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أهداف و مبادئ بروتوكول التدبٌر المندمج للمناطق •الساحلٌة
السبل واإلجراءات العملٌة لتفعٌل التدبٌر المندمج للمنطقةالساحلٌة
عناصر التدبٌر المندمج للمنطقة الساحلٌة آلٌات وأدوات التدبٌر المندمج للمنطقة الساحلٌةالمخاطر الطبٌعٌة المؤثرة على المنطقة الساحلٌة وسٌاسة
التدبٌر المندمج فً التصدي لها

•

•

تماشٌا مع اتفاقٌة برشلونة والبروتوكول المنبثق عنها فً 21
ٌناٌر  2008المتعلق بالتدبٌر المندمج للمناطق الساحلٌة
المتوسطٌةٌ ،جد المغرب نفسه بصفته طرفا من األطراف
الموقعة على هذا البرتوكول ،أمام تحدٌات كبٌرة لاللتزام
وتنفٌذ بنود هذا البروتوكول ،وتنزٌله من مجرد توصٌات
عامة إلى إجراءات عملٌة

بما أن قانون الساحل بالمغرب لم ٌخرج إلى الوجود ٌ ،أتً •
هذا البرتوكول إلنقاذ ما ٌمكن إنقاذه من المجاالت الساحلٌة
التً أصبحت فً وضع حرج نتٌجة للهجمات الشرسة
.
لألنشطة الساحلٌة المختلفة

• ٌعتبر هذا البرتوكول الطموح مرجعٌة قانونٌة متكاملة وأداة
تدبٌرٌة مندمجة للمناطق الساحلٌة

أهذاف و مبادئ بروتىكىل التذبير المنذمج
للمناطق الساحليت
• ٌعتبر برتوكول التدبٌر المندمج للمناطق الساحلٌة ،كإحدى
المحاوالت التفاقٌة برشلونة التً تنصب فً حماٌة وتدبٌر
السواحل المتوسطٌة ،فهو سابع بروتوكوالتها الخاصة
بالحوض المتوسطً .جاء تتوٌجا للجهود المبذولة فً سن
تشرٌع موحد ٌنال رضى األطراف المتوسطٌة ،ومن أجل
إرساء منهج واضح المعالم فً مجال التدبٌر المندمج للمناطق
الساحلٌة ،وٌوضع رهن إشارة الدول الساحلٌة المتوسطٌة .

أهداف التدبير المندمج للمناطق الساحليت
•
•
•
•
•

*القٌام ،عبر التخطٌط الرشٌد لألنشطة بتٌسٌر التنمٌة المستدامة للمناطق
الساحلٌة وذلك بضمان مراعاة البٌبة والمناظر الطبٌعٌة على نحو ٌنسجم
مع التنمٌة االقتصادٌة ،واالجتماعٌة ،والثقافٌة؛
* حفظ المناطق الساحلٌة لمنفعة األجٌال الحالٌة والمقبلة؛
* ضمان االستخدام المستدام للموارد الطبٌعٌة ،والسٌما فٌما ٌتعلق
باستخدام المٌاه؛
* منع أو الحد من آثار المخاطر الطبٌعٌة ،والسٌما آثار التغٌر المناخً
والتً ٌمكن أن تنجم عن األنشطة الطبٌعٌة أو البشرٌة؛
* تحقٌق التالحم بٌن المبادرات العامة والخاصة ،وفٌما بٌن كل قرارات
السلطة العامة ،على المستوٌات الوطنٌة ،واإلقلٌمٌة ،والمحلٌة ،التً تؤثر
على استخدام المنطقة الساحلٌة.
•

المبادئ
•
•
•
•
•

* المراعاة البالغة للثروة البٌولوجٌة ،والدٌنامٌات الطبٌعٌة،
وعمل المنطقة المادٌة ،والطبٌعة التكاملٌة والمستقلة للجزء
البحري والجزء البري الذي ٌشكالن كٌانا واحدا.
* مراعاة كل العناصر المتعلقة بالنظم الهٌدرولوجٌة،
الجٌومورفولوجٌة ،والمناخٌة،
واإلٌكولوجٌة ،واالقتصادٌة االجتماعٌة ،والثقافٌة ،على نحو
متكامل بغٌة تجنب تجاوز
قدرة تحمل المنطقة الساحلٌة ،وتفادي اآلثار السلبٌة للكوارث
الطبٌعٌة وللتنمٌة.
* تطبٌق نهج النظم اإلٌكولوجٌة على الخطط واإلدارة الساحلٌة
بما ٌكفل التنمٌة المستدامة للمناطق الساحلٌة.

