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 20102–015:  األولى المرحلة

بعض المالحظات على المرحلة األولى

 2016-2020: المرحلة الثانية

 الثانيةأهداف المرحلة



تدامة كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المسلضمان تسيير أمثل للحالة البيئية على المستوى الجهوي،  قامت 

:البيئة الجهوية وذلك من أجل حول الجغرافية معلومات للنظم بوضع 

ا مصدر واحد للمعلومات الدقيقة حول الوضع البيئي على صعيد الجهة، من خالل إغنائهوضع •

.  وتحيينها، وكذا تطوير أدوات معالجة هذه المعطيات

ير وحماية لمساعدة متخذي القرار ودعم اليقظة االستراتيجية في مجال تدبلوحة القيادة على التوفر •

.  البيئة والتنمية المستدامة للجهة

.رات المناخيةاألخذ بعين االعتبار قائمة المؤشرات البيئية واهداف التنمية المستدامة وكذا عوامل التغي•

بيض المعلومات البيئية في البحر األنظام تبادل "مشروعانطالقا من هذا التوجه، انخرط المغرب في 

مع خطة عمل البحر األبيض بشراكة للبيئة يتم إنجازه من طرف الوكالة  األوروبيةالمتوسط الذي 

:مرحلتين المتوسط، وذلك على 

2015-2010:األولىالمرحلة.

2020-2016:الثانيةالمرحلة.

السياق



5/02/2009

ن  أجلتم عقد عدة اجتماعات بكتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة للجنة الوطنية م:

ثر من تحديد المدن والمراكز الساحلية المعنية بالمشروع والتي يفوق عدد سكانها أ ك

(جماعة156)نسمة 10000

عرض ومناقشة بطاقات المؤشرات المحددة في المشروع.

جمع البيانات والمعلومات المطلوبة إلعداد التقرير الوطني.

 الزرقاء بدعم من الخطة المؤشرات لتحديد تنظيم ورشة العمل الوطنيةPlan Bleu.

2015-2010: المرحلة األولى  



 الوطني،إعطاء االنطالقة للمشروع على المستوى

 ن األنشطة التي يتعيمن أجل تحديد ( الوطنية و مجموعات العملاللجنة )االجتماعات التشاورية في المشاركة

المشروع،االضطالع بها لتنفيذ 

 اء التابعة للمندوبية كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة و مديرية اإلحص)المستوى الوطني على نقاط االتصال تعيين

،(السامية للتخطيط

 المعلوماتبتكنولوجيا "، والثاني مكلف "المؤشرات البيئية"األول يشتغل حول : إحداث فريقين للعمل"،

 ىالتي يجب أخذها  بعين االعتبار وهي علمن اإلجراءات ، الذي يحتوي على قائمة 2013إعداد التقرير الوطني سنة

.شكل مقترحات وتوصيات

المرحلة األولى خالل  األنشطة المنجزة 
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غالف تقرير المغرب



:واجهت هده المرحلة عدة صعوبات نذكر منها 

 للمشروع،الجغرافي أي النطاق حدود المنطقة المعنية رسم

امها في ضعف وعدم دقة المؤشرات والبيانات بالنسبة للجماعات المحلية و انعد

بعض األحيان

 الجماعةتغطي الفترة المطلوبة لنفس ال التي يتم جمعها البيانات.

األولى للمشروععلى المرحلة مالحظات 
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2020-2016المرحلة الثانية 

األهداف

إنتاجأجلمن)الجودةوضمانالجودةمراقبةذلكفيبما)البياناتتدبيروجمع

البيئية؛المؤشرات

نظمةأاالعتباربعينآخذينالجهويالمعلوماتلنظامالتحتيةالبنيةتحسين

أفقفيراتالمؤشلتدبيرالوطنيةالقدرةتقويةطريقعنللبيئةاألوروبيةالوكالة

2020.

طنيةالواالستراتيجيةبمؤشراتبالمشروعالخاصةالمؤشراتومالءمةتكييف

؛(SNDD)المستدامةللتنمية
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محتوى المشروع

 ؛2020أفق وضع منهجية لحساب مؤشرات

 ة في الصلبالمنزلية الصناعية ومياه الصرف الصحي والنفايات للمقذوفات مؤشرات إعداد

؛والشرقيةالحسيمة -تطوان -طنجة الجهتين الساحليتين 

 ي الصحومياه الصرف المنزلية مؤشرات النفايات حول قاعدة بيانات ونظام معلومات إنشاء

؛والشرقيةالحسيمة -تطوان -الساحليتين طنجة الجهتين الصناعي في والتلوث 

 المؤشرات وتقييم حالة البيئة ؛تعزيز القدرات في مجال حساب

 ؛أنشطة المشروعتنفيذ عن تقدم األعمال في تقارير إعداد

 ام أواخر عفي المتوسطي التقرير الوطني عن أنشطة المشروع ، بهدف إعداد التقرير إعداد

2019.



