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املقدمة

تعرضت قطاعات أمعال متعددة يف املنطقة حمل الدراسة لتطورات
تمنوية جسمية عىل مدى العقود املاضية اكن أكرثها لفتا لالنتباه
قطاعات الصناعة والسياحة والتشييد .وقد حصب هذه التطورات تنفيذ
عدة مرشوعات بنية أساسية مخضة يف موانئ املنطقة ويف مناطقها
الصناعية إضافة إىل شبكة الطرق والسكك احلديدية هبا.

هذه الضغوط اليت تولدت ،مث يليق الضوء أيضًا عىل التقدم احملرز
فعال ،ويصف املبادرات السياسية اليت متت يف لك واحدة من املناطق
حمل الدراسة .وتعمتد التحليالت الواردة يف هذا التقرير عىل البيانات
املتوفرة اليت مت مجعها يف اطار هذا املرشوع أو مرشوعات أخرى مت
تنفيذها عىل املستوى االقليمي او القويم.

إال أن هذه التطورات التمنوية اكن هلا أثر كبري عىل البيئة .فقد زادت
الضغوط عىل موارد املنطقة وبيئهتا الطبيعية بسبب املامرسات غري
الصحيحة إلدارة املخلفات .وقد أدى ذلك إىل وجود خملفات سائلة
(ناجتة عن املنازل واملرافق الصناعية) دخلت إىل دورة املياه دون أن
تكون قد متت معاجلهتا قبل ذلك .وتشلك هذه املامرسات غري السلمية
أحد األسباب الرئيسية للحالة املتدهورة للرتاث الطبييع يف املنطقة،
ولتدين حصة ساكهنا والظروف الصحية العامة هبا.

وتعمتد هذه الدراسة عىل حتليل مجموعة من املؤرشات اليت
مت حتديدها جكزء من مرشوع نظام املعلومات البيئية املشرتكة
( .)SEISوتصف هذه املؤرشات قدر اإلماكن أثر األنشطة االجمتاعية
واالقتصادية عىل املوارد وعىل البيئة الطبيعية .ويه مبنية عىل
إطار(" )DPSIRالقوى الدافعة والضغوط واحلالة واألثر واإلستجابة"
وهو االطار الذي مُيكن من حتليل العالقة السببية املوجودة بني
العنارص املختلفة اليت تؤثر عىل البيئة.

ويشلك هذا التقرير مسامهة املغرب يف مبادرة أفق  2020ويريم إىل
حتليل الوضع البييئ احلايل للبالد ومستقبل جماالت األولوية الثالثة
اليت تغطهيا هذه املبادرة .مكا أنه يتيح الفرصة لتفهم حالة البيئة وكيف
تتغري يف املنطقة حمل الدراسة ،ويقدم أيضًا فكرة واحضة عن اصل
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وهذه الدراسة يه تتوجي للجهد املشرتك الذي قامت به اللجنة
التوجهيية ملرشوع نظام املعلومات البيئية املشرتكة ( )SEISبالتعاون
الوثيق مع ممثيل األطراف احمللية املعنية املختلفة.
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نظرة عامة على املنطقة محل الدراسة

يغيط تقيمي هذه املنطقة حمل الدراسة املناطق الواقعة يف حوض البحر
املتوسط مكا ييل:
•حوض هنر امللويا الذي يغيط  %8من املساحة اللكية
للبالد ( 74.000كيلو مرت مربع) وميتد ليمشل اربع
مناطق اقتصادية(  .)1وتسع حمافظات ومراكز( )2
وطبقا للتعداد العام للساكن واإلساكن ()GPHC
الذي أجري سنة  2004اكن عدد الساكن  2.5مليون
نمسة يعيش  %54مهنم يف املدن الكبرية والبلدات
الصغرية .وتوجد حبرية مولويا يف مناطق األطليس
املرتفعة ويف وسط سلسلة جبال األطلس ويف اهلضبة
العليا .ويبلغ جمرى الهنر  600كيلو مرت مع تذبذب
كبري يف مستوى املياه.
•وتبلغ املساحة اللكية للحوضني الساحليني لهنر طنجة
والبحر املتوسط  9000كيلو مرت مربع وتغيط ست
واليات ومقاطعات(  .)3ويمت ترصيف املياه يف هذه املناطق
عرب العديد من األهنار واجلداول اليت تشلك أودية
صغرية عند مصهبا .وقد أوجدت هذه الوديان فرجه
شديدة المتوج وسلسلة من التالل يف الغرب وجبال
مرتفعة يف الرشق .وطبقا للتعداد الساكين لسنة 2004
بلغ عدد ساكن هذه املنطقة  2.2مليون نمسة يعيش 1.5
مليون نمسة مهنم (أي  )%54يف املدن الكبرية والبلدات
الصغرية و 1.3مليون نمسة مهنم (أي  )%46يف
املناطق الريفية.
ويمتزي هذا االقلمي بتنوع كبري يف املناظر الطبيعية مبا يف ذلك
منطقة ساحلية (طوهلا  512كيلو مرت هبا  39شاطئ) وهسول
(مليوييا) وهضاب (كرسيف) ومناطق جبلية (ريف ووسط

األطلس) .وتزخر هذه املنطقة باملوارد الطبيعية وهبا  41موقع ذو
أمهية بيولوجية وبيئية ( )SBEIإضافة إىل عدة متزنهات عامة
قومية أمهها تلك املوجودة يف طالمسنتان واحلسمية.
ويوحض اجلدول أ  1.4ملحق هبذه الدراسة الواليات واملقاطعات اليت
تغطهيا هذه الدراسة لكيًا أو جزئيًا.
وقد ارتفع عدد ساكن هذه الواليات واملقاطعات سويا من 4.16
مليون نمسة يف سنة  2004إىل  4.53مليون نمسة تقريبًا يف
سنة  .2011ويسامه هؤالء الساكن بنسبة  %16من الناجت احملىل
اإلمجايل (.)GDP
واكن إمجايل عدد ساكن لك بلدة ومدينة من الـ  41مدينة كبرية
وبلدة صغرية تغطهيا هذه الدراسة يف سنة  2004حوايل 10000
نمسة (وهو احلد األدىن احملدد لملرشوع (انظر ملحق أ  )1.4إال
أن إمجايل عدد ساكن هذه البلدات واملدن سويا قد ارتفع من 2.22
مليون نمسة يف سنة  2004إىل حوايل  2.62مليون نمسة
يف سنة  2011ميثلون  %58من إمجايل ساكن املنطقة.
وقد بىن التقيمي اخلاص مبخلفات البلديات ومياه الرصف
يف املناطق ذات األولوية مكا حددهتا مبادرة أفق  2020عىل
البيانات واملعلومات اليت مت مجعها من املدن الكبرية والبلدات
الصغرية الواقعة يف الواليات واملقاطعات املذكورة أدناه.
ويعمتد تقيمي االنبعاثات الصناعية يف املناطق ذات األولوية
عىل البيانات اليت مت احلصول علهيا من شبكة رصد مستويات
التلوث األريض املتجه إىل البحر املتوسط واليت مت مجعها جكزء
من برناجم تقيمي وماكحفة التلوث البحري يف البحر املتوسط
(.)MEDPOL

()1

أربع مناطق بالاكمل يه (طنجة وفاش اوجرا وتطوان وامديك افنديك) ومنطقتني جزئيًا مها (شفشوين  )%65واحلسمية ( 1 .)%90دومن = حوايل  1000مرت مربع.

()2

مخس مناطق بأمكلها يه (اوجرا وبراكن ونادور وجرادا وتاتوريت) وأربع مناطق جزئيًا يه (فيجوجي وتازا وبملان وكرسيف).

()3

أربع مناطق بالاكمل يه (طنجة وفاش اوجرا وتطوان وامديك افندك) ومنطقتني جزئيًا مها (شفشوين  %65واحلسمية )%90
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اخلريطة أ 1.4

حوض ملويا

املصدر.ONEM :

اخلريطة أ 2.4

حوض البحر املتوسط

املصدر.ONEM :
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اجلدول أ 1.4

عدد الساكن يف املنطقة حمل الدراسة

املقاطعات والواليات

النسبة املوئية
(*)

إمجايل عدد الساكن
حسب تعداد الساكن لسنة 2004
2004

2011

عدد الساكن الذين يغطهيم مرشوع
SEIS
2004

2011

حوض مولويا
 .1اوجرا

100

476 021

508 026

406 695

462 281

 .2تاوريرت

100

206 009

219 225

118 373

146 933

 .3نادور

100

505 022

518 822

277 464

306 284

 .4براكن

100

270 012

277 185

114 508

125 823

 .5جرادا

74.2

78 636

77 586

57 306

59 780

 .6دريوش

100

223 010

241 817

47 192

53 355

 .7بوملان

85.1

157 352

169 206

32 473

37 648

 .8تازا

24.7

137 964

143 105

3 983

4 432

 .9ميدلت

61.9

159 203

170 167

44 429

50 152

 .10كريسيف

100

184 602

199 196

64 657

82 559

احلوضني الساحليني لطنجة والبحر املتوسط
 .11شفتوين

79.6

336 546

376 781

35 797

43 760

55

442 308

520 713

439 308

516 606

 .13فاش اوجرا

98.5

66 015

103 421

10 354

16 382

 .14تطوان

97.8

464 440

504 354

325 035

411 179

 .15امعديك افنديك

100

140 006

174 735

133 073

171 865

 .16احلسمية

79.1

312 819

329 346

110 992

126 608

4 159 965

4 534 685

2 221 639

2 615 647

 .12طنجة  -اصلية

اإلمجايل
ملحوظة  )*( :النسبة املوئية للساكن املقميني يف املنطقة حمل الدراسة
املصدر ONEM :
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املجاالت املواضيعية ذات األولوية

خملفات البلديات
القضايا ذات الصلة باملخلفات

زاد عدد ساكن املغرب بنسبة  %10بني سنيت  2003و2011
وأدى ذلك إىل زيادة الطلب عىل اخلدمات األساسية مبا يف ذلك
مجع خملفات املنازل واملخلفات الصلبة ومعاجلهتا والتخلص
مهنا.
ومما ال شك فيه أن إدارة خملفات املنازل واملخلفات الصلبة
قد حتسنت بشلك ملحوظ يف العقد املنرصم .ومع ذلك
فهناك عدة جماالت ميكن حتسيهنا وخاصة فميا يتعلق
بنقص املوارد املالية والكوادر املؤهلة الالزمة عىل مستوى
اإلدارة احلكومية احمللية إلدارة املخلفات وتوفر البنية
التحتية واحلصول عىل األرايض الالزمة إلقامة مدافن
حصية.
ومما يزيد األمر سوءا التخلص أحيانا من املخلفات املتولدة
يف مدافن غري حصية أو بالقرب من قنوات املياه دون
معاجلة هذه املخلفات أوال.
ونتيجة لذلك فإن املخلفات املزنلية واملخلفات الصلبة ال تزال
متثل مشلكة حقيقية يمجن عهنا آثار جسمية عىل الصحة العامة
وعىل املوارد الطبيعية واألنشطة االقتصادية واالجمتاعية بشلك
عام.
احلالة واألثر

اجلزء األكرب من املخلفات املزنلية يف املغرب خملفات
عضوية ( %50إىل  )%70وتمتزي بالنسبة العالية للرطوبة
هبا ( %65إىل  .)%70مكا أن مستوى كثافهتا مرتفع،
وقمية السعرات احلرارية هبا منخفض (مليون سعر
حراري يف الكيلو جرام) .وأحيانا حتتوي عىل ورق أو
كرتون ( %8إىل  )%10وبالستيك ( %6إىل )%10
وزجاج ( %1إىل  )%3ومعادن ( %1إىل  )%4ونتيجة
لذلك فإن معدل التخمر مرتفع مما ال يحمس بتخزيهنا ملدد

()4
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طويلة يف مواقع انتاجها ما مل يمت تعبئهتا بشلك مناسب
(إدارة البيئة .)2004
وقد زادت مكية خملفات املنازل واملخلفات الصلبة
املتولدة يف لك أحناء البالد من سنة  2007حىت
 2010بنسبة  %5.9أي من  6.3مليون طن يف السنة
إىل  6.67مليون طن يف السنة .ويف نفس هذه الفرتة
ارتفعت معدالت مجع هذه املخلفات بنسبة كبرية جدا
من  %44إىل .%72
ويبلغ معدل انتاج هذه املخلفات  0.76كيلو جرام للفرد يف اليوم تصل
إىل  0.3كيلو جرام للفرد يف اليوم يف املناطق الريفية و  1.2كيلو
جرام للفرد يف اليوم يف املناطق احلرضية ودون احلرضية .بيمنا يقدر
متوسط مجتيع هذه املخلفات حبوايل  %80يف املناطق احلرضية.
وبناء عىل املعلومات املتاحة فإن مكية املخلفات املزنلية اليت
مت إنتاجها يف سنة  2010يف املنطقة حمل الدراسة تقدر
حبوايل  969000طن يف السنة(  )4مبا يشلك حوايل
 %14.5من إمجايل املخلفات املنتجة .ويصل متوسط انتاج
الفرد من املخلفات  0.75كيلو جرام يف اليوم وترتاوح أرقام
إنتاج املخلفات للفرد يوميًا بني  0.44كيلو جرام و 1.38
كيلو جرام .ويرجع هذا التفاوت يف املعدالت إىل التحرض
والضغوط الناجتة عن األنشطة السياحية وطريقة إدارة هذه
املخلفات .ويرتاوح معدل مجع املخلفات بني  %80و%90
مهنا حسب نظام امجلع الذي تطبقه السلطات احمللية لتوفري
.هذه اخلدمة لملواطنني
وإضافة إىل ذلك فقد اسمترت الزيادة يف انتاج املخلفات عىل مدى
العرش سنوات املاضية .ويوحض الرمس البياين الوارد فميا بعد هنا
الزيادة يف جحم املخلفات اليت مت انتاجها منذ سنة  2008مبعدل
زيادة يرتاوح بني  %1.5و %30وترجع هذه الزيادة يف النسب إىل
الزيادة املسمترة يف التحرض( واليت تصل حاليًا إىل  %6يف املدن
الساحلية) مكا ترجع أيضًا إىل الضغوط الناجتة عن السياحة أثناء
األجازة الصيفية.

