
عدد 7096 - 2 ذو القعدة 1443 )2 يونيو 2022(الجريدة الرسمية ))وو  

يص2ص)عامة

 مرس2م)رقم)2.965).))صادر)في)26)من)ش2لل)و  2 )27)ماي)))2))
نصادق)بم2جبه)على)لملخطط)لا2طني)الساحل

رئيس الحكومة، 

بتنفيذه  بالساحل الصادر  81.12  املتعلق  القانون رقم   بناء على 
 1436 رمضان  من   29 بتاريخ   1.15.87 رقم  الشريف  الظهير 

)16 يوليو 2015(، ال سيما املواد 3و 10 و 11 منه ؛

1437 األول  ربيع   3 في  الصادر   2.15.769 رقم  املرسوم   وعلى 
)15 ديسمبر 2015( بشأن تأليف وعدد أعضاء واختصاصات وكيفيات 
الجهوية  واللجان  للساحل  املندمج  للتدبير  الوطنية  اللجنة  عمل 

وكيفيات إعداد املخطط الوطني والتصاميم الجهوية للساحل ؛

في  للساحل  املندمج  للتدبير  الوطنية  اللجنة  رأي  استطالع  وبعد 
اجتماعها  خالل  أبدته  الذي  للساحل  الوطني  املخطط  مشروع  شأن 

املنعقد بتاريخ 19 من جمادى اآلخرة 1441)14 فبراير 2020( ؛

1443 4 شوال  بتاريخ  املنعقد  الحكومة  في مجلس  املداولة   وبعد 
)5 ماي 2022(،

رسم ما يلي :

املادة األولى

يصادق على املخطط الوطني للساحل كما هو ملحق بهذا املرسوم.

املادة 2

 يروم املخطط الوطني للساحل الذي يستند، طبقا ملقتضيات املادة 3
العلمية  املعطيات  على   ،81.12 رقم  أعاله  إليه  املشار  القانون  من 
مندمج  تدبير  مقاربة  وعلى  املتوفرة  والبيئية  اقتصادية  والسوسيو 

للنظام البيئي الساحلي، تحقيق األهداف العامة التالية :

التشاور والتنسيق  للساحل من خالل تعزيز  • وضع حكامة جيدة 
املؤسساتي وكذا وضع آليات للتمويل ؛

• العمل على انسجام أدوات تخطيط وتهيئة املجاالت الترابية التي 
تحتوي على فضاءات الساحل، وكذا على برامج لالستثمار ؛

التدهور  من  ووقايتها  عليها  واملحافظة  الساحل  فضاءات  حماية   •
من خالل تدابير خاصة تالئم اإلشكاليات املطروحة ؛

• تثمين التراث الساحلي مع األخذ بعين االعتبار التوازنات الواجب 
احترامها بغرض املحافظة عليه ؛

• تحسين املعرفة من أجل ضمان تدبير مندمج للساحل، ال سيما 
من خالل تشجيع البحث واالبتكار ؛

• تقوية القدرات وتعبئة جميع الفاعلين السوسيو اقتصاديين من 
أجل حماية الساحل وتثمينه.

املادة 3

ألجل تقييم التدابير املتخذة لتحقيق األهداف املبينة أعاله، يمكن 
على الخصوص اعتماد املؤشرات التالية :

ذلك  في  بما  والتدبير،  والتهيئة  التخطيط  أدوات  إعداد  مدى   •
وتناسقها  تناغمها  وتقييم  الساحل  املتعلقة بفضاءات  القطاعية 

املؤسساتي ؛ 

الساحلية  البيئية  األنظمة  حماية  تدابير  وطبيعة  محتوى   •
واملحافظة عليها ؛

البرامج  للساحل، وكذا  املندمجة  التنمية  إنجاز مشاريع  • مستوى 
واالستثمارات املرتبطة به طبقا ألهداف املخطط ؛

وتقييم  مصدرها  كان  مهما  الساحل،  فضاءات  تلوث  مستوى   •
تدابير الوقاية ؛

• مساحة الساحل )الجزء البري والجزء البحري( املشمول بمشاريع 
امليزانية  وحجم  التأهيل  وإعادة  واملحافظة  الوقاية  وبرامج 

املخصصة لذلك ؛

الشركاء  وإدماج  التحسيس  وبرامج  مشاريع  وأهمية  محتوى   •
السوسيو اقتصاديين واملجتمع املدني ؛

• نسبة إنجاز التصاميم الجهوية للساحل ؛

حماية  في  اقتصاديين  السوسيو  الفاعلين  مشاركة  مستوى   •
الساحل.

