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 تالسىطان منبيئة وامتٌىية جىعيةكنىة  

إن من الرهانات الصعبة فً االشتؽال بالمجال البٌبً والتنموي هو النجاح فً خلك التوازن بٌن 

حاجٌات السكان من حٌث الموارد الطبٌعٌة وكٌفٌة استؽاللها وبٌن الحفاظ على المجال البٌبً وعلى 

 المإهالت الطبٌعٌة للمجال؛

ولهذا تسعى جمعٌة تالسمطان للبٌبة والتنمٌة ،انطاللا من أدوارها التنموٌة ومهامها المرتبطة بالحفاظ 

نجز فً التمرٌرٌن أفً سٌاق استكمال العمل الذي  –على المإهالت البٌبٌة، من خالل هذا المنجز 

 نٌة وذات بعد بٌبً وتنموي :آ أربعة محاورلى تناول  إ -السابمٌن

للدور الحٌوي الذي ٌلعبه الماء فً تحمٌك التنمٌة نٌة الموضوع وراهوذلن ل المابٌةالحكامة  -1

المستدامة ارتباطا بما ٌعٌشه المؽرب فً السنوات األخٌرة من جفاؾ هٌكلً ٌحتم علٌنا التفكٌر 

بجدٌة فً عملنة االستهالن والبحث عن موارد بدٌلة مع إرساء حكامة مستدامة فً تدبٌر الموارد 

 ٌة واعتماد مجموعة من المخططات الكفٌلة بتحسٌن الثروة المابٌة ؛الماب

ٌختزنه من موروث بٌبً ؼنً ومتنوع ٌحتوي على  مختلؾ األوساط البٌبٌة ذات  وما الساحل -2

ن إللٌم شفشاون ٌتوفر على  ساحل أخاصة و المٌمة الكبٌرة وٌزخر بثروات طبٌعٌة مهمة.

ذي ٌعرؾ عدة تجاذبات بٌن عملنة االستؽالل والمحافظة كلم   وال 120متوسطً ٌمتد على مسافة 

  على مإهالته الطبٌعٌة؛

والوظابؾ  وعلى األدوار دور المنتزهات الطبٌعٌة فً الحفاظ على التنوع الحٌوانً والنباتً -3

العالجات الطبٌة والصٌدالنٌة، المساهمة فً التعلم  لإلنسان،التً تلعبها فً الحفاظ على الؽذاء 

والبحث العلمً، توفٌر فضاءات  للترفٌه والسٌاحة والحفاظ على دورة الكابنات الحٌة ودورة 

 تسلٌط الضوء على الموانٌن المنظمة لهذه المنتزهات ؛إلى ضافة كذلن إالموارد الطبٌعٌة، 

نماش مع الفاعلٌن  لتطرق لهذا المحور كان محطا، حٌث أن باإلللٌم ٌةالمإهالت األركٌولوج -4

المدنٌٌن والتً خلصت إلى ضرورة تسلٌط الضوء على بعض هذه المإهالت واإلشارة إلى 

أهمٌتها التارٌخٌة وكذلن إلى الدور الذي ٌمكن أن تلعبه، بعد ترمٌمها وتثمٌنها، فً التنشٌط 

 السٌاحً وخلك تنمٌة التصادٌة مستدامة.

بهذه المواضٌع جاء نتٌجة تشاور بشفشاون ن طرؾ جمعٌة تالسمطان للبٌبة والتنمٌة إن االهتمام م

وتنسٌك مع مجموعة من الجمعٌات المحلٌة الممثلة فً المرصد اإلللٌمً للبٌبة والتؽٌرات المناخٌة 

وكذلن مع المنتخبٌن وبعض اإلدارات المعنٌة من أجل تسلٌط الضوء على هذه بإللٌم شفشاون، 

والمشاكل التً تعٌشها وكذلن محاولة البحث عن بعض الحلول بمماربة تشاركٌة مع جمٌع األوساط 

 الفاعلٌن المحلٌٌن.

 

 ربٌس جمعٌة تالسمطان للبٌبة والتنمٌة

 عبد االله التازي
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 Heinrich Böll           كنىة   وٌظىة

À l'échelle mondiale, la crise climatique menace nos moyens de subsistance. 

La surexploitation des ressources naturelles par l'homme et la pollution de notre 

environnement affectent de plus en plus notre vie quotidienne. L'eau se raréfie, 

les sols s'érodent et la biodiversité décline. En même temps, les phénomènes 

météorologiques extrêmes deviennent de plus en plus fréquents, entraînant des 

incendies de forêt, des épisodes de sécheresse et des inondations. 

Aujourd’hui, nous devons plus que jamais nous mobiliser et agir en 

conséquence, au Maroc et partout ailleurs dans le monde. Seulement voilà, une 

action efficace contre le changement climatique et la dégradation de 

l'environnement nécessite d’abord une analyse précise et détaillée. Chaque pays 

et chaque région est confronté à des défis spécifiques qu'il convient de 

comprendre dans un premier temps, afin d'élaborer des stratégies efficaces sur 

mesure pour une meilleure protection de l'environnement. 

Consciente de l’importance de l’analyse et de l’évaluation de l’état des lieux 

des dégâts environnementaux, la Fondation Heinrich Böll Rabat est ravie de 

soutenir son partenaire l’Association Talassemtane pour l’Environnement et le 

Développement (ATED) dans l’élaboration du Rapport sur l’état de 

l’environnement dans la province de Chefchaouen. Ce travail conséquent et cette 

démarche novatrice permet de voir en détail la situation actuelle des forêts, des 

lacs et rivières, des zones littorales et montagneuses au sein de la province de 

Chefchaouen . 

Grâce à une approche participative qui fédère une vingtaine d’associations 

locales dans un observatoire provincial de l’environnement et du changement 

climatique, et grâce à de nombreuses visites sur terrain, l’ATED a été en mesure 

de rédiger le présent rapport que nous estimons de haute qualité . 

En tant que Fondation Heinrich Böll, nous sommes fière de cette initiative et de 

cette collaboration, car la démarche de l’ATED reflète pleinement notre approche 

factuelle et participative de la lutte contre le changement climatique et peut servir 

d'exemple aux associations œuvrant dans d’autres provinces du Maroc . 

Nous espérons que le présent rapport contribuera grandement à sensibiliser le 

grand public aux menaces auxquels fait face notre environnement et plus 

particulièrement celui de la province de Chefchaouen, et qu’il servira de base à 

l'élaboration et à la mise en place de solutions concrètes - des solutions que 

toutes les parties prenantes élaboreraient et mettraient en œuvre ensemble et qui 

contribueraient à préserver les ressources naturelles du Maroc. 
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 السٌاق العام:  .1

حد  همٌة تصلن تلن األإو برهنة بل أن أهمٌة الماء للحٌاة لٌست بحاجة الى تؤكٌد إ

ساسً للحٌاة فً تجلٌاتها أ ؛ فالماءالمدسٌة لدى بعض المجتمعات والثمافات لدٌما وحدٌثا

 صؽر التجلٌات .أكما فً  الكبرى

ولوٌة أمدٌن االخٌرٌن ذا الحدٌث عن موضوع الماء فً العن ٌصبح أفلٌس ؼرٌبا إذن 

المنظمات الدولٌة ولدى الدول وذلن فً تزامن مع الحدٌث عن التؽٌرات  سواء لدى

 المناخٌة كوالع ٌتفالم وتتبدي آثاره ملموسة .

ٌحدث ذلن فً سٌاق نمو دٌمؽرافً مطرد واتجاه المإشر السكانً نحو التمدن على 

و ما ٌزٌد من التوسع العمرانً وارتفاع منسوب الحاجة للماء لؽاٌات حساب البادٌة وه

ن الماء، إخرى الفالحٌة والصناعٌة؛ االستعمال البشري اضافة الى االستعماالت األ

ن نعتمده، هو مورد نادر ٌتؤثر بسرعة بالتؽٌرات المناخٌة خصوصا أرؼم كل ما ٌمكن 

هً عبارة عن مٌاه جوفٌة  3%ز ال رض ال تتجاون نسبة المٌاه العذبة على األأو

و للحٌاة أسبة لإلنسان نهمٌة حٌوٌة سواء بالأوهو ٌكتسً  مطار.أو على شكل أوجلٌدٌة 

  البرٌة والطبٌعٌة؛ فالحضارات االنسانٌة كلها تشكلت حول الماء وبالماء.
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 اهداف التنمٌة المستدامة

 الماء والتنمٌة المستدامة : .2

الذي ٌلعبه الماء فً تحمٌك التنمٌة المستدامة فمد حظً بمكانة اعتبارا للدور الحٌوي 

تم  6 فالهدؾمم المتحدة، هداؾ االنمابٌة لأللفٌة التً حددتها األخاصة ضمن األ

شخاص الذٌن ال لى " تخفٌض نسبة األإن تعمد الدول أعلى ضرورة فٌه التنصٌص 

ذلن من خالل تحسٌن ٌمكنهم الحصول بشكل مستدام على مٌاه الشرب المؤمونة " و

، ولبلوغ هذا الهدؾ تسهر ي تهدٌد بالتلوثأالشرب بعٌدا عن شروط مصادر مٌاه 

الخدمات المرتبطة  مم المتحدة للطفولة على تحسٌنمنظمة الصحة العالمٌة ومنظمة األ

جل الحٌاة" أ، خاصة فً البلدان النامٌة التزاما بالشعار الدولً "الماء من بالماء الشروب

 .2015-2005لفترة خالل ا

نمابٌة مرتبطة بموضوع الماء تتعلك بمٌاه الشرب، إهداؾ ألفٌة ستة عالن األإلمد حدد 

شح المٌاه  مٌاه الصرؾ الصحً، المٌاه المحٌطة ومعالجة مٌاه الصرؾ الصحً،

المابٌة ثم النظم االٌكولوجٌة للمٌاه  المتكاملة للموارد اإلدارة وتطوٌر استخدامها، تنفٌذ

الدولٌة المعنٌة بالموضوع تسجل فً كل مرة عجز  الهٌباتن تمارٌر إة. ولألسؾ، فالعذب

العدٌد من الدول عن بلوغ النتابج المنشودة واالرتماء بمستوى التدبٌر المستدام للموارد 

بلدا ٌسجل لصورا كبٌرا وهو ما ٌعٌك توفر  170ومازال  2030المابٌة فً افك 

 على خرى  كالمضاءهداؾ االنمابٌة األدامة وتحمك األساسٌة للتنمٌة المستالشروط األ

و ؼٌر ألما للماء من صلة مباشرة  ،وضمان السالمة الصحٌة الجوع على والتؽلب الفمر

 مباشرة بمعظمها.

 2016 عام فً المتحدة لألمم العامة الجمعٌة ولتجاوز الوضعٌة المثٌرة للملك أعلنت

 الذي ،"المستدامة  التنمٌة أجل من المٌاه" (، 2028 - 2018 ) الدولً للعمل العمد

هدافه الكبرى أوٌضع من بٌن  .الماء أجل من للعمل الدولً العمد بتسمٌة عادة ٌشار إلٌه
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التشجٌع على الحكامة المستدامة فً تدبٌر الموارد المابٌة اعتمادا على مخططات 

لتنمٌة المستدامة ، هداؾ اأفً  جل تحمٌك الؽاٌات الستة المسطرة أمتكاملة ؛ وذلن من 

 وذلن اعتمادا على مجموعة من التدابٌر الكفٌلة بتحسٌن تدبٌر الثروة المابٌة مثل: 

من خالل خلك  المٌاه للة لمواجهة المابٌة للموارد اعتماد المماربة المتكاملة  .1
 والجوفٌة؛ السطحٌة المٌاه مع االرتماء بإدارة المٌاه على الطلب   توازن بٌن

 المشتركة؛ المابٌة الموارد مجال فً التعاون تعزٌز  .2

 الكوارث ؛ تداعٌات والتخفٌؾ من المناخٌة التؽٌرات مع التكٌّؾ تعزٌز سبل  .3

  .للجمٌع توفٌر المٌاه لضمان بالمٌاه المتعلمة التحتٌة البنٌات تحسٌن  .4

 

المابٌة ن اعتماد هذه الخطوات من شانه التخفٌؾ من حدة المشاكل التً تهدد الثروة إ  

بالعالم بما ٌعنٌه ذلن من تداعٌات فادحة على جودة الحٌاة لدى فبات عرٌضة من سكان 

ملٌار  2.1ن أذ إ ا،سلبٌ ىن المإشرات والمعطٌات الراهنة تنحو منحأاألرض، خاصة و

ملٌار نسمة ٌعانون من  4.5ونسمة ٌعانون من الحصول على المٌاه الصالحة للشرب 

طفل  340000رؾ الصحً وهو ما ٌإدي سنوٌا الى وفاة انعدام توفر بنٌات الص

نها فعال مإشرات تدق نالوس الخطر إ وااللتصادٌة.لى االنعكاسات االجتماعٌة إضافة إ

فك العمود الممبلة أوتطرح تحدٌا جدٌا على الجمٌع للموازنة بٌن الطلب المتزاٌد فً 

فالنجاح فً  مملمة،لل، بعوارض على األ وأالعرض المهدد بشتى عوارض الزوال و

 المستدامة.ذلن التحدي هو ضمان فً مجموع مجاالت التنمٌة 

ٌجابٌة بفضل إن الجهود المبذولة من طرؾ الكثٌر من الدول تمدم مإشرات أصحٌح   

هم هو الوعً بؤهمٌة الماء فً كل مناحً الحٌاة وبضرورة التدبٌر المستدام له واأل

على التحدٌات المرتبطة بالموضوع بدءا من دران أهمٌة العمل المشترن للتؽلب إ

لى التنسٌك الدولً ضمن رإٌة موحدة كما رسمتها إالمحلً والوطنً فالجهوي وصوال 

 مم المتحدة وأهداؾ التنمٌة المستدامة ) الهدؾ السادس (، والعشرٌة الدولٌةمنظمة األ

 . 2028 - 2018  للماء
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المعطٌات الرلمٌة تكشؾ بشكل جلً المخاطر التً تتهدد الدول والناس فً  نإ  

، وهذه ات السلبٌة فٌما ٌخص موضوع الماءالمنظور المرٌب جراء ارتفاع المإشر

 :الدالة على سبٌل المثال ال الحصررلام بعض األ

 زمة المٌاه بالعالمأرلام ومإشرات حول أ

 البشري؛ لالستعمالمن المٌاه المتوفرة بالعالم متاحة  % فمط0.4

جهاد مابً  إربعٌن دولة تعانً من أملٌار نسمة تعانً من نمص فً الماء وتشمل  2زٌد من أ
 لرابة نصف سكان العالم ، ٌعٌشون خطر شح المٌاه؛ يملموس وحاد؛ أ

 و اكثر؛أمورد مابً مشترن بٌن دولتٌن  263حوالً 

 ملٌون طن ٌومٌا؛ 2النفاٌات البشرٌة من المٌاه العادمة حوالً ٌبلغ مجموع 

 )فٌضانات، جفاف الخ (؛ غلب الكوارث الطبٌعٌة التً ٌشهدها العالم هً بسبب الماءا

فك أفً    %  55وتٌرة النمو الدٌمغرافً بالعالم سترفع الحاجة للماء بنسب كبٌرة تصل الى 
2050 . 

 % من استخدامات المٌاه حول العالم؛ 70 تستهلن الزراعة نحو

بسبب  1900العالم منذ عام  ًف المناطك الرطبة الطبٌعٌة% من  71ى إل 64اختفى ما ٌمدر بنحو 
 النشاط البشرى.

سنة  تر مكعبم 6600الى   1995متر مكعب سنة  15000انتملت حصة الفرد من المٌاه من 
 . 2025سنة  مكعب م 4800لتصل  2010

كبٌرة فٌما ٌتعلك بموضوع  ،ولوٌات الملحة التً تنتظر الدولن األأمن الواضح  ذنإ

نتاج الؽذاء وحماٌة النظم إلتلبٌة الحاجة فً كافة المجاالت كالشرب و الماء وتوفٌره

جل الرفع من أوراش التً ٌتطلبها تدارن الوضع من ٌكولوجٌة الى ؼٌر ذلن من األاإل

ن الوضعٌة الحالٌة أذلن  ؛السالمة البٌبٌة بشكل مستدامزٌز جودة حٌاة الناس وتع

للمخزون المابً بالعالم تنذر بتحوالت درامٌة لد تزٌد من مخاطر تصاعد الصراعات 

مٌن العام لألمم المتحدة كما لال األ ،، فالماءعات وزٌادة حدة التوتر بٌن الدولبٌن المجتم

 و حٌاة " .ألة موت ؤتؽدو " مسمٌنة وهشة وهً لذلن لد ثروة ث ،السٌد ؼوتٌرٌس

ن تؤثٌرات وتبٌن الخرٌطة التالٌة درجة االجهاد المابً فً دول العالم بما ٌعنٌه ذلن م

لطبٌعٌة وخسابر زراعٌة ، تدهور المنظومات اومخاطر مباشرة كالجفاؾ، المجاعات

 ملٌار إنسان من ندرة المٌاه 1.8ن ٌعانً أٌحتمل  ،2035فك عام أ؛ ففً والتصادٌة

وثلثا سكان العالم سٌعٌشون فً ظروؾ اإلجهاد المابً نتٌجة نضوب المٌاه فً مجموعة 

  من المناطك من جراء ارتفاع الضؽط على الموارد المابٌة.
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 ٌتجاوز حالة هو المٌاه، بندرة أًٌضا ٌوصؾ أن ٌمكن الذي ،إن الممصود باإلجهاد المابً

لمد تم تصنٌؾ ؛ و الجوفٌةأسواء السطحٌة  المتاحة المابٌة المواردالمٌاه على  الطلب فٌها

 من كواحدة العالمً االلتصادي المنتدى لبل من 2019 عام اهرة االجهاد المابً فًظ

 ربع من ٌمرب الممبل وتشمل ما للعمد المحتمل التؤثٌر حٌث من العالمٌة المخاطر أكبر

 ومعظم الالتٌنٌة أمرٌكا دول من العدٌد ذلن فً بما أخرى، دولة 27 فً العالم سكان

. 2050دولة بحلول عام  100لد ٌشمل ن التهدٌد المتوسط بل إ األبٌض البحر دول

فإنها مطالبة باإلسراع نحو و تلن المتمدمة مر بالدول النامٌة أسواء تعلك األوعلٌه ف

واالعتماد   التحتٌة البنٌات من جدٌد ٌجاد حلول مستدامة  من لبٌل االستثمار فً جٌلإ

 الرطبة، المناطك بناء إعادة التشجٌر، إعادة مثل الطبٌعة من لى مماربات مستمدةع

 مواجهة أجل من وذلن الطبٌعً النظام منسجمة مع إدارة والجفاؾ، الفٌضانات إدارة

عبر اتخاذ مجموعة من المبادرات المتكاملة المابمة  مخاطره من والتملٌل المناخً التؽٌر

الصحة والتنمٌة والمناخ فً مجال المٌاه  وما ٌرتبط به كالتعاون الدولً  على مبدأ

 والكوارث.
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 لماء والتغٌرات المناخٌة : ا .3

من النتابج المباشرة للتؽٌرات المناخٌة هً التردد الملحوظ للظواهر الطبٌعٌة ؼٌر    

ر ، تدمٌر البنٌات التحتٌة، التؤثٌندرة، التإثر مباشرة على المٌاه كالجفاؾ العادٌة والتً

؛ كل ذلن ٌنعكس بالملموس على الماء كما وكٌفا. و فٌضاناتأ: جفاؾ على دورة المٌاه

خٌران موجات من الجفاؾ والفٌضانات مرشحة للتصاعد كلما ازداد لمد شهد العمدان األ

الوضع المناخً تؽٌرا واختالال بما ٌعنٌه ذلن من انعكاس سلبً على حٌاة المالٌٌن من 

 :لٌكم بعضا منهاإلٌة تدعو للملك ورلام التً تمدمها الهٌآت الدون االإسكان العالم بل 

 

مام الصورة المخٌفة التً بدأت مالمحها المإشرة فً أهذا ؼٌض من فٌض ٌضعنا 

 الكثٌر من المناطك والبلدان .

 و االختالل الحاصل فً الثوابت المناخٌةأن الممصود بالتؽٌرات المناخٌة هو التحول إ

 .و بشرٌةأب طبٌعٌة ؛ هذا التحول لد ٌعود ألسباب زمنٌة طوٌلةالتً تكرست عبر حم

باس الحراري والتً وفً سٌاق موضوعنا فإننا نتحدث عن التؽٌرات الناتجة عن االحت

؛ وإذا كان جزء منها ٌرجع ألسباب طبٌعٌة فإنها ومنذ المرن التاسع عشر تمتد فً الزمن

المتطور بوتٌرة متسارعة ومتسرعة  صارت نتٌجة النشاط االنسانً الفالحً والصناعً

 . نسب انبعاث الؽازات الدفٌبة زادت من

، فمد اعتبر العمد من االنبعاث هو ارتفاع درجة الحرارةن النتٌجة المباشرة لذلن إ

ما ما ٌهدد انتظام التوازن البٌبً و؛ وهو عرفه االنسانعمد أدفؤ  2020 - 2011

. ولٌس ارتفاع المً والوجود البشري برمتهاخ العٌترتب عن ذلن من نتابج تهدد المن

خرى مثل  اهر األولى سلسلة من النتابج والظإدرجة الحرارة إال الممدمة التً تفضً 

ملٌون طفل من  600سٌعانً  2050فً سنة 

 نمص شدٌد فً المٌاه الصالحة للشرب؛

نتٌجة التغٌرات المناخٌة والظواهر المناخٌة 

الحادة من جفاف وأعاصٌر وفٌضانات تتعرض 

مصادر المٌاه العذبة فً العدٌد من مناطك العالم 

لى التلوث مما ٌجعلها غٌر صالحة للشرب وتهدد إ

 السالمة الصحٌة لإلنسان؛

 
الماء الملوث واألمراض الناتجة عنه سبب 

اذ ٌتسبب فً وفاة  طفالربٌسً فً وفاة األ

 مراض االسهال .أطفل ٌومٌا نتٌجة  700حوالً 
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ٌاه ، ارتفاع منسوب مل، اضطراب فً التسالطات المطرٌةاالنزٌاح المستمر للفصو

الجلٌد فً انهٌار ، و موجات البرد الشدٌدأالبحر، الفٌضانات واألعاصٌر، الجفاؾ 

لى ؼٌر ذلن من الظواهر المناخٌة والطبٌعٌة التً ازدادت نسبة ترددها المطب الشمالً إ

 :و من نتابجها المباشرةخٌرة فً العمود األ

ء الجفاؾ تارة او صناؾ الحٌوانٌة والنباتٌة جراالتهدٌد الذي تتعرض له األ 1
 ؛جراء الفٌضانات

 ؛التٌبسو العالم بسبب الحرابك أر من مناطك اندثار الؽابات فً الكثٌ 2

راضً ، ملوحة األالزراعً نظرا للفٌضانات، الجفاؾالتراجع فً االنتاج  3
 ؛سبابلى ؼٌر ذلن من األإالفالحٌة 

كاألعاصٌر والعواصؾ واألمطار الطوفانٌة  الحادةتردد الظواهر الطبٌعٌة  4
 و البرد المارس؛أوموجات الحرارة المفرطة 

 المنظومات البٌبٌة بكل مكوناتها وكابناتها.اختالل  5

 

االلتصادي  ىان حسب المنتدوفً الجدول التالً المخاطر العشر التً تهدد االنس

 :الدولً
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ن هذه االضطرابات المناخٌة فً شتى مظاهرها لها انعكاسات ذات أومن المإكد 

من ، األوبالتزود بالماء الشر :ى المجتمعات من حٌث الجانب الصحًمخاطر عالٌة عل

لى المنظومات ، إضافة لالنعكاسات المدمرة عمراضاد، انتشار األفرالؽذابً، سالمة األ

بشكل ٌمس كل ن نظاما كامال ٌتعرض للتؽٌر ، أالبٌبٌة. هذا ٌعنً، ضمن ما ٌعنٌه

لسالب المابم على الخصاص ن مإشرات التؽٌر تنحو باالتجاه امكونات النظام علما أ

 .والندرة

؛ و باالستهالنأستعماالت المنزلٌة ، باالو الصناعًأمر بالمٌدان الزراعً سواء تعلك األ

دبٌره لد ٌكون منشؤ العدٌد ن سوء تمن هنا فإ .ماء عنصر حٌوي بالنسبة لها جمٌعان الفإ

؛ فمن بٌن و الجماعاتلصراعات بٌن االفراد أزمات  السوسٌو التصادٌة وامن األ

فان خمسة عشر هدفا منها ٌرتبط وٌتؤثر مباشرة بموضوع  عة عشر للتنمٌةاالهداؾ السب

. والحال ان التزاٌد الدٌمؽرافً وارتفاع الطلب الزراعً والضؽط الصناعً فً المٌاه

ظل تؽٌرات مناخٌة تزداد وتٌرتها عبر الولت ٌطرح تحدٌا كبٌرا فٌما ٌتعلك بالتدبٌر 

ً الذي ٌواجهه المجتمع البشري على مستوى توافر المستدام للمٌاه بالنظر للتهدٌد الفعل

 ذ ال تنمٌة بدون ماء.؛ إالمٌاه العذبة لكافة االستعماالت

مر خاصة ة فً الحصول على الماء وٌتعلك األن كثٌرا من الدول ستواجه مشاكل جمإ

وروبٌة كما ض المتوسط بل وفً بعض المناطك األبٌبالدول االفرٌمٌة ودول البحر األ

 خرٌطة التالٌة :توضح ال

 
 العالم فً األمطار توزٌع خرٌطة
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وتؽٌر انماط التسالطات المطرٌة كما وكٌفا  وما ٌرتبط بذلن من مخاطر  المناخ تملب نإ

؛ وانوذلن لبل فوات األ المٌاه إدارة مجال فً البلدان مختلؾ متنامٌا أمام تحدٌا ٌشكل

ن العامل البشري صار، فً العمود امل عدٌدة فإفإذا كان التؽٌر المناخً نتٌجة عو

رض بما د من منسوب ارتفاع درجة حرارة األ، حاسما فً ذلن التؽٌر وٌزٌاالخٌرة

هار المنظومة بحٌث لد تن "لعبة الدومٌنو"ٌصدر عن ذلن االرتفاع من تداعٌات تشبه 

 ن لم تكن لد بدأت بالفعل.الحالٌة بكاملها ؛ إ

دفع االنسان للمٌام بمجموعة من الممارسات التً ن النمو الصناعً والزراعً المطرد إ 

زالة الؽابات لتوسٌع الوعاء الزراعً حتباس الحراري من لبٌل إادت الى حدوث اال

وٌر الصناعً المستهلن للطالات األحفورٌة وما ٌخلفه من بؽٌة رفع االنتاجٌة والتط

 سباب التلوث.أ

 

 

 

 

 

 

 

  

اؾ التنمٌة المستدامة ، فإن تعرض هدٌن كل أالماء هو الماسم المشترن بن وأل

ن ٌإثر مباشرة على كافة المطاعات والمجاالت دورته ألي خلل من شؤنه أ

 والمنظومات :

 التؤثٌر على التنوع البٌبً؛

 التؤثٌر على النشاط الزراعً؛

 التؤثٌر على االوساط المابٌة؛

 الجفاف المستمر فً العدٌد من مناطك العالم؛

 تلوث المٌاه السطحٌة والجوفٌة؛

 ارتفاع فً نسبة ملوحة مٌاه البحار؛

 ارتفاع ملحوظ فً الظواهر الطبٌعٌة الحادة؛

 ازدٌاد المساحات المحروق من الغابات؛

 تدهور السالمة الصحٌة لإلنسان؛

 منٌة الناتجة عن الجوع ؛وضاع األتدهور األ



  
 2022تمرٌر حول الحالة البٌبٌة بإللٌم شفشاون  17

 

المابً كما وكٌفا سٌكون له التؤثٌر الكارثً إذن، من الواضح أن تدهور الوضع 

على حٌاة اإلنسان وعلى مجمل أنشطته على هذه األرض؛ ولد أعلن المنتدى 

( أن الماء هو األولوٌة االولى التً تتطلب التدخل  cop 26العالمً للمناخ )

 العاجل للبحث عن حلول مستدامة لتجنٌب العالم مشاكل عدٌدة .