مت احلصول عىل هذه البيانات من املنمظات الرشيكة والتقرير عن حالة البيئة احمللية أو من مرشوع ( )SEISأو مت حساهبا عىل أساس املعدل القويم .ويتناسب إمجايل املخلفات اليت مت إنتاجها مع
إمجايل عدد الساكن يف املقاطعات الواقعة يف املنطقة حمل الدراسة.
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اجلدول أ 2.4

انتاج املخلفات املزنلية واملخلفات الصلبة
عدد الساكن

جحم املخلفات املنتجة يف سنة
( )2010بالطن

متوسط معدل انتاج الفرد
(جكم /فرد مقمي /يوم)

امس املقاطعات والواليات

454 039

118 881

0.72

142 757

27 457

0.53

نادور

301 995

101 048

0.92

براكن

277 185

67 063

0.66

جرادا

59 387

12 888

0.59

دريوش

52 448

10 332

0.54

بوملان

36 851

10 222

0.76

4 365

1 211

0.76

ميدلت

258 557

67 077

0.67

كريسيف

199 196

32 000

0.44

42 593

8 312.8

0.53

505 228

254 850

1.38

15 518

4 305

0.76

399 490

167 929

1.15

166 798

51 650

0.85

124 294

34 479

0.76

969 705

0.75

حوض مولويا
اوجرا

تاوريرت

تازا

احلوضني الساحليني لطنجة والبحر املتوسط
شفتوين
طنجة  -اصلية
فاش اوجرا
تطوان

امعديك افنديك

احلسمية

اإلمجايل

ملحوظة  :بنيت هذه التقديرات عىل املعدل القويم لالنتاج
املصدر ONEM :البيانات اليت مت احلصول علهيا من املنمظات الرشيكة ومن التقرير االقليمي عن حالة البيئة (املنطقة الرشقية )Oriental

تشلك املخلفات املزنلية هتديدا للصحة العامة وإلستدامة البيئة عىل
املدى الطويل .ويزتايد هذا الهتديد بشلك ملحوظ يف احلاالت اليت
يمت فهيا ختزين هذه املخلفات يف مدافن حصية ال ختضع للرقابة,
ومن مث فهي تلوث الرتبة وموارد املياه واهلواء واجلو بشلك عام
وتشوه املناظر الطبيعية احمليطة.
ويوحض الشلك أ  1.4مكية املخلفات اليت مت انتاجها يف بعض
املقاطعات واملناطق احلرضية عىل مدى عدة سنوات وذلك بناء عىل
البيانات اليت مت مجعها من املنمظات الرشيكة يف مرشوع (.)SEIS
وعىل عكس ما هو احلال هيلع يف مدينيت تطوان وطنجة فإن للك
من التجمعات السكنية األخرى الكربى (اوجرا وبراكن ونادور
واحلسمية) مدافن حصية تمتكن سويا من تليق  292700طن
من املخلفات سنويًا مبا ميثل  %3من املخلفات املنتجة يف املنطقة
حمل الدراسة ومبا ميثل  %40من املخلفات اليت ينتجها ساكهنا.
بيمنا يمت ارسال املخلفات اليت تنتجها مدن أخرى متوسطة احلجم
(مثل شفشوان وتازا وميدلت) وغريها من البلدات إىل مدافن
حصية ال ختضع للرقابة أو يمت ختزيهنا يف أكوام مجتع مقامة
كرهية الراحئة وقبيحة املنظر يف أماكن قريبة من هذه األماكن
احلرضية.

الضغوط والقوى الدافعة

تشلك األنشطة االقتصادية واالجمتاعية والمنو الساكين
والتحرض والتغيري يف عادات املسهتلكني القوى الدافعة
األساسية للضغط عىل البيئة نتيجة لزيادة توليد
املخلفات.
وقد زاد عدد الساكن يف املنطقة حمل الدراسة من 2.22
مليون نمسة يف سنة  2004إىل  2.62مليون نمسة يف سنة
 .2011وإضافة إىل ذلك فإن نسبة التحرض يف هذه املنطقة
تعترب واحدة من أعىل النسب يف املغرب إذ يصل معدل
التحرض فهيا بني ( %58يف منطقة طنجة وتطوان) و%62
(يف املنطقة الرشقية  )Orientalمبا يفوق معدل النسبة
القومية اليت تقدر بـ .%55.1
وقد حقق قطاع السياحة الذي يعترب أحد القطاعات
االساسية اليت تعمتد علهيا التمنية االقتصادية منوًا
كبريًا وبرسعة يف املنطقة حمل الدراسة ،ومن مث فقد
أدى ذلك المنو إىل تضاعف عدد املنشآت السياحية
تقريبًا يف منطقة طنجة /تطوان إذ وصل إىل 122
منشأة يف سنة  2009بيمنا مل يتجاوز  73منشأة يف
سنة ( 2000مبا ميثل زيادة قدرها  )%65.57ويقع
تقرير املتوسط ملبادرة أفق 2020

9

ملحق  :4املغرب

الشلك أ 1.4

إمجايل املخلفات املنتجة فميا بني سنيت  2003إىل 2011

طن /سنة
300 000
250 000
200 000
150 000
100 000
50 000
0

براكن
كريسيف
طنجة الساليح
تطوان
ميدليت

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

61899

62521

63260

64007

64761

65523

66293

67063

67833

18700

21250

22750

27900

28287

29200

30186

31172

32184

189538

208038

226542

231149

235942

239452

242965

249030

255100

79570

82125

83585

83950

84680

89425

129210

136875

135415

12944

13202

13467

13736

14011

14291

14577

14868

15165

ملحوظة  :طن /سنة؛ طنجة؛ تطوان
املصدر  ONEM :مت احلصول عىل هذه البيانات من املنمظات الرشيكة والتقرير االقليمي عن حالة البيئة (املنطقة الرشقية) Oriental

اجلدول أ 3.4

املدافن الصحية يف املنطقة حمل الدراسة
عدد الساكن املقميني الذين
تقدم هلم هذه اخلدمة

الطاقة بالطن /يف
السنة
100 000

املدن اليت هبا مدافن حصية

البلديات اليت ختدمها مدافن حصية

اجودا

بين درار

360 000

براكن

سيدي سلميان الرشا وعقلمي وزجزل

227 000

63 000

احلسمية

ايت يوسف قايل اغادير وبين بوياش

112 000

31 000

نادور

جسنجان وزاليوو بين أنصار واالروي وسلوان وراس املا

354 000

98 700

1 053 000
)(%40

292 700
)(%36

إمجايل عدد املدافن الصحية4 :
إمجايل عدد املدن الكبرية والبلدات الصغرية والبلديات اليت تقدم هلا اخلدمة41/18 :
املصدر  ،ONEM :مت احلصول عىل هذه البيانات من املنمظات الرشيكة والتقرير االقليمي عن حالة البيئة (املنطقة الرشقية) Oriental

حوايل  %6.83من لك الفنادق املوجودة يف املغرب يف
هذه املنطقة.

 3739.97جيجا جرام ( )ggمبا يعادل ثاين أكسيد الكربون (يف
سنة  )2004مبا ميثل زيادة قدرها .%56

ويوحض اجلدول أ  2.4عدد الليايل السياحية اليت مت
تجسيلها يف منطقة طنجة /تطوان فميا بني سنيت 2004
و 2011

االستجابات والنظرات املستقبلية

وتسبب املياه أيضًا يف انبعاث غاز الدفيئة املسوئل عن االحتباس
احلراري .وقد زادت هذه االنبعاثات يف املغرب من  2419جيجا
جرام ( )ggمبا يعادل ثاين أوكسيد الكربون (يف سنة  )1994إىل
10
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حتسنت معدالت مجع املخلفات عىل مدى السنوات القليلة
املاضية بسبب زيادة اجتاه السلطات احمللية حنو تفضيل نظام
خصخصة إدارة قطاع املخلفات .فقد لكفت رشاكت تشغيل
خاصة القيام خبدمة مجع املخلفات وجكزء من هذا االجتاه
قام الربناجم الوطين إلدارة املخلفات املزنلية واملخلفات الصلبة

ملحق  :4املغرب

الشلك أ 2.4
2011 - 2004

عدد ليايل االقامة يف منطقة طنجة  -تطوان

 %90مهنا (تصل نسبة مجع املخلفات املزنلية حاليًا إىل
.)%75

عدد ليايل االقامة

•إقامة مدافن حصية للك املناطق حرضية بنسبة %100
لتلىق املخلفات املزنلية واملخلفات الصلبة.

1 200 000

•جتديد وإصالح بنسبة  %100لك املدافن الصحية
املوجودة فعال واليت اكن قد مت إغالقها.

1 250 000

•خصخصة إدارة املخلفات يف املناطق احلرضية اليت
ميكن أن تدر إدارة املخلفات فهيا رحبا ملن يقومون
بإدارهتا ،ويف نفس الوقت ابقاء تلكفة امجلع منخفضة
لتمتكن السلطات احمللية من محتلها.

1 150 000
1 100 000
1 050 000

•تطوير قطاع فرز وتدوير واسرتداد املخلفات وذلك بتنفيذ
مبادرات فرز رائدة ليصل معدل التدوير إىل .%20

1 000 000

04
20

05
20

06
20

07
20

08
20

09
20

10
20

11
20

950 000

املصدر HCP، 2014 :

( )NHSWMPالذي بدأ يف سنة  2007بتقدمي الدمع املايل
والفين للسلطات احمللية اليت تسىع لتحسني وسائلها يف
مجع ومعاجلة املخلفات والتخلص مهنا.
وهيدف هذا الربناجم إىل حتقيق ما ييل حبلول سنة
:2020
•توفري موارد مجلع ومعاجلة املخلفات املزنلية يف املناطق
احلرضية وحتقيق معدالت مجع هذه املخلفات لتصل إىل

•زيادة الويع امجلاهريي باملوضوعات ذات الصلة
باملخلفات.
وطبقا هلذا الربناجم فإن املدافن الصحية ستخدم لك مدينة وبلدة
ومجتع حرضي وسيمت إصالح املدافن الصحية اليت ال ختضع للرقابة
وستستفد السلطات احمللية أيضًا نتيجة لتحسيهنا خلدمات مجع
املخلفات هبا ومعاجلهتا والتخلص مهنا.
وقد هشد هذا الربناجم أرتفاعًا ملحوظًا يف عدد الدراسات
اليت أجريت هيلع واليت هتدف إىل حتسني وترشيد وإدارة
املخلفات يف املنطقة حمل الدراسة .وقد مت فعال تنفيذ العديد
من املرشوعات بيمنا جيري تنفيذ عدد أخر ويمت االعداد لتنفيذ
مجموعة ثالثة (مثال املخطط العام إلدارة املخلفات بالواليات

اجلدول أ  4.4األمعال اليت جيري تنفيذها أو املخطط تنفيذها طبقا للربناجم الوطين إلدارة خملفات املنازل واملخلفات الصلبة
NHSWMP
اقامة مدافن حصية

جتديد واصالح املدافن غري الصحية اليت ال ختضع للرقابة
مت تنفيذها أو يه حتت اإلنشاء

خمطط تنفيذها قبل حلول سنة 2020

مت تنفيذها أو يه حتت اإلنشاء

خمطط تنفيذها قبل حلول سنة 2020

تطوان

افندك

براكن

تازا

احلسمية

واد الو

نادور

احلسمية
براكن
طنجة

امديك

واد الو
عقلمي

بوملان

اوجرا
نادور

طنجة

افندك

جرادا

كرسيف

تطوان

تازا

تاركيست

بين درار

تاوريرت

بين بوياش

بوملان

امزورن

شفتوان

دريوش

تطوان

تافو اكلت

دريوش

ميدلت
كرسيف
رأس املاء
املصدر  ONEM :سنة 2014

تقرير املتوسط ملبادرة أفق 2020
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واملناطق) وباملثل فقد اختارت العديد من املدن الكبرية والبلدات
الصغرية تلكيف القطاع اخلاص ليقوم هبذه املهمة بغرض
احلصول عىل خدمة أفضل.
ويبني اجلدول أ  4.4املدافن الصحية اليت مت انشاهئا فعال واملدافن
غري الصحية اليت اكنت ال ختضع للرقابة ومت جتديدها وإصالحها
إضافة إىل تلك العمليات األخرى اليت يمت تنفيذها أو املخطط تنفيذها.
ويلىق هذا اجلدول الضوء عىل النقاط التالية:
•باملنطقة حمل الدراسة اربع مدافن حصية من الـ 14
مدفن حصي اليت مت انشاهئا حىت اآلن يف املغرب واليت
متوهلا احلكومة املغربية والسلطات احمللية األخرى
املعنية ،وقد مت التعاقد مع رشاكت تشغيل خاصة
إلدارة هذه املدافن الصحية (اجودا  CRB/CSDيف
براكن VEOLIA :احلسمية SEGDEMA :ونادور:
.)AVERDA
•وهناك  9مدافن حصية أخرى سيمت تشغيلها حبلول سنة
.2020
•وقد مت اصالح وجتديد ثالث مدافن حصية ال ختضع
للرقابة ويمت حاليًا اصالح وجتديد أربع مدافن حصية
أخرى.
•ومن املقرر أن جيري جتديد ال  16مدفن حصي املتبيق
والغري خاضع للرقابة حبلول عام .2020
وإضافة إىل ذلك فقد مت عىل مدى السنوات القليلة املاضية تعزيز
االطار القانوين الذي حيمك قطاع املخلفات وذلك بفضل إقرار عدة
قوانني ولواحئ.
•القانون رمق  00-28اخلاص بإدارة املخلفات والتخلص
مهنا والذي يسىع إىل السيطرة التامة عىل الطبيعة
الضارة لملخلفات وختفيض المكية اليت يمت انتاجها
وتنظمي مجعها ونقلها وختزيهنا ومعاجلهتا والتخلص مهنا
إضافة إىل اسرتدادها بطريقة سلمية ومستدامة بيئيا.
مكا مت اقرار سلسلة من اللواحئ التنفيذية هلذه القوانني.
•القانون رمق  22-10اخلاص بأكياس البالستيك القابلة
للتحلل أو القابلة للتحلل احليوي .ومينع هذا القانون
انتاج األكياس املصنعة من بالستيك غري القابلة للتحلل
أو للتحلل احليوي أو بيعها أو ختزيهنا هبدف بيعها أو
التربع هبا جمانا.
وإضافة إىل ذلك فتطبيقا ألحاكم القانون  28-10قامت بعض الواليات
واملقاطعات باعداد خمططات عامة إلدارة املخلفات املزنلية واملخلفات
الصلبة بيمنا بدأت واليات ومقاطعات أخرى يف احلصول عىل املشورة
يف هذا الصدد.
12
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وقد حددت هذه املخططات العامة ما ييل:
•األهداف املرجوة يف شأن معدالت مجع املخلفات
املزنلية واملخلفات الصلبة والتخلص مهنا.
•املواقع املناسبة إلنشاء مرافق مناسبة لتخزين هذه
املخلفات والتخلص مهنا مع أخذ التوجهيات اخلاصة
بتخطيط املدن يف االعتبار.
•جسل للتنبؤ بمكية املخلفات اليت سيمت مجعها
والتخلص مهنا يف امخلس ويف العرش سنوات القادمة
حسب مصدر وطبيعة ونوع هذه املخلفات.
•برناجم استمثارى يغيط نفس هذه الفرتات ويتضمن
حساب تلكفة إنشاء مدافن حصية وبناء حمطات
ملعاجلة واسرتداد املخلفات والتخلص مهنا ،وكذلك
جتديد وإصالح املدافن الصحية اليت ال ختضع
للرقابة.
•املوارد املالية والبرشية الالزمة واإلجراءات الواجب
اختاذها هبدف نرش الويع وتقدمي املعلومات
واملشورة.
أما فميا يتعلق بإدارة املخلفات يف املنتجعات الساحلية
باملغرب أثناء مومس األجازات فقد دشنت "مؤسسة دمحم
اخلامس محلاية البيئة" برناجما بامس "شواطئ نظيفة" لرفع
مستوى شواطئ البالد لتحقيق املستوى البييئ املطلوب
وابقاهئا عىل هذا املستوى .وهيدف هذا الربناجم إىل جعل
الشواطئ أكرث نظافة وأكرث مناسبة للصحة العامة ،ويركز
عىل زيادة ويع لك األطراف املعنية وأحصاب املصلحة وعىل
إقامة بنية حتتية مناسبة أو إصالح وجتديد البنية التحتية
األساسية.
وقد جنح الربناجم بشلك كبري يف الشواطئ اليت مت
اختيارها يف بادئ األمر مما رفع معدالت الزوار بنسبة
عالية جدا وعقدت مشاراكت رائدة بني السلطات احمللية
والرشاكت امللزتمة مبسوئلياهتا املجمتعية .وقد دفع ذلك
باملؤسسة لتدشني برناجم أكرث مطوحا هو برناجم "العمل
األزرق لسنة  ."2002وهيدف هذا الربناجم الذي تسانده
"مؤسسة التعلمي البييئ" إىل أن يمت االعرتاف رمسيا
بشواطئ املغرب عىل أهنا شواطئ تطبق أعىل املعايري
البيئية العاملية.
وقد مت التفتيش عىل شواطئ املغرب عىل البحر املتوسط فميا بني
مايو سنة  2010وفرباير سنة  2011ومت تصنيف  33من الـ 35
شاطئ باعتبارها "شواطئ نظيفة" حصلت ثالث مهنا (شاطئ بلدية
سايديا وشاطئ أمديال وافديك) عىل "العمل األزرق" رمز االلزتام
البييئ.
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مياه الرصف والرصف اليحص
األمور ذات الصلة مبياه الرصف