املادة 4

به  ويعمل  سنوات،   )10( عشر  ملدة  للساحل  الوطني  املخطط  يعد 
ابتداء من تاريخ نشر هذا املرسوم بالجريدة الرسمية. ويمكن مراجعته 

طبقا ألحكام املادة 10 من القانون السالف الذكر رقم 81.12.

املادة 5

إلى  الرسمية،  بالجريدة  ينشر  الذي  املرسوم،  هذا  تنفيذ  يسند 
وزيرة االنتقال الطاقي والتنمية املستدامة.

وحرر بالرباط في 16 من شوال 1443 )17 ماي 2022(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

وزيرة االنتقال الطاقي والتنمية املستدامة،

اإلمضاء : ليلى بنعلي.

*
*  *



و)ووالجريدة الرسمية عدد 7096 -)2 ذو القعدة 1443 )2 يونيو 2022(  

 ملحق

 باملرس2م)رقم)2.965).))لاصادر)في)26)من)ش2لل)و  2

)27)ماي)))2)) لملصادق)بم2جبه)على)لملخطط)لا2طني)الساحل

لملخطط)لا2طني)الساحل

أعال):)لألسس

يهدف املخطط الوطني للتدبير املندمج للساحل املسمى ب »املخطط 

 81.12 رقم  القانون  من   3 املادة  في  عليه  املنصوص  للساحل«  الوطني 

املتعلق بالساحل إلى ما يلي :

1 - تحديد التوجهات واألهداف العامة املراد بلوغها في مجال حماية 

الساحل واستصالحه واملحافظة عليه، وذلك في إطار السياسة الوطنية 

إلعداد التراب واعتبارا ألهداف التنمية االقتصادية واالجتماعية ؛

2 - إدماج بعد حماية الساحل في السياسات القطاعية ؛

3 - تحديد املؤشرات الواجب مراعاتها لضمان التناسق بين برامج 

مشاريع  بين  االنسجام  بتحقيق  الكفيلة  الوسائل  وتحديد  االستثمار 

التنمية املزمع إنجازها في الساحل ؛

4 - التنصيص على التدابير الواجب اتخاذها لوقاية الساحل من 

التلوث ومحاربته والتقليص منه ؛ 

5 - ضمان االنسجام والتكامل بين التصاميم الجهوية للساحل. 

لملستذلمة) التنم ة) قاطر ) (: بااساحل) للخاصة) لارؤية) (: ثاي ا)

علالزدهار

التنمية  بين  التوازن  ضمان  إلى  للساحل  الوطني  املخطط  يهدف 

ومندمجة  شاملة  تنموية  مقاربة  تبني  خالل  من  الساحل،  وحماية 

االعتبار  بعين  يأخذ  واملوارد،  للفضاءات  متناسق  تدبير  ونموذج 

الجوانب البيئية واملؤسساتية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية، 

ويسمح بضمان استدامة وظائف الساحل املتعددة وتحسين مقاومته 

الطبيعية  واملخاطر  املناخية  التقلبات  ملواجهة  التكيف  على  وقدراته 

والبشرية.

ثااثا):)محاعر)لملخطط)لا2طني)الساحل)عأهذلفه)لالسترلت ج ة

هدفا  و20  محاور  ستة  على  للساحل  الوطني  املخطط  يرتكز 

استراتيجيا :

لملح2ر)لالسترلت جي)لألعل):)إرساء)حكامة)الساحل

إلى  للساحل  الوطني  للمخطط  األول  االستراتيجي  املحور  يهدف 

املتخذة  التدابير  فعالية  بضمان  تسمح  للساحل  جيدة  حكامة  إرساء 

لتنميته مع العمل على وقاية أنظمته البيئية والحفاظ عليها.