 

 المغرب:شكالٌة الماء فً إ .4

 وطنٌا : .4.1

كثٌرا ما تم الحدٌث عن ارتهان المؽرب 

ر من الصحة حدٌث فٌه الكثٌلألمطار وهو 

الوضع  المؽربً وطبٌعته وارتباط  ٌعكسو

بنمط معٌن من التسالطات الفالحة المؽربٌة 

. ولد عرؾ المؽرب فترات من والفصول

اد تكون دورٌة مرة كل عشر الجفاؾ تك

را خٌرة شهدت تؽٌؼٌر أن العمود األ سنوات؛

ذ ومنذ فً تلن الدورات ونسبة ترددها إ

ألكثر من مرة  الثمانٌنات صار الجفاؾ ٌتكرر

 مر الذي ٌهدد المواردفً العشرٌة وهو األ

 .المابٌة للبالد بشكل لوي

والمفارلة تكمن فً كون المؽرب راهن على 

الزراعات التصدٌرٌة التً تستنزؾ كمٌات 

والجوفٌة وهو ما  هابلة من المٌاه السطحٌة

ملٌار متر مكعب  2جعل العجز المابً ٌصل 

لٌالمس  وهو مرشح للتزاٌد 2015سنة 

وضعٌة تثٌر  : وهًالثالث ملٌارات من العجز

 الملك.

ن الدولة المؽربٌة تبذل والبد من االعتراؾ بؤ

فً تدبٌر الشؤن المابً من  جهودا محمودة

ا افٌعداد بنى تحتٌة على امتداد الجؽرخالل إ

 مثل للتسالطاتالوطنٌة بؽاٌة االستؽالل األ

 ؛وتوزٌعاالمطرٌة والتحكم فٌها تخزٌنا 
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الدولة التخاذ  ؽٌرات المناخٌة وتداعٌاتها تدعون المعطٌات الرلمٌة حول وضعٌة التإ

ً مجال تدبٌر الثروة المابٌة والمحافظة علٌها ومن الظواهر تدابٌر حمٌمٌة ومستدامة ف

 : خٌرة نذكرتسجٌلها فً السنوات األالتً تم 

المتوسط الملحوظ   0.9بحٌث فاق ب  2021اع ملحوظ فً درجة الحرارة سنة ارتف -
 ؛ 2010و  1981بٌن سنوات 

 % 50على سبٌل المثال بعجز ٌناهز  2021تراجع التسالطات المطرٌة خالل سنة  -
 رلام التالٌة حسب المناطك : بحٌث سجلت األ

-زٌز-% على صعٌد أحواض كٌر 48% إلى  17عجز بنسبة تتراوح ما بٌن  - -
 ؛كوس، أبً رلراق والشاوٌةوواد نون، سبو، الل-ؼرٌس، درعة

% على صعٌد أحواض أم الربٌع  65% إلى  50بٌن عجز بنسبة تتراوح ما  - -
 وادي الذهب؛ -ماسة، ملوٌة والسالٌة الحمراء-وتانسٌفت وسوس

 مر نالحظه فٌما ٌتعلك بالتسالطات الثلجٌة التً تراجعت بشكل كبٌر فخاللنفس األ -
 كٌلومتر 45000 تبلػ لصوى لٌمة من انتملت التسالطات ،2022-2018 الفترة
 %(.89 حوالً عجز) 2022 عام فً مربع كٌلومتر 5000 إلى 2018 فً مربع

 سنةٌوما  14الى  2018ٌوما سنة  41ٌام التسالط الثلجً من كما انخفضت أ
 ؛2022

 85الى  2018سنة  % 54ارتفاع العجز المابً بسبب الوضعٌة المشار الٌها من  -
 بوتٌرة تصاعدٌة ؛ 2021سنة  %

النتابج المباشرة لهذا العجز انخفاض نسبة ملء السدود بمختلؾ مناطك المؽرب  من -
نسبة الثلث كما هو موضح فً الجدول التالً لوزارة  2022بحٌث لم تتجاوز سنة 

 التجهٌز والماء:

 

ملٌار متر  17سدا كبٌرا بمدرة تخزٌنٌة تناهز  140وٌتوفر المؽرب على 

وهو ما مكن المؽرب  مكعب اضافة الى مجموعة من السدود الصؽٌرة والتلٌة.

الحضرٌة والمروٌة تمرٌبا وضمان من توفٌر الماء الشروب لمجموع الساكنة 

ملٌون هكتار( وحماٌة بعض المناطك من  1.5راضً الفالحٌة )حوالً سمً األ

 الفٌضانات  .

 إللٌم أزٌالل  -سد بٌن الوٌدان 
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 2022ٌولٌوز  05الى غاٌة 

حواض األ
 المابٌة

التسالطات المطرٌة منذ  فاتح 
 2021شتنبر 

المابٌة منذ فاتح الواردات 
 2021شتنبر 

 المخزون المابً

التسالطات 
المسجلة 
 )ملم(

معدل 
التسالطات 

 )ملم(

بالممارنة 
مع المعدل 

 

الواردات 
المسجلة 
)ملٌون 

 (3م

معدل 
الواردات 
)ملٌون 

 (3م

بالممارنة 
ل مع المعد

 

الحجم 
العادي 
)ملٌون 

 (3م

الحجم 
الحالً 
)ملٌون 

 (3م

نسبة 

 الملء  

 48.1 828 1722 - 89 1444 152 - 46 607 325 اللوكوس

 48.7 2704 5554 - 90 4410 452 - 47 530 281 سبو

 9.7 77.5 798 - 82 1110 210 - 57 189 81 ملوٌة

 34.3 372 1082 - 92 738 58 - 51 338 165 ابً رلراق

 9.1 450 4955 - 78 3193 706 - 54 373 171 أم الربٌع 

 47.9 109 227 - 72 368 102 - 52 254 122 تانسٌفت

 16.4 120 731 - 89 552 60 - 54 248 113 سوس ماسة

 19.6 66.3 313 - 78 139 31 - 17 142 118 زٌز كٌر غرٌس

 21.2 145 740 - 84 552 71 - 48 131 68 درعة واد نون

 

، الماضًة فً الثمانٌنات من المرن إذا كان المؽرب لد شهد موجات من الجفاؾ خاص

طات تعرؾ انحسارا ملحوظا فً التسال 2018فان المالحظ ان البالد ومنذ سنة 

على مر الذي ترتب عنه عجز مابً كبٌر لم ٌمتصر فمط المطرٌة عاما بعد عام وهو األ

فٌة على مستوى عدة مناطك لى نضوب المٌاه الجومنسوب ملء السدود بل تجاوزه إ

دلة، )انخفاض مستواها بمعدل متر فً السنة( وتا والحوز، وساٌس، : سوس،بالبالد

الطلب على الماء بسبب االختٌارات الزراعٌة التً تؽلب علٌها.  فٌها ٌرتفع مناطك وهً

هذه الوضعٌة تجاوز تؤثٌرها المجال الفالحً لٌشمل المناطك الحضرٌة )دورٌة وزٌر 

 .خلٌة حول ترشٌد استعمال المٌاه(الدا

طات المطرٌة من جهة ولحالة ل هشة ورهٌنة للتسالن وضعٌة الماء بالمؽرب تظإ

خرى ؛ وفً ضوء التطور المناخً الحالً الذي ٌبصم سلبا الموارد ، من جهة أالطلب

، فإن ؽرافً والتوسع العمرانً والفالحًالمابٌة وفً ظل ارتفاع الطلب بحكم النمو الدٌم

ال ٌهدد فمط التنمٌة  مر الذيمابٌة وهو األرة واإلجهاد ٌهددان الثروة الشبح الند

 .  من و االستمرارفحسب بل ٌهدد األ االلتصادٌة واالجتماعٌة

 1914منذ ظهٌر  ن موضوع الماء بالمؽرب تإطره مجموعة من الموانٌن الصادرةإ

 مالن المابٌة العامة ورؼم صدورالذي ٌرجع الماء أٌا كان نوعه ومصدره ضمن األ

ور حول الثروة نها ظلت حبٌسة نفس التصإال أ 1925و  1919ام خرى فً عأ ظهابر

سباب  ترتبط بحاجات التنمٌة المستدامة المابٌة وهو تصور أصبح متجاوزا لعدة أ

وللضؽوط الكثٌرة والكبٌرة التً تتعرض لها الثروة المابٌة ببالدنا من خالل خلك توازن 

 لمابٌة لم تتولؾبٌن العرض والطلب .والوالع ان الترسانة المانونٌة المتعلمة بالثروة ا

ن نالحظ من أ و التمنٌن المطاعً كما ٌمكنطور سواء فً مجال التمنٌن العام أعن الت

 :خالل الجدول التالً
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 المحتوى المانون السنة

1969 
لانون  25-69-1المانون 

 االستثمار الزراعً

مستخدمً  -طبٌعة العاللة● المنشآت المابٌة الزراعٌة  ●
الهٌكل المالً ● والواجبات(  المٌاه الزراعٌة )الحموق

أسس تسعٌر المٌاه لالستخدام الزراعً ● لالستثمار 
 وشروط توزٌع الري

1984 
 بشؤن 84-02 لانون

 المٌاه مستخدمً جمعٌات
 الزراعٌة المٌاه مستخدمً جمعٌات إنشاء

 95-10 المانون 1995

●  المابٌة للموارد المتكاملة اإلدارة على التركٌز● 
 ٌدفع الملوث/ٌدفع المستخدم مبدأ بموجب المالٌة األدوات

 الوطنً بالتضامن مرتبطة للمٌاه، االلتصادٌة المٌمة● 
 المٌاه مستجمعات إدارة مبادئ●  واإلللٌمً

 الخاص المطاع إلى العامة المإسسات بنمل التصرٌح 98-34المانون  1998

1999 
 بشؤن 99-06 لانون

 األسعار وحرٌة المنافسة
 الصحً والصرف المٌاه تعرٌفة تغٌٌرات أن على ٌنص
 2006 عام منتصف حتى لضوابط تخضع

 00-78المانون  2002
 وٌحدد المحلٌة ، الحكومات وتشغٌل تنظٌم ٌحكم

 والصرف الشرب مٌاه بإمدادات ٌتعلك فٌما مسإولٌاتهم
 .الصرف مٌاه ومعالجة الصحً

2005 
برنامج الصرف الصحً 

 الوطنً

 معدل تحمٌك مع البٌبة وحماٌة المعٌشٌة الظروف تحسٌن
 80 ومعدل المجمعة العادمة للمٌاه%  60 بنسبة معالجة
 المناطك فً الصحً الصرف بشبكة للتوصٌالت% 

 .2020 عام بحلول الحضرٌة

2007 
 لتوفٌر الوطنً البرنامج

 الري مٌاه
 األعوام فً الموضعً الري إلى هكتار 550,000 تحوٌل
 المادمة. عشر الخمسة

 مخطط المغرب االخضر 2008

●  العالٌة المضافة المٌمة ذات الزراعة: األول الركن● 
 فً الصغٌرة للملكٌة المشتركة التنمٌة: الثانً الركن
 وزٌادة الري تحدٌث: الشاملة المبادرات●  مختلفة مناطك
 إدارة فً والخاص العام المطاعٌن بٌن الشراكة●  الكفاءة
 الري إلى هابلة مناطك وتحوٌل المروٌة؛ المناطك

 الموضعً.

2009 
االستراتٌجٌة الوطنٌة 

 للمٌاه

 الموضعً الري) المٌاه، على الطلب إدارة: األول الركن● 
 المٌاه، وكفاءة الري، مٌاه لتوفٌر الوطنً للبرنامج وفما  

 إمدادات وإدارة تطوٌر: الثانً الركن( ● المٌاه ورسوم
 التملٌدٌة، وغٌر التملٌدٌة المابٌة الموارد تعببة) المٌاه
 المابٌة. الموارد حماٌة: الثالث الركن( ● المٌاه ونمل

 الخطة الوطنٌة للمٌاه 2014
  المٌاه على الطلب إدارة● 
 ومعالجتها المٌاه استخدام إعادة● 

2015 
 إلعادة الوطنٌة الخطة

 العادمة. المٌاه استخدام

 إعادة: الهدف. المعالجة المٌاه استخدام إعادة تعزٌز
 عام بحلول السنة فً مكعب متر ملٌون 325 استخدام
2030. 

2016 
 15-36 رلم المٌاه لانون

 (95-10 المانون تنمٌح)

  الشرب مٌاه على الحصول● 
  البحر مٌاه تحلٌة● 
 .(األنهار أحواض مجالس) الالمركزٌة● 
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لى تؤطٌر موضوع الماء السعً إ كان من ضمن أهدافه 10.95صدور المانون  ن إ

 همها : ٌن االعتبار مجموعة من الحٌثٌات أوتمنٌنه آخذا بع

 ندرة الماء بالمؽرب وتؤثره بالكثٌر من العوامل المناخٌة والبشرٌة؛ -

ضرورة تلبٌة الحاجٌات التنموٌة والبشرٌة المتزاٌدة باستمرار باعتبار الماء عنصرا  -
 اساسٌا فً كل تنمٌة ؛

زٌع والمرالبة واالستعمال اضافة ضرورة توفٌر ترسانة لانونٌة لتنظٌم عملٌات التو -
 لى تنمٌة الموارد المابٌة ؛ؾ حماٌة الثروة المابٌة والتطلع إلى استهداإ

ر الحاجٌات المستمبلٌة  وٌحد مالبمة الموانٌن وفك تصور عصري تنموي ٌستحض -
 الممارسات التً تمس بالموارد المابٌة .سباب التبذٌر والتلوث وؼٌره من من أ

استجابت فً  10.95رساها المانون نونٌة والتنظٌمٌة والزجرٌة التً أن الممتضٌات الماإ

الال وتدبٌرا وحماٌة لكن الكثٌر من ممتضٌاتها لرإٌة متمدمة اتجاه موضوع الماء استؽ

من خالل المانون بان عن مجموعة من نماط الضعؾ استدعت تطوٌره وتحدٌثه تنزٌله أ

ؼشت  10  فً الصادر1.16.113   رلم الشرٌؾ الظهٌر بموجب 36-15 رلم لانون

 جمٌع“ن الممصود باألمالن المابٌة المانون  فً صٌؽته الجدٌدة على أ ؛ وٌنص  2016

 أو معدنٌة أو مالحة أو أجاجة أو عذبة أو جوفٌة أو سطحٌة كانت سواء المارٌة المٌاه

 المابٌة والمنشآت المابً العمومً الملن فً المسالة المحالة البحر مٌاه وكذا مستعملة

انونان و بؽاٌة دعم التوجه الذي ٌطمح الم ..”…عمومً الستعمال المخصصة وملحماتها

اء بصالحٌات موسعة سواء على للمناخ والمالسالفً الذكر تحمٌمه تم إنشاء المجلس األ

نان ٌضا عمل المانواء والمناخ .أسات حول لضاٌا المو المٌام بدرافً مجال إبداء الرأي أ

 اض المابٌة ومجاالت تدخالتها مثل:حوعلى تحدٌد صالحٌات وكاالت األ

م وتتبع تطور حالة ٌنجاز المٌاسات واألبحاث والمٌام بالدراسات الضرورٌة لتمٌإ -
 لموارد المابٌة على مستوى الكم والجودة؛ا

وتدبٌر الماء والمحافظة علٌه والولاٌة من تؤثٌر الظواهر الدراسات المتعلمة بتخطٌط  -
 المناخٌة المصوى السٌما الفٌضانات والجفاؾ؛

عداد المخطط التوجٌهً للتهٌبة المندمجة للموارد المابٌة والمخططات المحلٌة لتدبٌر إ -
 المٌاه ومخطط تدبٌر الخصاص فً الماء فً حالة الجفاؾ والسهر على تنفٌذها؛

الترخٌصات واالمتٌازات الستعمال الملن العمومً المابً ومسن سجل خاص منح  -
من  80 )المادة” بها والتراح وعاء وسعر إتاوات استعمال هذا الملن على االدارة. 

 المانون (.

درات رساء المانونً عمل المؽرب على اعتماد مجموعة من المباوبالموازاة مع اإل

 لحكامة فً مجال تدبٌر الماء مثل:لمتعلمة باو االمتعلمة بالبنٌات التحتٌة أ

 



  
 2022تمرٌر حول الحالة البٌبٌة بإللٌم شفشاون  22

 مخطط بناء السدود الكبٌرة والصؽٌرة والتلٌة ؛ -

 ملٌون متر مكعب فً السنة(  510استؽالل موارد مابٌة اخرى، مثل تحلٌة مٌاه البحر ) -
 وإعادة استخدام مٌاه الصرؾ الصحً المعالجة ؛

نظمة الري الحدٌثة كالتنمٌط أعلى تحفٌز المطاع الفالحً على الترشٌد فً االستهالن اعتمادا  -
 (؛ 2030ملٌون هكتار بهذه الطرٌمة سنة  1.5فك ري أفً 

 20سٌاسة تخطٌط طوٌلة األجل تتٌح التنبإ بنمص الموارد المابٌة خالل فترة زمنٌة تمتد من  -
 عاما؛ 30إلى 

، وصٌانة الشبكات تحسٌن أنظمة لٌاس استهالن المٌاهت إمدادات المٌاه، وإعادة تؤهٌل شبكا -
 والحفاظ علٌها؛

رساء لواعد اإلدارة المندمجة والالمركزٌة والتشاركٌة للموارد المابٌة بهدؾ ضمان حك إ -
 المواطنٌن فً الحصول على المٌاه.

المؽرب من مواجهة همٌتها لم تمنع جراءات والمبادرات جمٌعها ورؼم أن هذه االإ

 حصةال انخفضت مشكلة التفاوت بٌت المتاح والمطلوب فٌما ٌتعلك بالموارد المابٌة فمد

 2500خٌرة من فً العمود الثالثة األ مهول بشكل المؽرب فً المٌاه من لفردالسنوٌة ل

رشحة وهً م 2013متر مكعب سنة  750متر مكعب للفرد فً الثمانٌنات الى 

أي  ن تبعث على للك حمٌمً ألنهذه الوضعٌة ٌجب أ .السنوات المادمةللتدهور فً 

 وٌهدد برمته ، المؽربً االلتصاد على ٌإثر أن شؤنه من المابً المطاع ٌصٌب عجز

 .االجتماعً والسلم الؽذابً األمن

لى انخفاض كبٌر فً الموارد المابٌة ومما زاد الوضعٌة لمد أدت التؽٌرات المناخٌة إ

لى جانب نسبة الهدر المابً الذي فرط وؼٌر المعملن للمٌاه الجوفٌة إستؽالل المتفالما اال

لتً تنتج عن التسالطات ملٌار متر مكعب ا 140ٌتمثل جزء منه فً التبخر ) من بٌن 

نمص الطالة  ، وٌتمثل جزء آخر منه فًملٌار منها تتبخر( 118ن المطرٌة فإ

؛ المعالجةث الناتج عن اسباب تمنٌة فً و التلواالستٌعابٌة للسدود بسبب التوحل أ

ب على الماء سواء عا متزاٌدا فً الطلا، ٌعرؾ المؽرب ارتفبالموازاة مع ذلن كله

 .ضؽطا كبٌرا على الموارد المتاحة و ألؼراض االستهالن مما شكلألؼراض زراعٌة أ

ة التً ات الكبرى فً مجال الفالحلى بعض االختٌاروال ننسى فً هذا السٌاق االشارة إ

 لحمت ضررا كبٌرا بالموارد المتاحة .أ

ن التداعٌات الخطٌرة التً تمس األمن المابً صوات عدٌدة تحذر ملمد ارتفعت أ

همها ورد ضمن بعض الخطب الملكٌة وكان آخرها بمناسبة افتتاح السنة بالمؽرب لعل أ

 : ( حٌث نجد التوجٌهات الكبرى التالٌة 2022التشرٌعٌة الثانٌة  )اكتوبر 

 أوال:
استثمار االبتكارات إطالق برامج ومبادرات أكثر طموحا، وضرورة 

، وإعادة استخدام المٌاه ت الحدٌثة، فً مجال التصاد الماءوالتكنولوجٌا
 العادمة .
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 :ثانٌا
، والحفاظ على الفرشات ة لترشٌد استؽالل المٌاه الجوفٌةإعطاء عناٌة خاص

 خ ؼٌر المانونً، و اآلبار العشوابٌة.المابٌة ، من خالل التصدي لظاهرة الض

 :ثالثا
أن سٌاسة الماء لٌست مجرد سٌاسة لطاعٌة، وإنما هً شؤن  ىالتؤكٌد عل

 مشترن ٌهم العدٌد من المطاعات.

 الحك أن من والبٌبً، واالجتماعً االلتصادي المجلس حذر 2019ولبل ذلن وفً سنة 

 ، المابٌة للموارد المفرط االستؽالل نتٌجة خطٌر، بشكل مهددان المابً واألمن الماء فً

 وتدابٌر إجراءات اتخاذ إلى الفاعلٌن جمٌع بذلن داعٌا الخطر، نالوس المجلس ودق

 . استعجالٌة

صبحت تعٌشها بالدنا بشكل مطرد فً السنوات طاللا من المإشرات العدٌدة التً أوان

دٌة لتدارن الثؽرات التً االخٌرة صار لزاما على المسإولٌن اتخاذ تدابٌر جدٌدة وج

لى المستوى المإسسً أو على المستوى ن عالتدبٌر الحالً للموارد المابٌة إٌعرفها 

مؽرب فً المجال ٌجابٌة والطموحة التً ٌسجلها الالمجتمعً؛ فرؼم التطلعات اإل

وطنً للحفاظ و المخطط الض المابٌة والمخطط الوطنً للماء أحواكإحداث وكاالت األ

لى مرتبطة بالحكامة المستدامة بحاجة إ؛  فإن جوانب النمص الرد المابٌةعلى الموا

، تموٌة  وحماٌته المابً العام الملن على المحافظةالمزٌد من التموٌة والتكرٌس من لبٌل 

 استخدام ترشٌد العمل على تحسٌنكامل والمندمج للموارد المابٌة وخٌار التدبٌر المت

( المدنً والمجتمع الخاص، المطاع العامة، المإسساتلٌشمل كل ذوي المصلحة ) المٌاه

 .عبر مماربة تشاركٌة 

 

الماء ، من مرحلة تدبٌر الوفرة  ، فٌما ٌخص موضوعن بالدنا تنتملأنه لمن البدٌهً إ  

لى مرحلة تدبٌر الخصاص )االجهاد المابً(  كوالع ال مناص منه ٌجمع علٌه إ

" لدرة السكان على  جلأسٌاساتها ورإٌتها االستراتٌجٌة  من الجمٌع ولكل مرحلة 

ضمان الوصول المستدام إلى كمٌات كافٌة من المٌاه ذات الجودة الممبولة للحفاظ 

لحماٌة ، وضمان االجتماعٌة وااللتصادٌةوالتنمٌة اعلى سبل العٌش ورفاهٌة اإلنسان 

 مم المتحدة لمفهوم االمن المابً(.ضد التلوث..." ) تعرٌؾ األ
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 شفشاون :  بإللٌمالوضعٌة المابٌة  .5

، الطات المطرٌة المنتظمة والؽزٌرةكثٌرا ما عرفت المنطمة الشمالٌة من المؽرب بالتس 

  1200كمٌات تلن التسالطات تتجاوز للٌم شفشاون ٌحتل الصدارة فً وؼالبا ما كان إ

مم فً السنة؛ وتتكون الموارد المابٌة لإلللٌم من  800م فً بعض المواسم وبمعدل لم

واد الو، واد المنار، أمتار، أورٌنكا وؼٌرها حٌث تصب  :ودٌان مثلمجموعة من ال

 ضو لتؽذي بعها االللٌم لتنتهً بعد ذلن فً األبٌض المتوسط أمطار التً ٌعرفاأل

لٌه توفر على احتٌاطً مابً مهم ٌضاؾ إلوكوس؛ وهو ما مكن من الالنهر األنهار ك

 18احتٌاطً من الموارد الجوفٌة مثل الفرشة المابٌة لواد الو التً تمتد على مساحة 

لها فً هم الفرش المابٌة بالبحر المتوسط كمٌة وجودة كما ٌتم استؽالوتعتبر من أ ²كم

للٌم على مجموعة من العٌون كرأس الماء وٌتوفر اإل .االستعمال الفالحً وؼٌره

وهً تعتبر موارد هامة لتوفٌر الماء  ،وتسمالل وعٌن دانو، شرفات، ماكو ..الخ

س الماء تتوفر على لوة صبٌب تتراوح للمدٌنة على وجه الخصوص ؛ فعٌن رأوب الشر

 ل/ ث ، حسب التسالطات المطرٌة  . 70و 200بٌن 

لتنوع  بٌة إضافة لخصابص أخرى جعلت من اإلللٌم موطنا خصباإن هذه الوفرة الما

، صار الٌوم مهددا بالنكوص ألسباب عدٌدة مناخٌة بٌولوجً ؼنً وطنٌا ودولٌا

م ومنحدرات  2000لى االللٌم تتوزع بٌن مرتفعات تصل إ ن تضارٌسوبشرٌة؛ ذلن أ
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ن طبٌعة حدودة كما أسطة للٌلة ومساحاتها مصعبة وعمٌمة وبالتالً فان االراضً المنب

 التربة كلسٌة هشة تتعرض لتعرٌة لوٌة .