منذ ستينات القرن املايض أصبح بناء املرافق اهليدروليكية
أحد أولويات املغرب هبدف تهسيل األنشطة االقتصادية
واالجمتاعية وتوفري مياه رشب للك الساكن .إال أنه مل
يصحب هذه التمنية يف البنية التحتية لملياه أي جهد
لتطوير البنية التحتية ملعاجلة الرصف اليحص السائل ومياه
الرصف.
وحىت سنة  2005اكنت البنية التحتية للرصف اليحص
السائل متخلفة بشلك واحض .ذلك أنه مل تعيط األمور
ذات الصلة مبياه الرصف أي أولوية مكا اكنت البنية
التحتية املوجودة فعال يف هذا النظام تغيط جزء بسيط
من البالد مكا اكنت معدالت معاجلة مياه الرصف
منخفضة .
وعىل املستوى القطري وبشلك خاص يف منطقة حوض
البحر املتوسط ويه لب هذا التقيمي أدى العجز يف
البنية التحتية للرصف السائل إىل التدهور املسمتر يف
نوعية لك من موارد املياه والبيئة الطبيعية .األمر الذي
أصبح بدوره ال يشلك هتديدا للصحة العامة للساكن
فقط بل ويعرقل التمنية االقتصادية واالجمتاعية يف
املنطقة.
ويف حماولة مهنا لتغيري هذا الوضع قدمت السلطات العامة
سياسة اطارية للقطاع وتنفيذ الربناجم الوطين ملعاجلة
الرصف السائل ومياه الرصف  .NLSWWTRوهيدف
هذا الربناجم إىل زيادة عدد العقارات املتصلة بنظام الرصف
اليحص لتقليل مكية امللوثات اليت يمت افراغها يف البيئة
املتلقية هلا.
احلالة واألثر

حتصل أغلبية املناطق احلرضية يف املغرب معوما ويف املنطقة
حمل الدراسة أيضًا عىل خدمات الرصف اليحص (تصل هذه
النسبة إىل  %80من املناطق و %97من الساكن) بيمنا حتصل
نسبة الـ  %20املتبقية عىل هذه اخلدمة عن طريق نظم خاصة.
ويغلب نظام الرصف املجمع عىل معظم نظم الرصف اليحص
يف املناطق احلرضية.
وتشري املعلومات املتوفرة أن جحم مياه الرصف اليت يمت مجعها
يف املنطقة حمل الدراسة قد تضاعف خالل العقد املايض .إذ
ارتفع من حوايل  45مليون مرت مكعب يف سنة  2003عندما
اكن عدد الساكن  2.22مليون نمسة (يشلكون  %52.5من
إمجايل عدد الساكن يف املنطقة حمل الدراسة) إىل حوايل 79
مليون مرت مكعب يف سنة  2011لعدد ساكن يصل إىل 2.62
مليون نمسة (يشلكون  %57.83من إمجايل عدد الساكن

املقميني يف املنطقة حمل الدراسة) وقد مت تجسيل هذا احلجم
ملياه الرصف يف سنة  2003يف املدن الكبرية والبلدات الصغرية
املتصلة بنظام الرصف اليحص واليت يبلغ عدد ساكن لك مهنا
 10000نمسة.
ومع ذلك وخالل نفس هذه الفرتة اكن هناك تباين واحض بني املدن
الكبرية والبلدات الصغرية املختلفة بالنسبة لعدد العقارات املتصلة
بنظام الرصف اليحص .ويرجع هذا التباين إىل األمور التالية :بعد
بعض هذه املدن الكبرية أو البلدات الصغرية عن املناطق احلرضية
الكربى ومل تكن مياه الرشب وال الكهرباء متاحة للجميع .إضافة إىل
انعزال بعض املناطق احلرضية بسبب التضاريس اجلغرافية اليت
جعلت توصيل البنية التحتية ملياه الرصف عرب هذه املناطق أمر صعب.
ومع ذلك ،هشدت السنوات القليلة املاضية بصفة عامة أرتفاعًا ملحوظًا
يف عدد العقارات املتصلة بنظام الرصف اليحص يف لك مدينة كبرية
وبلدة صغرية :بني  %15و %75من العقارات مت ربطها يف عام 2003
(إعمتادا عيل املدينة أو البلدة املعنية) وذلك مقارنة ب  %70 /%60يف
عام .2011
هشدت السنوات القليلة املاضية زيادة ملحوظة يف توصيل خدمات
الرصف اليحص وذلك من خالل تنفيذ عدة براجم وطنية مبا يف ذلك
برناجم خاص مبياه الرصف اليحص ومعاجلهتا وبرناجم توصيل مياه
الرشب والكهرباء للجميع.
وبشلك عام فإن عدد العقارات اليت مت توصيلها بنظام رصف حصي
يف لك املدن الكبرية والبلدات الصغرية الواقعة يف املنطقة حمل
الدراسة قد فاق معدل املتوسط القطري منذ سنة  2006حيث اكن
 .%70وحبلول سنة  2011اكن حوايل  %70من هذه املدن الكبرية
والبلدات الصغرية قد مت توصيلها مبعدالت أعىل عن املعدالت القومية
حيث وصلت اآلن إىل .%72
ويبني الشلك أ  3.4تطور معدالت توصيل هذه اخلدمة لبعض املدن
الكبرية والبلدات الصغرية وعالقة هذه النسبة باملعدالت عىل املستوى
القويم.
وفميا يتعلق مبعاجلة مياه الرصف اليت مت مجتيعها يف  41مدينة
كبرية وبلدة صغرية يف املنطقة حمل الدراسة فقد اتضح ما ييل:
•يف سنة  2011اكنت لدى  22مدينة كبرية وبلدة صغرية
حمطات معاجلة.
•اكن جيري إقامة حمطات معاجلة يف مخس مدن كبرية وبلدات
صغرية.
•اكن خمطط بناء حمطات معاجلة مياه رصف فميا بني سنيت
 2013و 2017يمشل بناهئا يف  9مدن كبرية وبلدات صغرية.
•مل تكن هناك خطة لبناء حمطات معاجلة مياه الرصف يف هذه
الفرتة يف امخلس مدن الكبرية والبلدات الصغرية املتبقية.
تقرير املتوسط ملبادرة أفق 2020
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الشلك أ 3.4

عدد العقارات املتصلة بنظام الرصف اليحص
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بدأ تشغيل أول حمطة معاجلة مياه رصف يف سنة ،2004
وقد حدث تطور ملحوظ يف هذا املجال منذ ذلك احلني .فبحلول
سنة  2011اكن قد مت انشاء  14حمطة معاجلة مياه رصف يف
املنطقة حمل الدراسة مبا ميثل  %19من حمطات معاجلة مياه
الرصف املوجودة باملغرب .وطبقا لملعلومات املتاحة فإن هذه
احملطات تعاجل  %95من مياه الرصف اليت يمت مجعها.
ويقدم اجلدول أ  5.4ملخصا لألنواع املختلفة ملعاجلة مياه
الرصف اليت تستخدمها حمطات املعاجلة الواقعة يف املنطقة
حمل الدراسة.
وطبقا لملعلومات املتاحة فإن مياه الرصف اليت يمت مجعها
يف املنطقة حمل الدراسة ال يعاد استخدامها حاليًا .إال أنه
سيمت يف وقت قريب البدء يف عدة مرشوعات يف املنطقة
اجلدول أ 5.4

أنواع املعاجلة املستخدمة يف حمطات
معاجلة مياه الرصف

نوع املعاجلة

عدد حمطات املعاجلة

معاجلة أولية

2

معاجلة ثانوية

7

معاجلة ثالثية

5

اإلمجايل
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حمل الدراسة إلعادة استخدام املياه وخاصة اليت خضعت
ملعاجلة ثالثية جكزء من اإلسرتاتيجية القومية لتجشيع
االقتصاد يف استخدام املياه واستخدام املوارد غري
التقليدية.
وقد أنتجت معليات املعاجلة يف هذه احملطات يف سنة  2010مكية
من امحلأة تصل إىل  4184طن يف املنطقة حمل الدراسة متثل %12
من إمجايل مكية امحلأة املنتجة عىل املستوى القطري يف تلك السنة.
وهذه المكية ناجتة أساسا عن معاجلة مياه الرصف يف مدينيت نادور
واحلسمية.
وبشلك عام هناك طريقتان إلدارة هذه المكية من امحلأة :أما ارساهلا
إىل املدافن الصحية بعد معاجلهتا مسبقا (إما تكثيفها أو جتفيفها) أو
ختزيهنا يف حمطات املعاجلة.
وإضافة إىل ذلك مت إجراء بعض التجارب أجريت أمهها يف مدينة
نادور إلعادة استخدام امحلأة:
•حماوالت للحرق يف مصانع األمسنت.
•جتارب لقياس إماكنية استخدامها مكخصبات.
وعىل عكس ذلك ونظرًا لغياب املعلومات عن شبكة الرصف
اليحص يف األجزاء الريفية من املنطقة حمل الدراسة فميكن
تطبيق النسب املتوفرة واملجسلة عىل املستوى القويم
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األمساك والقواقع ومياه السباحة .ويؤثر ذلك بدوره
عىل التمنية السياحية.

بالنسبة لنظم الرصف اليحص عىل املنطقة حمل الدراسة
ويه .%11
ويؤدي ترصيف مياه الرصف مبارشة يف البيئة املتلقية هلا دون
معاجلهتا قبل هذا الرصف إىل مجموعة من العواقب االقتصادية
واالجمتاعية والبيئية والصحية الوخمية .وال توجد بيانات ومل جترى
دراسات حمددة يف هذا الصدد عن املنطقة حمل الدراسة ،ومن مث
فالبد من القاء الضوء عىل اآلثار اليت قد تمجن عن معاجلة مياه
الرصف بشلك غري مالمئ يف هذه املنطقة إذ أن ذلك قد يؤثر عىل ما
ييل.

الضغوط والقوى الدافعة:

القوى الدافعة األساسية للضغوط عىل البيئة يه المنو
الساكين والتحرض وزيادة عدد السواح يف اثناء األجازات
الصيفية ،إذ يؤدي لك ذلك إىل زيادة مستويات توليد مياه
الرصف.
وقد زاد عدد ساكن املدن الكبرية والبلدات الصغرية يف املنطقة
حمل الدراسة بشلك مسمتر يف العقد املايض .إذا ارتفع عدد
الساكن من  2221639نمسة يف سنة  2004إىل حوايل
 2615647نمسة يف سنة  ،2011وإضافة إىل ذلك ارتفع
بشلك خطري عدد السواح الذين يتوافدون عىل هذه املنطقة .وقد
أدت لك هذه التطورات إىل زيادة جحم املخلفات املزنلية السائلة
اليت يمت ترصيفها .فطبقا لملعلومات املتاحة اكن يمت ترصيف
حوايل  46مليون م  3من مياه الرصف يف أوائل القرن الواحد
والعرشين باملقارنة حبجمها الذي وصل إىل  80مليون م  3يف
سنة .2011

•الصحة العامة:
مياه الرصف اليحص يه الناقل األسايس لألمراض
اليت تنتقل باملياه سواء عن طريق تناوهلا أو االتصال هبا
مبارشة أو إعادة استخدامها يف الزراعة دون معاجلة.
وتشري االحصاءات إىل أن هذه األمراض تنترش بوجه
خاص يف األماكن القريبة من مواقع اليت يمت ترصيف
مياه الرصف غري املعاجلة أو اليت يمت التخلص مهنا
فهيا.
•احلالة الصحية للساكن احملليني:
مياه الرصف اليت توجد عادة يف األحياء اليت يكون
الرصف اليحص فهيا ردئ ليست مصدرًا لسوء املنظر
وكراهة الراحئة فقط بل يه أيضًا ماكن خصب لمنو
الاكئنات املمرضة.