السبل واإلجراءاث العمليت لتفعيل التذبير المنذمج
للمنطقت الساحليت
تماشٌا مع األهداف والمبادئ التً نص علٌها التدبٌر المندمج •
للمناطق الساحلٌةٌ ،نبغً على المغرب والسلطات المحلٌة فً
الشرٌط الساحلً أن تسعى لضمان استخدام المنطقة الساحلٌة
وتدبٌرها على نحو مستدام بغٌة صون األوساط الطبٌعٌة
الساحلٌة والمناظر والموارد الطبٌعٌة ،والنظم االٌكولوجٌة،
مع اٌالء عناٌة لألنشطة االقتصادٌة واالجتماعٌة بالمنطقة
الساحلٌة .وهذا لن ٌتحقق إال عن طرٌق استخدام وتعزٌز
آلٌات المناسبة سواء القابمة ،أو إنشاء آلٌات جدٌدة،

عناصر التذبير المنذمج للمنطقت الساحليت
حماٌة المنطقة الساحلٌة واستخدامها المستدام ( المادة )10
تعانً المناطق الساحلٌة عموما والمنطقة المتوسطٌة خصوصا،
من كثرة االستنزاف الذي تتعرض له من طرف األنشطة
الساحلٌة وخاصة السٌاحة التً أحدثت اختالال فً توازنها
الطبٌعً واالٌكولوجً ،وذلك بإقامة مركبات سٌاحٌة تعانق
البحر ضاربة كل القوانٌن الدولٌة فً حماٌة وتدبٌر السواحل
عرض الحابط ،وما ٌزٌد الوضع سوءا هو استغاللها المفرط
للرمال الشاطبٌة التً تعتبر عامل من عوامل التوازن
الطبٌعً للمنطقة الساحلٌة مما ٌهدد المنطقة ككل.

األنشطت االقتصاديت ( المادة ) 9
•
• ال ٌقتصر أهداف التدبٌر المندمج على حماٌة البٌبة الساحلٌة فحسب ،بل ٌتعدى
ذلك إلى الرفع من مستوى االقتصادي للساكنة المحلٌة .ومن هذا المنطلق البد
للمغرب من نهج تدابٌر تعمل على تحسٌن مستوى االقتصادٌات المحلٌة
للمجاالت الساحلٌة عامة والمتوسطٌة خاصة .
• ٌمكن لهذه التدابٌر على مستوى المنطقة الساحلٌة المتوسطٌة أن تأخذ أوجه
مختلفة وتنصب ضمن األهداف العامة للتدبٌر المندمج للمناطق الساحلٌة،
والمتمثلة حسب نفس البروتوكول فً اٌالء عناٌة خاصة باألنشطة التً
ٌفترض قٌامها القرب من البحر ،مع التقلٌل من استخدام الموارد الطبٌعٌة
ومراعاة احتٌاجات األجٌال المقبلة ،والتزام بضمان تدبٌر الموارد المابٌة
والنفاٌات ومعالجتها .لكن بالمقابل ٌجب على هذه األنشطة االقتصادٌة الساحلٌة
أن تتوافق مع إمكانٌة وموارد المنطقة دون إفراط أو تفرٌط.