مة ن الكثٌر من الزراعات تطورت عبر الزمان وتكٌفت مع طبٌعة المنطورؼم ذلن فإ

لضؽط السكانً الذي صبح ٌتعرض لالجتثاث بسبب االتً ٌكسوها ؼطاء ؼابوي كثٌؾ أ

ود االخٌرة جعلت تضافر على وطنٌا . لمد حدثت تؽٌرات كبٌرة فً العمٌعد من بٌن األ

مجموعة من العوامل تصب كلها فً اتجاه تدهور الموارد المابٌة باإلللٌم بشكل مهول 

 %90ة فً المجال المروي الذي ٌشكل ، خاصر بتداعٌات خطٌرة على عٌش السكانٌنذ

 .للٌممن مجموع اإل

 

ؼٌر  اءلى ظهور مستوٌات من شح الملمد أدى شح األمطار واضطراب التسالطات إ

الكبٌر الذي تعرضت له الفرشة المابٌة بسبب الطلب  االستنزاؾمسبولة زادها استفحاال 

المتزاٌد على الماء لتلبٌة الحاجات السكانٌة والفالحٌة المتزاٌدة؛ فإذا كان معدل 

مم كمعدل وٌتجاوز ذلن إلى ما فوق  600و  800التسالطات، فً العادة ، ٌتراوح بٌن 

مثال  2010و 1996ملم كما حدث سنتً  2000لسنوات بل و لؾ ملم فً بعض ااأل

مطار بحٌث لم ٌعد فً موسم األ انزٌاح، من جهة،  األخٌرةفمد لوحظ فً السنوات 

بالكمٌات المعهودة، وتراجع فً األرلام المسجلة من جهة  الموسم الشتوي ممطرا

وفً علما ان السطحً والج مستوٌٌه؛ فكان من نتابج ذلن تراكم العجز المابً فً أخرى

تعرؾ انتظاما لارا لكن التراوح بٌن سنوات ممطرة وأخرى  التسالطات المطرٌة لم تعد

اللهم فً بعض  ،لل إمطارا كان ٌخلك توازنا معٌنا ٌحافظ على توفر الموارد بشكل دابمأ
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 ةالتالً حال المبٌان؛ وٌوضح لى فٌها الجفاؾ بتواتر عبر سنواتالفترات التً ٌتوا

 زٌد من عمد ونصؾ:التسالطات المطرٌة على امتداد أ

 مبٌان ٌوضح كمٌة التسالطات حسب السنوات باللٌم شفشاون

 

لى ن التسالطات المطرٌة باإلللٌم ال تخضع النتظام لار، فعبالنظر للجدول أعاله ٌتبٌن أ

لى الجفاؾ فالعودة الى تسالطات ل إامتداد ثالث سنوات مثال ٌمكن أن ننتمل من المعد

.هذا التراوح لٌس جدٌدا بالنظر للطبٌعة  2010و  2008لٌاسٌة كما حدث بٌن سنوات 

المناخٌة للمنطمة  التً عادة ما تشهد موسما ماطرا لصٌرا  لكنه ٌشكل نسبة ثلثً 

وللٌل اإلمطار ٌمتد من شهر ماي إلى شهر  التسالطات السنوٌة ٌعمبه موسم جاؾ

لكن المنطمة حافظت على معدالت معٌنة مكنتها من تؽطٌة الخصاص الناتج  ،توبركأ

فترات انحسار المطر سواء تعلك األمر بالمٌاه السطحٌة أو المٌاه الجوفٌة ؼٌر أن عن 

للٌم من طلب متزاٌد على الموارد المابٌة دفع الساكنة الى تجفٌؾ مخزونها ما عرفه اإل

 .المابٌة وتجفٌؾ المنابع والعٌون فرالمابً من خالل اآلبار والح

التدخالت البشرٌة معا لٌإدي ، لمد اجتمعت تؤثٌرات التحوالت المناخٌة وتؤثٌرات ذنإ

ن اؼلب الدواوٌر تعانً من نمص مهول فً الوضعٌة التً نشهدها حالٌا بحٌث ألى ذلن إ

ت مهمة فً دالخٌرة لم تسجل معالعذبة الصالحة للشرب خاصة وأن السنوات األالمٌاه 

لد  2022ن سنة لكاد تصل نصؾ المعدل المعروؾ بل إذ باالتسالطات المطرٌة إ

ملم (  209لى حدود شهر ؼشت ) فضة جدا بالنظر للكمٌات المسجلة إتسجل نسبة منخ

ة وتموٌة البنٌات التحتٌة من ذا كان النمو الدٌمؽرافً وتحسن المستوى المعٌشً للساكنإ.

هم فً وامل تفسر ازدٌاد الحاجة للماء فإن العامل األكلها ع، ماء، كهرباء و طرلات
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الساكنة عتماد ٌحدث بإللٌم شفشاون وؼٌره من األلالٌم األخرى ٌرجع الى ا تفسٌر ما

لدٌمة فً  ن هذه الزراعةحادٌة المتمثلة فً المنب الهندي؛ ورؼم أعلى الزراعة األ

مرن الماضً بحٌث انتملت من ال طفرة فً الثمانٌنٌات بعض الجماعات إال أنها ستشهد

الى  1980هكتار سنة  5000لى جل تراب االللٌم بمجموع جماعاته  ) من زراعتها إ

ن تطرلنا الٌها لن  لدوافع سوسٌو التصادٌة سبك وأ( وذ 2003هكتار سنة  134000

ن ( . إ2021-2020) إللٌم شفشاون بالتفصٌل فً تمرٌر الجمعٌة حول الحالة البٌبٌة

خلمت حاجة كبٌرة للماء خاصة بعد أن تبنى األهالً زراعة طفرة الكمٌة والنوعٌة هذه ال

نواع تحتاج كمٌات كبٌرة بالنظر لمردودٌتها المرتفعة وهً أنواع المهجنة المستوردة األ

؛ من هنا بدأت رحلة البحث لماء طوال الموسم عكس النبتة األصلٌة المحلٌةجدا من ا

وبة بشتى الطرق المشروعة وؼٌر المشروعة بشكل محموم عن توفٌر مٌاه السمً المطل

بؽض النظر عن اآلثار التدمٌرٌة التً ستترتب عن ذلن وفً ؼٌاب تام ألي تؤطٌر 

 منً.باستثناء التدخالت ذات البعد األ للموضوع من طرؾ الجهات المعنٌة 

 

شكل مباشر أو زراعة المنب الهندي ب ضرار البٌبٌة الكبٌرة التً تنتج عنناهٌن عن األ

، وعن العوالب الوخٌمة التً ستترتب عن االجتثاث الكبٌر للؽطاء الؽابوي ؼٌر مباشر

س بالموارد المابٌة ٌظل الخطر ن المشكل ٌمس المنظومة البٌبٌة برمتها؛ فإباإلللٌم ب

 فً حٌاته.  والحال أن ما نعٌشه الٌوم من نمصكبر الذي ٌهدد مادة حٌوٌة لإلنسان األ

وي بشكل خاص ٌحٌل على النتابج ه المادة والذي تعانً منه ساكنة المجال المرمرٌع لهذ
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ات ولٌة الظاهرة للعٌان لمجموعة من االختٌارات الخاطبة ذات الثمن الباهظ  وذاأل

 نسان .العوالب ؼٌر المابلة لإلصالح إن على البٌبة أو على اإل

لى تمنٌن زراعة صحٌح أن الدولة لجؤت أخٌرا إ

ولكن  21-13خالل المانون لهندي من المنب ا

خر كثٌرا بالنظر الصحٌح أٌضا ان ذلن المانون تا

للوضعٌة المزرٌة التً وصل الٌها المشهد البٌبً 

 ودرجة التدهور الذي مس مجموعة من الموارد

لٌس من الطبٌعٌة وعلى رأسها مورد الماء؛ أ

ن ٌعانً سكان المنطمة التً تشهد أكبر مفارلة أال

بؤعلى نسبة  التسالطات المطرٌة وطنٌا  نسبة من

أزٌد من ستٌن ٌوما(، من ٌام المطٌرة )من األ

 !!!   العطش

لمإسسات المعنٌة ذا كان مشكل شح المٌاه مشكلة وطنٌة تستدعً تدخل الدولة وكافة اإ

ٌة ن المؽرب راكم تجربة نموذجحالٌا خاصة وأ مر الذي بدأنا نلمسهبالموضوع وهو األ

تخفٌؾ نها الاذ مجموعة من التدابٌر التً من شؤلى اتخالمجال بل وكان سبالا إفً هذا 

ن الوضعٌة الحالٌة لكن ذلن كله ال ٌمنع من اإللرار بؤ .من مخاطر أزمة مابٌة كبٌرة

ومجموع المإشرات تنحو باتجاه صعوبات لد ٌعٌشها البلد راهنا وفً المستمبل المرٌب ؛ 

تمرار فً الموارد ٌوفر حاجٌات جهود لضمان اسٌستدعً ذلن بذل المزٌد من ال

والصناعً بشكل مستدام وعدا ذلن فإن المؽرب الذي البشري والزراعً  االستهالن

جهاد المابً المزمن لد ٌعٌش الندرة المابٌة نتٌجة الهشاشة أصبح ٌعٌش  حالة من  اإل

 التً ٌعرفها المورد المابً السطحً منه والجوفً .

  

 ج الوطنًـالبرنام

 للتزوٌد بالماء الشروب ومٌاه السمً

2020 - 2027 

تفعٌال للتوجٌهات الملكٌة السامٌة، تم إعداد برنامج وطنً للتزوٌد بالماء 

بكلفة إجمالٌة تصل  2027-2020الشروب ومٌاه السمً للفترة الممتدة ما بٌن 

لمطاعات ملٌار درهم، هذا ولد تم إعداده بشكل تشاوري بٌن مختلف ا 115إلى 

 .الحكومٌة والمإسسات العمومٌة المتدخلة فً لطاع الماء
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رسى عدة بنٌات تشتؽل على موضوع الماء ولام بمبادرات مثل صحٌح أن المؽرب أ

 بالماء للتزوٌد الوطنً البرنامجطلك سدا كما أ 140التً ٌتجاوز عددها  بناء السدود

 العرض تنمٌةهدافه الذي وضع من بٌن أ (2027-2020) السمً ومٌاه الشروب

 للشرب الصالح بالماء التزوٌد رفع مستوى ، الماء وتثمٌن والتصاد الطلب تدبٌر ،المابً

تراتٌجٌة طار االسثم المٌام بالتحسٌس؛ وذلن فً إ المٌاه تدوٌر وإعادة ،المروي عالمبال

اطلك المؽرب مشروعا لى جانب هذا . إ 2009الوطنٌة للماء التً تم إطاللها سنة 

طموحا للتوجه نحو تحلٌة مٌاه البحر كخٌار استراتٌجً لضمان موارد مابٌة اضافٌة 

 .متاحة الحتٌاجات المطاع الفالحً تكون

  
 محطة لتحلٌة مٌاه البحر فً منطمة الدوٌرة بالجماعة الترابٌة إنشادن التابعة إلللٌم شتوكة آٌت باهامشروع 

 توصٌات .6

المؽرب إضافة لما سبك إلى مضاعفة الجهود فً مجال العرض المابً كما وجودة، وٌحتاج  -
 وتطوٌر البنٌات التحتٌة وتدعٌم المتوفر منها.

التوزٌع المجالً العادل للثروة المابٌة لخلك التوازن بٌن الجهات واعتماد خٌار استؽالل كل  -
العادمة  التً ٌسجل المؽرب تؤخرا االمكانٌات فً مجال االستفادة من مٌاه البحر والمٌاه 

 ملحوظا فٌها.

الحفاظ على الموارد الموجودة عبر التدبٌر المستدام لها وترشٌد استعمالها باستؽالل التمنٌات  -
 الحدٌثة سواء فً المطاع الفالحً و الصناعً أو فٌما ٌتعلك باالستهالن الحضري.

التعرٌة دون إؼفال العمل على التخطٌط  العمل على التخفٌؾ من حدة الفٌضانات وعوامل  -
 للبحث عن موارد مابٌة جدٌدة .

المٌام بمجهودات كبٌرة فً مجال تمنٌن استهالن الماء والحد من المنسوب الضابع منه  -
 بالتحسٌس فً أوساط المستهلكٌن بمختلؾ فباتهم

هو مساس بمورد حٌوي العمل على المرالبة وتطبٌك الموانٌن؛ فالماء ملن الجمٌع والمس به  -
ال ؼنى عنه فً كل مناحً الحٌاة الفردٌة والجماعٌة. وسواء تعلك االمر بتدبٌره وطنٌا، 
جهوٌا وإللٌمٌا تظل األهداؾ المشتركة هً نفسها التً ٌجب أن تتحكم فً الجمٌع ألن الشؤن 

تٌجً المابً شؤن وطنً. لهذا فإن معالجة الموضوع ٌنبؽً أن تستحضر فً بعدها االسترا
السبب الربٌسً الذي لاد إلى هذه الوضعٌة وهو المتعلك، أساسا، بالتؽٌرات المناخٌة كوالع 

 ملموس على الجمٌع إدراكه والسعً نحو التخفٌؾ من وطؤته.
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مادي فً تدمٌر البٌبة لى خطورة التبعض المنظمات الدولٌة والوطنٌة إ لطالما نبهت

خطاء؛ لكن الجمٌع لمعالجة الحالة واستدران األرساء مبادرات وخطط وعملت الى إ

، والٌوم ولد دخلنا الدابرة الحمراء وتكاثرت المإشرات السلبٌة كان ٌصم سمعه

، أن ٌبادر الى ٌا كان مولعهٌتعٌن على الجمٌع، أالمنذرة بخطورة المولف صار 

 مر لبل فوات األوان. استدران األ
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 :ممدمة .1

كلم، منها  3.500ٌتمتع المؽرب بتوفره على واجهتٌن بحرٌتٌن ممتدتٌن على طول  

كلم على  3000كلم على البحر األبٌض المتوسط وما ٌمل بملٌل عن  500أزٌد من 

 .المحٌط األطلسً

، حٌث بالمؽربعنصرا مهما بالنسبة للبٌبة  ،األهمٌة الكبٌرة اذ، وٌعتبر هذا الساحل  

و االلتصادي فً النم استراتٌجًتتعدى أهمٌته المجاالت التً ٌمتد على طولها، وله دور 

وهذا  .ما ٌوفره من فضاء للراحة واالستجمام واألنشطة الثمافٌةعوالسٌاحً، هذا فضال 

األكثر ارتفاعا،  ما ٌفسر كون التجمعات الحضرٌة الربٌسٌة، والكثافات السكانٌة

والبنٌات التحتٌة واالتصال األكثر كثافة، باإلضافة إلى األنشطة االلتصادٌة الربٌسٌة فً 

لكن هذه المناطك الساحلٌة تواجه مشاكل معمدة من  .البالد، تتركز فً المناطك الساحلٌة

شؤنها، اإلضرار بتوازنها الطبٌعً المتضرر أصال، سٌما فً ظل ؼٌاب الوعً 

 .ات النمو على البٌبةبتؤثٌر

ٌختزن الساحل موروثا بٌبٌا ؼنٌا ومتنوعا، وتوجد فٌه مختلؾ األوساط الفٌزٌابٌة 

واألنظمة البٌبٌة ذات المٌمة الكبٌرة كاألنظمة البٌبٌة الؽابوٌة لشجرة األركان، واألنظمة 

الجافة  البٌبٌة للكثبان الرملٌة، وتلن الخاصة بالمناطك الرطبة، واألنظمة البٌبٌة شبه

 .والمنحدرات الساحلٌة
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 ؛المابة(فً  63( األجراؾكلم من  2130

 ؛المابة( فً  28(من الشواطا  957

 فً المابة( ؛ 7من البحٌرات ) 255

 ٌتكـون الساحل المؽربً مـن:

 مٌناء مفتوحا أمام التجارة الخارجٌة. 13

 موانا مخصصة للصٌد الجهوي. 10

 للصٌد المحلً.موانا مخصصة  9

 موانا للترفٌه. 6

 ٌضم الساحل الوطنً البنٌات التحتٌة المٌنابٌة اآلتٌة:

وتشــرؾ المندوبٌــة الســامٌة للمٌــاه والؽابــات ومحاربــة التصحــر علــى 
تدبٌــر عــدة موالــع محمٌــة ومنتجعــات طبٌعٌــة علــى المســتوى الوطنــً، 

منطمة رطبة حسب  20مولعا له أهمٌة بٌولوجٌة وإٌكولوجٌة و 38وخاصــة 
حٌث ٌعتبر المؽرب من بٌن جمٌع  RAMSARالتعرٌؾ الوارد فً اتفالٌة رامسار 

ٌخفً بحٌرات ساحلٌة ودول شمال إفرٌمٌا األكثر توفرا على المناطك الرطبة، 
ذات واسعة وعدة خلجان. كما ٌساعد المناخ على جعل هذه األنظمة البٌبٌة المابٌة 

 ، مما ٌضمن الؽذاء لمختلؾ أنواع الطٌور طٌلة السنة.إنتاجٌة عالٌة
كما أن الساحل المؽربً ٌزخر بثروات طبٌعٌة مهمة، فعلى مستوى التنوع    

البٌولوجً، تضم هذه المنطمة العدٌد من المناطك الرطبة، وثروة نباتٌة برٌة 
نوعا من بٌنها من األنواع المستوطنة(،  1360نوع ) 7000تتكون من 

 ا(.نوعا مستوطن 236)منها  انوع 7820وحٌوانات بحرٌة تضم حوالً 
 

 https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=47919219و CC BY-SA 4.0عمل شخصً و - Tanger Medبواسطة 
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 حل إللٌم شفشاوناس .2

 
 120 حل ٌبلػ طولهاال على البحر األبٌض المتوسط بسٌشرؾ إللٌم شفشاون شما 

بامتٌاز من طرؾ السكان المحلٌٌن والسٌاح على  ٌاحٌةوجهة س ، مما ٌجعلهاكٌلومتر

أعداد الساحلٌة إلللٌم شفشاون ٌتردد على هذه الشواطا والصعٌدٌن الوطنً والدولً. 

به ومن بٌن أهم الشواطا المعروفة فصل الصٌؾ،  خالل ثٌرة من السٌاح بشكل كبٌر ك

 :نجد

 شاطا لاع اسراس

 

 
ٌمع هذا الشاطا فً الجماعة 
الترابٌة المروٌة لتزكان، بحٌث 
ٌمكن الوصول إلٌه عبر الطرٌك 
الساحلٌة. ال ٌتجاوز طول الشاطا 

كٌلومترات، بمحاذاة الضفة  7
 الٌمنى من وادي الو.

 صورة بالممر الصناعً لشاطا لاع اسراس  
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 شاطا تارغة

 

 
ٌمع هذا الشاطا بالجماعة 
الترابٌة المروٌة تزكان والتً 
ٌمكن الوصول إلٌها عبر الطرٌك 
الساحلٌة التً تربط واد الو بمٌادة 
بو أحمد. ٌعرؾ هذا الشاطا 
نشاطا استثنابٌا خالل فصل 
الصٌؾ، مع أن امتداده محدود 

 كٌلومترات. 3وٌمتصر على 

 صورة بالممر الصناعً لشاطا تارغة  

 

 شاطا أزنتً

 

 
ٌتكون من مجموعة من الشواطا 
الصؽٌرة التً تمع بمحاذاة سلسلة 
من الجبال، فً حٌن تشؽل لرٌة 
من الصٌادٌن الشاطا الربٌسً 

 لهذه المنطمة.

 
 

 صورة بالممر الصناعً لشاطا ازنتً 

 شاطا اسطٌحات

 

 
ٌمع هذا الشاطا فً جماعة 
. اسطٌحات، التابعة لمٌادة بوأحمد

كلم، عند  3وٌمتد على حوالً 
مصب وادي تٌكساس. باتت هذه 
الجماعة تشكل منتجعا صٌفٌا 
ٌحتل الجزء األوسط من 
الشاطا. كما أنها باتت وجهة 
سٌاحٌة مهمة خالل فصل 

 الصٌؾ.

 صورة بالممر الصناعً لشاطا اسطٌحات  
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 شاطا الشماعلة

 

 
ٌمع هذا الشاطا بالجماعة 
الترابٌة لبنً بوزرة، وٌمكن 
الوصول إلٌه عبر الطرٌك 

التً تربط  608الساحلٌة رلم 
بٌن مدٌنة واد الو ولٌادة 
بوأحمد. وٌتموضع هذا الشاطا 
عند الجزء الشرلً لوادي 
تٌكساس، والذي تنشط به لرٌة 

 للصٌادٌن بالشماعلة.

 صورة بالممر الصناعً لشاطا الشماعلة  

 شاطا سٌدي ٌحٌى اعراب

 

 
ٌمع هذا الشاطا بالجماعة 
الترابٌة لبنً بوزرة، وٌمكن 
الوصول إلٌه عبر الطرٌك 

التً تربط  608الساحلٌة رلم 
بٌن مدٌنة واد الو ولٌادة 
بوأحمد. ٌتموضع هذا الشاطا 
عند الجزء الشرلً لوادي 

 تٌكساس.

 صورة بالممر الصناعً لشاطا سٌدي ٌحٌى اعراب  

 

ٌتمٌز إللٌم شفشاون بمجموعة من المإهالت على مستوى الثروة السمكٌة وممارسة 

 الصٌد البحري حٌث ٌتوفر على مٌناءٌن بمنطمتً الجبهة والشماعلة.

  
 مٌناء الجبهة مٌناء الشماعلة
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ولد تم مإخرا إعطاء انطاللة توسعة مٌناء الجبهة والذي سٌمكن من رفع الطالة  

االستٌعابٌة للمٌناء ومد مركز الجبهة والنواحً ببنٌة تحتٌة مهمة تستجٌب للحاجٌات 

المتعلمة باستمبال لوارب الصٌد ورسوها مع تحسٌن ظروؾ عمل الصٌادٌن، كما 

 لمنطمة.سٌعمل على تطوٌر النشاط الترفٌهً فً ا

تفرٌػ بؤمتار ولاع التتوفر المنطمة كذلن على لرٌة للصٌادٌن بالشماعلة ونمط  اكم

التصادي -ٌعتبر الصٌد البحري نشاطا مندمجا فً النسٌج السوسٌوو .وتارؼة أسراس

 .للمنطمة

مراكب  4مراكب لصٌد السردٌن و 6 علىبتوفرها المنطمة الساحلٌة لشفشاون  وتمتاز

مراكب للصٌد بالجر، إلى  10مركبا موسمٌا لصٌد السردٌن و 32للصٌد بالخٌط و

 . التملٌدي دلاربا للصٌ 458جانب 

التً تمع على طول الشرٌط و "كنٌونأ - البوران"محمٌة كما أن المنطمة تتمٌز بوجود 

ط، والتً أنشؤت ما براال إلى تاملجبهة )واد أمتار( وصوالساحلً المتوسطً ما بٌن ا

لحفاظ على تنوع األحٌاء من أجل ا (1ألٌوتٌسبرنامج )، فً إطار 2016و 2015بٌن 

. بٌد أن هذه المحمٌة أصبحت الثروة السمكٌة وحماٌتها من االستؽالل المفرطوالبحرٌة 

ؼلب معدات الحماٌة التملٌدٌة أوالتدمٌر طاال  ال تإدي وظابفها حٌث أن اإلتالؾ

االصطناعٌة من طرؾ مراكب الصٌد بالجر، حٌث أضحت  من الشعابوالمكونة 

  .بشكل مبعثر بشاطا المنطمةاإلسمنتٌة متناثرة المكعبات 

 مراكب الصٌد التملٌدٌة
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 :المتعلك بالساحل 12.81لانون رلم لراءة محٌنة فً  .3

 

المصور التً لد تحول دون ونماط الضعؾ من ؼٌر أن هذا المانون تشوبه مجموعة     

انسجام الممتضٌات الجدٌدة لمشروع المانون ومدى  المرجوة من تنفٌذه، األهداؾتحمٌك 

 األمماتفالٌة : ق علٌها المؽربالتً صاد واإلللٌمٌةالدولٌة  االتفالٌاتحول الساحل مع 

باإلضافة  ا.السبعة المرتبطة به والبروتوكوالت المتحدة لمانون البحار، اتفالٌة برشلونة

-12رلم  اإلطارالمانون الدستور المؽربً، : خصوصا المانونٌة المؽربٌة المنظومةإلى 

التشرٌع الوطنً فً مجال البٌبة و طنً للبٌبة والتنمٌة المستدامةبمثابة مٌثاق و 99

 .واالستثمارالصٌد البحري لبحري والتهٌبة والتعمٌر وتدبٌر وتدبٌر المجال ا

ٌبً بإبداء رأٌه وعلى هذا األساس تم تكلٌؾ المجلس االلتصادي واالجتماعً والب     

تحلٌل توافك مشروع المانون مع وتحدٌد نماط الضعؾ والمصور و حول هذا المانون

تحلٌل انعكاسات مشروع ، باإلضافة إلى الدستورٌة المتعلمة بالجهوٌة المتمدمة األحكام

تحلٌل دور المجتمع المدنً فً و المستمبلٌة للساحل جرابٌةاإلالمانون على نمط الحكامة 

والتتبع والتمٌٌم طبما لممتضٌات المٌثاق الوطنً للبٌبة والتنمٌة  االستشارةمجال 

تحلٌل و ؛لهتحدٌد مفاتٌح النجاح والرافعات الضرورٌة لتفعٌل ناجع  ، وكذا المستدامة

 .المانون هذاذ التً ٌتٌحها تنفٌ واالجتماعٌة االلتصادٌةالفرص 

 كاآلتً: ٌسعى لانون الساحل إلى تحمٌك مجموعة من األهداؾ ٌمكن تلخٌصها

المحافظة على توازن األنظمة البٌبٌة الساحلٌة وعلى التنوع البٌولوجً وحماٌة 
الموروث الطبٌعً والثمافً والموالع التارٌخٌة واألركٌولوجٌة واالٌكولوجٌة 

 والمناظر الطبٌعٌة ومماومة التعرٌة الساحلٌة؛

وضمان إعادة تؤهٌل  الولاٌة من تلوث وتدهور الساحل ومحاربتهما والتملٌص منهما
 المناطك والموالع الملوثة أو المتدهورة؛

اعتماد التخطٌط من خالل المخطط الوطنً للساحل والتصامٌم الجهوٌة للساحل فً 

 ؛الوطنً توافك وانسجام تامٌن مع وثابك إعداد التراب

المدنً والمطاع الخاص والجماعات الترابٌة فً مسلسل  إشران جمعٌات المجتمع
 اتخاذ المرارات المتعلمة بتدبٌر الساحل؛

 البحر؛ اطواضمان حرٌة ومجانٌة ولوج عموم المواطنٌن إلى ش

 تشجٌع سٌاسة البحث واالبتكار بهدؾ استصالح الساحل وموارده.
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سلط رأي المجلس االلتصادي واالجتماعً والبٌبً الضوء على وضعٌة الساحل لد و   
بوصفه منظومة بٌبٌة تحتضن أكثر من نصؾ ساكنة البالد، وتعد لطبا مهما ٌستمطب 
مختلؾ البنٌات التحتٌة واألنشطة االلتصادٌة. ؼٌر أن الساحل ٌتعرض للعدٌد من 