ويبني اجلدول أ  6.4تطور جحم مياه الرصف املزنيل اليت مت ترصيفها
يف السنوات القليلة املاضية يف عدد من املدن الكربى يف املنطقة حمل
الدراسة.
وحىت بداية القرن الواحد والعرشين اكنت مياه الرصف
اليت يمت توليدها تشلك ضغطًا عىل البيئة ذلك أن العقارات
يف املنطقة حمل الدراسة اكن يمت توصيلها بنظم الرصف
اليحص مبعدالت منخفضة أو معتدلة ترتاوح بني %15
و %75مهنا .واكن يمت ترصيف اجلزء األكرب من مياه الرصف
املزنيل مبارشة يف البيئة احمليطة دون معاجله مسبقه .وطبقا
لملعلومات املتاحة فقد مت تشغيل أول حمطات ملعاجلة مياه
الرصف يف سنة  .2004ولذلك فإن مياه الرصف غري املعاجلة
اليت مت ترصيفها قد دمرت البيئة اليت مت الترصيف فهيا

•املوارد املائية:
ال جيب معاجلة موارد املياه امللوثة مبياه الرصف بتلكفة عالية
قبل أن تكون صاحلة لالسهتالك األديم.
•نوعية مياه السباحة:
المكيات الكبرية من مياه الرصف اليت يمت ترصيفها
يف البحر ختفض بدرجة كبرية نوعية املياه يف
الرشيط الساحيل ومتثل خطرا عىل الصحة إذ تلوث

اجلدول أ 6.4
املدينة

جحم مياه الرصف يف بعض املدن يف املنطقة حمل الدراسة
2008

جحم مياه
الرصف باملرت
املكعب يف
السنة

طنجة  -اصيله
تطوان

14.965

نادور
امديك

2009

2010

عدد الساكن

جحم مياه
الرصف باملرت
املكعب
يف السنة

عدد الساكن

جحم مياه
الرصف باملرت
املكعب
يف السنة

عدد الساكن

جحم مياه
الرصف باملرت
املكعب
يف السنة

855 905

20.784

874 024

32.226

892 170

33.041

910 387

345 547

15.564

370 739

16.218

389 308

17.079

400 700

138 747

8.194

141 067

69 163

2.386

71 264

134 246
1.379

2011

عدد الساكن

64 694

136 462
1.365

66 997

1.476

املصدر  ONEM :والبيانات اليت مت مجعها من املنمظات الرشيكة ومن التقرير اإلقليمي عن حالة البيئة (املنطقة الرشقية )Oriental -

تقرير املتوسط ملبادرة أفق 2020

15

ملحق  :4املغرب

تدمريا شديدا وذلك بالتأثري سلبا عىل نوعية املوارد الطبيعية
وخاصة املائية مهنا.
وهناك نوع آخر من الضغوط عىل البيئة:
يه تولد مكيات مخضة من امحلأه الناجتة
عن حمطات املعاجلة الواقعة يف املنطقة حمل
الدراسة دون وجود أي نوع من اإلدارة احلكمية
للبيئة .
االستجابة والنظرة املستقبلية

طبقت السلطات احمللية عدد من التدابري يف السنوات
القليلة املاضية هبدف حتسني نوعية حياة الساكن
احملليني لعالج النقص يف خدمات الرصف اليحص
ومعاجلة مياه الرصف وإعادة مصادر املياه باملنطقة
ومياه السباحة واملوارد الطبيعية إىل هباهئا السابق
واالبقاء علهيام هكذا .وفميا ييل نورد بعض هذه
التدابري
عىل املستوى املؤسيس
ينص ميثاق البلديات املؤسيس والتنظيمي عىل
محتل املسوئلني مسوئلية إدارة خدمات الرصف
اليحص السائل .مكا يعيط هذا امليثاق للبلديات
احلق يف اختيار لك مهنا لطريقة اإلدارة األنسب
هلا سواء اكنت السيطرة الاكملة املبارشة أو اإلدارة
املستقلة أو منح اإلدارة من الباطن لرشكة تشغيل
متخصصة .
وفميا ييل نورد بعض مسوئليات البلديات
واإلدارات الوزارية وأجهزة القطاعني العام
واخلاص وغريها من األجهزة ذات الصلة بقطاع
الرصف اليحص.
•وزارة الداخلية :ويه اجلهة الرمسية املسوئلة عن
البلديات ويه اليت تقدم هلا الدمع الفين وتساعدها
عىل تنسيق معلية توزيع مياه الرشب وخدمات الرصف
اليحص.
•إدارة البيئة :ويه اجلهة املسوئلة عن وضع
السياسات البيئية للبالد واإلرشاف عىل
تنفيذها.
•إدارة املياه :ويه اجلهة املسوئلة عن اإلدارة
العامة خلدمات املياه وعىل تقيمي وتنظمي موارد
املياه.
•وزارة الصحة :ويه اجلهة املسوئلة عن لك ما له
صلة باملياه.
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•وزارة األشغال العامة واحلومكة :ويه اليت
ترأس اللجنة الوزارية للتسعري .ويه اجلهة اليت
حتدد قواعد ولواحئ وأسعار خدمات الرصف
اليحص ومياه الرشب يف مرحليت االنتاج
والتوزيع.
•اجلهات املستقلة املسوئلة عن التوزيع بصفهتا
جهات حملية عامة مستقلة ماليا .فهي ترشف نيابة
عن البلديات عىل توزيع مياه الرشب والكهرباء
وعن الرصف اليحص يف التجمعات السكنية
الكبرية.
•املكتب القويم للكهرباء ومياه الرصف (قسم
املياه) وهو اجلهة املسوئلة عن تنظمي توريد مياه
الرشب عىل املستوى القويم ،مكا أنه مسوئل عن
تنفيذ وإدارة إنتاج املياه يف املناطق احلرضية.
وله صالحيات أيضًا يف جمال توزيع مياه الرشب
والرصف اليحص وميكنه تفويض هذه السلطة
للبلديات احمللية.
•واكالت حوض األهنار ويه اجلهات اليت تكون
جمالس إدارهتا مسوئلة عن مجتيع لك األطراف
املعنية بإدارة املياه والتنسيق بيهنا مكا أن
هذه اجلهات مسوئلة أيضًا عن إدارة أحواض
األهنار الواقعة مضن اختصاصها واإلرشاف
علهيا.
•القطاع اخلاص :عن طريق الرشاكت اخلاصة
اليت خوهلا القانون املغريب سلطة توزيع مياه
الرشب والكهرباء وتقدمي خدمات الرصف اليحص
السائل.
•املنمظات غري احلكومية اليت تشارك أساسا يف
توصيل املياه لملناطق الريفية.
عىل املستوى التنظيمي
•يف سنة  1995صدر القانون رمق  10لسنة 1995
اخلاص باملياه والذي ثبت أنه نقطة حتول هامة يف جمال
السياسة املتاكملة للحفاظ عىل موارد املياه ومحايهتا
وإدارهتا وإنتاجها .إذ أن هذا القانون نظم معلية الرصف
وأسس ملبدأ "امللوث يدفع" ،مكا مت أيضًا إصدار عدة
قرارات لتنفيذ هذا القانون أمهها تلك اخلاصة مبعايري
رصف مياه الرصف املزنلية واملخلفات السائلة اليت يمت
ترصيفها من القطاع الصنايع (صناعات لب الورق
والكرتون والسكر).
•يف سنة  2002مت اصدار الحئة البلديات اليت تؤكد
احلق احلرصي للبلديات احمللية يف اختاذ القرارات
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يف لك ما يتعلق بإدارة خدمات الرصف اليحص
وحتديد الطرق املختلفة لتقدمي هذه اخلدمة.
•منذ سنة  1996بدأ رسيان عقود تفويض سلطة إدارة
اخلدمات العامة لملياه ومياه الرصف والكهرباء يف بعض
املدن الكبرية والبلدات الصغرية لرشاكت خاصة.
•يف سنة  2001مت اصدار القانون رمق  31-00الذي يفوض
اهليئة القومية ملياه الرشب ( )ONEPإلدارة خدمات الرصف
اليحص السائل يف البلديات وذلك عندما مت اسناد تقدمي هذه
اخلدمات هلا.
عىل املستوى املايل

يف اطار الربناجم الوطين إلدارة املخلفات املزنلية واملخلفات الصلبة
 NLSWWTPيمت متويل مرشوعات الرصف اليحص بنسبة
 % 30إىل  %50من الدولة ومتويل ما بني  %50إىل  %70من
الرشاكت املقدمة للخدمة مبقتىض اتفاقيات رشاكة.
عىل املستوى التقين

مت تدشني الربناجم الوطين إلدارة املخلفات املزنلية واملخلفات
الصلبة  NLSWWTPلتحقيق األهداف التالية:
•ربط  %75من لك العقارات يف املناطق احلرضية بشبكة
الرصف اليحص حبلول سنة  2016وزيادهتا لتصل إىل
 %80حبلول سنة  2020مث يف هناية األمر بزيادهتا لتصل
إىل  %100حبلول سنة .2030
•ختفيض التلوث الصادر عن املنازل بنسبة  %50حبلول سنة 2016
و %60حبلول سنة  2020مث بنسبة  %100حبلول سنة 2030
•معاجلة لك مياه الرصف عىل املستوى الثاليث وإعادة
استخدامها حبلول سنة .2030
ويشلك هذا الربناجم أيضًا جزء من املبادرة اليت دشهنا املجمتع الدويل
لرتسيخ مبادئ التمنية املستدامة وذلك بتحقيق املبدأ السابع من األهداف
التمنوية لأللفية ( )MDG7ويه مضان االستقرار البييئ .وعىل وجه
اخلصوص اهلدف رمق  23الذي يسىع إىل ختفيض نسبة الساكن الذين ال
حيصلون عىل مياه رشب آمنة ونظام رصف حصي أسايس إىل النصف.
وجيب يف هذا الشأن مالحظة أن لك املرشوعات اليت جيري تنفيذها
يف املنطقة حمل الدراسة واملتعلقة مبعاجلة مياه الرصف واصالح
وجتديد الشبكة والتوسع فهيا يف الصحراء تمت مضن الربناجم الوطين
إلدارة املخلفات املزنلية واملخلفات الصلبة NLSWWPT
وقد مت حتقيق ما ييل بفضل هذه املرشوعات:
•ارتفعت نسبة العقارات اليت مت توصيلها بالشبكة يف املنطقة
حمل الدراسة من  %65يف سنة  2006إىل حوايل  %80يف
سنة .2011

•ارتفع عدد حمطات معاجلة مياه الرصف من  6حمطات يف
سنة  2006إىل  14حمطة يف سنة 2011
وإضافة إىل ذلك فهناك مرشوعات رصف حصي أخرى جيري تنفيذها
أو من املخطط تنفيذها مضن الربناجم الوطين إلدارة املخلفات املزنلية
واملخلفات الصلبة  NLSWWPTيف املنطقة حمل الدراسة من بيهنا
املرشوعات التالية:
•جيري حاليًا إقامة مخس حمطات معاجلة.
– –حمطتان لملعاجلة الثانوية (يف بن طايب وكرسيف)
– –ثالث حمطات لملعاجلة ثالثية (يف شفشوان وميدلت
وودالو).
•من املخطط إقامة تسع حمطات معاجلة أخرى يه:
– –حمطتان لملعاجلة الثانوية (يف ميسور وراس املاء وزايو
ودبدو وجرادا)
– –اربع حمطات معاجلة سيمت حتديد نوعية املعاجلة هبا بعد
إجراء الدراسات الالزمة (يف دريوش وميدار واغادير وبين
درار).
وعند االنهتاء من إقامة هذه احملطات املختلفة ملعاجلة مياه الرصف
واليت جتري إقامهتا اآلن باإلضافة إىل احملطات األخرى املخطط
إقامهتا يف املنطقة حمل الدراسة طبقا للربناجم الوطين إلدارة املخلفات
املزنلية واملخلفات الصلبة  NLSWWPTسيمتكن قطاع الرصف
اليحص باملنطقة من االلزتام مبتطلبات املعايري البيئية الدولية وحتسني
إدارته ملياه الرصف .وهذا سيخفف بالتأكيد من الضغوط االقتصادية
واالجمتاعية والبيئية والصحية اليت يتسبب فهيا ترصيف مياه الرصف
يف املنطقة ،مكا سيساعد ذلك أيضًا عىل حتسني مستوى معيشة
الساكن احملليني بشلك ملحوظ.
االنبعاثات الصناعية

املنطقة حمل الدراسة يه اليت اختارها برناجم تقيمي وماكحفة
التلوث البحري يف البحر املتوسط  MED POLوالىق علهيا
الضوء حىت ميكن حتقيق الرصد البييئ للرشيط الساحيل لملغرب
عىل البحر املتوسط .وقد مت تغطية هذه املنطقة الواقعة يف اجلزء
المشايل املتطرف للحوضني الساحليني املذكورين أعاله (ومها
حوض ملويا وحوض طنجة والبحر املتوسط) بنقاط مراقبة وضعت
يف األماكن اليت يمت فهيا ترصيف مياه الرصف يف البحر مبارشة.
ويرصد هذا الربناجم الذي يمت تنفيذه بالتعاون مع شبكة من
املعامل القومية واملؤسسات الرشيكة أنشطة حمطات الترصيف
السائل مكا يه مبينة يف اجلدول أ 4.4
ويريم هذا الربناجم إىل إجراء تقيمي نويع ومكي
لفيض املخلفات السائلة املزنلية والصناعية اليت تنتجها
التجمعات السكنية الكبرية الواقعة يف أحواض البحر
تقرير املتوسط ملبادرة أفق 2020
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اخلريطة أ 4.4
 MOR1طنجة

الرمز الكودي
MOR1E1

وقامئة مبحطات رصد برناجم تقيمي وماكحفة التلوث البحري يف البحر املتوسط  MEDPOLباملغرب

احملطة

هنر لهيود

MOR1E2

مرصف طنجة (ميناء سيدي بوكنادل)

MOR1E3

هنر سوين

MOR1E4

هنر مغرا

MOR1E5

هنر عليان

MOR1E6

هنر القرص الصغري

 MOR2تطوان
MOR2E1

مرصف افندك

MOR2E2

امديك

MOR2E3

هنر مارتل باجتاه الهنر

MOR2E4

هنر الو وهنر
مارتل عكس اجتاه الهنر

 MOR3احلسمية
MOR3E1

مدخل

TP

خمرج

TP

 MOR4نادور
MOR4E1

خمرج نادور

TP

MOR4E2

هنر اكميلو

MOR4E3

هنر سلوان

MOR4E4

هنر ملويا
ميناء تادور
الطليون
راس املاء
بين انصار
كريات ارمكان

MOR4L

اخلريطة :نقاط الرصف يف املدن الكبرية والبلدات الصغرية واملعايري اليت مت قياهسا  Phواملوصلية واالكجسني املذاب ()O2
ودرجة احلرارة ( )Toوإمجايل الفسفور ( )Ptotوالفوسفات ( )PO4إمجايل نرتوجني جكلدال ( )TKNاالمونيا ( )NH4النرتات
( )NO3الطلب عىل األوكجسني الكمييايئ ( )CODالطلب عىل األوكجسني البيولوىج( )BODالزئبق ( )Hgمواد معلقة
( )SMاكدممي ( )Cdحناس ( )Cuكروم ( )Crنيلك ( )Niالرصاص ( )Pbالزنك ( )Znاملغنسيوم ( )Mnاحلديد ()Fe
اخل...
املصدر  :برناجم تقيمي وماكحفة التلوث البحري يف البحر املتوسط  MEDPOLاملغرب.