وتتفرع عن هذا املحور خمسة أهداف استراتيجية :

املؤسساتي  والتنسيق  التشاور  وضع   :  1 االستراتيجي  الهدف   •

السياسات  التقائية  وتشجيع  القرار  اتخاذ  مسلسل  صلب  في 

القطاعية املرتبطة بالساحل ؛

لتحقيق  املتخذة  التدابير  وتفعيل  تعزيز   :  2 االستراتيجي  الهدف   •

التدبير املندمج للساحل ؛

األزرق  االقتصاد  لتمويل  آليات  وضع   :  3 االستراتيجي  الهدف   •

واألخضر على مستوى الساحل ؛

: تعزيز التعاون اإلقليمي والدولي من أجل   4 • الهدف االستراتيجي 

تدبير أفضل للساحل ؛

التدبير  حول  التشاركي  املسلسل  تعزيز   :  5 االستراتيجي  الهدف   •

املندمج للساحل.

لاترلبي) التخط ط) أدعلت) بل2ر ) (: لاثاني) لالسترلت جي) لملح2ر)

تتما�شى)علاس اسات)لا2طن ة)إلعذلد)لاترلب)عمع)أهذلف)عت2جهات)

لملخطط)لا2طني)الساحل

مبادئ  مع  الترابي  التخطيط  أدوات  تنسيق  إلى  املحور  هذا  يهدف 

التدبير املندمج للمناطق الساحلية. وتحقيقا لهذه الغاية، يتعين األخذ 

بعين االعتبار التقلبات املناخية واملخاطر األخرى الطبيعية والبشرية 

في مشاريع إعداد التراب والجوانب الهشة الخاصة باملناطق الساحلية 

في تصاميم التهيئة الترابية وفي وثائق التعمير. 

وتتفرع عن هذا املحور ثالثة أهداف استراتيجية :

والحماية  املحافظة  متطلبات  إدماج   :  1 االستراتيجي  الهدف   •

والتثمين في املخططات الترابية وفي برامج االستثمار على مستوى 

الساحل ؛ 

• الهدف االستراتيجي 2 : العمل على انسجام آليات تهيئة املجال مع 

متطلبات التدبير املندمج للساحل ؛

• الهدف االستراتيجي 3 : ضمان االنسجام بين برامج االستثمار على 

مستوى الساحل مع تحديد املؤشرات املناسبة لهذا االنسجام.
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لملح2ر)لالسترلت جي)لاثااث):)حمانة)ععقانة)لانظام)لاب ئي)لاساحلي)

من)لاتذه2ر)

الساحلية،  الفضاءات  استعمال  عقلنة  إلى  املحور  هذا  يهدف 

وذلك بالتخفيف من التأثيرات السلبية املحتملة واملتراكمة لألنشطة 

االجتماعية واالقتصادية، مع األخذ بعين االعتبار القدرة االستيعابية 

والفيزيوكيميائية  الفيزيائية  التغييرات  وتفادي  الفضاءات  لهذه 

تداركها. ولهذا  التي ال يمكن  الساحلية  البيئية  والبيولوجية لألنظمة 

الغرض، يجب اتخاذ تدابير ألجل تقليص كل أشكال التلوث واختالل 

وحماية  املياه  جودة  وتحسين  التعرية  وظواهر  الرسوبية  التوازنات 

املوارد  على  املحافظة  وكذا  ومآويها،  والحيوانات  النباتات  أنواع 

البحرية. 

وتتفرع عن هذا املحور ثالثة أهداف استراتيجية :

واملتراكمة  السلبية  التأثيرات  من  الوقاية   :  1 االستراتيجي  الهدف   •

املترتبة عن األنشطة السوسيو اقتصادية والتخفيف منها ؛

البحرية واملناطق  البيئية  : حماية األنظمة   2 الهدف االستراتيجي   •

الساحلية بصفة مستدامة ؛ 

مواجهة  قصد  الساحل  مقاومة  تعزيز   :  3 االستراتيجي  الهدف   •

التغيرات املناخية.

لملح2ر)لالسترلت جي)لارلبع):)ضمان)تثمين)أفضل)الساحل

تحقيق  للساحل  الوطني  للمخطط  االستراتيجي  املحور  يروم هذا 

إمكانياته  تثمين  خالل  من  للساحل  اقتصادية   - السوسيو  التنمية 

كما  والثقافية.  اإليكولوجية  مؤهالته  على  الحفاظ  مع  االقتصادية 

التماسك  تقوية  مع  واألخضر  األزرق  االقتصاد  تشجيع  إلى  يهدف 

االجتماعي.