جمة عن دٌنامٌة عمرانٌة ؼٌر متحكم فٌها تهدد توازنه الضؽوط المتزاٌدة النا
اإلٌكولوجً وتإثر سلبا على مساهمته فً تحمٌك تنمٌة تتسم باالستدامة والمدرة على 

 .الصمود فً وجه التملبات

ووعٌا بالوضعٌة المثٌرة لالنشؽال والملك التً ٌشهدها المجال الساحلً حالٌا،    
وضعت السلطات العمومٌة إطارا لانونٌا ومإسساتٌا ٌضم بشكل خاص المانون رلم 

المتعلك بالساحل والمخطط الوطنً للساحل، وذلن طبما اللتزامات المؽرب  81.12
المنصوص علٌها فً اإلطار المشار إلٌه لم الدولٌة فً هذا المضمار. ؼٌر أن التدابٌر 

ٌكن لها لحد الساعة تؤثٌر ملموس كفٌل بإرساء تهٌبة وتنمٌة مستدامتٌن للساحل. وٌعزى 
ذلن باألساس إلى تعدد النصوص المانونٌة والتنظٌمٌة المنظمة لهذا المجال، وضعؾ 

ضاؾ إلى ذلن تعدد االنسجام بٌن النصوص المتعلمة بالساحل وآلٌات ووثابك التعمٌر. ٌن
 .المتدخلٌن الذي ٌعمد حكامة الساحل وٌإثر سلبا على نجاعتها

، على مستوى المناطك الساحلٌة، يالعمارالوعاء باإلضافة إلى ذلن، ٌشكل تدبٌر    
إشكالٌة كبرى تعرلل مسلسل التخطٌط الحضري، بحٌث تصعب تعببة هذا الوعاء 

 .رٌة مندمجة وذات لٌمة مضافة بالساحلالمجزأ بشكل مفرط الحتضان مشارٌع استثما

ولد أدى هذا الوضع إلى االحتالل ؼٌر المشروع ألجزاء معٌنة من الساحل، وتوسع    
، خاصة على طول الشواطا، باإلضافة إلى تسارع عشوابٌةفٌة ٌالمجال الحضري بك

رط الل المفاالستؽالتلوث، التعرٌة الساحلٌة، : ٌرة عدد من الظواهر الضارة والخط
 .تدهور المناظر الطبٌعٌة وؼٌر ذلنو للموارد )نهب الرمال(

انطاللا مما سبك، ٌظهر جلٌا أن أي تدخل فعال كفٌل بضمان تجانس تام بٌن األهداؾ  
المرجوة والممارسة على أرض الوالع، ٌبمى رهٌنا باعتماد رإٌة شاملة ومنسمة، تشكل 

 .الساحلًأساس تخطٌط حضري مبتكر ومالبم للمجال الترابً 

وفً هذا الصدد، ٌوصً المجلس االلتصادي واالجتماعً البٌبً باعتماد تهٌبة مستدامة للساحل    

كفٌلة بإرساء دٌنامٌة عمرانٌة متحكم فٌها تضمن تحمٌك توازن بٌن تنمٌة المناطك الساحلٌة 

خفٌف أو الحد من والمحافظة علٌها وتثمٌنها. ومن شؤن التنفٌذ الفعلً لهذه الرإٌة أن ٌإدي إلى الت

ٌوصً  حٌث الضغوط المتزاٌدة على هذه المنظومة البٌبٌة الهشة، وتعزٌز لدرتها على الصمود،

 : المجلس باتخاذ عدد من التدابٌر تهم أساسا

1 
المتعلك بالساحل، ال سٌما عبر تفعٌل  81.12السهر على التطبٌك السلٌم لممتضٌات المانون رلم 

بالساحل )المخطط الوطنً للساحل( وإعداد اآللٌات التً لم تنجز بعد آلٌات التخطٌط الخاصة 
 (؛)التصامٌم الجهوٌة للساحل

2 

 (SNAT) التصمٌم الوطنً إلعداد التراب) ضمان المالءمة واالنسجام بٌن وثابك التعمٌر
  (SDAU)  ومخطط توجٌه التهٌبة العمرانٌة (SRAT) والتصامٌم الجهوٌة إلعداد التراب

البرامج الترابٌة )برنامج التنمٌة الجهوٌة، برنامج عمل الجماعة، ( و (PA)  التهٌبة وتصمٌم
 .إلخ( والسٌاسات المطاعٌة من جهة، والمانون المتعلك بالساحل من جهة أخرى
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3 
اإلداري، صالحٌات تمرٌرٌة  تخوٌل الجماعات، طبما لمبادئ الدٌممراطٌة المحلٌة والالتمركز

فً إعداد وتهٌبة المجال الترابً الوالع ضمن نفوذها، والتخطٌط الحضري، وإعداد وثابك 
 .التعمٌر

4 
إعادة النظر فً حكامة ونمط تدبٌر المناطك الساحلٌة، بما ٌسمح بتعزٌز التنسٌك المإسساتً. 

ذات الخصوصٌة، لوكاالت خاصة وٌمكن إسناد مهمة هذا التنسٌك فً بعض المناطك الساحلٌة 
 .)على ؼرار وكالة مارشٌكا(

 : وضع جٌل جدٌد من وثابك التعمٌر، ٌتم إنجازها وفك مماربة لابمة على ما ٌلً 5

 دراسات علمٌة وتبنً معاٌٌر التدبٌر المندمج للمناطك الساحلٌة؛إنجاز  - 

 
راسات من خالل إنجاز د ،التدبٌرمشاركة المجتمع المدنً والساكنة فً جمٌع مراحل  -

 .لرأي وعمد استشارات عمومٌةلمٌدانٌة وبحوث واستطالعات 

6 
تطوٌر آلٌات تموٌلٌة مبتكرة ومستدامة، وذلن من أجل تٌسٌر تنزٌل وثابك التعمٌر وإعداد 

 :التراب، من خالل

 

المتؤتً من  (Plus-value foncière) "زابد المٌمة العمارٌة"تطوٌر صٌػ لتماسم  -
عملٌات تهٌبة وتجهٌز األراضً وتحدٌد الؽرض المخصصة له، بٌن مالكً العمارات 

 والجماعات والفاعلٌن المكلفٌن بالتهٌبة؛

 
وضع آلٌة للتعوٌض عن بعض األضرار التً ٌمكن أن تلحك بالساحل، ولد ٌتخذ هذا  -

 .التعوٌض شكل أشؽال لإلصالح، أو إعادة التهٌبة بعد فترة من االستؽالل

7 
تسوٌة وضعٌة المبانً الممامة على الملن العمومً البحري أو فً المنطمة المحاذٌة للساحل  -

متر، وذلن من خالل مراجعة اإلطار المانونً الجاري  مبةالتً ٌمنع فٌها البناء والبالػ عرضها 
 .به العمل حالٌا المتعلك باالحتالل المإلت للملن العمومً للدولة

هذا الرأي تطرله لمسؤلة إشران المجتمع المدنً حٌث أن  فً المهمةومن بٌن النماط 
دور هـذه الهٌبـات فـً منالشـة مشـارٌع المخطـط الوطنـً والتصامٌـم  المانون ٌحصـر

الجهوٌـة والمصادلـة علٌهـا فـً إطـار اللجـان المحدثـة. بٌـد أن دور هـذه الهٌبـات 
نهـا أن تسـاهم فـً المحافظـة علـى السـاحل ٌمكـن أن ٌكـون أكثـر أهمٌـة، فبإمكا

المبتكـرة ؼٌـر  لألفكار، بفضـل لدرتهـا علـى الحضـور كمصـدر مإهالتهواسـتثمار 
المطرولـة ولدرتهـا علـى التنبٌـه إلـى الممارسـات السـٌبة وتوفٌـر معطٌـات مفٌـدة، 

 :ثة أدوار متباٌنة ومتكاملةالٌضطلع المجتمع المدنً إذن بثالتراحٌـة. ووأٌضـا كمـوة 

1 
البشـرٌة ذات كمـوة التراحٌـة: ذلـن أن معرفتـه المٌدانٌـة ولدرتـه علـى تعببـة المـوارد 

تجعالنه لـادرا علـى التـراح حلـول لمشـاكل المـرب الطاربـة، وأٌضـا  ةالكفـاءة والخبـر
 لـن؛حرٌصـا علـى تفعٌلهـا علـى أرض الوالـع وعلـى اإلسهام فـً ذ

2 
كفاعـل فـً مجـال الٌمظـة: ٌـدرن أوال الحمـوق والواجبـات واألعمال المرخـص لهـا ذات 

 الصلـة بتدبٌـر السـاحل؛

3 
كمصــدر للمعلومــات وكوســٌط لنشــر الممارســات الجٌــدة وتعمٌمهــا، خاصــة عــن 

 فــً تحســٌس الســاكنة.طرٌــك تنظٌــم تظاهــرات وتكوٌنات ودورات تحسٌسٌة تســاهم 
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 المخطط الوطنً للتدبٌر المندمج للساحل .4

المتعلك  81.12لمانون رلم من بٌن النصوص التطبٌمٌة التً جاء بها ا   

 ، والذي دخل مإخراالوطنً للتدبٌر المندمج للساحل نجد المخطط بالساحل

حٌز التنفٌذ بعدما صدر المرسوم المصادق علٌه فً الجرٌدة الرسمٌة؛ 

وٌتعلك األمر  .وذلن بعد سنوات من انطالق المشاورات بخصوصه

، الذي ٌصادق بموجبه على المخطط الوطنً 2.21.965بالمرسوم رلم 

 .للساحل

سالف الذكر على إعداد مخطط وطنً ٌحدد التوجهات الوٌنص المانون   

ف العامة المراد بلوغها، وإدماج بعد حماٌة الساحل فً السٌاسات واألهدا

التصادٌة -المطاعٌة؛ وذلن اعتمادا على المعطٌات العلمٌة والسوسٌو

والبٌبٌة المتاحة، وعلى مماربة تدبٌر مندمج ٌراعً النظام البٌبً الساحلً 

 .والتغٌرات المناخٌة

حماٌة الساحل فً وٌهدف المخطط الوطنً للساحل إلى إدماج بعد    

السٌاسات المطاعٌة، وتحدٌد المإشرات الواجب اتخاذها لضمان التناسك 

بٌن برامج االستثمار، وتحدٌد الوسابل الكفٌلة بتحمٌك االنسجام بٌن 

مختلف مشارٌع التنمٌة المزمع إنجازها فً الساحل، والتدابٌر الواجب 

 .ص منهاتخاذها لولاٌة الساحل من التلوث ومحاربته والتملٌ

ولهذا المخطط أهمٌة بالغة، نظرا  ألن الساحل ٌضم أزٌد من نصف    

من الناتج الداخلً الخام،  المبةفً  83ساكنة المملكة، وٌساهم بما نسبته 

 .فً المابة من الوحدات الصناعٌة بالمملكة 81كما ٌضم 

هدفا   20وٌرتكز المخطط الوطنً للساحل على ستة محاور و  

أبرزها ضرورة إدماج متطلبات الحفاظ والحماٌة والتثمٌن فً إستراتٌجٌا ، 

 .المخططات الترابٌة وفً برامج االستثمار على مستوى الساحل

وٌنص المخطط كذلن على الولاٌة من التؤثٌرات السلبٌة والمتراكمة   

التصادٌة والتخفٌف منها، وحماٌة -المترتبة عن األنشطة السوسٌو

 .والمناطك الساحلٌة بصفة مستدامة األنظمة البٌبٌة البحرٌة

وتتضمن الوثٌمة تدابٌر عدة للولاٌة من تلوث الساحل، من بٌنها تموٌة   

نظام التدخل فً حالة حادث تلوث بحري طارئ، وانسجام تدابٌر الرصد 

والحراسة والمرالبة، وتنسٌك برامج التحسٌس والتربٌة فً مجال 

 .المحافظة على الساحل

الخطط وضع نظام معلوماتً ولاعدة بٌانات تتعلك وسٌتم بموجب    

بالمناخ واألرصاد الجوٌة والهٌدروغرافٌا والمحٌطات، والبٌانات 

الفٌزٌابٌة والكٌمٌابٌة والبٌولوجٌة والجٌومورفولوجٌة والجٌولوجٌة 

 .التصادٌة-والجٌوكٌمٌابٌة والبٌبٌة والسوسٌو
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ما لكونه سٌساهم فً الحد من مجموعة وبالنسبة إلللٌم شفشاون ٌعتبر هذا المخطط مه  

من اإلشكاالت التً ٌعرفها الساحل والتً تم التطرق لمجموعة منها خالل التمرٌر البٌبً 

والذي حددت فٌه مجموعة  2019الذي أصدرته جمعٌة تالسمطان للبٌبة والتنمٌة سنة 

ا التمرٌر ال سنوات على إنجاز هذ 3من االختالالت التً تم رصدها مٌدانٌا. وبعد مرور 

زال الساحل بإللٌم شفشاون ٌعرؾ إشكاالت ومشاكل بالجملة تم رصدها مٌدانٌا كما تم 

رصدها من خالل الجمعٌات المنضوٌة فً المرصد اإلللٌمً للبٌبة والتؽٌرات المناخٌة 

 والتً سنتطرق لها فً الفمرة الموالٌة.

 نتابج الرصد المٌدانً .5

االختالالت واإلشكاالت التالٌة المرتبطة بمجموعة من من خالل الرصد المٌدانً نسجل 

 المحاور المتعلمة بالساحل:

أؼلب الصٌادٌن ٌشتكون من مدخل مٌناء الشماعلة الذي ٌشكل خطرا كبٌرا علٌهم  -
والذي شهد ولوع حوادث عدٌدة. فمد صممت بوابته فً مكان ؼٌر مناسب وملًء 

ت الماء. كما أن الرمال تتدفك إلى مربٌة تحالخرى ؼٌر األباألحجار الظاهرة و
فضاء المرسى وتمأل أمكنة رسو الموارب، مما ٌتطلب جلب آلٌة ضخمة جدا لتموم 

بتشطٌب وإزاحة الرمال منه إلى خارج المٌناء بمسافة كبٌرة، ممابل مٌزانٌة ضخمة 
 نظٌر تكلفة ما تموم به هذه اآللٌة.

 
تعرضت الموالب اإلسمنتٌة التً تتربى أكنٌون( فمد  -بخصوص محمٌة )البوران  -

األسمان بداخلها للتدمٌر واإلتالؾ بعدد من نمط الصٌد من طرؾ مراكب الصٌد 
 الساحلً )مراكب الجر(.

انتشار أسمان النٌكرو )الدلفٌن األسود( والتً تسببت فً أزمة حمٌمٌة لمهنً الصٌد،  -
منها سمن  ؽٌرة، خصوصامن خالل هجماتها المتكررة على األسمان السطحٌة الص

هذه الهجمات لد أثرت أن كما  ٌن، وعلى شبان الصٌادٌن بالسواحل المحلٌة.دالسر
 بشكل سلبً على حصٌلة الصٌد
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ة من سمن التونة عدم احترام لوانٌن الصٌد )الكوطا( بخصوص الكمٌة المصطاد -
من طرؾ ، من األسمان السطحٌة الصؽٌرة التً تستعمل كطعم بسواحل المنطمة

 الصٌادٌن

 
استمرار مراكب الجر التً تصطاد فً البحر لرب الشاطا والتً تعد العدو األول  -

(، من خالل المضاء على   الشماعلة –الجبهة  –للبحر والبحارة )لاع أسراس 
األسمان الصؽٌرة ورمٌها فً البحر ومرورا بالتحاٌل على المانون من أجل اصطٌاد 
أكبر حصة ممكنة من األسمان ووصوال إلى احتكار حصة األسد من الكوطا 

 المخصصة للصٌد بكل تفرعاته السمكٌة.
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رولات مما خلك تفاوتا ارتفاع تكالٌؾ اإلنتاج والزٌادات المتتالٌة ألسعار المح -
والذي نتج عنه تملٌص مدد ملحوظا فً عدد المراكب التملٌدٌة التً تعمل بالمنطمة، 

 الصٌد، األمر الذي انعكس على وضعٌتهم االلتصادٌة.

سبب فً تلوث تٌمما  أرباب المراكبحركات وسط المٌناء من طرؾ إفراغ زٌت الم -
 .مثال( مٌناء الجبهة)المٌاه 

معدات الصٌد والموارب الخاصة بالصٌادٌن مما ٌشكل تهدٌدا وسالمة لهم تمادم  -
 أثناء العمل.

والذي أصبح مطروحا بالمٌناء الواد الحار   ن اآلثار السلبٌة لتدفكمعاناة الصٌادٌن م -
 الجبهة. مٌناءبحدة فً 

 
خارج نمل الزوار والسٌاح فً جوالت داخل البحر  ظهور نشاط جدٌد ٌتمثل فً - -

 أي تؤطٌر لانونً.

 
استمرار استعمال مادة "الدٌنامٌت" أو "العمارة" كما ٌطلك علٌها السكان المحلٌون،  -

فً الصٌد مما ٌشكل خطرا كبٌرا على الصٌادٌن وعلى الثروة السمكٌة. ولد أصٌب 
العدٌد من الشباب من المنطمة بإصابات بلٌؽة بهذه المادة حٌث تسببت فً بتر 

 بسبب سوء االستعمال. أطرافهم
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 ناهٌناستمرار الصٌد العشوابً بالمنطمة مما ٌساهم فً اإلضرار بالثروة السمكٌة،  -

 عن األضرار البٌبٌة المرتبطة بالمساس بسلسلة دورة الحٌاة البحرٌة بالساحل.
 

ؼٌر لانونً مما ٌنتج عنه اختالل التوازن النهب المفرط للرمال من الشواطا بشكل  -
تلن الشواطا من خالل تدهور التالل الشاطبٌة وتعرٌة لالبٌبً والمورفولوجً 

كارتفاع مستوى البحر  الشواطا ومصبات األودٌة مما ٌهدد مستمبال بنتابج وخٌمة
 ت التً تؽمر المناطك الشاطبٌة )السطٌحات وأمتار نموذجا(.ناضاوكثرة الفٌ

 

 

ضعؾ البنٌة التحتٌة بالمنطمة رؼم برامج التهٌبة الحضرٌة لبعض المراكز فٌما  -
 ٌخص سموط األحجار فً الطرٌك الساحلٌة المإدٌة إلى شواطا اإلللٌم.

انعدام تصور سٌاحً وتنموي للمنطمة خصوصا فً فصل الصٌؾ وتوافد عدد كبٌر  -
 من السٌاح لشواطا اإلللٌم.

 .فً برامج الجماعات الترابٌة بالساحلؼٌاب البعد البٌبً  -

بالمنطمة مما ٌساهم فً النمص من المدرة الدفاعٌة  عشوابًالالضؽط العمرانً  -
الطبٌعٌة للساحل وتدهور المشاهد الطبٌعٌة والمنظومات النباتٌة الخاصة بهذا الوسط 

 دون احترام للموانٌن المعمول بها فً مجال تدبٌر المناطك الساحلٌة.
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سبب فً تلوث تانتشار المطارح العشوابٌة على طول المراكز بالساحل مما ٌ -
 .المنطمة

 

 

 التوصٌات .7

تفعٌل الممتضٌات والتوصٌات الواردة فً رأي المجلس االلتصادي واالجتماعً  -
 ؛والبٌبً حول الساحل

الساحلً تفعٌل أدوار الشرطة البٌبٌة وزجر كل المخالفات المرتبطة بتدبٌر المجال  -
 ؛باإلللٌم

دعم الجماعات الترابٌة لتؽطٌة الخصاص المهول فً البنٌة التحتٌة وفً التدبٌر  
 ؛خلٌن وتفعٌل شراكات حمٌمٌة بٌنهمالمعملن للمجال وتبنً حكامة جٌدة بٌن المتد

ضرورة تبنً الجماعات الترابٌة الساحلٌة لمخططات جماعٌة تضم مشارٌع تساهم  -
 من الناحٌة الجٌولوجٌة والسٌاحٌة والثمافٌة والطبٌعٌة.فً تدبٌر الساحل 

 ؛ثر صالبة ومماومة ألي تؽٌر مناخًتؤهٌل البنٌة التحتٌة للساحل باإلللٌم وجعله أك -

 ؛ترمٌم خط الشاطا -

 ؛للٌممحاربة ظاهرة نهب رمال الشواطا الساحلٌة باإل -

ة حول البحث العلمً المرتبط بالساحل وخلك شعب خاصة ومسالن جامعٌ دعم -
 ؛الثروة البحرٌة ومهن البحر

( وذلن لصد 2و1عملنة الموارد البحرٌة تماشٌا مع استراتٌجٌة )إلٌوتٌس  -
 ؛لصٌد التملٌدي بالمنطمة الشمالٌةاستمرارٌة المصاٌد من أجل الرلً بنشاط ا

الشماعلة وإصالحه على ؼرار مٌناء الجبهة الذي ضرورة إعادة تهٌبة مٌناء  -
سٌشمله لرٌبا إصالح شامل ٌستجٌب لطموحات الساكنة، وإعادة بناء مدخل المٌناء 

 المعٌمات الصخرٌة؛بعٌدا عن 

اإلسراع بإنجاز المطرح اإلللٌمً للنفاٌات والمطارح الجماعٌة التً تستجٌب  --
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 ؛ر المعتمدة فً المطارحللمعاٌٌ

ضرورة تشدٌد المرالبة وتفعٌل دور لوات خفر السواحل لضبط مراكب الصٌد  -
بالجر المخالفة والتً تتسلل وتمارس االصطٌاد الجابر وتصطاد فً أماكن لرٌبة 
من الشواطا وهً المسافات التً ٌحرم فٌها االصطٌاد بالجر بحسب النصوص 

مما  ،من الشاطاة المانونٌة والتً تفرض مسافة مٌلٌن على األلل كؤلرب نمط
 ؛لصٌادٌن التملٌدٌٌنا مشاكل ٌساهم فً تفالم 

ضرورة التناء عتاد اإلؼاثة والسالمة البحرٌة لفابدة لوارب الصٌد التملٌدي حفاظا  -
 ؛على سالمة الصٌادٌن

تشدٌد المرالبة على استعمال مادة "الدٌنامٌت" فً الصٌد وزجر كل المخالفات  -
 ؛المرصودة

اء مركز للتكوٌن المهنً البحري من أجل تكوٌن أجٌال نالتفكٌر فً ب ضرورة -
 والنهوض بمهن البحر. جدٌدة من البحارة

ضرورة تنظٌم دورات تكوٌنٌة للصٌادٌن وأرباب المراكب من طرؾ المطاع  -
 ؛الوصً حول الولاٌة والنظم البٌبٌة البحرٌة

  ؛ظل ارتفاع األسعار والمحرولات ا فًصدعم الصٌادٌن الصؽار والتملٌدٌن خصو -

دعم الصٌادٌن من أجل التناء الشبان السٌنٌة المستعملة فً اصطٌاد األسمان  -
المتانة والتً ٌصعب على النوع من الشبان ٌتمٌز بالموة و السطحٌة، حٌث أن هذا

 تمزٌمها.( اخترالها و-الدلفٌن األسود -و سمن )النٌكر

ومات الخاصة بالساحل إللٌمٌا مع كل المتدخلٌن تماسم كل المعطٌات والمعل -
باعتبارها وربط شراكات مع جمعٌات المجتمع المدنً  وذوي المصلحة، والمهتمٌن

 لوة التراحٌة ورلابٌة.

اعتماد الراحة البٌولوجٌة واحترامها بالنسبة لكل نوع من األسمان كحل موضوعً  -
ع ضرورة األخذ بتدابٌر موازٌة الستعادة الوضعٌة التً كانت علٌها المصاٌد، م

ترافك فترات اعتماد هذه الراحة البٌولوجٌة من لبٌل تخصٌص إعانات لفابدة 
البحارة من خالل صندوق مالً ٌنشؤ لهذا الؽرض وٌتم تموٌله بمساهمات دورٌة 

 من لبل المهنٌٌن.
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 : تمدٌم .1

ٌحتل المؽرب مولعا جؽرافٌا متمٌزا، بالنظر إلطالله على واجهات بحرٌة )المحٌط  

األبٌض المتوسط شماال(، وكذا توفره على مساحات شاسعة من  والبحر األطلسً ؼربا،

مما ٌجعل منه بلد تنوع مناخً، ونباتً وحٌوانً  الصحاري و السالسل الجبلٌة،

 استثنابً. وٌعتبر تنوع األوساط الطبٌعٌة ومنظوماته البٌبٌة أساس ألي نمط إحٌابً.

 2008و1942فالمؽرب ٌتوفر على أحد عشر منتزها وطنٌا تم إحداثها ما بٌن سنتً 

ملٌون هكتار، وٌتعلك األمر بمنتزهات توبمال  2884على مساحة إجمالٌة تمدر ب 

ماسة وإٌرٌمً )زاكورة وطاطا( وتالسمطان )شفشاون(  -وتازكا )تازة( وسوس

نٌفٌس )طرفاٌة( وخنٌفرة وخ والحسٌمة وإفران واألطلس الكبٌر الشرلً )مٌدلت(

نظاًما إٌكولوجًٌا ؼنٌا بالتنوع البٌولوجً وذا  29، كما ٌحتوي المؽرب على والداخلة

 لٌمة إٌكولوجٌة حٌوٌة.