املتوسط املالصقة .وقد بىن الربناجم عىل أساس مصادر
التلوث احملمتلة.
عىل أن يؤخذ يف االعتبار أيضًا مقاييس أخرى لقياس نوعية
املياه يف الشبكة القومية وذلك هبدف تقيمي محل التلوث الناجت عن
االنبعاثات الصناعية واالنبعاثات املزنلية يف املنطقة.
قضايا ذات صلة باالنبعاثات الصناعية

جيب االلتفات لعدة قضايا رئيسية ذات صلة باالنبعاثات
الصناعية يف املنطقة حمل الدراسة ترتبط أساسا
بترصيف املنشآت الصناعية غري املتصلة بشبكة الرصف
اليحص مللخفاهتا و اليت ال توجد لدهيا يف موقعها
حمطات معاجلة .وتنترش هذه املنشآت الصناعية عىل
وجه اخلصوص عىل الرشيط الساحيل األمر الذي ميكن
أن يشلك ضغطًا كبريًا عىل احمليط الطبييع واملادي
لملنطقة .
18
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احلالة واألثر

يف سنة  2004قدر جحم محل التلوث من املصانع يف منطقة
طنجة  -تطوان حبوايل  7000طن من املواد القابلة لألكسدة واكن
أكرث من نصفها قد مت ترصيفه فعال يف البيئة احمليطة .ومن مث
فإذا مل يمت اختاذ خطوات جادة ملنع ذلك الترصيف مفن املقدر أن
هذه المكية ستصل إىل  9000طن حبلول سنة  2020األمر الذي
قد يتسبب يف ارضار ال ميكن اصالحها لنوعية البيئة املتلقية هلذه
المكية من التلوث (التقرير اإلقليمي حلالة البيئة .)2012
قطاع تصنيع املواد الغذائية وحده مسوئل عن  %50من محل التلوث
العضوي الذي يمت ترصيف معمظه من مصانع السكر( )%45والبايق
صادر من املجازر ( )%13ومصانع االلبان ( )%12ومصانع اجلنب
( )%9ومعارص الزيوت ( )%9وهذا املصدر األخري يتواجد بشلك
كبري يف حوض هنر لوكوس أمام سد هنر املخازين ويشلك هتديدا
لنوعية املياه أمام هذا السد.
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ونوعية املياه يف منطقة طنجة  -تطوان جيدة بشلك عام
باستثناء بعض أجزاء من جمرى الهنر الواقعة بعد املناطق
اليت يمت فهيا ترصيف مياه املناطق احلرضية أو الصناعية
(ارجع لمللحق أ  )2.4وفميا ييل نورد بعض مواقع
األجزاء من الهنر اليت تعاين نوعية املياه فهيا من تدهور
مؤقت أو دامئ.
•اجلزء الواقع أعىل جمرى هنر مرتيل :إذ يتلىق الترصيف
املنازيل والصنايع من مدينيت تطوان ومارتيل .وهو
ملوث للغاية إال يف احلاالت اليت يكون مستوى املياه فيه
منخفض حني تكون طاقة الهنر عىل ختفيف درجة تركزي
التلوث منخفضة بشلك ملحوظ .مكا أن مكية األوكجسني
املذاب يف اجلزء من جمرى الهنر الواقع بعد املنطقة اليت
يمت فهيا ترصيف املخلفات املزنلية والصناعية من مدينة
تطوان منخفض للغاية وغري موجود طوال مسافة الـ 16
مك حىت مصب الهنر .وقد وجد بالهنر ملوثات عضوية
ناجتة عن الترصيف املزنيل وعن ترصيف مصانع تصنيع
األغذية إضافة إىل املواد المسية (مثل الكروم والزئبق)
اللذان مت ترصيفهام من مصانع الكمياويات ومصانع
دباغة اجللود.
•هشد هنر الو تدهورًا طفيفًا يف نوعية املياه يف املنطقة
أدىن جمرى الهنر بسبب الترصيف من مدينة شفشوان.
وبناء هيلع فإن نوعية املياه ترتاوح بني ممتازة إىل
متوسطة اجلودة يف املومس الرطب .ولكهنا ليست جيدة
يف بعض املناطق اليت أخذت مهنا عينات يف املومس
اجلاف .ويف املنطقة التالية من جمرى الهنر تنيق املياه
نفهسا بنفهسا وتعود إىل حالهتا األصلية ونوعيهتا
املرتفعة اجلودة.
•هنر مغوغا وهنر سوين يتلقيان أيضًا حوايل  %7من
املخلفات احلرضية من مدينة طنجة .ونوعية املياه يف هذين
الهنرين منخفضة وذلك بسبب النضح من مواقع املدافن
الصحية اليت ال ختضع للرقابة يف مدينة طنجة (اليت تقع
بالقرب من مصب الهنر) وبسبب الترصيف من املناطق
دون احلرضية اليت مل يمت اعرتاضها وبسبب الترصيف
العريض من شباكت املرافق وبعض الترصيف من املناطق
الصناعية وبسبب سقوط األمطار يف مومس الشتاء.
ونتيجة للك ذلك لوحظت زيادة يف درجة املوصلية قد تصل
إىل  cm/µs 6694يف بعض األوقات من السنة.
•يتلىق هنر بوخلف مياه من مجتع جوزينايا السكين االمر
الذي أدى إىل تدهور نوعية مياهه .واجلدير بالذكر أنه
جيري حاليًا جتربة تشغيل حمطة معاجلة امحلأه املنشطة

()5

يف منطقة جوزينايا واليت أنشأت هبدف معاجلة هذه
املخلفات.
نوعية املياه السطحية يف حوض هنر مولويا ترتاوح بني جيدة
ومتوسطة اجلودة .وإضافة إىل ذلك وطبقا ألحدث دراسة نرشهتا
واكلة حوض هنر ملويا ( )2012 - 2011فإن نوعية املياه يف هذه
األهنار يف هذا احلوض بشلك عام ترتاوح بني جيدة ومتوسطة
اجلودة باستثناء وحيد يه املناطق الواقعة يف جمرى الهنر يف
املناطق اليت يمت فهيا ترصيف امللوثات .فيف هذه األجزاء تكون
نوعية املياه منخفضة وخاصة وبشلك ملحوظ يف جزء من هنر
بونمي الواقع بعد حمطة معاجلة مياه الرصف يف اوجدا ،وكذلك
يف املنطقة املمتدة من هنر شريا بعد جمرى الهنر من حمطات
معاجلة مياه الرصف يف مدن براكن وميسور وميدلت واكبيليو
وسلوان واود اهلمير (خملفات التعدين من مصنع صهر املعادن
يف مدينة أود اهلمير) وقد أظهرت الدراسات اليت أجريت عىل
هذه املنطقة يف سنة  2005أن نوعية املياه يف نقاط الرصد اليت
حددهتا هذه الدراسة اكنت ترتاوح بني منخفضة ومنخفضة جدا.
ويرجع هذا التدهور يف نوعية املياه إىل ارتفاع مستوى الطلب عىل
االوكجسني البيولوىج  BODوالطلب عىل األوكجسني الكمييايئ
 CODوالنيرتوجني والفسفور اللذان حيتويان عىل أمالح واليت من
شأهنا لكها أن ترفع معدل التلوث .إال أن نوعية املياه تكون أفضل يف
فصل الشتاء عهنا يف فصل الصيف عىل األقل فميا يتعلق بالطلب
عىل األوكجسني البيولوىج  BODوالطلب عىل األكجسني الكمييايئ
 CODواألمونيا  NH4وإمجايل الفسفور  Ptotومعايري .Fc
وطبقا للدراسات اليت أجريت مضن برناجم تقيمي وماكحفة التلوث
البحري يف البحر املتوسط  2012-2011فإن تركزي مؤرشين
صناعيني للتلوث ظل أقل من القمي املرشفية للترصيف (التقارير
القومية لربناجم تقيمي وماكحفة التلوث البحري يف البحر املتوسط
 2005-2002وقد تباين تركزي الفوسفات طبقًا لملوقع الذي أخذت
منه العينات وبعده أو قربه من موقع الترصيف من ناحية ومعدالت
تدفق املخرجات امللوثة اليت قد تتذبذب مكياهتا حبسب املومس من
ناحية أخرى .وعىل أية حال اكنت درجات الرتكزي هذه بشلك عام أقل
من القمية املرشفية للرصف هلذا املعيار( )5ويبني اجلدول أ  4.4درجة
تركزي هذا املعيار الذي جسل يف سنة  2004ويف سنة  2012من
بعض النقاط اليت يغطهيا الربناجم.
وفميا يتعلق برتكزي إمجايل النيرتوجني اللكدال  TKNواليت جسلت
يف نقاط الرصد يف منطقة طنجة  -تطوان فقد اكنت أحيانا تفوق
القمية املرشفية يف سنة  ،2004إال أن الوضع حتسن كثريا يف سنة
 2012بسبب التدابري اليت نفذت يف املنطقة لتعزيز البنية التحتية
للرصف اليحص وختفيض التلوث الصنايع.

إستخدم هذا الرتتيب ىف املعيار إلعداد شبكة مصبعات لنوعية املياة السطحية (.)2002
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اجلدول أ 7.4

شبكة املصبعات املبسطة لنوعية املياه

أ) الشبكة املصبعة لقياس جودة املياه السطحية
معيار اجلودة

األكجسني املذاب O2
)(mg/I

الطلب عىل األكجسني
البيولوىجBOD
)(mg O2/I

الطلب عىل األكجسني
الكميايئ COD
)(mgO2/I

ممتازة

األمونيا
)NH4+ (mg/I

إمجايل الفسفور
)Ptot (mg/I

Fc
)( /100 ml

>7

<3

< 30

< 0.1

< 0.1

< 20

جيدة

7-5

3-5

30-35

0.1-0.5

0.1-0.3

20-2000

متوسطة

5-3

5-10

35-40

0.5-2

0.3-0.5

2 000-20 000

ضعيفة

3-1

10-25

40-30

2-8

0.5-3

> 20 000

ضعيفة جدا

<1

> 25

> 80

>8

>3

n/a

ب) شبكة املصبعات لقياس جودة املياه اجلوفية
املوصلية
()µs/cm

معيار اجلودة

C1()mg/I

ˉNo3
()mg/I

MO
)(mg/I

NH4+
)(mg/I

Fc
)( /100 ml

ممتازة

< 400

< 200

<5

< 0.1

<3

< 20

جيدة

400-1 300

200-300

May-25

0.1-0.5

03-May

20-2 000

1 300-2 700

300-750

25-50

0.5-2

05-Aug

2 000-20 000

2 700-3 000

750-1000

> 50

2-8

>8

> 20 000

> 3 000

> 1 000

>8

n/a

n/a

متوسطة
ضعيفة
ضعيفة جدا

املصدر  :برناجم تقيمي وماكحفة التلوث البحري يف البحر املتوسط  MEDPOLاملغرب

الشلك أ 4.4

امجايل تركزي الفسفات ( )Ptotيف نقاط الرصد احملددة يف برناجم تقيمي وماكحفة التلوث البحري يف البحر
املتوسط MED POL

)Ptot (mg/l

12
10

الرتكزي

8
6
4
2
0

أود لهيود

أود سوين

أود مغرورا

رجيت افديك

أود مارتيل
()aval

2004

6.99

4.16

6.72

8.97

1.25

2012

4.777

1.735

5.615

9.742

7.31

ملحوظة  :اودت هنر رجييت افديك = خمرج مياه رصف افديك –  = avalاجتاه جمرى الهنرVLR = DTV ،
* :DTVالقمية املرشفية للترصيف معرفة بالنظام /والدرجة
املصدر  :برناجم تقيمي وماكحفة التلوث البحري يف البحر املتوسط  MEDPOLاملغرب
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أود جنرو

أود سلوان

أود ملويا

0.33
1.85

0.18

*VLR
10

0.18

10
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الشلك أ 4.5

إمجاىل تركزي النرتوجني اللكداىه ىف نقاط رصد برناجم تقيمي وماكحفة التلوث ىف البحر
املتوسط ()MED POL

)NTK (mg/l

80

الرتكزي

70
60
50
40
30
20
10
0

أود لهيود

أود سوين

أود مغرورا

رجيت افديك

أود مارتيل
()aval

2004

62.3

70.53

49.51

49.67

16.97

2012

6.27

4.03

6.49

4.7

3.69

أود جنرو

أود ملويا

أود سلوان

*VLR

0.78
7.28

30

8.4

30

4.70

ملحوظة  :اودت هنر رجييت افديك = خمرج مياه رصف افديك –  = avalاجتاه جمرى الهنرVLR = DTV ،
* :DTVالقمية املرشفية للترصيف معرفة بالنظام /والدرجة
املصدر  :برناجم تقيمي وماكحفة التلوث البحري يف البحر املتوسط  MEDPOLاملغرب

وفميا يتعلق باملعادن الثقيلة فقد أظهرت الدراسات أن مكياهتا
املوجودة يف الرتسبات اكنت أقل بشلك عام عن املعدالت العادية
لملحتوى الرسويب باستثناء بعض املعايري اليت اكنت أحيانا تفوق
النسب العادية ،بالنسبة للحديد يف خمرج الترصيف يف افندك
والكروم يف هنر مغوغا والزنك يف هنر سوين .ويبني اجلدول أ 8.4
نتاجئ الدراسات اليت أجريت يف هشر يونية سنة 2012

الضغوط والقوى الدافعة

يمت توليد امللوثات الصناعية أساسا من املصانع الواقعة
يف املناطق احلرضية وخاصة يف التجمعات السكنية
يف مدينيت طنجة وتطوان .وتقع معظم املصانع يف هذه
املدينة األخرية يف مناطق حرضية ويف وادي هنر مارتيل
حيث توجد معدالت مرتفعة لرتكزي امللوثات من مصانع

اجلدول أ  8.4تركزي املعادن الثقيلة يف الرتسيبات يف نقاط الرصد احملددة يف برناجم تقيمي وماكحفة التلوث البحري يف
البحر املتوسط MED POL
هنر سواين