على المستوى المحلً ،فان اإلجراءات التً ٌمكن اعتمادها •
فً مجال تنمٌة األنشطة االقتصادٌة ،تختلف حسب القطاعات
والخصوصٌات الطبٌعٌة والبشرٌة للمنطقة الساحلٌة وهً
:على الشكل التالً
النشاط الزراعً والصناعً بالمنطقة الساحلٌة
• ٌنص التدبٌر المندمج للمناطق الساحلٌة ،على االهتمام
بالنشاط الزراعً وتنمٌته ،مع ضمان مستوى عال من
المناظر الطبٌعٌة ،ومنع تلوث البحر والماء والهواء والتربة.

• الصٌد البحري
•

• ٌعانً هذا القطاع من مشاكل وٌحتاج إلى عناٌة وتدبٌر
مندمج ،وعلى هذا األساس ٌنبغً االهتمام بهذا القطاع من
خالل ضمان تنسٌق أسالٌب الصٌد مع االستخدام المستدام
للموارد البحرٌة التً تكفل حماٌة مناطق صٌد األسماك.

• أنشطة السٌاحة  ،والرٌاضة ،واالستجمام
• تشجٌع السٌاحة الساحلٌة المستدامة التً تصون النظم
االٌكولوجٌة الساحلٌة ،والموارد الطبٌعٌة ،والتراث الثقافً،
والمناظر الطبٌعٌة ،واالهتمام وتروٌج أنماط معٌنة من
السٌاحة الساحلٌة ،مع مراعاة تقالٌد الساكنة الساحلٌة ،كما
البد من ضرورة تنظٌم أو حظر ممارسة األنشطة الرٌاضٌة
واالستجمامٌة عند الضرورة ،بما فً ذلك الصٌد الترفٌهً
وغٌرها من األنشطة التً تحدث أضرار بالمنطقة الساحلٌة
ذات الطبٌعة الهشة .

•
• األنشطة البحرٌة واستخدام الموارد الطبٌعٌة
•
• تعرف المنطقة الساحلٌة استغالال مفرطا لجل الموارد الطبٌعٌة،
بما فٌها الموارد المابٌة واستغالل الرمال ،وهذا ما ٌنتج عنه
تهدٌدا مباشرا للحٌاة البٌبٌة الساحلٌة .لذا البد من تنظٌم استغالل
الرمال وتطبٌق القانون و بكل صرامة مع مراقبة بشكل مستمر
للشواطا وفرض غرامات وعقوبات زجرٌة للمخالفٌن ،وإخضاع
هذه المشارٌع لدراسة التأثٌر قبل المصادقة علٌها وإخراجها إلى
أرض الوجود
•

– النظم االٌكولوجٌة الساحلٌة المعنٌة

•
• تتوفر المنطقة الساحلٌة على محمٌات طبٌعٌة ذات قٌمة
بٌولوجٌة واٌكولوجٌة مهمة ،فهً تحتوي على تنوع نباتً
وحٌوانً فرٌد من نوعه ونادر ،أضف إلٌها غابات كثٌفة
وممتدة على طول الساحل.

– المشاركة ( المادة )14

•
• تعتبر المشاركة صلب موضوع التدبٌر المندمج للمناطق
الساحلٌة ،وذلك بغٌة ضمان التسٌٌر الكفء .ومن هذا المنطلق
البد باألخذ بعٌن االعتبار كل المشارٌع واإلجراءات الهادفة إلى
تنظٌم وتنمٌة المناطق الساحلٌة ،وبما أن المغرب الزال فً
طور تحضٌر استراتٌجٌات بشأن حماٌة وتدبٌر المناطق
الساحلٌة ،فعلٌه أن ٌقحم كل الفعالٌات من جمعٌات محلٌة
ومجالس جهوٌة ومختلف الفاعلون االقتصادٌون ،واالجتماعٌون،
والمنظمات غٌر الحكومٌة ،وفعالٌات المجتمع المدنً ،أضف
إلٌها المجتمع المحلً ،وذلك فً صٌاغة هذه التدابٌر.