 1996ومن أجل حماٌة هذه النظم اإلٌكولوجٌة، وضع لطاع المٌاه والؽابات سنة 

مٌة بٌولوجٌة مولعا ذات أه 154المخطط المدٌري للمناطك المحمٌة، والذي حدد 

جاوز كما حاول ت .ملٌون هكتار 2.5(، موزعة على مساحة SIBEوإٌكولوجٌة )

على نموذجٌن اثنٌن: المحمٌة الطبٌعٌة والمتنزه  التً التصرت األنماط الحماٌة التملٌدٌة

ة بخصوص المحمٌات الطبٌعٌة، فؤمام لصور هذٌن النموذجٌن فً مواكبة المعاٌٌر الدولٌ

 ربة جدٌدة أكثر شمولٌة تمثلت فً تبنً محمٌة المحٌط الحٌوي. المؽرب مما تبنى

 https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=48732953و CC BY-SA 4.0عمل شخصً و - zoumaxx2بواسطة 
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المتعلك بالمحمٌات  22وتعزز الجانب المانونً للمجاالت المحمٌة بإصدار لانون 

ألترح مفهوم محمٌة المحٌط  الطبٌعٌة.  فمن اجل  تصالح اإلنسان مع بٌبته الطبٌعٌة

، بواسطة خالٌا التفكٌر و البحث الدولٌة العاملة فً 1971الحٌوي ألول مرة، سنة 

سم علوم الموابل واألرض التابعة للٌونسكو، فؤنشؤت برنامج اإلنسان و المحٌط إطار ل

، إذ دعا إلى تكوٌن شبكة من المحمٌات الحٌوي، 1974(، سنة MAPالحٌوي )

.ٌموم البرنامج على ثالثة دعابم : صون الطبٌعة ، التنمٌة  خاضعة للمواصفات الدولٌة

رٌة التً تعٌش علٌها، والبحث العلمً، ولد للمجموعات البش واالجتماعٌة   االلتصادٌة

 .1995تم صٌاؼة لانونه األساسً المعروؾ بوثٌمة اشبٌلٌة 

 المنتزهات الوطنٌة 

 موالع ذات اهمٌة بٌولوجٌة وإٌكولوجٌة

ذات أهمٌة بٌولوجٌة  موالع 

 بالمغرب وإٌكولوجٌة

 محمٌة المحٌط الحٌوي

 محمٌة المحٌط الحٌوي فً طور االنجاز 

 الحٌوي بالمغربمحمٌات المحٌط 
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طبٌعٌة عابرة للمارات، تربط  محمٌة الربط الماري المتوسطً هً عبارة عن محمٌة

ذن إندلس(، فهو )اللٌم األ بٌن شمال المغرب )الرٌف الغربً(، وجنوب اسبانٌا

: وبالغ األهمٌة، ٌروم حماٌة المنظومات البٌبٌة النموذجٌة خصوصامشروع طموح 

تمتد هذه المحمٌة على مساحة تمدر  .سبانًاالشوح ال، وًشوح المغربالتشكٌالت 

زه نتبملٌون هكتار، مناصفة بٌن اسبانٌا والمغرب، وتغطً من الجانب المغربً، م

موالع ذات أهمٌة أحٌابٌة ، إضافة إلى الطبٌعً زه بوهاشمنت، ومالوطنًسمطان تال

وبٌبٌة. من هنا ٌتبٌن أهمٌة المجاالت الطبٌعٌة بالمغرب وانشغال المشرع بحماٌتها 

تناغم وانسجام اإلنسان  مفاهٌم تحمكمن خالل سن الموانٌن أو من خالل البحث عن 

هداف التنمٌة أمع محٌط بٌبته الطبٌعٌة بما ٌلبً رغباته وحاجٌاته وكذلن تحمٌك 

 الوطنً على منتزه تالسمطانفً تمرٌرنا وفً هذا السٌاق سنركز  مة.المستدا

خرى من حٌث تمٌز ثروته باعتباره محور موضوعنا وتمٌزه عن بالً المنتزهات األ

الطبٌعٌة من جهة ومن حٌث ما ٌتعرض له من استغالل غٌر معملن ومفرط لثرواته 

على أو ه البٌبٌة. تاٌالطبٌعٌة التً عرفت تراجع كبٌرا سواء على مستوى حم

 .مستوى تغٌر مشهده الطبٌعً
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. لمعملنالمنتزهات الطبٌعٌة بٌن الحماٌة المانونٌة واالستغالل غٌر ا .2

 ا(نموذج منتزه تالسمطان)

 تعرٌفها وخصابصها ،المنتزهات .2.1

 : المنتزه الوطنً .2.1.1

 هً مساحة واسعة من األرض أو الماء أو كلٌهما وتتمٌز بخصابص بٌبٌة أو جٌولوجٌة

أو جمالٌة أو بؽطابها النباتً، ولد تكون على شكل أراضً رطبة أو مابٌة )بحٌرات، 

ٌنطوي المنتزه الوطنً على منطمة تخصصها الحكومة حصرًٌا للحفاظ على  (أنهار

الحٌاة البرٌة والتنوع البٌولوجً بسبب أهمٌتها الطبٌعٌة والثمافٌة والتارٌخٌة. فهً 

لطٌور والحشرات والكابنات الحٌة الدلٌمة، وما إلى ذلن موطن لمالٌٌن من الحٌوانات وا

 . من الجٌنات واألنواع المختلفة، والتً توفر بٌبة صحٌة وآمنة لهم

إن المتنزهات الوطنٌة ال تمتصر على الحفاظ على الحٌاة البرٌة فحسب، بل توفر أًٌضا 

ال تسبب ضرًرا لها، تسلٌة للتراث البٌبً والمناظر الطبٌعٌة الخالبة، بطرٌمة وبوسابل 

 وذلن لتوفٌر المتعة لألجٌال المادمة.

 ٌهدؾ إعالن وتؤسٌس إدارة المنتزهات عموماً إلى:

الحفاظ على العملٌات البٌبٌة )اإلٌكولوجٌة( التً ترتبط باستمرارٌة الحٌاة وبماء  -
 ؛اإلنسان، وذلن من خالل حماٌة األنواع

 ؛والحٌوانٌة الوطنٌةصون وحفظ المصادر الوراثٌة النباتٌة  -

 ؛االستخدام المستدام للموارد الحٌوٌة والنظم البٌبٌة الطبٌعٌة -

 االستثمار السٌاحً البٌبً للمحمٌة بالشكل الذي ال ٌإثر سلباً على مكوناتها الحٌوٌة -

 ؛التربٌة وزٌادة الوعً الجماهٌري بؤهمٌـة األحٌاء -

الحفاظ على التراث الوطنً فً استثمار الموارد الطبٌعٌة المتجددة والتراث  -
 .الطبٌعً وصٌانتهما

 المنتزه الطبٌعً: .2.1.2

، حٌث تمٌد هذه الموانٌن على كل من ٌضر بالمنتزه الطبٌعً ٌتم تطبٌك لوانٌن ولواعد 

أنواع األنشطة البشرٌة وكمٌتها ألنه دون الموانٌن ٌمكن أن ٌحدث أضرار للمواطن 

الطبٌعٌة والنباتات والحٌوانات وطبٌعة األرض فً المنطمة ولد ٌتم ذلن بسبب اإلهمال 

بٌرة أو األنشطة البشرٌة العشوابٌة أو نتٌجة لسوء اإلدارة، وللمحمٌات الطبٌعٌة أهمٌة ك

منها: ٌحمً المنتزه الطبٌعً الحٌاة البرٌة والمواطن الطبٌعٌة وذلن من أجل عدم حدوث 

االنمراض ألنواع من الحٌوانات، وٌحمً أٌضاً المعالم الطبٌعٌة التً ٌمكن أن تختفً مع 

الزمن وتزول من كوكب األرض. للمنتزهات أهمٌة كبٌرة فً الحفاظ على مجموعة 
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ً لد ٌتم استخدامها فً المستمبل، ونظراً لتؽٌر االحتٌاجات للسكان كبٌرة من الجٌنات الت

ن والعلماء استخدام هذه الجٌنات فً التهجٌن أو فً عملٌات وباستمرار فٌستطٌع الباحث

تعمل . كما  التعدٌل الوراثً من أجل زراعة مصادر ؼذابٌة لد ٌحتاجها العالم

ة الذي ٌعود على اإلنسان بفوابد عدة، المنتزهات على حفظ التنوع البٌولوجً فً البٌب

 فهو ٌمدم العدٌد من الِخْدَمات الطبٌعٌة التً تتمثل فً:

على  الحفاظ
 النظام البٌبً

التنوع البٌولوجً السلٌم له دور هام فً استمرار األرض ومناخها 
إلى ذلن ٌحافظ على استمرار  لحٌاة اإلنسان. وهو الٌكون مناسب

دورة المٌاه وعلى هذا ٌمكن الحفاظ على الموارد المابٌة التً ٌتم 
 استخدامها لعدة أؼراض مثل الشرب وؼٌره.

 من العدٌد توفٌر
 الحٌوٌة الموارد

 لإلنسان
 

ً  لإلنسان الؽذاء أنواع من اكثٌر البٌولوجً التنوع ٌوفر   وأٌضا
 صحته تحسٌن على تساعده التً الطبٌعٌة العالجات من اكثٌر

 ٌحتاج منتجات صناعة فً تستخدم التً الخام المواد إلى باإلضافة
 .الورق مثل اإلنسان لها

 ِخْدَمات تمدٌم
 ثمافٌة

ٌستفٌد اإلنسان من التنوع البٌولوجً فً التعلٌم والبحث مما ٌساعده 
باإلضافة لتوفٌر نشاطات  ،على فهم اإلرث الطبٌعً بشكل أفضل

 السٌاحة والترفٌه واالستجمام لإلنسان فً البٌبة الطبٌعٌة.

 الطبٌعٌة المنتزهات ِخْدَمات: 

 ِخْدَمات الدعم:

تحتاج بعض النظم البٌبٌة إلى ِخْدَمات تدعم بعض الوظابؾ األساسٌة لها مثل دورة 
المؽذٌات وتشكٌل التربة، والحفاظ على دورة حٌاة الكابنات الحٌة وذلن بواسطة توفٌر 
ِخْدَمات معٌنة مثل وسابل نثر بذور النباتات، ومزارع تربٌة األسمان، وذلن بجانب 

وجً، وٌرجع هذا لملة النظم البٌبٌة الطبٌعٌة التً تنظم نفسها الحفاظ على التنوع البٌول
التً تعتمد على الطالة الشمسٌة فمط، ولد للت هذه النظم الطبٌعٌة بسبب االعتماد وذاتٌا 

على المبٌدات الحشرٌة واألسمدة، بجانب الحاجة إلى َكّمٌَّة كبٌرة من الطالة المستمدة 
محمٌات الطبٌعٌة توفر هذه الِخْدَمات لألنظمة البٌبٌة من الولود األحفوري، ولهذا فإن ال

سواء بواسطة توسع نطاق التربة أو الطالة الشمسٌة أو معالجة بعض المضاٌا الطبٌعٌة 
 مثل التصحر. 

 ِخْدَمات اإلمداد والتموٌن

هً ِخْدَمات ذات أهمٌة كبٌرة لإلنسان حٌث أنها تمد اإلنسان بالموارد المادٌة إما عن 
الدعم أو اإلمداد المباشر، ومنها ِخْدَمات الؽذاء، وخدمات المٌاه والمواد الخام،  طرٌك

 والموارد الطبٌة، والموارد الجٌنٌة.
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 ِخْدَمات التنظٌم:

الِخْدَمات التنظٌمٌة هً العملٌات التً تساعد النظم الطبٌعٌة على التحكم فً المناخ 
واألنظمة الطبٌعٌة التً تإثر على الزراعة.  ةوالظروؾ الجوٌة ودورة المٌاه فً الحٌا

عزل وتخزٌن الكربون والحد من المخاطر الطبٌعٌة  :ومن أهم هذه الِخْدَمات التنظٌمٌة
حٌث إن النظم البٌبٌة تخفؾ من الظواهر الجوٌة الشدٌدة وتحمً من تؽٌرات المناخ 

الهواء والماء  وتعرٌة التربة واألعاصٌر والسٌول والفٌضانات. وإزالة السموم من
 والتربة، والتلمٌح، وضبط انتشار األمراض واآلفات.

 :وسٌاحٌة ِخْدَمات ثمافٌة

تمدم المحمٌات الطبٌعٌة ِخدَْمات ثمافٌة متعددة لإلنسان ومنها ِخْدَمات الترفٌه والسٌاحة 
وخدمات الصحة العملٌة والبدنٌة. عندما ٌستمتع األفراد بمشاهدة المناظر الطبٌعٌة 
الرابعة، وخدمات اإللهام للعلوم والفنون والتكنولوجٌا، وخدمات التعلٌم والبحث، 

 ثمافً والسالم  واالستمرار.والهوٌة واإلرث ال

 .تالسمطانلالمنتزه الوطنً  .2.2

هكتار ٌعتبر نمطة ساخنة  58.950ٌمتد المنتزه الوطنً تالسمطان على مساحة تناهز  

للتنوع البٌولوجً ومركز توطن للكابنات الحٌة. تتمٌز تضارٌسه المنتمٌة لجبال الرٌؾ 

دٌتها العمٌمة شدٌدة االنحدار الؽربً بوعورتها وبمناظرها الطبٌعٌة الخالبة وبؤو

 .والكهوؾ الكثٌرة جعلت منه وجهة سٌاحٌة بامتٌاز

 المولع الجغرافً .2.2.1

ٌتمولع المنتزه على مستوى الصى الجهة الشرلٌة للذروة الكلسٌة للرٌؾ بٌن اللٌمً 
 –تاسٌفت جماعات من إللٌم شفشاون ) 6، ٌضم شفشاون و تطوان بشمال المؽرب

من إللٌم  3السطٌحات( و -بنً سلمان   –بنً دركول  –باب تازة  –تالمبوط 
 : الواد( ٌحده  –والد علً منصور  –تطوان)الحمراء 

  تكسٌس؛شماال بواد 

  جنوبا بالطرٌك الوطنٌة الرابطة بٌن تطوان
 ؛والحسٌمة

  غربا بالطرٌك الوطنٌة الرابطة بٌن شفشاون
 ؛وتطوان

 شرلا بالطرٌك المارة ٌحده شرلا جبل خربوش ،
 المنار وٌحده غربا جبل تارٌنثٌغت. واد
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 .حٌابًالتنوع اإل .2.2.2

 النبٌت: 

 نوع نباتً مدرج: 1380ٌتضمن المنتزه ثلث التنوع المؽربً االحٌابً، اذ ٌضم أكثر من 

 صنؾ منها نادر الى نادر جدا 81 صنؾ منها نادر 65 صنؾ منها مستوطن 86

 

 من بٌن هذه االنواع التالٌة نذكر:
جبل تالسمطان 8جبل لمرع 8جبل  شجرة الشوح 8هً نوع مستوطن8 تنتشر شجرة الشوح فً تازوت8

 تالوسٌس.

 شجرة االرز االطلسً 8تنتشر فً جبل لمرع 8جبل تالسمطان 8جبل كٌلتً.

 شجرة الصنوبر االسود 8 تنتشر فً بنً دمحم.

 تالوسٌس.شجرة الصنوبر البحري 8تنتشر فً بنً دمحم 8تازوت 8جبل 

 شجرة الصنوبر الحلبً 8تنتشر فً سٌدي عبد الحمٌد 8واد الملعة.

 شجرة العرعار 8تنتشر فً طلعة ادؼوس 8واد الملعة 8زاوٌة 8الشور.

 شجرة بلوط الزان 8تنتشر فً بنً دمحم 8 لنطرة ربً الشور .

 شجرة البلوط الفلٌنً 8تنتشر فً سطسو .

 بل تالسمطان 8جبل تلوسٌت .شجرة البلوط االخضر 8تنتشر فً ج

 المطرون)بوخانو(8ٌنتشر فً تلمبوط 8واد الملعة )الشور(.

 الضرو8 ٌنتشرفً تلمبوط 8زاوٌة 8واد الملعة.

 اكلٌل الجبل)ازٌر(8ٌنتشر فً زاوٌة8واد الملعة 8تالمبوط.

 

   

 شجرة االرز االطلسً شجرة الصنوبر االسود شجرة الشوح المغربً 

  منتزه تالسمطان الوطنًوحٌش 

ٌظم منتزه تالسمطان انواعا حٌوانٌة كثٌرة مستوطنة و نادرة8 ٌؤوي المنتزه اكثر من  
نوعا من 30نوع من الطٌور 8فضال عن نحو  10نوعا من الثدٌٌات 8و اكثر من  40

 البرمابٌات و الزواحؾ. 
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 الثدٌٌات

 واد ادلدال، واد الملعة، واد المنار واد الو8ٌوجد فً ، أصبحت مشاهدته صعبة رؼم وجوده :ثعلب الماء
 واد تلمبوط.و

شوح ، واد الملعة، واد الو، ٌوجد فً مرتفعات جبل كٌلتً أو مكان: المرد البربري المعروؾ بزعطوط
 . نوتال سمطاتزاوت 

 ولكنها نادرة جدًا: الذبب الذهبً االفرٌمً والمط البري ،أخرى من الثدٌٌاتنواع هنان أ

 رنب.  واألابن عرس ، المط البرياألحمر، ثعلب الاألنواع األكثر شٌوًعا هً: 

   
 الثعلب االحمر المرد البربري ثعلب الماء

 :صنؾ من الطٌور المستوطنة منها 100كثر من أٌوجد 

 طلسًالخطاؾ األو الحجل البربري، حمرالذٌل األ، نمار الخشب

نذكر على سبٌل ، النادرة والمهددة باالنمراض الموجودة فً المنتزهنواع الخمسة عشر من بٌن األ
ممٌزة وهً  اصنافأنواع نجد ومن بٌن هذه األ. ة الحمراءأالحد، ة الملكٌةأالحد، المثال: النسر الذهبً

 .البومةوالحجل ، نسر البونٌلً

  
 البومة النسر الذهبً

 البرمابٌات

 :نواع المستوطنةكثر ؼنى من حٌث األللبرمابٌات تعتبر هذه المجموعة األ بالنسبة

الضفدع ، الضفدع، ن البٌبة جٌدةألى إوجوده عموما والذي ٌشٌر ، العلجوم  البحري الملمب بالمولد
 ضفدع الشجرة الجنوبً .وهنان نوعان ممٌزان : السمندر الجزابري والمشترن 
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 العلجوم  البحري الملمب بالمولد ضفدع الشجرة الجنوبً

 

 الزواحف

 

 Euméces d’Algérie 

 Lézard ocellé  

 Trogonophis mauve 

 Vipére de lataste  

 Seps rifain 

 Seps rifain 

 Caméléon commun 

 Seps a écailles nombreuses 

 Amphisbene cendré 

 Couleuvre à couleur /Forsskal 

 Emyde bourbeuse Tortue grecque 

 

 المحمٌات بالمغرب  المانونً لتنظٌمطار اإل .3

عراؾ المحلٌة تلعب دورا هاما لبل صدور الموانٌن المنظمة للملن الؽابوي، كانت األ    

 "أغدال"من أبرز هذه المواعد العرفٌة نجد نظام  الملن الؽابوي، استؽاللفً تنظٌم 

على نطاق واسع بٌن  أغدالم مصطلح إلدارة الموارد التملٌدٌة فً المؽرب، إذ ٌستخد

لى منطمة ومورد ولواعد موضوعة إ شارةإللالمجتمعات الرعوٌة فً شمال افرٌمٌا 

تضع المجتمعات لواعد تنظم  "ؼدالاأل"إلدارة هذا الحٌز من الموارد، وفً ؼابات 

الفترات والكمٌات واألنواع المسموح بها لمطع االشجار وٌتعٌن على المخالفٌن دفع 

ؼرامة كبٌرة للمجتمع المحلً، وتوجد هذه الممارسة المدٌمة فً جمٌع المناطك الناطمة 

باللؽة االمازٌؽٌة فً شمال افرٌمٌا والصحراء وهً تحمل سمات مشتركة مع نظم 

ؼدال دنى وٌوفر نظام األفً الشرق األ”  هٌما ” دٌة أخرى إلدارة األرض مثل نظام تملٌ

اطارا مفاهٌمٌا شامال ٌجمع ما بٌن النظم االٌكولوجٌة والموارد والمعارؾ والممارسات 

نه مع تطور وتعمد أوالمواعد والمإسسات والموالؾ والمعتمدات فً اللٌم معٌن .ؼٌر 
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جل ألضروري وضع لوانٌن واالنضمام لالتفالٌات من ضحى من اأالحٌاة العصرٌة 

حماٌة المجال البٌبً واستعماله بطرق مستدامة وتشاركٌة حٌث صدرت لوانٌن  تعود 

المؽرب  ارات التً عرفهلتطوعمبتها لوانٌن تستجٌب للمستجدات واألفترة الحماٌة 

 .الحما

لابمة االنشؽاالت  لمد أصبح موضوع البٌبة مندرجا ضمن المضاٌا التً تتصدر    

الدولٌة والوطنٌة والمحلٌة، وذلن بسبب انعدام التوازن البٌبً الذي أصبح ٌهدد مختلؾ 

كابنات الحٌاة بالفناء نتٌجة التؽٌٌرات الكمٌة والكٌفٌة التً طرأت على مختلؾ العناصر 

راط الطبٌعٌة من ماء وتربة وهواء والمترتبة بدورها من عدة عوامل نذكر من بٌنها اإلف

فً استعمال مختلؾ العناصر المتاحة من طالات نباتٌة ومنجمٌة ومعدنٌة واستخدام 

استعمال المبٌدات الكٌماوٌة فً المجال  ،الطالة الذرٌة فً األؼراض العسكرٌة والسلٌمة

تهمٌش البادٌة والفمر ، انخفاض مردودٌة المزروعات الفالحٌة التملٌدٌة، الفالحً

دن خاصة بدول العالم الثالث بسبب البطالة والشؽل العرضً المنتشر بالعدٌد من الم

وهزالة األجور فً المطاعٌن العام والخاص بما ٌترتب عن ذلن من انتشار البإس 

 والبناء العشوابً.

إن الربط بٌن البٌبة والتنمٌة ٌعمل على إحداث التوازن بٌن المصالح التً تنتعش بفضل 

التمدم العلمً والتكنولوجً، كما أن أؼلب المشاكل التً تعرفها البٌبة هً نتاج تنمٌة 

 ؼٌر معملنة، وتؤثٌراتها على المدن كما المرى سواء.

رب، وهو ٌواجه كسابر البلدان النامٌة انطاللا من هذه األهمٌة جاء هذا الربط: " إن المؽ

تحدٌات تنموٌة حاسمة وذات أسبمٌة، فإنه ٌستحضر ضرورة الحفاظ على المتطلبات 

البٌبٌة "هنا تم الحدٌث عن المؽرب باعتبار أن أي تضحٌة بالبٌبة فً ممابل تحمٌك 

ٌبة تعتبر "تنمٌة" ؼٌر متوازنة... ٌعتبر عابما أكثر منه محفزا على التمدم، ذلن أن الب

 معطى أساسٌا فً مفهوم التنمٌة المستدامة.

وٌعود الخطاب الملكً لتؤكٌد هذا الترابط وهً موجهة إلى السلطات العمومٌة بهدؾ 

دمج عنصر البٌبة ضمن المشارٌع اإلنمابٌة " ٌتعٌن على السلطات العمومٌة، أن تؤخذ 

 ."المحافظة على البٌبة بعٌن االعتبار، فً كناش تحمالت المشارٌع اإلنمابٌة، عنصر

وتعد البٌبة والتنمٌة من حموق الجٌل الثالث المنصوص علٌها دولٌا ودستورٌا، وذلن   

حاول المؽرب الحفاظ على مجاله البٌبً  حٌث 2011فً إطار التعدٌل الدستوري لسنة 

من خالل وضع تشرٌعات متعالبة تبرز مواكبته للمشاكل البٌبٌة وانخراطه فً تنزٌل 

فالٌات الدولٌة التً صادق علٌها فً المنتدٌات واللماءات وٌعمل جاهدا على بلورتها االت

فً لوانٌنه الداخلٌة. ٌعتبر إدراج المجال البٌبً فً ممتضٌات الدستور المؽربً لفزة 

 . ٌنؼٌر المسبول باألولوٌة واالهتمامٌحظى نوعٌة فً جعل هذا المجال 
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 الدستور المغربً  .3.1

والمإسسات العمومٌة  الدولة(: 2011من الدستور المغربً ) 31الفصل    

أسباب استفادة  المتاحة لتٌسٌرن على تعببة كل الوسابل والجماعات الترابٌة، ٌعملو

 المواطنات والمواطنٌن، على لدم المساواة، من الحك فً:

 العالج والعناٌة الصحٌة؛ -

 التعاضدي أو المنظم من لدن الدولة؛ الحماٌة االجتماعٌة والتغطٌة الصحٌة، والتضامن -

 الحصول على تعلٌم عصري مٌسر الولوج وذي جودة؛ -

 التنشبة على التشبث بالهوٌة المغربٌة، والثوابت الوطنٌة الراسخة؛ -

 التكوٌن المهنً واالستفادة من التربٌة البدنٌة والفنٌة؛ -

 السكن الالبك؛ -

 والدعم من طرف السلطات العمومٌة فً البحث عن منصب شغل، أو فً التشغٌل الذاتً؛ الشغل -

 ولوج الوظابف العمومٌة حسب االستحماق؛ -

 الحصول على الماء والعٌش فً بٌبة سلٌمة؛ -

 .العالج والعناٌة الصحٌة -

مسإولٌة الفصل واضح وصرٌح وٌحمل الدولة ومعها المإسسات العمومٌة والمنتخبٌن  

العمل على توفٌر الحك فً الصحة والتعلٌم والتكوٌن المهنً والسكن والشؽل والوظٌفة 

العمومٌة للمؽاربة. بل إن هذا الفصل أكد كذلن على حك المؽاربة فً الحصول على 

التنمٌة المستدامة ومن ها المدخل ٌتبٌن اهمٌة المجال  والعٌش فً بٌبة سلٌمة، و الماء، 

ومتنا المانونٌة وجعلها من الحموق التً ٌجب ان تحظى بالعناٌة والحماٌة البٌبً فً منظ

 واي مساس بها هو مساس بحك من حموق االنسان .

كما تعمل على  الحر،تضمن الدولة حرٌة المبادرة والمماولة والتنافس : 35الفصل 

تعزٌز العدالة االجتماعٌة والحفاظ على الثروات  ٌك تنمٌة بشرٌة مستدامة من شؤنهاتحم

 المادمة. جٌالوعلى حموق األ الوطنٌة.عٌة الطبٌ

والرعاٌة الخاصة للفبات االجتماعٌة  للجمٌع،تسهر الدولة على ضمان تكافإ الفرص 

 األلل حظا. 

والذي ٌعتبر بمثابة ثمرة لمجهودات اإلصالح التً عرفتها  2011بعد صدور دستور 

ا، والذي أتى بمجموعة من المستجدات كانت من بٌنها إدماج البٌبة والتنمٌة داخل بالدن
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الوثٌمة الدستورٌة، حٌث وألول مرة وبشكل صرٌح ٌكرس فصوال محددة للبٌبة والتنمٌة 

 وجعلها موضوعا دستورٌا.

 تكمن أهمٌة موضوع البعد التنموي فً الموانٌن البٌبٌة المؽربٌة بكونها من المواضٌع   

التً عرفت اهتمام العاهل المؽربً جاللة الملن دمحم السادس الذي دعا إلى وضع مٌثاق 

وأصبح ٌعكس تطلعات  وطنً للبٌبة والتنمٌة المستدامة والذي صادلت علٌه الحكومة.

الشعب المؽربً فً مجال المحافظة على البٌبة والتنمٌة المستدامة متمثلة فً تعزٌز 

من خالل خلك المختبر الوطنً للبٌبة، وكذا المراصد البٌبٌة  المواكبة والتمٌٌم البٌبً

 كالمرصد الوطنً للبٌبة والمراصد الجهوٌة للبٌبة والتنمٌة المستدامة.