وتتفرع عن هذا املحور أربعة أهداف استراتيجية :

• الهدف االستراتيجي 1 : تثمين التراث الثقافي بغرض املحافظة عليه 

للتنمية  رافعة  باعتبارهما  واألخضر،  األزرق  االقتصاد  وتشجيع 

املستدامة للساحل ؛

بعين  أخذا  الساحلية  املناطق  إنعاش   :  2 االستراتيجي  الهدف   •

االعتبار متطلبات التنمية املستدامة ؛ 

• الهدف االستراتيجي 3 : جعل الساحل فضاء مشتركا ومحميا ؛

لدعم  الجديدة  البحرية  املهن  إنعاش   :  4 االستراتيجي  الهدف   •

االقتصاد األزرق واألخضر.

ت2ج ه) قصذ) لملورفة) تط2ير) (: للخامس) لالسترلت جي) لملح2ر)

لتخاد)لا رلر)يح2)تنم ة)مستذلمة)الساحل

يركز هذا املحور االستراتيجي على أهمية تقاسم املعطيات املتعلقة 

بالساحل، باعتبارها رافعة مهمة لتعزيز انخراط وإشراك املواطنين 

واملنتخبين في السياسات البيئية.

التنمية  البحث-  وتنسيق  إنعاش  كذلك،  املحور،  هذا  ويروم 

واالبتكار من أجل تنمية مستدامة للساحل.

ويتفرع عن هذا املحور هدفان استراتيجيان :

تنمية  أجل  واالبتكار من  البحث  : تشجيع   1 االستراتيجي  الهدف   •

مستدامة للساحل ؛

• الهدف االستراتيجي 2 : تعاضد أنظمة الرصد والحراسة واملراقبة 

املتعلقة بالساحل.

لافاعلين) قذرلت) عت 2ية) توبئة) (: لاسادس) لالسترلت جي) لملح2ر)

إليجاح)حمانة)لاساحل)عتثم نه

حماية  عملية  في  الفاعلين  جميع  إشراك  إلى  املحور  هذا  يهدف 

وتثمين الساحل.

وتتفرع عنه ثالثة أهداف استراتيجية :

• الهدف االستراتيجي 1 : تقوية قدرات جميع الفاعلين املعنيين من 

أجل القيام بأدوارهم في مجال حماية الساحل وتثمينه ؛

في  كشريك  املدني،  املجتمع  دور  تعزيز   :  2 االستراتيجي  الهدف   •

التنمية لحماية الساحل وتثمينه ؛

• الهدف االستراتيجي 3 : تحسيس وإخبار املواطنين بالقيم البيئية 

والثقافية للساحل وبمتطلبات املحافظة عليه.

رلبوا):)تذلبير)تفو ل)لملخطط)لا2طني)الساحل

ومكافحته  الساحل  تلوث  من  للوقاية  بها  املو�ضى  التدابير  تتعلق 

والتخفيف منه، مع ضمان االنسجام والتكامل بين التصاميم الجهوية 

للساحل، بما يلي : 

1 - تقليص تلوث الساحل ومكافحة اختالل أنظمته البيئية ؛

2 - تقوية نظام التدخل في حالة حادث تلوث بحري طارئ ؛ 

3 - انسجام تدابير الرصد والحراسة واملراقبة وتعزيزها ؛

4 - تعاضد وتقوية مراقبة تلوث الساحل ؛

املحافظة  في مجال  والتربية  التحسيس  برامج  تعزيز وتنسيق   -  5
على الساحل ؛
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 : التالية  باملجاالت  تتعلق  بيانات  وقاعدة  معلوماتي  نظام  وضع   -  6

البيانات  وكذا  واملحيطات  والهيدروغرافيا،  الجوية،  واألرصاد  املناخ، 

والجيولوجية  والجيومرفولوجية  والبيولوجية  والكيميائية  الفيزيائية 

والجيوكيميائية والبيئية والسوسيو-اقتصادية ؛

7 - إعادة تأهيل املناطق املتدهورة.