هنر مغوغا

هنر افندك

هنر جنرو

هنر اكبيلو

هنر سلوان

بين انصار

كريات ارمكان

هنر ملويا

)ANSC (a

)Cd (µg/g

< 0.040

< 0.040

< 0.040

< 0.040

< 0.040

< 0.040

< 0.040

< 0.040

< 0.040

0.6

)Cu (µg/g

12.3

10.01

0.706

4.3

0.531

18.3

3.03

1.6

5.2

26

)Cr (µg/g

30

67.9

15.6

15

6.05

12.4

20.3

5.3

35

45

)Ni (µg/g

11.8

25.2

20.1

10.9

1.2

10.5

13.5

1.4

23.3

22

)Pb (µg/g

75.8

10.2

7.14

12.5

6.3

20.5

12.7

2.7

36.9

22

)Zn (µg/g

158

65

47.1

77

10.3

182

56.3

7.9

97.5

88

املعيار

)Hg (µg/g

0.112

0.092

0.061

0.064

0.058

0.092

0.08

0.069

0.086

-

)Fe (mg/g

13.14

24.72

20.83

12.82

4.020

28.37

14.56

4.332

23.64

)*( 20

)Mn (µg/g

270.05

688

210

278

147

325

212

117

513

400

ملحوظة  AN SC :متوسط احملتوى الرسويب الطبييع مقاسا (بـ  )µg/gاحلديد مقاسا بـ  mg/gواحلديد mg/g
املصدر :برناجم تقيمي وماكحفة التلوث البحري يف البحر املتوسط  MEDPOLاملغرب
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املعادن والنسيج والكمياويات والورق وتصنيع األغذية
واملجازر.
أما امللوثات الصناعية يف مدينة طنجة من ناحية أخرى فتنتج من
املصادر األربعة التالية:
•املنطقة الصناعية الواقعة بالقرب من الطريق إىل تطوان
(وهو الطريق الرئييس املؤدى إىل تطوان) ومن الرصف
السائل (من صناعات النسيج وااللومينيوم والورق وتصنيع
األغذية  ...اخل) الذي يمت ترصيفه يف شبكة الرصف اليحص
احلرضية.
•يح مغوغا (صناعة النسيج  ،دباغة اجللود وتصنيع األغذية
 ...اخل) ويمت ترصيف الرصف السائل منه يف هنر مغوغا.
•يح موالي امساعيل (مطاحن الدقيق وصناعة النسيج) يف
جنوب املدينة وهذا احلي متصل بنظام الرصف اليحص
للبلدية.
•مجمع املصانع (ورش الصباغة) عىل الطريق املؤدى إىل
املطار جنوب غرب املدينة حيث يمت الترصيف من هذا املجمع
يف هنر لهيود.
قطاع صناعة النسيج ودباغة اجللود مها ثاين أكرب صناعتان
ملوثتان يف منطقة طنجة  -تطوان إذ تنتجا  %42من إمجايل
محل امللوثات يف املنطقة ويه مركزة أساسا يف مدينة طنجة.
ويف نفس الوقت فإن أكرث من  %80من التلوث الكميايئ
يف املنطقة ينتج من صناعة السرياميك ومعاجلة األسطح
والصناعات الكمياوية.
وترتكز األنشطة الصناعية يف املنطقة الرشقية ()Oriental
يف أوجدا ونادور وسلوان وبين أنصار .إذ أن حوايل %70
من املصانع باملنطقة يف هذه املدن سويا .ولدى قطاع الصناعات
الكمياوية وشبه الكمياوية وصناعات تصنيع األغذية أكرب عدد
من املصانع يف املنطقة وهذه املصانع يه األكرث انتاجا ملنتجاهتا
أيضًا.
ويف الوقت الذي قام عدد من املصانع مثل مصنع سوكرافور
 Sucraforوسوناسيد  Sonasidومدابغ بين سناسن Snassen
 Bmiومصنع اطلس  Atlasلتعبئة الزجاجات برتكيب معدات ملعاجلة
مياه الرصف املرتسبة لدهيا إال أنه أحيانًا ما تكون خملفاهتا حاملة
لمللوثات بشلك عام ولمللوثات امليكروبية الدقيقة .وبعض هذه املصانع
يقوم بترصيف خملفاته يف األهنار مبارشة.
االستجابات:

يقوم حاليًا عدد من أحصاب املصلحة بتنفيذ بعض
املبادرات والرباجم وذلك يف حماولة لوقف الضغوط اليت
تولدها االنبعاثات الصناعية.
22
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اإلجراءات املالية ملاكحفة التلوث الصنايع

يف سنة  1998دشنت إدارة البيئة برناجما ملاكحفة
التلوث الصنايع .وقد تضمن هذا الربناجم تجشيع
الرشاكت الصناعية وورش احلرف اليدوية عىل االستمثار
يف تدابري ماكحفة التلوث وعىل استخدام املواد اخلام
بشلك أكرث كفاءة مع استخدام التكنولوجيات النظيفة.
وقد أنشأ الربناجم صندوقا ملاكحفة التلوث الصنايع
( )IDFوتوفر املنمظات الرشيكة اليت تعمل من املانيا
مزيدا من المتويل هلذا الربناجم
وقد بدأ فعال تنفيذ سبع مرشوعات ( 6مهنا يف جمال معاجلة
املخلفات السائلة) يف منطقة طنجة  -تطوان تبلغ قميهتا  35مليون
درمه مغريب سامه فهيا صندوق ماكحفة التلوث الصنايع IDF
مببلغ  14مليون درمه مغريب.
مكا بدأ مؤخرًا يف املغرب تنفيذ آلية مبادرة ماكحفة
التلوث الصنايع لملياه  IWDIMلالسمترار يف تجشيع
الرشاكت عىل خفض مستوى امللوثات الصناعية اليت تنتج
عن ممارسهتا ألنشطهتا .وتقدم هذه اآللية للواكالت العاملة
يف أحواض األهنار املوارد املالية الالزمة لدمع مرشوعات
ماكحفة التلوث .وترتاوح نسبة هذا الدمع بني  %20و%40
من تلكفة مثل هذه املرشوعات .وهتدف هذه املرشوعات
أساسا إىل تجشيع املنشآت الصناعية عىل اقامة حمطات
معاجلة مياه الرصف اخلاصة هبا .وقد منحت هذه املنشآت
مبلغ مليون درمه مغريب يف الفرتة من سنة  2011إىل سنة
 .2013وقد أعطت واكلة حوض هنر ملويا الضوء األخرض
لتنفيذ ثالث مرشوعات خمتلفة تبلغ تلكفهتا اللكية  43مليون
درمه مغريب مهنا  10ماليني درمه مغريب قدمهتا هذه
الصناديق املختلفة.
اإلطار القانوين

مت تدعمي الترشيعات املغربية اخلاصة حبامية املوارد
املائية باصدار عدد من القوانني أمهها القانون رمق 10-
 95اخلاص باملياه واللواحئ املنمظة له.
وقد أدى هذا االطار القرار عدة معايري تتعلق باملخلفات السائلة
لملنازل وبعض القطاعات الصناعية (بلب الورق والورق والكرتون
والسكر) مكا جيري حاليًا إعداد معايري أخرى تتعلق بالترصيف
املبارش وغري املبارش ملخلفات صناعات أخرى وقد مت تطبيق بعض هذه
املعايري فعال.
وإضافة إىل ذلك فقد أعد مرشوع قانون خاص حبامية بيئة
الرشيط الساحيل واحلفاظ علهيا وأوشكت احلكومة املغربية عىل
اقراره .ويسىع هذا القانون إىل متهيد الطريق لتطبيق سياسة
قومية محلاية الرشيط الساحيل مبنية عىل رؤية متاكملة لملناطق
الساحلية.
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املالمح القطرية

املقدمة
املغرب دولة إسالمية ذات سيادة ملزتمة باحلفاظ عىل الوحدة
الوطنية والتاكمل اإلقليمي .ويه ملكية دستورية دميقراطية
اجمتاعية هلا جملس نيايب وقد بىن نظامها الدستوري عىل
مبدأ فصل السلطات وحتقيق توازن وتعاون بيهنا وعىل
املواطنة والدميقراطية والتشاركية وعىل مبادئ احلومكة
الرشيدة وعىل العالقة الوثيقة بني محتل املسوئلية واخلضوع
لملسائلة.
ومتر اململكة املغربية حاليًا مبرحلة انتقال بيئية تصحب
املرحلة االنتقالية االقتصادية واالجمتاعية .ذلك أن
القضايا والتحديات اليت تواجهها إضافة إىل طبيعة
وجمال املشالك البيئية اليت يتوجب علهيا مواجههتا
تشري مجعيا وبوضوح إىل التدهور املزتايد للرتاث
األيكولويج للبالد الذي يستحيل اسرتداد بعضه.
ويشلك ذلك هتديد ليس فقط للتقدم االقتصادي
واالجمتايع الذي حققته البالد عىل مدى العقود املاضية
ولكنه هيدد أيضًا مصادر دخل ورفاهية اجليل احلايل
واألجيال القادمة.
لقد أثبتت املغرب لملجمتع الدويل بتوقيعها وانضاممها ملعظم
االتفاقيات البيئية الزتامها بتخيط لك العقبات حىت حتقق
محاية البيئة والتمنية املستدامة .وقد أظهرت املغرب هذا
املستوى الرفيع من االلزتام ليس فقط بتصديقها عىل أكرث
من  80اتفاق بييئ متعدد األطراف بل مبشاركهتا الفعالة يف
العديد من امللتقيات الدولية اليت تسىع إلجياد حلول لملشالك
البيئية.
احلومكة البيئية الرشيدة
اإلطار املؤسيس

هناك إدارة حكومية يف الوزارة مسوئلة عن االرشاف
عىل تطبيق السياسة احلكومية يف لك األمور ذات
الصلة حبامية البيئة .وتشلك هذه اإلدارة حاليًا جزء من
احلكومة املوسعة اليت تضم وزارات الطاقة والتعدين
واملياه .وبالطبع هناك أيضًا العديد من اهليائت العامة
وشبه العامة واخلاصة اليت تلعب دورًا حيويًا يف إدارة
البيئة ويف حتقيق التمنية املستدامة .وقد انشأت مؤخرًا

عىل وجه اخلصوص العديد من الواكالت املتخصصة
اكن أمهها يف جمال الطاقة املتجددة .وإضافة إىل ذلك
فلدى املغرب مجموعة متنوعة املجاالت من املؤسسات
واملجالس اليت تسىع إىل تعزيز احلوار وارشاك لك
أحصاب املصلحة يف اختاذ القرارات ذات الصلة
بالبيئة (مهنا عىل سبيل املثال املجلس القويم للبيئة
 املجلس األعىل لملياه واملناخ واملجلس األعىل إلدارةاألرايض).
اإلطار القانوين

حتدد االطار القانوين لملغرب باصدارها لنوعني خمتلفني من
القوانني .النوع األول يتضمن القوانني اليت تعزز امحلاية
البيئية (مثل القوانني اخلاصة باملياه وبدراسة األثار البيئية
واخلاصة مباكحفة تلوث اهلواء واخلاصة بإدارة املخلفات
واخلاصة حبامية املناطق املختلفة واخلاصة بأكياس
البالستيك القابلة للتحلل والتحلل البيولويج) والنوع
الثاين من هذه القوانني اليت صدرت مؤخرًا يه القوانني
اليت تسىع لتعزيز حتقيق التمنية املستدامة (مثل القوانني
اخلاصة بالطاقة املتجددة واخلاصة بانشاء الواكلة القومية
للطاقات املتجددة وكفاءة الطاقة واخلاصة بانشاء الواكلة
املغربية للطاقة المشسية) وهناك قوانني أخرى توشك املغرب
عىل اصدارها نذكر مهنا عىل سبيل املثال القانون االطاري
اخلاص بامليثاق الوطين للبيئة والتمنية املستدامة ومرشوع
القانون اخلاص حبامية الرشيط الساحيل وإدارته إدارة
متاكملة.
إجراءات الرصد والتقيمي والوقاية

نذكر مهنا عىل سبيل املثال إنشاء املعمل القويم
للبيئة وبناء املراصد (املرصد القويم للبيئة واملراصد
االقلميية اخلاصة بالبيئة وبالتمنية املستدامة) ورصد
مؤرشات التمنية املستدامة وتشكيل جلنة قومية وجلان
اقلميية تركز أنشطهتا عىل اجراء دراسات عن االثار
البيئية.
االجراءات االقتصادية واملالية

متت إقامة صناديق قومية مثل الصندوق القويم للبيئة
وصندوق ماكحفة التلوث الصنايع  IDFوصندوق
الرصف اليحص السائل ومعاجلة مياه الرصف
تقرير املتوسط ملبادرة أفق 2020
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اخلريطة أ 3.4

1
2
3
4
5
6
7
8

اخلريطة االدارية ملناطق املغرب

أود الدهب  -الجويريا
لعيون بوجور ساقية امحلرا
جملمي المسرا
سوس ماسا درا
غرب رشاردة بين حسن
شاويا اورديغا
مراكرث تنسيفت اهلاوز
لورينتال

9
10
11
12
13
14
15
16

الدار البيضاء الكربى
رباط سيل زمور زائر
دواكال عبدا
تادال ازيال
مكناس تفياللت
فاس بوملان
تازا احلسينة تاونات
طنجة تطوان

املصدر ONEM :
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وصندوق تمنية الطاقة .مكا مت ايضا انشاء آليات تعاون
جديدة (الدمع واتفاقيات الرشاكة بني القطاعني العام
واخلاص) وذلك هبدف تعزيز االجراءات اليت اختذت
محلاية املوارد والبيئة.

حددت مجموعة من االلزتامات ونفذهتا وأقامت عدة
مرشوعات تعاونية عىل املستوى االقليمي ودون
اإلقليمي ودمعت التعاون بني اجلنوب واجلنوب يف
مثلث تعاون فعال.

التعاون الدويل

املعامل الطبيعية

تشارك املغرب بشلك فعال يف اجلهود الدولية اليت
تبذل محلاية البيئة وتعزيز التمنية املستدامة .فقد

تغيط املغرب مساحة  710850مك  3يف المشال الغريب
لقارة افريقيا .ويقع مضيق جبل طارق والبحر املتوسط يف

تقرير املتوسط ملبادرة أفق 2020
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اخلريطة أ 5.4

احلساسية املناخية :توسع واحض يف املناطق القاحلة وشبه القاحلة

ملحوظة  :شبه جاف  Semi-Arideجاف = Arideشبة رطب  Semi -Humideرطب= Humide
املصدر ONEM :

سبارتل مكا يطل اجلانب الغريب من املغرب وملسافة
 3000مك عىل احمليط االطلنيط من اكب سبارتل إىل
الجويرا .والساحل المشايل لملغرب املطل عىل البحر
املتوسط غين باملواقع واملناظر الطبيعية إضافة إىل أماكن
عديدة كثيفة الساكن وخاصة يف املسافة بني مدينيت
طنجة وتطوان.