 الظهابر والمواثٌك .  .3.2

بتنفٌذ  2010ٌولٌو  16 /1431شعبان  3صادر فً  1-10-123ظهٌر شرٌؾ رلم 

 .(ؼشت 2بتارٌخ  5861ر ج.) المتعلك بالمناطك المحمٌة 22-07المانون رلم 

 :حٌث نجد 07-22لمد وردت لوانٌن متعددة لحماٌة الملن الؽابوي لبل صدور لانون 

 ؛بعنوان النظام الخاص لتحدٌد امالن الدولة وتحدٌد الملن الغابوي 1916ظهٌر  -

  ؛المتعلك بالمحافظة واستغالل الغابات والذي خضع بدوره لعدة تعدٌالت 1917ظهٌر  -

المتعلك بتنظٌم مساهمة السكان فً تنمٌة الملن الغابوي للدولة  1976شتنبر  20ظهٌر  -
هذا الظهٌر جاء بمماربة تشاركٌة ما بٌن السلطات المحلٌة والسكان ، وصٌانته وتوسٌع نطاله

االمثل والمستدام للملن  ضمان االستغاللالمجاورٌن للملن الغابوي بالشكل الذي ٌسعى الى 
 ؛الغابوي

ٌحدد شروط المحافظة على الملن الغابوي واستغالله  36المٌثاق الجماعً فً الفصل  -
 ؛واستثماره فً حدود االختصاصات المخولة له بموجب المانون

  . 99.12المٌثاق الوطنً لحماٌة البٌبة  / لانون االطار -

التنموٌة لكونها تعزز التوازن  اعتمد المؽرب مفهوم التنمٌة المستدامة فً إستراتٌجٌة 

بٌن األبعاد االلتصادٌة والبٌبٌة واالجتماعٌة، وذلن بهدؾ تحسٌن نوعٌة إطار عٌش 

المواطنٌن، وتعزٌز التدبٌر المستدام للموارد الطبٌعٌة وتشجٌع األنشطة االلتصادٌة التً 

دة فً رٌودي تحترم البٌبة، وتماشٌا مع التزاماته الدولٌة فً إطار لمم األرض المنعم

 ( واالتفالٌات الدولٌة ذات الصلة .  2002وجوهانسبورغ ) (  1992جانٌرو ) 

 99.12لانون اإلطار  .3.2.1

ضمن ٌعتبر لانون اإلطار مٌثالا وطنٌا تشاورٌا انبثك عن عمل جماعً مشترن، حٌث ٌت

والتوجهات المرجعٌة للسٌاسات العمومٌة فً مجال  مجموعة من المبادئ واألهداؾ 

 البٌبة وتكرٌس مفهوم التنمٌة المستدامة.حماٌة 
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 مبادئ لانون اإلطار: 

رامها حٌن تشكل المبادئ المنصوص علٌها فً هذا المانون، عناصر للتؤطٌر ٌجب احت

واالستراتٌجٌات والبرامج ومخططات العمل من لبل الدولة  إعداد وتنفٌذ السٌاسات

بالً األطراؾ المتدخلة  ومن لبلسات والمماوالت العمومٌة والجماعات الترابٌة والمإس

 وتتمثل هذه المبادئ فٌما ٌلً : الت البٌبة والتنمٌة المستدامة.فً مجا

 االندماج:مبدأ 

ٌتمثل فً تبنً مماربة شمولٌة وبٌن لطاعٌة وأفمٌة عند إعداد 
وتنفٌذ السٌاسات واالستراتٌجٌات والبرامج ومخططات التنمٌة على 

 المدى المتوسط والبعٌد.

 الترابٌة:مبدأ 

ٌمتضً األخذ بعٌن االعتبار البعد الترابً والسٌما الجهوي، بهدف 
من لبل مختلف المستوٌات  ةللتدابٌر المتخذضمان تمفصل أفضل 

الترابٌة التخاذ المرار وتشجٌع تعببة الفاعلٌن الترابٌة لصالح تنمٌة 
 بشرٌة ومستدامة ومتوازنة للمجاالت.

 التضامن:مبدأ 

ضامن كمٌمة وإرث متجذر داخل المجتمع فً التماسن ٌساهم الت
الوطنً. فهو ٌتٌح فً بعده الثالثً االجتماعً والترابً والمشترن 
بٌن األجٌال، الرفع من لدرات البالد على الحد من الهشاشات 

 وتشجٌع االستعمال العمالنً والمتوازن للموارد الطبٌعٌة .

 االحتراز:مبدأ 

فً اتخاذ تدابٌر مالبمة وممبولة التصادٌا وفعالة، لمواجهة  ٌتمثل
األضرار البٌبٌة المحتملة الخطرة أو مخاطر ممكنة، ولو فً غٌاب 

 والمخاطر. الحمٌمٌة لألضرارالٌمٌن العلمً المطلك حول اآلثار 

 الولاٌة:مبدأ 

فً وضع آلٌات التمٌٌم والتمدٌر المنتظم آلثار األنشطة التً  ٌتمثل
ٌحتمل أن تلحك ضررا بالبٌبة والتراح وتنفٌذ تدابٌر ملموسة إلزالة 

 هذه اآلثار أو على األلل التخفٌف من انعكاساتها السلبٌة.

مبدأ 
 المسإولٌة:

ٌعنً التزام كل شخص طبٌعً أو معنوي، عام أو خاص بإصالح 
 تً تلحك البٌبة.األضرار ال

 المشاركة:مبدأ 

ٌتمثل فً تشجٌع المشاركة الفعلٌة للمماوالت وجمعٌات المجتمع 
المدنً والسكان فً مسلسل إعداد وتنفٌذ السٌاسات 
واالستراتٌجٌات والبرامج والمخططات المتعلمة بحماٌة البٌبة 
والتنمٌة المستدامة. والموارد التً ٌوفرها، والولوج إلى المعلومة 
البٌبٌة الصحٌحة والمناسبة، وكذا المشاركة فً مسلسل اتخاذ 

 المرارات التً من شؤنها التؤثٌر على البٌبة  .
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وأضاؾ كذلن على أنه ٌتعٌن على كل شخص ذاتً أو اعتباري، عام أو خاص، 

وأنه ٌجب علٌه فً الممابل المساهمة فً الجهود  المتناع على إلحاق الضرر بالبٌبةا

ونشرها. وتشجٌع ثمافة التنمٌة المستدامة لجماعٌة المبذولة للمحافظة علٌهاالفردٌة وا  

واعتبر المٌثاق أن الموارد الطبٌعٌة واألنظمة البٌبٌة والتراث التارٌخً والثمافً ملكا 

واستصالح وتنمٌة على أساس تدبٌر مندمج  مشتركا لألمة، وتكون موضوع حماٌة

عبر  سساتٌة والتصادٌة ومالٌة... وذلنعٌة ومإومستدام، من خالل تبنً تدابٌر تشرٌ

فحة تشجٌع اللجوء إلى طرق االستعمال المستدام والممتصد للموارد المابٌة وإلى مكا

التشرٌع المتعلك بالماء بهدؾ مالءمته مع متطلبات  تلوث هذه الموارد وكذا تحٌٌن

اخٌة، وضمان المن اسات المزدوجة للتصحر والتؽٌٌراتالتنمٌة المستدامة واالنعك

التوازن االٌكولوجً للؽابة واألنظمة البٌبٌة الؽابوٌة والتنوع البٌولوجً وكذا المحافظة 

الحٌوانٌة والنباتٌة بما فٌها المستوطنة والنادرة والمهددة أو فً طور  على األصناؾ

به العمل، وتشجٌع استعمال  ما من خالل تحٌٌن التشرٌع الجارياالنمراض والسٌ

كل أشكال تبذٌر الطالات، الطالات المتجددة وتكنولوجٌات النجاعة الطالٌة لمكافحة 

وث نظام لانونً خاص ٌهدؾ إلى حماٌة التربة من كل أشكال التدهور والتل واعتماد

االستعمال الذي ٌناسب خصابصها، وتدعٌم  وإلى تكرٌس تخصٌص األراضً حسب

وتدعٌم  والمحافظة على التنوع البٌولوجً صة لمحاربة التصحرالوسابل المخص

ع الوسابل المخصصة لمحاربة تلوث الهواء والتكٌؾ مع التؽٌرات المناخٌة، وتشجٌ

والساحلٌة والمناطك الرطبة من آثار كل األنشطة التً  حماٌة األنظمة البٌبٌة البحرٌة

بالمناطك الجبلٌة من  ة األنظمة البٌبٌةوحماٌشؤنها تلوٌث المٌاه والموارد أو استنزافها، 

واستصالحها، إضافة إلى حماٌة واستصالح  كل أشكال تدهور مواردها وجودتها البٌبٌة.

األهمٌة البٌولوجٌة واالٌكولوجٌة المارٌة والساحلٌة والبحرٌة وتشجٌع  تالموالع ذا

وؼٌر المادٌة وترمٌم العناصر المادٌة  ناطك محمٌة بها، وحماٌة واستصالحوإحداث م

للمدن  اث العمرانً والثمافً واالجتماعًللتراث التارٌخً والثمافً، وصون جمالٌة التر

 لحفاظ على المساحات الخضراء.والمجاالت الحضرٌة والمروٌة وا

مج وأكد المٌثاق على أهمٌة إدماج مبادئ وأهداؾ هذا المٌثاق ضمن آلٌات التخطٌط وبرا

للجماعات الترابٌة، وضمان مشاركة ساكنتها فً اتخاذ  الترابًالتنمٌة كل فً المجال 

لمجاالتها الترابٌة  بٌبة المحلٌة والتنمٌة المستدامةالمرار المرتبط بالمحافظة على ال

كما حث جمعٌات المجتمع  المجلٌة المتعلمة بهذه المٌادٌن.والولوج إلى المعلومة البٌبٌة 

مٌام بكل ما من شؤنه أن ٌدعم لتنمٌة المستدامة، على الالمدنً العاملة فً مٌادٌن البٌبة وا

السكان على احترام البٌبة والموارد الطبٌعٌة  والتراث الثمافً ولٌم التنمٌة  حرص

تربٌة، وبالسهر على تطوٌر والتحسٌس وال امة وذلن من خالل عملٌات اإلخبارالمستد

وارد الطبٌعٌة، وبالمساهمة فً الطرق والممارسات فً مجال التدبٌر المستدام للم وتثمٌن
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مشاركة السكان فً اتخاذ المرار البٌبً والولوج  سٌن اآللٌات المعمول بها فً مجالتح

تجاه البٌبة  ن بنمط سلون واستهالن مسإولٌواطنإلى المعلومة البٌبٌة وأوصى الم

تبطة طة المروالموارد الطبٌعٌة، وباالنخراط بكٌفٌة اٌجابٌة فً مسلسالت تدبٌر األنش

السلطات المختصة باألضرار أو األخطار المحدلة بالبٌبة وبكل  ببٌبة المرب، وإبالغ

 فعل أو سلون من شؤنه إلحاق الضرر بها.

 أكد المٌثاق على ضرورة إحداث نظام جبابً بٌبً ٌتكون من رسوم إٌكولوجٌةو

ك السلوكات الفردٌة أو الجماعٌة التً تلح وتعرٌفات تفرض على األنشطة وعلى

 المستدامة، كما نص على وضع نظام الضرر بالبٌبة وتخل بمبادئ ولواعد التنمٌة

إلصالح لانونً للمسإولٌة البٌبٌة تضمن مستوى عال لحماٌة البٌبة، ٌشتمل على آلٌات 

والتعوٌض عنها، وإعادة الوضع إلى حالته السابمة ، وأكد  األضرار التً تلحك البٌبة

اإلدارات المعنٌة فً مجال  ة مهمتها تعزٌز سلطةث شرطة للبٌبعلى ضرورة إحدا

ترابٌة الولاٌة والمرالبة والتفتٌش، كما أوصى المٌثاق كل من الدولة والجماعات ال

ماد برامج عمل العمومٌة بتعببة الموارد والوسابل الضرورٌة العت والمإسسات

 التحسٌس والتواصل.

العٌش والنمو فً بٌبة  ص الحك فًلكل شخعلى أن من المٌثاق تنص المادة الثالثة  و

سلٌمة وذات جودة تمكن من المحافظة على الصحة واالنفتاح الثمافً واالستعمال 

المستدام للثروات والموارد المتوفرة بها والولوج إلى المعلومة البٌبٌة الصحٌحة 

ة. والمناسبة ثم المشاركة فً مسلسل اتخاذ المرارات التً من شؤنها التؤثٌر على البٌب

وكذلن المادة  وتنص المادة الرابعة على كل شخص االمتناع عن إلحاق الضرر بالبٌبة.

الخامسة تنص على أن كل شخص مطالب بالمساهمة فً الجهود الفردٌة والجماعٌة 

 المبذولة للمحافظة على البٌبة وتطوٌر ونشر ثمافة التنمٌة المستدامة.
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 أهداف لانون اإلطار 

ٌهدؾ هذا المانون اإلطار إلى تعزٌز حماٌة الموارد واألوساط الطبٌعٌة والتنوع    

علٌها من التلوث واإلذاٌات ومكافحتها،  لوجً والموروث الثمافً والمحافظةالبٌو

وطنٌة  مٌة المطاعٌة واعتماد إستراتٌجٌةوإدراج التنمٌة المستدامة فً السٌاسات العمو

الصلة  ة اإلطار المانونً مع االتفالٌات والمعاٌٌر الدولٌة ذاتللتنمٌة المستدامة، ومالبم

وتعزٌز اإلجراءات الرامٌة إلى التكٌؾ مع التؽٌٌرات المناخٌة  بحماٌة البٌبة المستدامة،

ذات الطابع المإسساتً  ا ٌهدؾ أٌضا إلى إلرار اإلصالحاتومحاربة التصحر، كم

تحدٌد التزامات الدولة مة البٌبٌة، ووااللتصادي والمالً والثمافً فً مٌدان الحكا

الترابٌة والمإسسات العمومٌة وشركات الدولة والمماوالت الخاصة  والجماعات

البٌبة والتنمٌة المستدامة، إضافة  المدنً والمواطنٌن فً مجال حماٌةوجمعٌات المجتمع 

 ام للمسإولٌة والمرالبة البٌبٌة.إلى إرساء نظ

واطنة الحك فً العٌش والنمو فً بٌبة سلٌمة ذات وأكد على أن لكل مواطن أو م

جودة، تمكن من المحافظة على الصحة والتفتح الثمافً واالستعمال المستدام للتراث. 

 فاله ؟ آوالمانون؟ تطبٌك هذا  ممتضٌاتٌبمى السإال مطروح حول 

 

 ممتضٌات لانون اإلطار: 

ٌة الموجهة إلى الحكومة فً ٌندرج لانون اإلطار فً سٌاق التوجٌهات الملكٌة السام

جعا والتنمٌة المستدامة فً مشروع لانون نرٌده مر ضوع بلورة المٌثاق الوطنً للبٌبةمو
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وٌعتمد المانون اإلطار على الممتضٌات الدستورٌة الجدٌدة، للسٌاسات العمومٌة ببالدنا. 

خصوصا المستدامة، و م فً مجال حماٌة البٌبة والتنمٌةالتً تمثل خطوة إلى األما

ى ترجمة تلن الممتضٌات ، وهو ٌسعى إل31و 27و 15و 14و 13و 12و 6الفصول 

كبرى وحموق وواجبات تخص  وهكذا ٌدمج المبادئ والحموق وااللتزامات  ئإلى مباد

إلى ابعد من ذلن، إذ ٌضع من أهدافه  ها المٌثاق. بل ٌذهب هذا المانونالتً ٌنادي ب

وهكذا،  اٌة البٌبة  والتنمٌة المستدامة،تدارن الثؽرات المانونٌة المابمة فً مٌادٌن حم

 واعتبارا لما سبك ذكره، فإن المانون اإلطار ٌتضمن الممتضٌات التالٌة :

  

أن هذا المانون ٌنص على الحموق والواجبات المرتبطة بالبٌبة والتنمٌة 
المستدامة المعترف بها لألشخاص الطبٌعٌٌن والمعنوٌٌن، وٌعلن المبادئ 
التً ٌتعٌن احترامها من لبل الدولة والجماعات الترابٌة والمإسسات 
والمماوالت العمومٌة وشركابها سواء على صعٌد إعداد مخططات عملها أو 

 على مستوى تنفٌذها.

  

لبٌبٌة، عن طرٌك تحدٌد وتوضٌح ٌعزز الحماٌة المانونٌة للموارد واألنظمة ا
أشكال التدخالت أو التدابٌر التً تمترح الدولة اتخاذها بهدف محاربة كل 
أشكال التلوث واإلٌذاٌات وتوفٌر مستوى عال وفعال من الحماٌة لهذه 

 الموارد .

  

ٌكرس مفهوم التنمٌة المستدامة كمٌمة أساسٌة متسمة بٌن مجموع     
وص كشف ٌتعٌن بلورته فً السٌاسات العمومٌة مكونات المجتمع، وبالخص

للتنمٌة الشاملة والمطاعٌة، وٌلزم الحكومة بإعداد االستراتٌجٌة الوطنٌة 
للتنمٌة المستدامة، بهدف تمكٌن جمٌع األطراف المعنٌة من التعرف على 

 التوجهات الكبرى التً ٌنبغً الرجوع إلٌها فً هذا المٌدان.

  

دولة  –امات التً ٌنبغً لجمٌع األطراف المعنٌة ٌحدد المسإولٌات وااللتز
وجماعات ترابٌة ومإسسات ومماوالت عمومٌة ومماوالت خاصة وجمعٌات 

احترامها فً عاللتها بالبٌبة والتنمٌة  –المجتمع المدنً ومواطنٌن 
 المستدامة .

 آفاق لانون اإلطار 

 الثؽرات المانونٌة المابمة ٌعتبر لانون اإلطار بمثابة مرجع للسٌاسات العمومٌة، لتدارن

المستدامة المعترؾ بها لألشخاص المعنوٌٌن  فً مبادئ حماٌة البٌبة والتنمٌة

وتعوٌض  بٌة تعززه آلٌة لتموٌل اإلصالحاتوالطبٌعٌٌن. وٌحدد نظام للمسإولٌة البٌ

 األضرار التً تلحك البٌبة.

ذ السٌاسات مرجعا لانونٌا إلعداد وتنفٌ 99.12ٌشكل المانون اإلطار رلم 

لبل الدولة والجماعات الترابٌة  ٌجٌات والبرامج ومخططات العمل منواإلسترات
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خلة فً مجال حماٌة البٌبة والمإسسات والمماوالت العمومٌة وبالً األطراؾ المتد

على عدة مبادئ وأهداؾ،  فهذا المانون سٌعطً دفعة لوٌة للدٌنامٌكٌة الحالٌة فً  وٌستند

البٌبً مم سٌإدي إلى تسرٌع وتٌرة استكمال  نٌن المتعلمٌن بالشؤنتشرٌع والتممجال ال

وكذلن  بها العمل حالٌا، المنظومة المانونٌة للبٌبة وتحٌٌن العدٌد من النصوص الجاري

من لدن الجمٌع السٌما سٌعزز منظومة المبادئ األساسٌة المرجعٌة التً ٌتعٌن احترامها 

ولٌة المشتركة، واالحتٌاط، والولاٌة، واإلدماج، المسإ منها مبادئ التنمٌة المستدامة،

للتنمٌة  كما سٌإدي إلى ظهور برامج جدٌدة وسٌدعم برامج التؤهٌل البٌبً الجارٌة،

تدٌات المستدامة وآلٌات مإسساتٌة مواكبة لها، كما  سٌدعم مولؾ المؽرب فً المن

الدعم المالً والتمنً  لدرات البالد على استمطاب المزٌد من الدولٌة وبالتالً سٌعزز من

 المستدامة .  ٌة للمحافظة على البٌبة والتنمٌةالخارجً لفابدة المشارٌع الرام

المجلس االلتصادي واالجتماعً  : االطار المإسساتً لحماٌة البٌبة    .4

 ٌبً والب

طرؾ  المجلس االلتصادي واالجتماعً والبٌبً مإسسة دستورٌة مستملة تم تنصٌبها من

 . وٌضطلع المجلس بمهام استشارٌة2011فبراٌر  21جاللة الملن دمحم السادس ٌوم 

 ةالعمومٌة فً المٌادٌن االلتصادٌحول االختٌارات التنموٌة الكبرى، والسٌاسات 

 واالجتماعٌة والتنمٌة المستدامة والجهوٌة المتمدمة.
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وجهة نظر  ً تعبر عنإن آراء وتمارٌر المجلس االلتصادي واالجتماعً والبٌب  

من خالل المجلس. إذ ٌعتمد على منهجٌة تشاركٌة تتمحور حول  المجتمع المدنً المنظم

ولهذا الؽرض، ٌشتؽل المجلس  الفاعلٌن المعنٌٌن. ار والنماش الواسع معاإلنصات والحو

 استنادا إلى سٌرورة عمل تشمل أجهزته األربع:

تتؤلؾ الجمعٌة العامة من كافة أعضاء المجلس. تتولى الجمعٌة  الجمعٌة العامة: 

العامة المصادلة على التمرٌر السنوي للمجلس ومشارٌع اآلراء التً ٌدلً بها، 

واعتماد الدراسات واألبحاث فً المٌادٌن المرتبطة بممارسة صالحٌة المجلس، وكذا 

 س.التصوٌت على برنامج العمل السنوي ومشروع مٌزانٌة المجل

تعمد الجمعٌة العامة اجتماعاتها فً دورات عادٌة ودورات استثنابٌة. تنعمد الدورات 

العادٌة مرة واحدة كل شهر، ما لم ٌمرر مكتب المجلس خالؾ ذلن. وتنعمد الدورات 

االستثنابٌة إما بطلب من ربٌس الحكومة، أو من ربٌس مجلس النواب، أو من ربٌس 

ة من الربٌس، أو بطلب من األؼلبٌة المطلمة مجلس المستشارٌن، وإما بمبادر

 ألعضاء المجلس.

 ٌضم مكتب المجلس، باإلضافة إلى الربٌس، خمسة أعضاء، ٌمثل مكتب المجلس: 

الفبات التً ٌتشكل منها المجلس، فً حدود ممثل واحد عن  كل واحد منهم فبة من

 كل فبة، ٌنتخبون سنوٌا من لبل الجمعٌة العامة.

ٌتولى المكتب إعداد  ٌضم المكتب رإساء اللجان الدابمة المحدثة لدى المجلس. كما 

وعات مشروع جدول أعمال الجمعٌة العامة ومشارٌع برامج عمل اللجان ومجم

 المحدثة لدٌه، وتنفٌذ لرارات الجمعٌة العامة للمجلس. العمل

، إعداد اصهاتتولى اللجان الدابمة، كل واحدة فً حدود اختص اللجان الدابمة: 

المجلس فً المضاٌا ومشارٌع البرامج ومشارٌع  مشارٌع تمارٌر بشؤن آراء

واألبحاث المرتبطة  التً تعرض علٌه، وإنجاز الدراساتوممترحات الموانٌن 

كما تتولى إعداد مشارٌع تمارٌر تتعلك بممترحات المجلس التً  بممارسة صالحٌاته.

والرامٌة إلى الرفع من أداء االلتصاد  ها إلى الحكومة ومجلسً البرلمان،ٌمدم

االلتصادٌة  الحلول الناجعة لمعالجة المضاٌا الوطنً، وإلى اإلسهام فً تمدٌم

واالجتماعٌة والثمافٌة والبٌبٌة، والبحث عن أنجع السبل الكفٌلة بتحمٌك تنمٌة بشرٌة 

 مستدامة.

ى مكتب لكل لجنة دابمة تمدٌم أّي ممترح ٌدخل ضمن نطاق اختصاصها إل وٌمكن

االعتبار، عند االلتضاء، خالل إعداد برنامج العمل  المجلس، من أجل أخذه بعٌن
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 وهذه اللجان الدابمة هً: السنوي ألنشطة المجلس.

 لجنة المضاٌا االلتصادٌة والمشارٌع االستراتٌجٌة؛ 

 التشؽٌل والعاللات المهنٌة؛ لجنة 

 لجنة المضاٌا االجتماعٌة والتضامن؛ 

 لجنة البٌبة والتنمٌة المستدامة؛ 

 لجنة مجتمع المعرفة واإلعالم؛ 

 لجنة تحلٌل الظرفٌة االلتصادٌة واالجتماعٌة والبٌبٌة؛ 

 .لجنة الجهوٌة المتمدمة والتنمٌة المروٌة والترابٌة 

مجلس، تحت ٌتولى األمٌن العام تسٌٌر المصالح اإلدارٌة والمالٌة لل األمانة العامة: 

بتسجٌل اإلحاالت الواردة على المجلس، وتحضٌر  سلطة ربٌسه، حٌث ٌتكلؾ

 ن وحفظ بٌاناته وتمارٌره وملفاته ومستنداته.وتنظٌم أعماله، وكذا بمس

 

   2020 التمرٌر :نجزها هذا المجلسأالتمارٌر التً  ممتطفات من .4.1.1

 حول المحور البٌبً 

بخصوص المحور البٌبً، كانت سنة  

سنة استثنابٌة طبعها تولؾ  2020

الملتمٌات الدولٌة، جراء المٌود 

الصحٌة التً ألرتها العدٌد من 

كوفٌد لمواجهة تداعٌات جابحة  البلدان

بحٌث تم فً هذا الصدد، إرجاء  19 -

مإتمر األمم المتحدة لتؽٌر المناخ 

 «.26كوب »

انبعاثات ثانً أكسٌد  كما عرفت

الكربون تراجعا هاما خالل سنة 

جمٌع أنحاء العالم، بفعل  فً 2020

االنخفاض الكبٌر للنشاط االلتصادي 

 .وحركة التنمل

وعلى الصعٌد الوطنً، شرع المؽرب 

األهداؾ  فً الرفع من 2020سنة 

الواردة فً المساهمة المحددة وطنٌاً، 
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الوطنٌة للتؽٌرات المناخٌة والتنوع البٌولوجً خالل اجتماعها  اللجنة وتم تمدٌمها أمام

 2020سنة  ومن ناحٌة أخرى، تمٌزت فً شهر دجنبر من السنة نفسها. مداألول المنع

 لفابدة سبع جهات.« مخططات مناخٌة»بإطالق دراسات لوضع 

استراتٌجًٌا  برنامًجا وفً ما ٌتعلك بالولوج إلى التموٌل المتعلك بالمناخ، وضعت المملكة

مشروًعا للتكٌؾ  18مجموعة من  ، ٌتؤلؾ من«الصندوق األخضر للمناخ»مع 

 المطاعات ذات األولوٌة. والتخفٌؾ تؽطً العدٌد من

الوضعٌة »( للتمرٌر السنوي Focusتناول الموضوع الخاص ) ومن جهة أخرى،  

«. المنب الهْندي ة بزراعةوالبٌبٌة التً تعرفها المناطك الَمْعنٌِّ  االلتصادٌّة واالجتماعٌة

الساكنة المحلٌة أو على بالدنا ككل،  وتمتضً اآلثار السلبٌة لهذه الوضعٌة، سواء على

اعتماد مماربة بدٌلة 

منظور شمولً،  ذات

تُحدث لطٌعة مع الوْضع 

الرؼم من  وعلى الحالً.