5/

مراحل المرحلة الثانية

:لقد مر إنجاز المشروع في هذه المرحلة إلى حد الوقت الحاضر بالمراحل التالية

:عقد عدة اجتماعات للجنة الوطنية قصد

 األوروبية إعداد خطة العمل الوطنية وفقا للمبادئ التوجيهية المعمول بها في الوكالة

للبيئة

تحديد احتياجات المساعدة التقنية لتنفيذ خطة العمل.

 شطة ذات عمل البحر المتوسط لتمويل األنوخطة المغرب وبرنامج األمم المتحدة للبيئة بين االتفاق توقيع

2017نوفمبر 24وذلك بتاريخ المشروعتنفيذ تساعد على األولوية التي 

 ومدبول ،السامية للتخطيطالمندوبية "عقد اجتماع تنسيقي مع جميع األطرافMEDPOL أفق و

HORIZON 2020 2018يناير 4وذلك بتاريخ

 قيع وتوالخبراء الوطنيين الختيار اعداد األسس المرجعية إعطاء االنطالقة إلنجاز هذا المشروع وذلك عبر

العقود معهم لبدء تنفيذ المشروع

إعداد المنهجية التي سينجز بها هذا المشروع  .
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المغربيالساحلفإن،2015لسنةاإلداريالتقسيمحسب

:التاليتينالجهتينإلىينتميالمتوسطي

:الحسيمةتطوانطنجةجهة1.

(للجهةالرئيسيةالعمالة)أصيلة-طنجةعمالة•

أنجرة-فحصعمالة•

:المتوسطيةالعماالت

الفنيدق-المضيقعمالة•

تطوانعمالة•

شفشاونعمالة•

الحسيمةعمالة•

الجهة الشرقية  .2
(للجهةالرئيسيةالعمالة)أنكاد-وجدةعمالة•

:المتوسطيةالعماالت

الناضورعمالة•

الدرويشعمالة•

بركانعمالة•

الجغرافي لمنطقة المشروع الموقع اإلداري و  : الثانيةالمرحلة 



األحواض المائية للساحل المتوسطي بالمغرب

:جهة طنجة تطوان الحسيمة 

(2كلم2400: المساحة )حوض  طنجة

:تكون هذا الحوض مني

مياههاتصرفأهمية،األكثرأطلسية،ثانويةأحواض3•

عياشةوالحاشف،مهارهارأوديةطريقعن

حوضان متوسطان صغيران تصرف مياههما عن طريق•

أودية القصر الصغير و أليان

2كلم6910حوالي : المساحة )المتوسطية الساجليةاألحواض 

(مةنكور بالحسي-بتطوان إلى واد غيسالفنيدقمن حوض واد 

...مارتيل، الو، أمسا، سمير، غيس، نكور، : أهم األودية •

أثناء غالباً ما تكون معظم األنهار جافة ويكون التدفق فقط•
حافة الفيضانات باستثناء األودية التي تصرف مياهها ال
ابع الكلسية التي تستمر في الصيف باالعتماد على من

.المياه
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الجهة الشرقية
 .(2كلم 125 58:المساحة )

:تتكون من

( 2كلم55.500مساحته  )الحوض الرئيسي لملوية •

تصرف مياه الريف الشرقي واألطلس المتوسط في

الغرب وكذلك األطلس الكبير في الجنوب،

2.625مساحته )المتوسطي غرب ملوية الساحل حوض •

كرت، بودينار و أمكران،( : 2كلم

،يتميز ( كم600)نهر في المغرب وادي ملوية هو أطول •

في بتدفق دائم ، في حين أن معظم األنهار األخرى تكون جافة

.فيها في فترة الفيضانات فقطالغالب ويكون التدفق 



•R1 

النتائج المنتظرة

 لتخدم أغراضاً متعددة وتنقيحها ومالءمتها مع المؤشرات الوطنية 2020االتفاق على مجموعة مؤشرات أفق

صحيح ، مع المساهمة في تقييم االمتثال بشكل  H2020التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف قياس وضمان 

؛اتفاقية برشلونةلاللتزامات بموجب 

 تستند إليها مؤشرات المعلومات البيئية المتوسطية التي تبادل تنظيمH2020؛

 ؛سعأونطاق برنامج األمم المتحدة للبيئة والوكالة األوربية للبيئة على البنية التحتية للتقارير المقدمة من استخدام

 التقارير والتقييماات المساتندة إلاى مؤشارات إعدادH2020  للممارساات الجيادة فاي منطقاة االتحااد األوروبايوفًقاا .

كاملاة عان وسيتم استكمالها بتقارير مماثلة تم إعدادها لدول االتحااد األوروباي وغارب البلقاان للحصاول علاى صاورة

.عمليات إعداد التقارير المختلفةوتوافق منطقة البحر المتوسط بأكملها 



شكرا على انتباهكم