مشاهلا واحمليط األطلنيط يف غرهبا وحتيط هبا موريتانيا
من اجلنوب واجلزائر من الرشق .ويبلغ طول سواحلها
 3500مك متتد جنوب البحر املتوسط إىل أقىص المشال
الغريب الفريقيا ومداخل أوربا (جبل طارق) .وحتدد أقىص
نقطة يف غرهبا هناية العامل العريب اإلساليم واملغرب
العريب.
وتمتتع املغرب مبوقع جغرايف اسرتاتيجي إذ ميتد
ساحلها المشايل حوايل  3500كيلو مرت عىل ساحل
البحر املتوسط ملسافة  500مك من سيديا إىل اكب
اجلدول أ 9.4

مكا تمتتع املغرب بتنوع يف املناخ يتباين حسب لك
موقع .إذ تتأثر بالبحر املتوسط يف المشال وباحمليط

املؤرشات االجمتاعية واالقتصادية الرئيسية

املؤرش

1992

2012

)22.5 million (approx.

)32 million (approx.

معدل الزيادة الطبيعية

% 2.2

% 1.32

متوسط السن املتوقع عند الوالدة

65

74.8

الناجت احمليل االمجايل

USD 28.7 billion

)USD 96 billion (2011

الساكن

نصيب الفرد من الناجت احمليل االمجايل

USD 1 150

USD 3 200

احلصول عىل مياه الرشب (يف الريف) برناجم توصيل مياه الرشب للريف RDWSP

% 14

)% 92 (2012

برناجم كهربة الريف REP

% 15

)% 97.4 (2012

معدل الفقر

% 16.5

)% 8.8 (2008

معدل الفقر املدقع

%3

)% 0.6 (2008

امجايل نسبة القيد يف اجلداول االنتخابية

% 52.4

)% 93.6 (2010

% 58

)% 39 (2010

معدل األمية
املصدرONEM :
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االطلنيط يف الغرب وباملناخ القاري يف الوسط
وبالصحراء يف اجلنوب واجلنوب الغريب.
ويمتزي مناخ املغرب بصيفه احلار اجلاف حيث تاكد ال
تسقط أية أمطار وترتفع نسبة البخر .أما الشتاء فاملناخ فيه
معتدل بشلك عام عىل الساحل وبارد يف الوسط حيث تقع
جبال األطلس وجبل ريف واهلضبات املرتفعة يف املنطقة
الرشقية ( )Orientalوهناك تباين يف معدالت سقوط
األمطار حسب لك منطقة .إذ ترتاوح بني أقل من  100مم
(يف اجلنوب) إىل  1200مم بذروتني مومسيتني (يف الشتاء
والربيع).
وأخطر ما تتعرض له املغرب هو ندرة املياه خاصة مع تزايد
اآلثار املعلنة للتغري املنايخ .فقد اخنفض نصيب الفرد من املياه
من  2560م 3يف السنة يف سنة  1960إىل  730م 3بالاكد يف
السنة يف سنة .2010
اخلصائص االجمتاعية والدميغرافية (الساكنية)
يبلغ عدد ساكن املغرب  32مليون نمسة وتبلغ الكثافة
الساكنية  45نمسة للكيلو مرت املربع (أرقام سنة
 .)2011واكنت نسبة الزيادة الساكنية  %1.32يف سنة
 2010أي أهنا اخنفضت معا اكنت هيلع يف سنة 1960
حيث اكنت  .%2.7ويعيش أكرث من نصف ساكن املغرب
( %54حسب بيانات تعداد سنة  )2004يف الواليات
واملقاطعات ومن مث مفعدالت الكثافة الساكنية هبا أعىل
من املعدل عىل املستوى القويم .فيف سنة  2010اكنت
هذه الكثافة الساكنية  55.98نمسة يف المك  2بيمنا اكن
املعدل عىل املستوى القويم  44.85نمسة يف مك  .2وهذا
يعين أن معدل الزيادة يف الكثافة الساكنية هو 11.13
نمسة إضافية يف لك مك  2يف الرشيط الساحيل مما يؤكد
ارتفاع هذه الكثافة الساكنية عهنا يف املناطق األخرى من
البالد.
ويبني اجلدول أ  9.4كيف تغريت املؤرشات األساسية عىل
مدى العقدين املاضيني (من سنة  1992حىت سنة )2012
وتعكس هذه التغريات التقدم االجمتايع واالقتصادي الذي
هشدته البالد يف هذه الفرتة.
األنشطة االجمتاعية واالقتصادية والضغط عىل البيئة
أزدادت حدة املشالك البيئية يف مناطق خمتلفة من البالد .إذ
تشري آخر التقارير التخشيصية والتحليلية عن حالة البيئة
عىل املستوى القويم واإلقليمي إىل أن وضع البيئة يف املغرب
خطري .فقد تدهورت املوارد الطبيعية بشلك كبري مكا تدهورت
نوعية حياة الساكن بسبب تلوث اهلواء واملياه الداخلية
والساحلية عىل وجه اخلصوص ,وبسبب ازدياد معدل التصحر
وتدهور حال الغابات والتنوع البييئ والرشيط الساحيل،
26
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وأيضًا بسبب املخاطر اليت متثلها املدافن الصحية اليت ال
ختضع للرقابة .وقد اكن للك ذلك أثر سليب عىل حصة ساكن
مكا عرقل التمنية االقتصادية لملغرب .إذ أن بعض املوارد
الطبيعية احليوية والرضورية لتحقيق التمنية املستدامة يف
البالد قد استنفذت فعال.
املرافق املزنلية

ركزت السلطات العامة عىل مدى الثالث عقود املاضية عىل توفري
مياه الرشب اآلمنة للك البالد .فيف سنة  2009اكنت حوايل
 %96.5من لك العقارات يف احلرض متصلة بشبكة املياه مقارنة
بنسبة  %92يف سنة  2006ونسبة  %81يف سنة  .1995أما
اآلن فلك أرسة معيشية يف املناطق احلرضية متصلة بشبكة مياه
الرشب (مبا يف ذلك تلك املوجودة يف الصحراء وذلك عرب صنابري
مياه) ويف نفس الوقت فإن برناجم توصيل مياه الرشب لملناطق
الريفية  RDWSPالذي مت تنفيذه خلدمة املناطق الريفية بالبالد
قد هشد زيادة يف توصيل املياه لملناطق الريفية ،حيث اكنت نسبة
العقارات املتصلة بشبكة املياه  %14يف سنة  1994ارتفعت إىل
 %89يف سنة  2009وإىل  %93يف سنة .2012
وفميا يتعلق بالرصف اليحص فالبد أن يؤخذ يف االعتبار أن 451
مم )%55( 3من مياه الرصف اليت تنتجها األرس يف املدن الكبرية
والبلدات الصغرية الساحلية يمت ترصيفها يف البحر لك سنة .إذ
توجد يف هذه املنطقة عدة مجتعات ساكنية كربى .ويعيش أكرث من
 %60من ساكن احلرض يف املغرب يف هذه املناطق الساحلية بالبالد.
وفميا يتعلق بالكهرباء تدل بيانات سنة  2012أهنا متاحة للجميع
يف املناطق احلرضية ويف  %97من املناطق الريفية وذلك بفضل
برناجم كهربة الريف  REPالذي بدأت احلكومة املغربية يف تنفيذه
منذ سنة .1995
الصناعة

يمت ترصيف اجلزء األكرب من املخلفات الصناعية يف البحر
نظرًا ألن  %80من لك صناعات املغرب مركزة يف الرشيط
الساحيل .وترتفع معدالت تلوث البحر أيضًا بسبب احلوادث
الناجتة عن األنشطة الصناعية اليت تنترش يف هذه املنطقة.
النقل البحري

يشلك ترصيف السفن واملواين عىل الرشيط الساحيل لملغرب
ضغوطا كبرية عىل البيئة البحرية .فأكرث من  240سفينة متر
يوميًا من مضيق جبل طارق إضافة إىل  360سفينة أخرى متر
أمام ساحل املغرب املطل عىل احمليط األطلنيط.
الصيد

يشلك االفراط يف الصيد ضغوطا كبرية عىل املوارد
المسكية .فقد بدأ جحم وعدد ما يمت صيده من
األمساك يتناقص رمغ زيادة جحم اسطول الصيد
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الذي يتكون اآلن من  2540سفينة صيد كبرية وأكرث
من  17670سفينة صيد صغرية .مكا تأثرت حياة
الاكئنات البحرية بسبب ارتفاع درجات امحلضية
ودرجات احلرارة اليت أرجع السبب فهيا إىل التغري
املنايخ .وقد أدت لك هذه العوامل إىل تدهور مستوى
املوارد المسكية نوعا ومكا.

وقد أكدت املغرب عىل أعىل مستوى عىل هذه االلزتامات .فقد
أكد امللك دمحم السادس يف خطاباته السنوية يف سنة 2009
و 2010عىل ذلك إذ طالب احلكومة املغربية يف هذه اخلطابات
بترسيع معلية التمنية املستدامة وباعداد امليثاق الوطين للبيئة
والتمنية املستدامة  NCESDالذي صدر يف فرباير سنة
.2011

السياحة

هذا امليثاق هو فعال ميثاق رائد ووثيقة ُموحدة حتدد حقوق
ومسوئليات لك األطراف وااللزتامات واملبادئ األساسية
الواجب تطبيقها لضامن حتقيق التمنية املستدامة عىل املدى
الطويل.

هشد الرشيط الساحيل لملغرب منوًا كبريًا عىل مدى الثالثني
سنة املاضية .إذ تسىع البالد إىل جذب مزيد من السواح إىل
منتجعاهتا الساحلية .وقد أرضت هذه التمنية املستدامة بشلك
كبري باملوائل الطبيعية والبيئية احمليطة هبذه املناطق مكا عرقلت
اجلهود املبذولة إلعادة تجشري الغابات (وخاصة عىل ساحل
البحر املتوسط ويف مدينة أغادير اليت هبا حوايل ربع الفنادق
املوجودة بالبالد) وقد ارتفع عدد الليايل السياحية للك 100
خشص مقمي خالل العقد املايض من  37.85خشصا يف سنة
 2003إىل  56.58خشصا يف سنة .2010
الزراعة

تصل مساحة أرايض املغرب الصاحلة للزراعة ( )UASإىل
حوايل  9مليون هكذا يضاف إلهيا حوايل  65مليون هكتار
من ارايض املراىع وحوايل  9.7مليون هكتار من الغابات.
وتبلغ مساحة األرايض املروية  1.5مليون فدان متثل %16
من مساحة األرايض الصاحلة للزراعة (.)UAS
والرتبة يف املغرب هشة يف أغلهبا بسبب اخنفاض املادة العضوية
فهيا (أقل من  %2حىت يف املناطق الرطبة) و قد تدهورت الرتبة
بدرجة أكرب بسبب العوامل الطبيعية واألنرثوبولوجية (السلوك
اإلنساين) ويرجع هذا التدهور إىل تضافر عدة عوامل مهنا املناخ
وقوة بعض الظروف الطبيعية الضارة بل واألمه واألخطر من لك ذلك
أثر األنشطة البرشية عىل الرتبة اهلشة غري اخلصبة يف غالبيهتا .
ويقدم التقرير عن حالة البيئة الصادر سنة  2010تفاصيل
الضغوط املختلفة عىل البيئة يف املغرب واليت ترجع يف
أغلهبا إىل األنشطة االجمتاعية واالقتصادية املختلفة.
(see http://WWW.environment.gov.ma/
))PDFs/rdeem.pdf (in French
نظرة مستقبلية عىل البيئة والتمنية املستدامة
املغرب مصممة عىل إعطاء البيئة األولوية القصوى عىل
املستوى القويم ،وينعكس هذا املوقف عىل أعىل مستوى يف
احلكومة .فعىل مدى العقد املايض الزتمت املغرب مبواجهة
التحديات اليت تتعرض هلا يف القرن الواحد والعرشين
بلك قوة وجعلت حتقيق التمنية املستدامة هو االسرتاتيجية
األساسية .ويف هذا االطار مت اجراء العديد من االصالحات
يف لك أحناء البالد محلاية البيئة وحتقيق التمنية املستدامة.

ويمت تنفيذ ذلك باتباع املهنجني املختلفني التاليني.
•املهنج األول ذو طبيعة تنظميية ومؤسسية ومبىن عىل
قانون اطاري سيجري اقراره قريبا .ويريم بصورة
أساسية إلجياد قاعدة قانونية لملبادئ واحلقوق
واملسوئليات وااللزتامات احملددة يف هذا امليثاق الوطين
للبيئة والتمنية املستدامة  .NCESDمكا يسىع هذا
امليثاق إىل حتديد االجتاهات املستقبلية للسياسة العامة
فميا يتعلق باالسرتاتيجيات والرباجم اخلاصة حبامية
البيئة وحتقيق التمنية املستدامة.
•واملهنج الثاين ذو طبيعة فنية ومبين عىل حتقيق
الثالث أهداف الرئيسية اليت تكون نظام امحلاية
املستدامة للبيئة ويسىع للتطبيق الفعيل ملبادئ وقمي
هذا امليثاق عن طريق التخطيط االسرتاتيجي املتدرج
هبدف حتقيق ما ييل:
– –إعادة البيئة إىل حالهتا السابقة اليت مل يمت
إفسادها وذلك بتطبيق اسرتاتيجية بيئية تسىع
إىل رفع مستوى البيئة من خالل منظور واحض ذو
بعد موحد .ومن مث فإن هذه االسرتاتيجية تدرج
قضايا بيئية معينة مضن الرباجم ذات الطبيعة
العالجية (مثل الربناجم الوطين ملعاجلة الرصف
السائل ومياه الرصف  NLSWWTPوالربناجم
القويم إلدارة املخلفات املزنلية واملخلفات الصلبة
)NHASWMP
– –إعداد اسرتاتيجية بيئية قومية جتعل من البيئة
ركزية متعددة األبعاد .ويتحقق ذلك بتنفيذ مهنج
اسرتاتيجي يف لك القطاعات يركز عىل محاية البيئة
وعالجها.
– –تنفيذ اسرتاتيجية قومية للتمنية املستدامة متكن
من إدخال عوامل جديدة يف املنظومة االجمتاعية
 االقتصادية واالجمتاعية  -الثقافية نظرًا ألنهذه يه العوامل اليت متكن من حتقيق التمنية
املستندامة.
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املجاالت املواضيعية ذات األولوية