المنع التدرٌجً الذي 

طال كل األنشطة المتعلمة 

الهندي منذ أزٌد  بالمنب

لرن من الزمن، فمد  من

هذه  تطورت زراعة

النبتة بوتٌرة مطردة فً 

 شمال البالد.

ترمً إلى  عن تحمٌك الربح المادي إلى إلامة زراعة مكثفة للمنب الهندي لمد أدى البحث

والموارد المابٌة، كما  توسٌع المساحات المزروعة، مما تسبب فً استنزاؾ التربة

تستخدم سابمًا فً الزراعات الؽذابٌة إلى زراعة تحولت األراضً الخصبة التً كانت 

وعالوة على ذلن، فإن المزارعٌن ال ٌجنون سوى دخٍل هزٌٍل، بحٌث  المنب الهندي.

إلى ذلن، فإن  دخول للوسطاء وتجار المخدرات. وباإلضافةمٌإول الجزء األكبر من ال

هإالء المزارعٌن ٌظلون عرضة للمتابعة المضابٌة، وهو ما ٌحرمهم من الولوج إلى 

  عدد من الحموق األساسٌة والخدمات االجتماعٌة.

لتمنٌن زراعة المنب  21-13ولتدارن هذه الوضعٌة عمل المؽرب على وضع المانون 

النٌة، وبموجب ذلن المانون الهندي بالمؽرب وما ٌرتبط بها من استعماالت طبٌة وصٌد

 تم إحداث الوكالة الوطنٌة لتمنٌن األنشطة المتعلمة بالمنب الهندي. 
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غالل غٌر المعملن زهات الطبٌعٌة فً ظل االستتمدى حماٌة المانون للمن .5

 من طرف الساكنة

 

وساط ألمن خالل اطالعنا على الموانٌن والمواثٌك واالستراتٌجٌة الوطنٌة لحماٌة ا

ن المشرع لد حاول تنظٌم هذا المجال وحماٌته فً ظل أٌتبٌن  ة المختلفة ببلدناالبٌبٌ

المستدامة التً تإكد  هداؾ التنمٌةأمراعاة  المجاورة معاستؽالل ٌضمن حموق الساكنة 

ؼفال حاجٌات إعلى استؽالل الموارد الطبٌعٌة لتلبٌة حاجٌات االنسان فً الحاضر دون 

ن التنوع أ تالسمطان تبٌنة المنتزهات ببالدنا ومنها منتزه لكن وضعٌ  .جٌال المادمةاأل

  .البٌولوجً والتراب الطبٌعً للمنتزه تعرض للتدهور واالستؽالل المفرط والجابر

من أجل المحافظة على التنوع البٌولوجً والتراث الطبٌعً ٌمكن مباشرة عملٌة احداث 

مناطك محمٌة تخصص للمحافظة على التراث الطبٌعً والثمافً وتثمٌنه واستصالحه 

السٌاحة االٌكولوجٌة والمساهمة  وإنعاشللبحث العلمً وتوعٌة المواطنٌن والترفٌه عنهم 

جتماعٌة المستدامة وذلن فً إطار الشروط التً حددها فً التنمٌة االلتصادٌة واال

ٌترجم عزم المؽرب  هذا المانونن سن إ .المتعلك بالمناطك المحمٌة 22.07المانون 

على توسعة شبكة المناطك المحمٌة وتحسٌن جودتها وفما لشبكة ذات االهتمام البٌولوجً 

ٌن والحفاظ على التنوع والبٌبً والتً تم اعتمادها كموالع ذات أهمٌة كبرى للتثم

 البٌولوجً. 
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جاالت الطبٌعٌة بحماٌة الم المانون تبٌن مدى اهتمام المشرع فكل المواد التً وردت بهذا

تصنٌفها تبعا لخصابصها ولطبٌعتها ولنطالها االجتماعً  المحمٌة فتوسع فً

 :التالٌة االصناؾ حدأ فً وااللتصادي

   الوطنً المنتزه  

   الطبٌعً المنتزه  

   بٌولوجٌة محمٌة  

   طبٌعً مولع  

 :من المانون المنظم كما ٌلً 4 المادة عرفته الذي الوطنً المنتزه على سنركزو  

 منه المنتزه الوطنً مجال طبٌعً بالمعنى المطلك بري أو بحري أو هما معا الؽاٌة

 االهمٌة ذات الجٌولوجٌة والتشكٌالت والثمافٌة الطبٌعٌة والمٌم البٌولوجً التنوع حماٌة

 مع وسٌاحٌة وثمافٌة وترفٌهٌة وتربوٌة وعلمٌة ثمافٌة ألؼراض وٌدبر ٌهٌا الخاصة

 ة.المجاور الساكنة وتمالٌد الطبٌعً الوسط مراعاة

    نشطة التً تمارس داخل المنطمة المحمٌة ال سٌما .....تنظم األ" :17المادة

عٌن االعتبار متطلبات المحافظة على خذا بأالفالحٌة منها والرعوٌة والؽابوٌة 

التراث الطبٌعً والثمافً للمنطمة المحمٌة ووفما لتدابٌر الحماٌة التً ٌسنها 

 "دناه ....أ 19تصمٌم التهٌبة والتدبٌر المنصوص علٌه فً المادة 

    التً من  باألعمالو ٌمٌد على امتداد المنطمة المحمٌة المٌام أ....ٌمنع " :18المادة

لى المحافظة على الوحٌش إبالوسط الطبٌعً واالساءة  لحاق ضررإشانها 

و تشوٌه طابع وعناصر النظام البٌبً للمنطمة المحمٌة بدون ترخٌص أوالنباتات 

 "دارة المختصة .....مسبك معلل من اإل

    تخص المنطمة المحمٌة بتصمٌم تهٌبة وتدبٌر ٌعد مشروعه بمبادرة : "19المادة

 "المعنٌة.دارة المختصة بتشاور مع الجماعات المحلٌة والساكنة من اإل

همٌة المجال الطبٌعً أن المشرع لد لدر أمن خالل هذه النصوص المانونٌة ٌتبٌن 

نشطة المسموح بها للساكنة المجاورة حرصا على نظم بدلة األ بحٌثللمنتزهات الوطنٌة 

التً ٌمكن ان تلحك بالمحٌط الطبٌعً  لألضرارالموروث الطبٌعً والثمافً وتمدٌرا 

  ة التً تحتاج للمرالبة والحماٌة.للمنتزهات الوطنٌ



  
 2022تمرٌر حول الحالة البٌبٌة بإللٌم شفشاون  73

حكام أوضح المشرع عموبات زجرٌة لكل من خالؾ فً الباب الخامس من هذا المانون 

وممتضٌات هذا المانون تفاوتت بٌن الؽرامات المالٌة والعموبات الحبسٌة وذلن وعٌا منه 

المجال الطبٌعً من الناحٌة االلتصادٌة واالجتماعٌة والبٌبٌة وضمانا همٌة هذا ؤب

مثل فً ظل التؽٌرات المناخٌة وتراجع منظوماتنا البٌبة بكل مكوناتها لالستؽالل األ

 والنباتٌة.الحٌوانٌة 

   .على للحسابات لتدبٌر المنتزهات الوطنٌةتمٌٌم المجلس األ .6

 

فً تمرٌر له ٌتناول تمٌٌم تدبٌر المنتزهات الوطنٌة، أنه بالنظر  على،األأوضح المجلس 

إلى المساحات التً تشملها المناطك المحمٌة بالمؽرب، "تبمى بالدنا بعٌدة عن تحمٌك 

" 2020-2011األهداؾ الدولٌة المسطرة فً المخطط االستراتٌجً للتنوع البٌولوجً 

فً "آٌشً"  2010ً خالل أكتوبر الذي اعتمدته أطراؾ اتفالٌة التنوع البٌولوج

 10بالمابة و 17بالٌابان، والتً تصبو إلى بلوغ مساحة المناطك المحمٌة نسبتً 

 للبالد.  بالمابة، على التوالً، من إجمالً مساحة المناطك البرٌة والبحرٌة

فمن الناحٌة المانونٌة، بٌن المجلس أن المسار التشرٌعً الذي ٌإطر المنتزهات   

بطًء وؼٌر مكتمل، مشٌرا إلى أن أول نص تشرٌعً ٌتعلك بالمناطك المحمٌة الوطنٌة 

 مع صدور الظهٌر الشرٌؾ المتعلك بالمنتزهات الوطنٌة. 1934ٌعود إلى سنة 

، حٌث تم 2010وحسب المجلس، فمد استمر العمل بهذا النص المانونً إلى سنة   

ؼٌر أن المرسوم التطبٌمً لهذا المتعلك بالمناطك المحمٌة،  22.07 إصدار المانون رلم

 المانون لم ٌر النور بعد، مما ٌعرلل تطبٌمه على أرض الوالع.
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وفٌما ٌخص تدبٌر المخالفات البٌبٌة المرتكبة فً المنتزهات الوطنٌة والمناطك   

المحمٌة بشكل عام، فإن تعدد واختالؾ الموظفٌن المكلفٌن بضبط المخالفات وتحرٌر 

وأكد المجلس أن الوضعٌة العمارٌة لألراضً   فعالٌة تدخالتهم محاضر بشؤنها ٌحد من

التً تحتضن المنتزهات الوطنٌة تحد من عملٌات المحافظة على الموارد الطبٌعٌة داخل 

ٌجب ممارسة حك  22.07ؼالبٌة المنتزهات الوطنٌة، مشٌرا إلى أنه وفما للمانون رلم 

وطنٌة دون إجراء أي تؽٌٌر أو تعدٌل االنتفاع باألراضً الوالعة داخل المنتزهات ال

على الحالة أو المظهر الخارجً الذي وجدت علٌه هذه األراضً عند نشؤة هاته 

المنتزهات الوطنٌة فً بعض األحٌان من عوالب وخٌمة ال ٌمكن فمد تتؤثر المنتزهات،  

الوطنً تداركها الحما فٌما ٌخص تنوعها البٌولوجً، ومن األمثلة فً هذا الصدد المنتزه 

إلفران، حٌث توجه المزارعون الذٌن ٌمتلكون أراضً داخل المنتزه إلى الزراعات 

 الحدٌثة )حفر اآلبار، الري بالتنمٌط، زراعة األشجار، وما إلى ذلن(.

من ناحٌة التدبٌر العملً للمنتزهات الوطنٌة، ٌالحظ أن تصامٌم التهٌبة والتدبٌر، التً  

ا تدبٌر المنتزهات الوطنٌة، تعرؾ تؤخٌرا فً إعدادها تمثل اآللٌات التً ٌعتمد علٌه

وتحٌٌنها. كما أن هذه التصامٌم حتى عندما تكون منجزة ال ٌتم استعمالها وتنزٌلها 

 .كبرامج عمل سنوٌة مصحوبة بمإشرات لٌاس

وفٌما ٌتعلك بهٌاكل التدبٌر والمٌادة، ال ٌتم تدبٌر جمٌع المنتزهات الوطنٌة من طرؾ   

 رٌة خاصة، وحتى الوحدات الموجودة ال تتمتع بسلطة اتخاذ المرار.وحدات إدا

على صعٌد آخر، ٌعرؾ تثمٌن المنتزهات الوطنٌة، الذي ٌراد منه تحسٌن جاذبٌة   

الموالع وتنمٌة السٌاحة البٌبٌة، تدبٌرا محدودا فٌما ٌتعلك بإمكانٌات الولوج وتؤشٌر 

وجٌة التً تفتمر للجاذبٌة، بحٌث ال تعكس المعالم، وضعفا فً استؽالل المتاحؾ اإلٌكول

  ما تزخر به هذه المنتزهات من ثروات، وكذلن لصورا فٌما ٌخص التشوٌر.

وسجل أن المؽرب ٌتوفر على أحد عشر منتزها وطنٌا تم إحداثها ما بٌن سنتً   

 .2008و1942

على التنوع وأبرز المجلس األعلى للحسابات المجهودات التً بذلت من أجل المحافظة   

البٌولوجً بالمؽرب، مشٌرا إلى أنه أصدر مجموعة من التوصٌات بهدؾ تجاوز 

 النمابص التً ولفت علٌها مهمة التمٌٌم.

االللٌمٌة  والمجالسومن جهة أخرى أبرز التمرٌر محدودٌة دور المجلس الوطنً 

ٌة للؽابات فً حل النزاعات مع السكان المجاورٌن وؼٌرها من المشاكل التنظٌم

المرتبطة بضعؾ الموارد البشرٌة المكلفة بمهمة تسٌٌر الشإون العمارٌة ومشاكل 

تهم ضعؾ التواصل وكثرة النزاعات والتعرضات من طرؾ الساكنة  اجتماعٌة

 المجاورة للملن الؽابوي.
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 :اإلشكاالت المرصودة بالمنتزه الوطنً لتالسمطان .7

حال بالمنتزهات الطبٌعٌة ومنها منتزه ال ن والعأ ٌالحظمن خالل ما سبمت اإلشارة إلٌه 

 المستدامة والمخططاتهداؾ التنمٌة أٌختلؾ عن مماصد المشرع والوطنً تالسمطان 

  :لحماٌة المجال الؽابوي ببالدنا وٌبرز ذلن من خالل ةاالستراتٌجٌ

تراجع المساحات الؽابوٌة على حساب زراعة المنب الهندي مما ٌجعل شجرة  -
 مهددة باالنمراض؛الشوح المؽربً 

 
ضعؾ  تثمٌن المجال الؽابوي للمنتزه من خالل خلك فضاءات  -

االستجمام ومسارات للسٌاحة الجبلٌة وتشجٌع سٌاحة االستؽوار، 
باستثناء بعض باحات االستراحة  التً أنجزتها اإلدارة الوصٌة ببعض 

 الفضاءات بالمنتزه؛
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 الصٌد العشوابً ألنواع نادرة من الطٌور والحٌوانات والزواحؾ -
 

 

تراجع الثروة المابٌة بالمنتزه من خالل االستعمال المفرط لمٌاه األنهار  -
والعٌون فً سمً المنب الهندي خاصة األنواع المهجنة منه والتً أصبحت 

مما ٌدفع بعض تزرع بشكل كبٌر تزٌد من استنزاؾ المخزون المابً للمنطمة 
  الساكنة للهجرة المروٌة نحو المدن هروبا من العطش؛

االستعمال العشوابً للمخزون المابً المدٌم بالمنطمة كعٌن دانو التً أصبحت 
 تستعمل فً سمً المنب الهندي من طرؾ المزارعٌن؛

 

اندالع الحرابك العشوابٌة والمفتعلة كل سنة مما ٌإدي إلى تراجع المجال  -
 الؽابوي وبالتالً تراجع عدد من األصناؾ النباتٌة النادرة التً تمٌز المنتزه.
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االلبال المفرط للزابرٌن على بعض المجاالت الطبٌعٌة بالمنتزه بؤلشور  -
وساحة اسبانٌا فً ظل ؼٌاب وعً الزابرٌن بؤهمٌة الموروث الطبٌعً 

ٌات الطبٌعٌة للمنتزه وفً ؼٌاب أي تصور سٌاحً وبٌبً ٌراعً الخصوص
 واإلٌكولوجٌة للمنطمة.

 

ضعؾ وانعدام تشوٌر المسارات السٌاحٌة بالمنتزه فرؼم مجهودات اإلدارة  -
والجمعٌات البٌبٌة فً التحسٌس والتوعٌة إال أن أؼلب لوحات التشوٌر 

 تتعرض للتخرٌب؛
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ٌوجد وجود نمط سوداء للنفاٌات الصلبة بمناطك متعددة من المنتزه، كما  -
المطرح البلدي لشفشاون بمدخل المنتزه والذي ٌستمبل أزٌد من أربعٌن طنا 

 من النفاٌات الصلبة ٌومٌا.

 

فً ظل كل هذه االكراهات والمشاكل التً ٌعرفها المنتزه ٌتبٌن انه رؼم وجود لانون 

حجم   الوالع ٌبرزمنظم لهذا المجال الطبٌعً ومحاولة المشرع سن لوانٌن لحماٌته فان 

  دمار الذي ٌتعرض له هذا المنتزه.ال
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 تمدٌم: .1

هو إرث االجٌال السابمة فً مختلؾ المٌادٌن الفكرٌة واألدبٌة والتارٌخٌة التراث 

أكثر الدول المحافظة على تراثها الوطنً بٌن وٌعتبر المؽرب من  ،والمعمارٌةواألثرٌة 

ً والعالمً حٌث صادق على االتفالٌة المتعلمة بحماٌة التراث العالمً الثمافً والطبٌع

فً دورته السابعة عشرة ببارٌس فً  للٌونسكو العام والتً ألرها المإتمر 1975سنة 

ثم ، 1995عضوا فً لجنة التراث العالمً سنة المؽرب وانتخب  .1992 نوفمبر 16

م تسجٌل العدٌد من الموالع تولد  1996أصبح عضوا بمكتب التراث العالمً سنة 

كتمودة، (ن المدٌمة والعتٌمة المؽربٌة فً البحة التراث العالمً، معظمها فً المد

 نموذجا(. وتارؼة لٌلًس، ولٌكسو

التً تعالبت  الحضاراتاإلثنٌات وعدٌد من اللتجمع  مولعا جؽرافٌا هاماٌعتبر المؽرب 

ً صلة وصل بٌن الحضارات اإلفرٌمٌة، و، علٌه من  والوافدة المشرلٌةلذلن كان دابما

تواجد إن . شبه الجزٌرة اإلٌبٌرٌةوالفٌنٌمٌة والرومانٌة  البحر األبٌض المتوسط: شمال

ً دون شن هذه الحضارات شّكل  ً مهما ورصٌداً تراثٌا فً خصابصه وممٌزاته متنوعا

 ة.ٌعمارمال

ذات خصابص جؽرافٌة مازالت شاهدة ٌنمسم التراث المعماري إلى مبانً أثرٌة تراثٌة 

ومخازن جماعٌة. تتمٌز  وأبراج صور، باإلضافة إلى لصبات ولعلى عصرها إلى اآلن

المنتشرة وضٌك دروبها وأزلتها أسوارها وأبوابها بتماسن المؽربٌة المدن التارٌخٌة 

على هذه المبانً  دلوتالطابمٌن. بناٌاتها ال تتجاوز  حٌثواالمتداد األفمً ٌمنة وٌسرة 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%83%D9%88
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إلى بداٌات العنصر البشري )أمازٌػ، عرب، ٌهود...( حمبة تارٌخٌة تمتد من توافد 

 .ةالفرنسٌ الحماٌة

 إللٌم شفشاون : .2

 متر 600 حوالً ارتفاع على، لمؽربل ًؽربال شمالفً ألصى ال شفشاون اللٌم ٌمع

 ألالٌم أكبر بٌن من شفشاوناللٌم  عدٌ". الملعة" جبل سفح عند البحر، سطح مستوى فوق

 تطوان إللٌم :هًو ألالٌم ةخمسٌحده و ،2كم 3443 بنحو تمدرحٌث  بمساحة المؽرب

 تاونات إللٌم الشرق، من الحسٌمة وإللٌم الؽرب، من العرابش وإللٌم الؽربً، الشمال من

 الشمال من المتوسط األبٌض والبحر الؽربً، الجنوب من وزان وإللٌم الجنوب، من

 .الشرلً

 حضرٌة جماعة من وٌتكون الحسٌمة -تطوان - طنجة جهة إلى شفشاون إللٌم ٌنتمً

  .رٌفٌة مٌزة هتمنح لروٌة جماعة 27و( شفشاون بلدٌة) واحدة

ٌزخر إللٌم شفشاون بمجموعة مهمة من الموالع األثرٌة واألركٌولوجٌة، والتً تتمٌز 

معروؾ  وبؽناها الثمافً والتارٌخً المنتمً لحوض البحر األبٌض المتوسط. منها ما ه

التنمٌب إلبراز أهمٌتها. وهو ما ستحاول تارٌخٌا ومنها مازال فً حاجة إلى البحث و

جمعٌة تالسمطان للبٌبة والتنمٌة العمل على ذكر بعض الموالع التً كانت لها أهمٌة فً 

 الماضً والتً ستعمل على التعرٌؾ بها وذكر الممٌزات التارٌخٌة التً مرت بها.

 إللٌم شفشاون
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 جرد لبعض المإهالت األركٌولوجٌة إلللٌم شفشاون: .3

 لرٌة  تارغة: .3.1

 تارٌخٌة:نبذة  .3.1.1

على الساحل  تارؼةتتواجد لرٌة 

ببالد  والجبهةالمتوسطً بٌن تطوان 

 تٌزكان المروٌة للجماعة ؼمارة، تنتمً

عن مدٌنة تبعد و شفشاون، بإللٌم

مدٌنة وعن  كلم 64شفشاون بحوالً 

 .ا،كٌلومتر 58تطوان بحوالً 

بمولعها  االستراتٌجً تارؼة تتمٌز    

تتوفر على الكثٌر من المهم، و البحري

من أشهرها المٌناء التارٌخٌة، المآثر 

حاكم مدٌنة شفشاون الذي أسسه الشهٌر 

علً بن راشد، خالل موالي األمٌر 

إلى جانب لصبته الشهٌرة ، م15المرن 

، التً كانت تستعمل لتخزٌن المإونة

 فنشطت بذلن حمالت الجهاد البحري

إضافة إلى ، بٌنها وبٌن سبتة المحتلة

ألنشطة التجارٌة والرحالت البحرٌة ا

رؼة ٌنافس ا، وصار مٌناء تالحجازٌة

الذي لم ٌبك من أثره سوى برج ، إلى المٌناءوإضافة تطوان فً أهمٌته. ب مرتٌلمٌناء 

، هنان أٌضا عالٌة والمعروفة عند السكان بصخرة "ال إله إال هللا" مبنً على صخرة

 .األكحل الملعة المعروفة بدار السلطان

كما لام ، بتخرٌب لرٌة تارؼة فردٌنان دومنٌثحاكم سبتة  لامم، 1481وفً سنة    

وهً السنة  م1533سنة وذلن  مرة ثانٌةتخرٌبها ب ألفارو دوباصان بعده بسنوات الحاكم

سنة  أعٌد بناإها من جدٌد. ثم التً صادفت نزوح الفوج الثانً من المورٌسكٌٌن

 فً كتابه "المؽرب المجهول". مولٌٌراسأوجست المإرخ  هم حسب ما ذكر1560

 :برج تارغة .3.1.2

 فوق ٌتواجد ،شفشاون حاكم مدٌنةالذي بناه األمٌر موالي علً بن راشد وبرج تارؼة 

 .تمرٌبا مترا 15 بنحو البحر سطح عن تعلو كبٌرة صخرة
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 برج تارغة من الجهتٌن

 

 دار السلطان األكحل: .3.1.3

البحر، المعروفة عند  ىربوة مطلة عل ىعل " التً تمعحصن تارؼة"دار السلطان 

تؤسٌسها ٌعود  وحسب ما ٌروى: فالرواٌة األولى تذكر أنه السكان بدار السلطان األكحل.

)السلطان الحسن المرٌنً السلطان أبو  ىسمٌت بدار السلطان نسبة إل، وللعهد الموحدي

والرواٌة الثانٌة تذكر  الذي لجؤ إلٌها فارا من مدٌنة فاس. األسود أو السلطان األكحل(

، وٌُطِلك علٌها أبناء المنطمة اسم )دار السلطان األكحل( أنه ٌعود تؤسٌسها للعهد المرٌنً

اإللامة. وتعتبر هذه الممصود به: السلطان "أبً الحسن المرٌنً"، الذي شٌدها بهدؾ 

 .المعالم التارٌخٌة من أبرز ما تزخر به تارؼة

  
 بماٌا دار السلطان

 :سجد عمبة بن نافعم .3.1.4

ٌوجد مسجد عمبة ابن نافع الفهري بضاحٌة تارؼة ببنً زٌات، إحدى لبابل ؼمارة على 

ٌعتبر ، واون، جهة طنجة ـ تطوان ـ الحسٌمةساحل المتوسط، بجماعة تزكان إللٌم شفش
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م( عند  681 –هـ 62المسجد من أولى المساجد التً بنٌت بشمال المؽرب، أسسه سنة )

مسجد تراثا الولد صنؾ  متر مربع. 516لمنطمة على مساحة تمدر ب دخوله إلى ا

 .2019فبراٌر  4وطنٌا بموجب مرسوم صادر بتارٌخ 

 عتبر إلى جانبكان المسجد منذ عهوده األولى ٌإدي مهمتً العبادة والتعلٌم. حٌث ٌ

 مسجد طارق ابن زٌاد بالشرافات، من ألدم المساجد بالمؽرب.

  
 ة المسجدصومع منبر المسجد

 

عرؾ هذا المسجد ترمٌمات متعددة لكن بطرٌمة ؼٌر احترافٌة. كما أنه لم ٌحض بؤهمٌة 

له، حتى ٌصبح مزارا ولبلة سٌاحٌة تساهم فً تنمٌة  من حٌث التعرٌؾ به والتشوٌر

 المنطمة.
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 وضعٌة المإهالت االركٌولوجٌة بتارغة: .3.1.5

 المإهالت ووضعٌتها الحالٌة المعلمة

 برج تارؼة

  وجهة سٌاحٌة 

 عدم وجود لوحات تعرٌفٌة عن البرج 

 عدم وجود لوحات تشوٌرٌة لهذه المعلمة 

 دار السلطان

 رمز تارٌخً فً تارٌخ المؽرب 

  ؼٌر معروفة لدى الزوار 

  السلطان ومحٌطها ربداعدم وجود لوحات تعرٌفٌة 

  لهذه المعلمة ٌةتشوٌرلوحات عدم وجود 

مسجد عمبة 
 بن نافع

  4مسجد تراثا وطنٌا بموجب مرسوم صادر بتارٌخ هذا الُصنؾ 
 2019فبراٌر

  مهمل لسنوات 

  معرض للتدمٌر واالندثار 

 عدم وجود لوحات تشوٌرٌة وتعرٌفٌة بالمسجد 

 

 التوصٌات: .3.1.6

وتثمٌنها وإعادة ترمٌمها  ضرورة االلتفاتة إلى هذه المعالم التارٌخٌة بمنطمة تارؼة
والتعرٌؾ بها لتصبح مزارات سٌاحٌة تستمطب الزوار والباحثٌن والطالب من 
المؽرب وخارجه. وتشكل لٌمة مضافة تساهم فً التنمٌة االلتصادٌة للمنطمة. وعلٌه 
فالكل مدعو، من مسإولٌن ومنتخبٌن ومثمفً المنطمة، إلى االلتفات إلى هذه المعالم 

 ستحك من اهتمام.ومنحها ما ت
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 لرٌة الشرافات )جماعة بنً دركول(   .3.2

لرٌة الشرافات فً منتصؾ الطرٌك تمع 

بٌن شفشاون و باب برد ، حٌث تستمر 

متر عن سطح  900 ارتفاععلى 

نوبٌة للمنتزه تعتبر البوابة الجوالبحر، 

تنتمً للجماعة و الوطنً لتالسمطان،

 .المروٌة بنً دركول بإللٌم شفشاون

 استراحةتتمٌز المرٌة بكونها محطة  

بٌن تطوان والحسٌمة على الطرٌك 

التً تخترق جبال  2الوطنٌة رلم 

  .الرٌؾ

. تشتهر لرٌة الشرافات بشالالتها ومٌاهها العذبة المنبثمة من جبال تالسمطان الشاهمة

 كما تتمٌز بمسجدها العتٌك "طارق بن زٌاد".

