البنيــات التحتيــة والتجهيــزات الصحيــة بالشــواطئ (مراحيــض ،رشاشــات ،حاويــات النفايــات…) ،مــع األخــذ بعــن االعتبــار امتــداد
الشاطئ وكثافة املصطافني.
• تشــجيع وتعزيــز اإلجــراءات واآلليــات التــي تســاهم فــي التنميــة املســتدامة مــن خــال تغييــر أمنــاط االســتهالك واإلنتــاج لتطويــر االقتصــاد الدائــري
والتصميم اإليكولوجي.
• تعزيــز وتعميــم اإلجــراءات التوعويــة والورشــات التربويــة التــي تهــدف إلــى إشــراك املواطنــن ومســتعملي الشــواطئ فــي مجــال حمايــة البيئــة البحريــة
والساحلية.
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