– التوعٌة والتدرٌب والتكوٌن والبحت

•
• تعتبر إشكالٌة التكوٌن والتعلٌم إحدى األسباب وراء فشل عدة
مشارٌع طموحة وهادفة إلى حماٌة المنطقة الساحلٌة ،فالمسؤولٌة
الملقاة على عاتق السلطات المحلٌة ،تتطلب قدرا من الثقافة
والتكوٌن ،لمجابهة هذه المهمة ،ومنها استطاعة على فهم
النصوص القانونٌة وتطبٌقها التطبٌق السلٌم .وعلٌه ٌنبغً على
المغرب أن ٌطبق على الصعٌد الوطنً ،والجهوي ،والمحلً،
أنشطة للتوعٌة بشأن التدبٌر المندمج للمناطق الساحلٌة

آلياث وأدواث التذبير المنذمج للمنطقت
الساحليت
•
•
• ٌحتاج التدبٌر المندمج للمناطق الساحلٌة إلى تضافر الجهود
الوطنٌة ،والمحلٌة ،وحتى الدولٌة ،والى إجراءات واستراتٌجٌات
وطنٌة تتماشى مع اإلطار اإلقلٌمً والمحلً وأهداف ومبادئ
التدبٌر المندمج الوارد فً البرتوكول ،ومن هذا المنطلق البد
على الدول القابمة على تنفٌذ سٌاسة التدبٌر فً سواحلها ،أن
تعتمد آلٌات وأدوات تسهل علٌها مواكبة تفعٌل هذه السٌاسات ،مع
رصد ومراقبة أهم التحوالت التً ٌعرفها المجال الساحلً.
•

– آلٌات وشبكات الرصد والمراقبة

•
• ٌنبغً للمغرب والسلطات المحلٌة المعنٌة ،أن تعمل على تعزٌز
آلٌات مناسبة للرصد والمراقبة ،وإنشاء آلٌات جدٌدة ،إذا ما
اقتضى األمر ذلك ،للقٌام بجرد لمختلف العناصر الطبٌعٌة
والبشرٌة ،التً تحتاج إلى سٌاسة التدبٌر المندمج ،وتوفٌر قدر
المستطاع ،المعلومات المتعلقة بالموارد واألنشطة ،وكذلك
بالمؤسسات ،والتشرٌعات ،والخطط التً تؤثر على المنطقة
الساحلٌة ،وجعلها فً متناول جمٌع المتدخلٌن والمهتمٌن بالمجال
الساحلً.
•

– سٌاسة إعداد التراب الوطنً

•
• ٌتعٌن على المغرب فً إطار سٌاسة التخطٌط وإعداد التراب الرامً إلى تدبٌر
مستدام لألراضً والملكٌات العامة والخاصة فً المناطق الساحلٌة ،أن ٌعتمد
آلٌات لوجٌستٌكٌة الكتساب األراضً ،أو التنازل عنها ،أو نقلها إلى األمالك
العامة ،وهذا لن ٌتم تحقٌقه إال عن طرٌق رد االعتبار للجماعات المحلٌة،
ومشاركة الساكنة من خالل ضمان مشاركة فعلٌة للجماعات المحلٌة فً
صٌاغة تصامٌم التهٌبة والسهر على تطبٌقها ،والبد من تمكٌنها من األدوات
الكفٌلة لتحمل أعباء التنفٌذ  ،مع تدعٌم الطاقم الفنً لكل جماعة محلٌة،
وتشجٌع التعاون بٌنها فً كل المشارٌع المشتركة .
•
•

المخاطر الطبيعيت المؤثرة على المنطقت الساحليت وسياست
التذبير المنذمج فً التصذي لها

• أ -الفٌضانات
•
• لقد عرف الشرٌط الساحلً عدة فٌضانات منذ  1960حتى
الوقت الحاضر نتٌجة التساقطات العنٌفة والمركزة فً الزمان
والمكان ،والتً تأخذ طابعا عاصفٌا تنتج عنه سٌول
وفٌضانات.

جانب من الفيضاناث التي عرفتها مدينت السعيديت
في  30مارس 2008

• إن حماٌة الشرٌط الساحلً من خطر الفٌاضانات ٌقتضً
تظافر الجهود وتنسٌق بٌن مختلف المؤسسات الفاعلة فً
المجال وفً هذا السٌاق ٌأتً مشروع تصمٌم حماٌة الشرٌط
الساحلً من خطر الفٌاضانات الذي أعدته وكالة الحوض
المابً لملوٌة
.