 مسجد طارق بن زٌاد: .3.2.1

 صورة المسجد بعد الترمٌم ل الترمٌمصورة المسجد لب

  
ٌتواجد مسجد طارق بن زٌاد بمرٌة الشرافات جماعة بنً دركول إللٌم شفشاون، بنً 

ت مازال، بحٌث جداسالمألدم  ٌعتبر من و مٌالدٌة، 704 و ةهجرٌ 85هذا المسجد سنة 

 وتثبٌت نشر فً وهادفا مهما دورا زٌاد بن طارق مسجد لعب تمام فٌه الصالة إلى الٌوم.

 وتخرج األندلس، ببالد الجهاد فً الكبٌر بدوره لام كما المؽرب، شمال فً اإلسالم دٌن

 بالمنطمة. التصوؾ ورجال علماءالعدٌد من  منه
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 جماعة تالمبوط: .3.3

 لرٌة الملعة: .3.3.1

ن شفشاوملعة عن مدٌنة التبعد لرٌة    

وتمع على  كٌلومترات، 5بحوالً 

متر عن سطح البحر،  800 ارتفاع

ضمن حدود الجماعة الترابٌة تلمبوط 

أحد لبابل  زجل،التً تنتمً لمبٌلة بنً 

 . إللٌم شفشاونب ةؼمار

توجد لرٌة الملعة على السفح الشمالً 

لجبل الملعة الذي ٌطل على مدٌنة 

 1616 ىلإ ارتفاعهشفشاون وٌصل 

 .منها شالالت متر، وسط بٌبة ؼابوٌة ممٌزة وتضارٌس جبلٌة تتدفك

 جماعٌةال وبالمخازن المابلة، الصومعة يذ المدٌم بمسجدها الملعة لرٌة تشتهر

صعب  مولع فً والموجودة ،ٌسمٌها أهل المنطمة "المرار" التً الفالحٌة للمنتوجات

 .كثٌفة ؼابة وسط التضارٌس

 
 دوار الملعة، جماعة تلمبوط، إللٌم شفشاون
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 :مسجد ذو الصومعة المابلة  

هذا المسجد ذو الصومعة المابلة، هو شبٌه ألربعة مساجد بناها المورٌسكٌون بمدٌنة 

شفشاون )مسجد سٌدي بوخنشة بالخرازٌن، مسجد الصبانٌن، مسجد العنصر ومسجد 

رٌؾ األندلس(. ولد أدى هذا المسجد دوره الدٌنً )الصالة والتعلٌم( وهو من المعالم 

ال لابما إلى الٌوم وٌعتبر مزارا للساكنة والزوار الذٌن التً تفتخر بها المنطمة. وهو ماز

 ٌمرون عبر الطرٌك المإدٌة إلى "ألشور".

 

  
 مسجد ذو الصومعة المابلة          
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  المرار"المخازن الجماعٌة":  

 
 1930صورة للمخازن الجماعٌة "المرار" سنة 

  
بعد ترمٌمها من طرف  2018صورة حدٌثة للمرار سنة 

 جمعٌة تالسمطان 
 صورة للمرار خالل فترة التسعٌنات من المرن الماضً 

المرن الثانً عشر مٌالدي خالل فترة حكم ٌعود وجود هذه المخازن أو "المرار" إلى 

بحٌث كانت تخزن فٌها الؽلة وذلن إلخفابها من الضٌاع والسرلة، وٌروي الموحدٌن، 

مخزنا وهو عدد تتضارب حوله  400بعض سكان المنطمة أن عددها ٌمدر تمرٌبا ب

لى حوالً إمن ممٌزات هذه المخازن، صؽر حجمها وتشابهها، اذ ٌصل الطول اآلراء. 

التً  النوافذ وتشبهصؽر حجمها ب تمتازوكذلن األبواب مترٌن أمتار والعرض  3

  ٌصعب الولوج من خاللها.
 المرار او المخزن الجماعً
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بصل الزبٌب واللوز والتٌن والٌخزن فٌها كل أنواع الحبوب والشعٌر باإلضافة الى 

ن الساكنة أل كل باسمه، ثوم.... وكذلن الرسوم والعمود والوثابك والحلً والنمود،الو

، من والطمؤنٌنة أكثر من البٌوت التً تمطنهااأل ةن الجماعٌزاالمخ هفً هذ تجدكانت 

 ألنها كانت معرضة للهجوم )أٌام السٌبة(.

، فً حالة السرلةو'' الحاضًهذه المخازن شخص ٌطلك علٌه ''وكان ٌموم بحراسة 

 وهو عرؾ استمر لسنوات. .النار لطلب النجدة بدخان ٌخبر سكان المرٌة

 

  
 صورة حدٌثة لمدخل مخازن المرار  صورة لدٌمة لمدخل مخازن المرار 

 منتزه ألشور: .3.3.2

 منطرة الرومانٌة:ال 

تبعد عن ، ومبوط مركز لٌادة بنً زجل الؽمارٌةالالمنطرة الرومانٌة بمرٌة تتوجد     

وتمتد على الطرٌك الرابط بٌن منتزه ألشور ولرٌة تالمبوط.  .كلم 25شفشاون ب 

خٌا أنها من ألدم المناطر التً شٌدت بالمنطمة مما ٌعنً أن الرومان وصلوا وٌروى تارٌ

 إلٌها. 
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 صورة جانبٌة للمنطرة الرومانٌة المنطرة الرومانٌة

 :)الملعة ولنطرة تالمبوط( إلللٌم شفشاونركٌولوجٌة وضعٌة المإهالت األ .3.4

  :الصومعة المابلة

  ؛بالمنطمةبناٌة ذات معمار أندلسً والمنتشر 

  مهملة منذ سنوات ولم ٌهتم بها من طرؾ المسإولٌن إلثباتها كرمز من
 ؛رموزها التارٌخٌة

  ؛هاإلٌعدم وجود لوحات تشوٌرٌة للوصول   

 عدم وجود لوحات تعرٌفٌة بها. 
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  المخازن الجماعٌة "المرار"

من خالل خرجات الرصد التً لامت بها فرٌك جمعٌة تالسمطان للبٌبة 
 والتنمٌة تبٌن:

  أن جمٌع المخازن لد تم هدمها بالكامل ألسباب مجهولة بعدما تم ترمٌمها
وتثمٌنها واالهتمام بها من خالل إدراجها فً مسارات سٌاحٌة، وذلن فً إطار 

   ؛2016مشروع أشرفت علٌه الجمعٌة سنة 

 ا ولم أن اللوحات التعرٌفٌة التً كانت الجمعٌة لد وضعتها بالمنطمة تم تدمٌره
  ؛ٌعد لها وجود

  أن  مدخل منطمة المرار فً حالة كارثٌة وتم تخرٌب المتحؾ ونهب ما كان
 بداخله.

 
 وحدة المرار بعد تجدٌدها من طرف آثار هدمصورة تبٌن     عد تعرضه للتخرٌب والنهب.     متحف المرار ب ةصور

 .2016الجمعٌة سنة                                                                     

  :المنطرة الرومانٌة

 )؛عدم وجود لوحات تشوٌرٌة لها )لدرجة أن  سكان المنطمة ال ٌهتدون إلٌها 

  عدم وجود لوحات تعرٌفٌة بها وبمحٌطها. ولد أصبح الٌوم مزارا لزوار منتزه
 ألشور.

 
 صورة للمنطرة الرومانٌة من الجهتٌن
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 جماعة باب تازة: .3.5

إحدى لبابل األخماس العلٌا، وهً من 

المناطك االستراتٌجٌة المعروفة بالمنطمة 

ولهذا لجؤ إلٌها المستعمر االسبانً لتشٌٌد 

مجموعة من البناٌات ذات الصبؽة 

العسكرٌة والمدنٌة. وٌمال بؤنها كان ٌمطنها 

 5مجموعة كبٌرة من الجنود اإلسبان )

فٌالك(. إضافة إلى المرافك التً كانت 

 توفر لهم وسابل العٌش والترفٌه.
 

 )االستعمارٌة( :  لونٌالٌةوالمبانً الك .3.5.1

  :الكنٌسة والمبانً اإلدارٌة 

فوق لطعة  ،1926الكنٌسة سنة هذه بنٌت 

رضٌة لدمت كهبة من عابلة مسلمة للكنٌسة أ

ولعبت دورا مهما فً )حسب ما ٌروى(،  االسبانٌة

 ولد ،ٌةاإلرشاد الدٌنً للجنود والساكنة االسبان

المرن الماضً فً خضعت لعملٌة ترمٌم خالل 

من نماذج نموذجا ، وكانت تعتبر المرن العشرٌن

. كما كانت المنطمة تتوفر العٌش المشترن بالمنطمة

على آثار لمجموعة من المبانً اإلدارٌة والتً 

 حولت الٌوم إلى مرافك عمومٌة.

  
 الكنٌسة  مدخل جماعة باب تازة
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باب  كنٌسة ومدخل ) شفشاون إللٌمب االركٌولوجٌة المإهالت وضعٌة .3.5.2

 (:تازة

  :مدخل باب تازة

 ؛ٌحتاج إلى ترمٌم   

 عدم وجود لوحة تعرٌفٌة بالباب وأهمٌته التارٌخٌة. 
 

  :كنٌسة باب تازة

 ؛ذات حمولة تارٌخٌة ترمز إلى تارٌخ الحماٌة بالمنطمة 

 ؛وضعٌتها مهملة وآٌلة للسموط 

  تم تحوٌلها إلى محالت عمومٌة وتجارٌة. 
 

 شفشاون: لمدٌنة جرد المإهالت األركٌولوجٌة .3.6

 تارٌخ مدٌنة شفشاون: .3.6.1

 

الصؽٌر وأصٌال  م، سمطت المدن الساحلٌة مثل طنجة والمصر1471هـ/876فً سنة 

الذٌن لدموا من مدٌنة سبتة والتً احتلت من طرفهم سنة  فً أٌدي البرتؽالٌٌنوالعرابش 

صد التوسع وبعض أفراد أسرته فً  الشرٌف موالي علً بن راشدم. وهنا فكر 1415

من خالل تشٌٌد مدٌنة تكون للعة للجهاد للدفاع عن هذه المناطك، الداخل  البرتؽالً نحو
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ن المدٌنة محروسة فً فاختار مولعا بٌن لمم جبال تحرس المولع من األعلى وتكو

منخفض هذه الجبال. وكان اختٌاره صاببا فً تشٌٌدها بحٌث أصبحت للعة جهاد ٌنطلك 

الذي تزوج ابنة  سٌدي المنظريمنها المجاهدون إلى مدٌنة تطوان لمساعدة األمٌر 

" والتً أصبحت حاكمة تطوان الشهٌرة فً الكتب السٌدة الحرةموالي علً بن راشد  "

 برتؽالٌة واالسبانٌة. التارٌخٌة ال

  
 لدٌما ساحة وطاء الحمام وسط مدٌنة شفشاون لدٌما

ون" كالفظ "إٌس وهو األصلا فً أمازٌؽٌالتً تحمل إسما شفشاون وولد أصبحت مدٌنة 

أو إٌشاون" والتً تعنً "المرون" وشؾ بمعنى "أنظر" أي أنظر المرون"، فً إشارة 

 التً تحتضن هذه المدٌنة من كل الجهات. الجبال إلى لمم 

وعرفت المدٌنة نموا دٌمؽرافٌا مضطربا نتٌجة تؤثٌر الموجات البشرٌة األندلسٌة بشكل 

وشكلوا مع ؼٌرهم من المهاجرٌن العرب واألمازٌػ بنٌة  .بعد سموط االندلس ملحوظ

األولى سنة اجتماعٌة متجانسة، استمرت فً التعاٌش إلى دخول اإلسبان فً مرحلتٌن، 

. ولام هإالء السكان تحت لٌادة موالي علً بن راشد وابنه 1926والثانٌة سنة  1920

إبراهٌم ودمحم بتشٌٌد مجموعة من المبانً بالمدٌنة والتً تعتبر من المعالم السٌاحٌة 

، وبعض البناٌات للمواد والمضاة، وبعض المسجد األعظمولبٌل المصبة والتارٌخٌة من 

 زلة. األحٌاء واأل

إن المدٌنة فً هٌكلتها على النهج األندلسً وخصوصا إللٌم ؼرناطة. اشتهرت ببعض 

األسر خالل ثالث هجرات. وأصبحت مدٌنة أندلسٌة بسكانها الذٌن حافظوا على 

بل حتى فً ممارسات شإونهم الدٌنٌة واالجتماعٌة.  ،طموسهم االجتماعٌة وااللتصادٌة

مز إلٌها ضمن المدن التً شٌدها األندلسٌون )سال فهً اآلن تحتفظ بكل هذا، بل وٌر

 وتطوان...(.
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 مدٌنة شفشاون العتٌمة: .3.6.2

 

تزخر مدٌنة شفشاون بتراث عمرانً عرٌك ومتنوع، جعلها تنفرد بخصوصٌتها 

المعمارٌة، وسطوح أبنٌتها المؽطاة بالمرمٌد األحمر المابل، ودروبها الضٌمة الملتوٌة 

المنتشرة فً كل األماكن المإدٌة إلى وسط المدٌنة )ساحة وطاء الحمام( وهو المنبسط 

. وٌحٌط بالمدٌنة سور وأبواب )وهً سبعة( من أجل الوحٌد الموجود بالمدٌنة العتٌمة

حماٌتها، وتوجد بها كذلن مجموعة من المساجد والحمامات واألفرنة التملٌدٌة والرحى 

 للحبوب والزٌتون.

  
 ساحة اوطاء الحمام  ساحة الهوتة
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 لشفشاونجزء من سور المدٌنة المدٌمة  حً رٌف االندلس ابواب منازل لدٌمة بالمدٌنة

 أبواب مدٌنة شفشاون العتٌمة: .3.6.3

كانت أبواب المدٌنة لدٌما تؽلك بعد ؼروب الشمس وتفتح بعد صالة الفجر، وكان 

  بجانب كل باب ممر خاص بالحارس، وكان ال ٌسمح ألحد للدخول بعد االؼالق.

  باب العٌن:

بؤهمٌة كبٌرة  وٌحظىوهو ٌعتبر الٌوم المدخل الربٌسً للولوج إلى المدٌنة العتٌمة. 
بالنسبة للمجال السٌاحً، وٌصل بٌن المدٌنة العتٌمة والمدٌنة الحدٌثة، ٌوجد فً الجهة 
الجنوبٌة من سور المدٌنة، وسمً بباب العٌن لوجود عٌن بالمكان لبل تشٌٌده، ولرب 

 هذه العٌن لدار الدباؼة
 

  
 صورة لباب العٌن لدٌما  

  باب الحمار:

الى حً السوٌمة من الجهة السفلى، كان ٌخرج منه "الحمارٌن" وهم ٌإدي هذا الباب 
 التجار، فً اتجاه أسواق مدن الجنوب والشمال. والٌزال هذا الباب لابما حتى االن.
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 باب الحمار  

  باب العنصر:

باب العنصر هو مخرج المدٌنة العتٌمة إلى الجهة العلٌا بحٌث ٌإدي إلى منبع رأس 
وبعض األراضً الفالحٌة إلى جانب طرٌك الوحدة، وسمً بباب العنصر نسبة الماء 

 للمنابع المابٌة ومن ضمنها منبع "رأس الماء".

 

  
 باب العنصر وبجانبها مسجد العنصر 
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  باب المحروق:

ٌمع الباب فً الجهة العلٌا المإدٌة إلى ساحة سٌدي عبد الحمٌد، وحسب التسمٌة فإنه 
ٌمع لرب الباب لبر عالمة كبٌر وهو  األشخاص تم حرله لرب الباب. ٌبدو أن أحد

السٌد "دمحم بن عبد هللا الحوات" والد االدٌب "سلٌمان الحوات" ٌستؽل الٌوم كممر 
 للمدٌنة المدٌمة كحً السوٌمة مثال.

 

  
 باب المحروق 

  باب السوق:

باب السوق من األبواب الكبٌرة التً تإدي إلى 
المدٌنة العتٌمة، ٌتمٌز بزخرفة ممٌزة، وكان وسط  

ٌعتبر لدٌما من المداخل الربٌسٌة للمدٌنة، وأطلك 
علٌه باب االثنٌن بحٌث كان ٌنعمد بخارجه سوق 
أسبوعً ٌمصده سكان المناطك المجاورة من أجل 

  البٌع والشراء.

نٌن وباب أهمٌة عن األبواب األخرى مثل: باب الصبا لال تمكما توجد أبواب أخرى 

 المالح الخاص بالساكنة الٌهودٌة التً تعاٌشت مع الساكنة المسلمة.
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 حٌاء المدٌنة العتٌمة:أ .3.6.4

 
 تصمٌم المدٌنة العتٌمة ومعالمها

 راشد، بن علً موالي عهد فً بنً: وهو ألدم أحٌاء المدٌنة العتٌمة حً السوٌمة -

ؼاروزٌم. وأصبح مع مرور واستوطنه بمجموعة من األسر التً جاء بها من مدشر 

الزمن أكبر حً تجاري بالمدٌنة ومازال إلى الٌوم، ومنه نصل إلى ساحة وطاء الحمام 

 التً أصبحت أكبر سوق لدٌما.

 حركٌته حٌث من تملصا الحً عرؾ األسوار، خارج للمدٌنة العمرانً التطور بعد

 لبٌع أساسٌا محورا ٌظل أنه اإل حدٌثة، تجارٌة فضاءات بظهور خصوصا التجارٌة،

 .للساكنة التملٌدٌة الٌدوٌة الحرؾ منتوجات

: وهً من األحٌاء التً استحدثت بعد هجرة األندلسٌٌن وتكاثر الساكنة، حً الخرازٌن -

رٌف م(. وكذلن حدث نفس الشًء بالنسبة لحً 1492عبر الهجرة األندلسٌة األولى )

 .الصبانٌن

: ٌعتبر هذا الحً من أكبر أحٌاء المدٌنة التً عرفت بالهجرة الكثٌفة حً رٌف األندلس -

(، بحٌث أصبح متمٌزا عن األحٌاء -م1502-لألندلسٌٌن )الهجرة االندلسٌة الثانٌة

 األخرى بعمرانه وأفرنته ومرافمه.

: وهو من األحٌاء العتٌمة والمهمة ألنه ٌإدي إلى خارج المدٌنة ولد سكنه حً العنصر -

 (.-م1571-الوافدون من األندلس من الطبمة المتوسطة )الهجرة الثالثة كذلن 

: استمر فً هذا الحً أولبن الذٌن هجروا من األندلس بعد ثورة البشرات حً السوق -

 م. 1571ه /  979بضواحً ؼرناطة سنة 
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 المصبة التارٌخٌة: .3.6.5

 

مازالت شاهدة على والتً  هم المعالم التً تزخر بها المدٌنة العتٌمة )المصبة(،أمن 

موالي علً بن راشد،  المدٌنة ، ماضً المدٌنة المجٌد، شٌدت من طرؾ مإسس

وجعلها ممرا للحكم، وكانت تحتوي على المشور، ودار للسكنى، والمسجد، والسجن، 

ثالثة مازالت فً  ،حد عشر برجاأالخٌل والدواب، وبرج ربٌسً كبٌر و ورٌةأوالمشلة و

للحراسة ٌسمى الٌوم )ممر  ٌع سور عالً ٌمر بجانبه ممرحالة جٌدة، وٌحٌط بالجم

متر مربع، وهً جوهرة رفٌعة تزٌن مجال المدٌنة، بما  7378تصل مساحتها  رندة(،

 72شكال الهندسة المعمارٌة، صرح مستطٌل أؼنٌة على مستوى  تزخر به من ثروة

وٌوجد ؼربه  ٌنة،تمرٌبا. وٌمع فً الزاوٌة الشمالٌة الؽربٌة للمد امتر 52على  امتر

ٌفصل بٌن البناٌتٌن سوى زلاق ضٌك ٌصل ساحة وطاء الحمام  والعظم المسجد األ

 بالزاوٌة الرٌسونٌة.

  
 حدابك المصبة  مدخل المصبة االثرٌة بشفشاون
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 المسجد األعظم : .3.6.6

تتوفر مدٌنة شفشاون على عدة مساجد ذات الطابع المعماري األندلسً، كما تتمٌز بتفنن 

ع فً زخرفة سموفها الخشبٌة. وهو من المساجد األولى التً بنٌت من طرؾ الصنا

مإسس المدٌنة بساحة وطاء الحمام، وأطلك على بابه الربٌسً "باب الحمراء"، إضافة 

معمارٌة الضم كل العناصر ٌكما أنه إلى بابٌن وهما: باب الجنابز وباب المدٌرسة. 

تجدٌدها فً المرن الثامن عشر من طرؾ المابد  بشكلها الثمانً نتٌجةمبذنة كال الممٌزة،

كما تضم المدٌنة مساجد أخرى  أحمد الرٌفً )وٌوجد مثٌلها بمسجد المصبة بطنجة(.

 ومسجد العنصر.. د رٌؾ األندلس، مسجد سٌدي بوخنشةكمسجد الصبانٌن، مسج

  
 المسجد االعظم حدٌثا المسجد االعظم لدٌما

 

 مسجد بوزعافر: .3.6.7

  
 مسجد بوزعافر بعد الترمٌم بوزعافر لبل الترمٌممسجد 

بوزعافر إلى مرحلة االستعمار اإلسبانً لمدٌنة شفشاون، وٌمول  مسجدٌعود تارٌخ 

بؤمر من  1932 سنة  تشٌٌد المسجد وتمل، االحتالنه بنً من طرؾ سلطة أالمإرخون 

 بلرأس الجفوق ن حاكم شفشاو( Fernando Capaz) الضابط "فرناندو كابات

 .على نهج الكاثولٌن الذٌن ٌبنون كنابسهم بالمناطك الجبلٌة المعزولة
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كلمة باللهجة المحلٌة وتعنً صاحب الشوارب الكبٌرة، وتنتشر  "بوزعافركلمة "و

منها أن الحاكم العسكري اإلسبانً الذي بنى المسجد كان ذا  ،التسمٌة هذه رواٌات حول

المهندس الذي أشرؾ على البناء وكان أٌضا شوارب كثٌفة، وأخرى تمول إنه ٌنسب إلى 

 بشوارب كثٌفة، وأخرى تذهب إلى صاحب األرض. 

 فندق شفٌشو: .3.6.8

 

من أشهر "الفنادق"، حسب المفهوم المدٌم، وأكبرها بالمدٌنة، والمعروؾ بالفندق    

الفولً أو فندق "شفٌشو" المجاور لساحة وطاء الحمام، وتم بنابه من طرؾ مهندس 

الوردٌؽً وذلن لبل حوالً أربعمابة سنة بهندسة أندلسٌة تشبه فندق  ؼرناطً ٌسمى

بؽرناطة ٌسمى  "فندق الفحم"، استعمل فً بنابه خشب لطع من ساحة وطاء الحمام التً 

كانت عبارة عن ؼابة كثٌفة، ٌضم طابما أرضٌا كان مخصصا للبهابم والدواب، ٌحٌط به 

مخصصٌن لمبٌت التجار الذٌن ٌفدون لبٌع دكاكٌن الحدادة وصناعة البرادع، وطابمٌن 

بضابعهم فً السوق بحٌث كانت تمتد إلامتهم من أٌام الى أسابٌع، وكانت عدد الؽرؾ به 

 ؼرفة. 64

ٌعتبر الٌوم فندق "شفٌشو" من المعالم السٌاحٌة بالمدٌنة ٌمصده الزوار من الداخل 

ات من أفالم مؽربٌة، والخارج، كما صورت بداخله لمطات من مسلسالت تارٌخٌة، لمط

 عربٌة وأجنبٌة.

فندق "شفٌشو" رؼم تراجع دوره لكنه الزال محافظا على طابعه المعماري وٌحتاج 

 الٌوم إلى االهتمام به أكثر وترمٌمه واستعادة وظابفه وأدواره.
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" كما توجد بالمدٌنة فنادق أخرى كانت تإدي أدورا أخرى تجارٌة مثل: فندق "كرٌكش

بجانب الزاوٌة الناصرٌة بوطاء الحمام وفندق "الزرع" وهو اآلن ممر ألحد البنون 

بساحة وطاء الحمام. باإلضافة إلى فندق "السمار" الموجود فً أعلى الساحة. وفندق 

 "ستٌتو الحضري" المواجه لفندق "شفٌشو".

   
 بعض الحرف التً ال زالت تمارس بالفندق

 
 
 

 التراثٌة بمدٌنة شفشاون:وضعٌة المعالم  .3.7

 المإهالت ووضعٌتها الحالٌة المعالم 

 مدٌنة شفشاون العتٌمة

 سور المدٌنة العتٌمة تم ترمٌمها واالهتمام بها وبؤركانها.

 أبواب المدٌنة العتٌمة

 احٌاء المدٌنة العتٌمة

 المصبة

سٌاحٌة بامتٌاز تعتبر جوهرة معمارٌة، فمد تم تسجٌلها فً  وجهة
 2.97.425لابمة التراث الوطنً المصنف بموجب المرسوم رلم 

لامت وزارة الثمافة بعملٌة ترمٌم . 1997ٌولٌوز  4الصادر فً 
، وتمت إعادة تؤهٌل إحدى 2003-2002شاملة للمصبة سنتً 

 .2005فضاءاتها كمسرح للهواء الطلك عام 

 المسجد األعظم

تم تسجٌله  ٌعتبر حتى اآلن من أعظم المساجد المتواجدة بالمدٌنة،
وٌعتبر من المساجد ، 2000ة التراث الوطنً المصنف سنة فً لابم

األولى التً استفادت من ترمٌم شامل كما ٌعتبر حتى اآلن من أعظم 
 المساجد الموجودة بالمدٌنة العتٌمة والتً تجلب السٌاح بكثرة.

 مسجد بوزعافر
من المساجد التً حظٌت باالهتمام بحٌث رمم مإخرا ترمٌما جٌدا 
وهو الٌوم ممصد زابري المدٌنة كما أصبحت تمام به الصلوات 

 الخمس.

 فندق شفٌشو
والذي ٌجب ترمٌمه  من الفنادق ذات الطابع المعماري الغرناطً

ٌصبح ذات اهمٌة الوظابف التً كان ٌإدٌها تارٌخٌا لواعادة بعض 
 سٌاحٌة تساهم فً اشعاع المدٌنة العتٌمة 
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