خامسا):)مؤشرلت)اضمان)تتبع)تنف ذ)لملخطط)لا2طني)الساحل)

عتناسق)برلمج)لالستثمار

يمكن اعتماد املؤشرات التالية من أجل تقييم التدابير املتخذة :

•)مؤشرلت)للحكامة):

وطبيعتها  الساحل  بحماية  املتعلقة  القانونية  النصوص  عدد   -  1

ومحتواها ؛

مستدام  لتدبير  القطاعات  بين  مشتركة  تنسيق  آليات  عمل   -  2

للساحل ؛

الجريدة  في  نشرها  تم  التي  للساحل  الجهوية  التصاميم  عدد   -  3

الرسمية ؛

4 - عدد خرائط أدوات التهيئة والتخطيط الترابي املعدة واملصادق 

عليها والتي تتطابق مع مبادئ التدبير املندمج للمناطق الساحلية ؛

5 - مساحة مناطق الساحل املشمولة بالنظم املعلوماتية الجغرافية ؛

6 - مساحة املناطق الساحلية التي تتم تهيئتها وتدبيرها اعتماد على 

مقاربة األنظمة البيئية ؛

القانون ألحكام  خرقا  معاينتها  تمت  التي  املخالفات  عدد   -  7 

ذات  األخرى  التشريعية  والنصوص  بالساحل  املتعلق   81.12 رقم 

الصلة بالساحل ونوعها ومحتواها ؛

8 - وضع نظام تعاضدي لرصد وحراسة ومراقبة الساحل.

•)مؤشرلت)ب ئ ة):

9 - عدد ومساحات مناطق الساحل املشمولة باملناطق املحمية ؛

10 - التدابير املتخذة في إطار التصاميم الجهوية للساحل وفي حالة 

عدم وجود هذه التصاميم، تدابير حماية األنظمة البيئية واملحافظة 

الهشة واستصالح  عليها واملحافظة على املجاالت الطبيعية واملناطق 

الساحل، خاصة الشواطئ والكثبان الرملية ؛

التدبير  مخططات  أو  البيئية  واملراقبة  التتبع  برامج  عدد   -  11

البيئي واالجتماعي للمشاريع والبرامج املنجزة ؛

12 - اآلثار البيئية واالقتصادية املترتبة عن تلوث الساحل ؛

13 - عدد ومساحة املناطق التي تم استصالحها ؛

14 - عدد ومساحة ومحتوى مكونات املناطق الهشة واملناطق التي 

تشكل خطرا.

•)مؤشرلت)لقتصادنة):

األزرق االقتصاد  إطار  في  املنجزة  املشاريع  ومحتوى  نوع   -  15 

و األخضر ؛

16 - عدد املخططات أو البرامج القطاعية أو هما معا التي خصصت 

ميزانية لحماية الساحل وتثمينه ؛ 

17 - عدد ومحتوى وآثار برامج السياحة املستدامة املنجزة ؛

الساحل  على  املنجزة  املائية  األحياء  تربية  مشاريع  عدد   -  18

وأماكن إقامتها ؛

اإليكولوجية  السياحة  إطار  في  املنجزة  املشاريع  ونوع  عدد   -  19

والسياحة الطبيعية ؛

20 - الغالف املالي املخصص للبحث العلمي املتعلق بالساحل ؛

ومعرفة  لحماية  املنجزة  واالبتكار  البحث  مشاريع  عدد   -  21

الساحل وتنميته.

•)مؤشرلت)لجتماع ة):

املهن  ذلك  في  بما  والخضراء،  الزرقاء  الشغل  مناصب  عدد   -  22

الجديدة املحدثة على مستوى الساحل ؛

)املنتخبون  الترابيين  الفاعلين  قدرات  تقوية  ورشات  عدد   -  23

واملنظمات غير الحكومة والقطاع الخاص( املنظمة على صعيد الجهات 

الساحلية التسع ؛ 

24 - عدد املنتديات التي تضم املنظمات غير الحكومية الفاعلة على 

صعيد الجهات الساحلية ؛

بحماية  املتعلقة  والتحسيسية  اإلعالمية  الحمالت  عدد   -  25

الساحل واملحافظة عليه.