إن حماٌة هذا الشرٌط الساحلً من خطر الفٌضانات ال •
ٌقتصر على إحداث قناة لتصرٌف مٌاه األمطار فحسب بل
ٌتطلب مجهودات كبٌرة وذات تنسٌق محكم بٌن مختلف
المصالح المعنٌة ،كما أن تدبٌر المجال الحضري ٌجب أن
ٌأخذ بعٌن االعتبار جل المجاري بداخل الساحل ،و ٌجب
تكثٌف التشجٌر وإحداث حزام أخضر ٌحٌط بالمجال
الحضري

• التعرٌة الساحلٌة
• تعتبر التعرٌة الساحلٌة أهم عامل مؤثر على مورفولوجٌة
خط الساحل .وهً حصٌلة لكل من العوامل الطبٌعٌة
والبشرٌة على حد سواء .تتلخص العوامل الطبٌعٌة فً
الرٌاح و تٌارات بحرٌة ،هذه العوامل تزٌد من ترمل الساحل
و تقلل من عمقه.

• تدابٌر للحماٌة والحد من التعرٌة الساحلٌة
• تثبٌت الكثبان الرملٌة الساحلٌة
•
• من بٌن اإلجراءات التً نراها الى حدما تخفف من حدة التعرٌة
الساحلٌة ،وتصون التوازن الطبٌعً للسواحل هو تثبٌت الكتبان
الرملٌة االمامٌة التً تتلقى تأثٌر أمواج البحر ،وذلك لتفادي المد
البحري نحو الداخل ،وهناك طرٌقتان لتثبٌت الرمال:
•  -إنجاز أحواض بواسطة أعمدة صغٌرة من ألواح الخشبٌة لتثبٌت
الرمال المتحركة

تثبٌت الرمال بواسطة أعمدة صغٌرة من ألواح الخشبٌة •

•  -غرس النباتات وخاصة النباتات من نوع Ammophila
 .Arenariaوٌعتبر هذا النوع من أحسن النباتات التً تعمل
على تثبٌت الكثبان الرملٌة بحٌث إنها تعٌش على الظروف
المناخٌة القاسٌة والجافة والشدٌدة الملوحة.
•  -تنظٌم مسالك للولوج إلى البحر حتى ال ٌتم تدمٌر الكثبان
الرملٌة ،كما ٌجب منع الوقوف العشوابً للسٌارات ومنع
وتنظٌم الرعً حتى ال ٌقضً على الغطاء النباتً الذي ٌعمل
على تثبٌت الرمال.

ان قامت الحكومة المغربٌة ،وما ٌنوب عنها من سلطات •
محلٌة معنٌة ،على تنفٌذ مضامٌن واجراءات هذا البروتوكول
على أرض الواقع ،سنكون قد قطعنا أشواطا مهمة فً حماٌة
وتدبٌر بشكل مندمج لسواحلنا ،والضرب بقوة على ٌد كل من
ٌعبث بسالمة هذا المجال ،مع سد الثغرات القانونٌة و
االدارٌة التً تحكم تنتظٌم المجال الساحلً.

كما ٌنبغً فً هذا االطار ،تكوٌن لجنة أو وكالة خاصة •
بالساحل تسند الٌها كل الصالحٌات المادٌة والمعنوٌة ،لتنظٌم
وتدبٌر مندمج للمجال الساحلً برمته ،كما ٌمكن أن تكون
حلقة وصل بٌن الدولة كاطار تنظٌمً واداري ومختلف
الفعالٌات االقتصادٌة واالجتماعٌة من جهة ،وكاطار
للتفاوض والتنسٌق بٌن مختلف المنظمات الدولٌة المختصة،
وذلك فً مجال تعزٌز التعاون العلمً والتقنً فً مٌدان
التدبٌر المندمج للمناطق الساحلٌة التً ٌقتضٌها هذا
البروتوكول.