تنظيف خليج مارشياك الضحل
يقع خليج مارشياك الضحل بالقرب من مدينة نادور وهو واحد
من أمه اخللجان الضحلة عىل شواطئ البحر املتوسط من حيث
احلجم ( 14000هكتار) ومن حيث التنوع البيولويج .وقد
مت تجسيل هذا اخلليج باعتباره أحد مواقع  .Ramsarوهلذا
اخلليج أمهية حيوية لملنطقة احمللية بسبب مزاياه البيولوجية
وااليكولوجية والفائدة االقتصادية اليت يدرها ومناظرة الطبيعية
اخلالبة .وقد عاىن هذا النظام االيكولويج يف املايض من
الضغط الذي تسببه األنشطة اإلنسانية والزيادة الساكنية
والترصيف احلرضي والصنايع والزرايع إضافة إىل األنشطة
االقتصادية عىل شواطئ اخلليج الضحل .وقد اعتربت خطة
معل البحر املتوسط  MAPهذا اخلليج الضحل منطقة شديدة
التلوث.
ومن مث اكن تنظيف هذا اخلليج الضحل ومحايته عىل املدى
الطويل أمر حيوي بالدرجة األوىل لتحقيق التمنية االجمتاعية
واالقتصادية املستدامة للساكن احملليني وعنرص أسايس يف
جناح املرشوعات السياحية والسكنية ومرشوعات األمعال يف
املنطقة .وبناء هيلع  -وإلدراكها التام خلطورة الوضع  -وقعت
إدارة البيئة وواكلة تمنية خليج مارشياك ووالية نادور والواكلة

الرشقية ( )Orientalللتمنية االقتصادية واالجمتاعية والتقدم
يف سنة  2010اتفاقا لتنظيف خليج مارشياك الضحل ومحاية
بيئته احمليطة .وقد حدد هذا االتفاق خطة معل لتخفيض
معدالت التلوث يف خليج مارشياك الضحل ووسائل تنفيذ هذه
اخلطة ومتويلها ومنع لك مصادر التلوث احملمتلة هلا يف
املستقبل ومحاية بيئهتا احمليطة.
وتسىع خطة العمل هذه إىل توحيد لك اجلهود اليت تبذل
محلاية بيئة هذا اخلليج لتحقيق هدف امسى هو التوصل إىل
نوع من التمنية املستدامة اليت حتافظ عىل احمليط الطبييع
للخليج وحترتمه وتركز عىل أربع جماالت حمددة:
•تنظيف اخلليج الضحل
•استدامة تمنية اخلليج الضحل واملناظر الطبيعية
احمليطة به.
•رصد اخلليج الضحل وتفهمه بشلك أمعق.
•توعية الساكن بشوئن البيئة وجعلهم أكرث إدرااك
لألمور ذات الصلة حبامية اخلليج الضحل.
وقد مت فعال تنفيذ عدة مبادرات لتخفيض مستوى التلوث
خبليج مارشياك الضحل وهناك مرشوعات ومبادرات أخرى
جيري إعدادها مهنا.
•إنشاء واكلة تكون هلا نظرة متاكملة عىل املنطقة
اليت حتتاج إىل تطوير ويكون هدفها األساس
محاية وتمنية املناطق احمليطة خبليج مارشياك
الضحل.
•إقامة حمطة معاجلة مياه رصف يف منطقة نادور الكربى
يف سنة  2010وذلك مضن الربناجم الوطين ملعاجلة
الرصف السائل ومياه الرصف .NLSWWTP
وستعمل هذه احملطة بنظام امحلأة املنشطة بطاقة
20600م  3يف اليوم وتعاجل مياه الرصف حىت تصل
لملعاجلة الثالثية.

صورة  : 1خليج مارشياك الضحل
© ONEM
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•إقامة حمطة معاجلة مياه الرصف يف كريات ارمكان
ويه حمطة تنقية طبيعية للخليج طاقهتا 1500م  3يف
اليوم.
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•التوسع يف شبكة الرصف اليحص (جيري تنفيذه حاليًا)
خلدمة املناطق احلرضية يف منطقة نادور الكربى .وستضم
هذه الشبكة حوايل  300مك من األنابيب اليت سمتتد عرب
نادور وبين نصار وتاوميا وسلوان وجسنجان وجادار احاد
الدين.
•افتتاح القناة اليت ستفصل خليج مارشياك الضحل عن البحر
املتوسط يف سنة  .2011وقد جددت هذه القناة مياه اخلليج
الضحل وحسنهتا وهسلت املالحة البحرية هبا ومهدت الطريق
لبناء ميناء ترفهيي بعد اغالق القناة القدمية.
•إزالة امللوثات من خليج مارشياك الضحل (مساحة قدرها
 14000هكتار وحوافه اليت متتد ملسافة  64مك ).وقد جرى
تنظيف مياه خليج مارشياك الضحل بشلك منتظم منذ سنة
 2010ومن مث أصبح اآلن أكرث نظافة معا اكن هيلع.

حتويل حواف اخلليج الضحل القدمية بالقرب منه واليت
اكنت تشلك يف املايض جزءا من مجمع حمطات معاجلة
مياه الرصف إىل أرايض مستنقعات ومن املتوقع االنهتاء
من هذا املرشوع يف سنة .2014
وقد ركزت معلية تنظيف اخلليج الضحل عىل شواطئه وعىل
مصب هنر بورسدون الذي مت ازالة 26000م  3من املخلفات
الصلبة منه .وإضافة إىل ذلك اكن قد مت فعال تنظيف تالل
الرمال املمتدة والشواطئ يف ارمكان وبين نصار تنظيفا
جيدا .وقد قامت بعملية إزالة امللوثات وتنظيف اخلليج الضحل
رشكة مارشياك مد  Marchica MEDبدمع ومساعدة من
وزارة الداخلية وإدارة البيئة ووالية نادور والواكلة الرشقية
( )Orientalاإلقلميية .وقد حددت مزيانية هذه العمليات مببلغ
 75مليون درمه مغريب.

•بدأت واكلة مارشياك البحر املتوسط يف سنة  2011يف
انشاء منزته خمصص للطيور (مينع فيه صيدها) يتضمن

صورة  : 2مواقع اخلليج الضحل
© ONEM

صورة  : 3قبل معليات التنظيف
© ONEM

صورة  : 4بعد معليات التنظيف
© ONEM

تقرير املتوسط ملبادرة أفق 2020

29

 املغرب:4 ملحق

املراجع

•

Regional Report on the State of the Environment
(Meknes-Tafilalet Region).

•

Statistical Yearbooks/Higher Planning
Commission, from 2004 to 2012.

•

Country-level report on solid waste management
in Morocco/SWEEPNET, 2012.

•

Bulletin of the water quality in the Moulouya
Basin.

•

National Report on Sustainable Development
Indicators, 2011.

•

•

Compendium of laws on environmental
protection, 2011.

Sustainable Development in Morocco:
Assessment and Outlooks from Rio to Rio+20,
2012.

•

Dashboard of the National Household and Solid
Waste Management Programme (NHSWMP/
Department for the Environment, 2013).

The Mohamed VI Foundation for Environmental
Protection: see http://www.fm6e.org online.

•

Solid waste management in Morocco,
Department for the Environment, 2004.

•

Master plan for the Integrated Development of
Water Resources in the Moulouya Basin.

•

National reports of the MED POL programme:
2005, 2010 and 2012.

•

Master plan for the Integrated Development of
Water Resources in the Loukkos, Tangier and
Mediterranean coastal basins.

•

Regional Report on the State of the Environment
(Oriental Region).

•

Regional Report on the State of the Environment
(Tangier-Tetouan Region).

•
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املختصرات

BOD

الطلب عىل االكجسني البيولوىج

COD

الطلب عىل االكجسني الكمييايئ

DPSIR

القوى الدافعة والضغوط واحلالة واآلثار واإلستجابات

FEF

مؤسسة التعلمي البييئ

GDP

الناجت احمليل اإلمجايل

GPHC

اإلحصاء العام للساكن واإلساكن

H2020

مبادرة أفق 2020

IDF

صندوق إزالة التلوث الصنايع

IWDIM

مبادرة آلية إزالة التلوث الصنايع

MAD

درمه مغريب

MAP

خطة معل املتوسط

Mm3/year

مليون مرت مكعب يف السنة

NCESD

امليثاق الوطىن للبيئة و التمنية املستدامة

NHSWMP

الربناجم القويم إلدارة املخلفات املزنلية واملخلفات الصلبة

NLSWWTP

الربناجم الوطين ملعاجلة الرصف السائل ومياه الرصف

RDWSP

برناجم توصيل مياه الرشب للريف

REP

برناجم كهربة الريف

res.

خشص مقمي

RESDO

املرصد اإلقليمي للبيئة والتمنية املستدامة

SAP

برناجم العمل االسرتاتيجي

SBEI

مواقع ذات أمهية بيولوجية وايكولوجية

SEIS

نظام املعلومات البيئية املشرتكة

SM

مادة معلقة

TKN

إمجايل النيرتوجني الكجلدال

TP

حمطة معاجلة

UAS

مساحة صاحلة للزراعة
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2011
22 615
15 033

2010
22 136
14 715
9 662
86 193
3 596

2009
21 665
14 401
9 532
85 036
3 548
24 342

2008
21 231
14 113
9 407
83 920
3 501
24 023

2007
20 757
13 798
9 279
82 780
3 453
23 696

2006
20 337
13 519
9 157
81 694
3 408
23 385

2005
19 921
13 243
9 036
80 613
3 363
23 076

2004
19 506
12 967
8 913
79 516
3 317
22 762

املنطقة

ميسور

اوتات احلج

عقلمي

براكن

سابديا

سيدي سلميان الرشارة

الوالية أو املنطقة

بوملان

بوملان

براكن

املنطقة

فاس بوملان

22 506
11 484
17 562

22 175
11 255
17 243
13 813
44 847
38 315
33 825
134 246
9 775
24 290
31 752
21 466
5 119
39 203
90 234
9 536
428 476
47 462
40 304

21 841
11 022
16 921
13 727
44 567
37 671
33 257
131 989
9 806
24 453
31 219
21 106
4 963
38 006
87 480
9 361
420 619
46 572
38 935

21 517
10 797
16 608
13 649
44 316
37 052
32 710
129 819
9 838
24 615
30 705
20 759
4 810
36 835
84 783
9 193
413 036
45 712
38 039

21 192
10 572
16 295
13 573
44 069
36 435
32 165
127 657
9 868
24 772
30 194
20 413
4 657
35 665
82 091
9 025
405 480
45 031
36 549

20 866
10 346
15 980
13 494
43 812
35 810
31 614
125 469
9 899
24 933
29 676
20 063
4 504
34 488
79 381
8 855
397 840
44 429
35 797

بن طالب

دريوش

ميدار

عني بين مطر

جرادا

االرول

بين انصار

نادور

راس املار

سلوان

زايو

جسنجان

دبدو

االلون سيدي ملوك

تاوريرت

بين درار

اوجدا

ميدلت

شفتوان

ميدلت

شفتوان

مكناس -افياللت

طنجة – تطوان

اورينتال

9 794
87 373
3 645
24 673
22 842
11 718
17 888
13 895
45 114
38 948
34 384
136 462
9 747
24 135
32 277
21 821
5 274
40 387
92 960
9 708
436 206
48 338
41 288

دريوش

25 011
23 181
11 956
18 218
13 984
45 403
39 600
34 960
138 747
9 715
23 970
32 817
22 186
5 431
41 592
95 734
9 885
444 154
49 239
42 593

اوجدا  -اجناد

تارويت

نادور

جرادا

14 077
45 703
40 262
35 544
141 067
9 684
23 804
33 366
22 557
5 590
42 809
98 534
10 065
452 216
50 152
43 760

ملحق  :4املغرب

اجلدول أ  1.4التغيرات السكانية في الـ  41مدينة كبيرة وبلدة صغيرة
الواقعة في املنطقة محل الدراسة

التغريات الساكنية يف الـ  41مدينة كبرية وبلدة صغرية الواقعة يف املنطقة حمل الدراسة

2011
16 382
48 694
71 264

2010
15 518
47 258
69 163
50 377
135 694
166 323

2009
14 655
45 778
66 997
48 799
132 673
162 621

2008
13 793
44 205
64 694
47 122
129 720
159 001

2007
12 932
42 589
62 330
45 399
126 728
155 334

2006
12 074
40 956
59 940
43 659
123 818
151 768

2005
11 214
39 341
57 576
41 937
120 917
148 211

2004
10 354
37 703
55 179
40 191
117 989
144 622

املنطقة
اجنرا
افنديك
امديك
مارتيل
رشف سواين
رشف مغومغا
طنجة مدينا

الوالية أو املنطقة
فاش اجنرا
امديك  -افنديك

املنطقة

طنجة  -تطوان

طنجة  -اصيله

51 907
138 750
170 069

تطوان

اورالو
8 284

تطوان
احلسمية

176 697

54 385

8 486

316 751

181 081

55 461

8 687
324 484

185 427

56 525

9 037
332 154

189 784

57 592

9 344
345 547

194 265

58 697

9 696
357 276

198 688

59 785

10 182
370 739

203 211

60 903

10 479

احلسمية

389 308

امنادير
بين بوياش

62 036

3 917
15 225

4 148
16 123

3 994

4 228
16 432

15 526

4 306
16 737
27 135

4 071

4 386
17 050
27 648

15 824

4 468
17 367
28 179

امزورن

28 701

11 582
67 193

26 108

29 237

11 804
69 714

26 625

29 782
12 027
72 239

3 983

كورسيف

12 258
74 810

4 046
2 221 639

كورسيف

12 485
77 360

4 108
2 272 629

تاركيست

12 718
79 949
4 170
2 323 957

11 357

12 955
82 559
4 235
2 380 905

64 657

400 700

207 787

تازا – احلسمية

اإلمجايل

4 299
2 437 790

تازا

4 365
2 495 339

اكنول

4 432
2 559 075
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التغريات الساكنية يف الـ  41مدينة كبرية وبلدة صغرية الواقعة يف املنطقة حمل الدراسة (تابع)
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اجلدول أ 2.4

خرائط تبني نوعية املياه السطحية في املنطقة محل الدراسة

املصدر  :املخطط املتاكمل ملوارد املياه 2011

األحواض الساحلية للوكس وطنجة والبحر املتوسط
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ملحق  :4املغرب

املصدر  :املخطط املتاكمل ملوارد املياه 2011

خريطة حوض مولويا
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الواكلة األوروبية للبيئة
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Denmark
+45 33 36 71 00 :هاتف
+45 33 36 71 99 :فاكس
eea.europa.eu :املوقع اإللكرتوين
eea.europa.eu/enquiries :االستفسارات

