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I.1.مقدمة
I.2.برنامج المتوسط   لمرفق البیئة العالمیة والمخطط الجھوي لجھة طنجة تطوان الحسیمة

االجتماعیةالتحوالتجانبإلىوتغّیره،المناخلتقلبالوخیمةبالعواقبخاص  بشكلالمتوسطاألبیضالبحرمنطقةتتأّثر
منالساحلیةالمناطقفيأعلىتعّرضیغذیھاالتيالمتزایدةالحیویةالجغرافیةالھشاشةإلىباإلضافةالقائمةواالقتصادیة

المنطقة. ونتیجة لذلك، تتعّرض مجتمعات البحر األبیض المتوسط   ومناطقھ الساحلیة لتھدید یتنامى یوماً بعد یوم.

ع التفاقیةالساحلیةللمناطقالمتكاملةاإلدارةبروتوكولمعتتماشىللتكّیفتدابیراتخاذعلىالمختصةالسلطاتوُتشجَّ
علىالسیاقھذافيللبیئةالمتحدةاألمم  لبرنامجالمتوسطبالبحرالخاصةالعملخطةتعملالوطنیة.وسیاساتھابرشلونة
المنقحةالمتوسطیةاالستراتیجیةمعوبالتآزراإلقلیمي.التنسیقتعزیزبھدفالمناختغیرمعللتكّیفإقلیميإطارتطویر
األبیضالبحرفيالمستویاتجمیععلىالقراروصّناعالمصلحةأصحاباإلقلیمياإلطارھذاسیساعدالمستدامة،للتنمیة

ھناكالمناخ.تغّیرتأثیراتأمامالساحلیةواالقتصادیةواالجتماعیةالطبیعیةالنظممرونةلزیادةإجراءاتاتخاذ  علىالمتوسط
معالمناختغّیرتفاعلولفھمالمناخبتقلّبالمرتبطةوالمخاطرالساحلیةالھشاشةلتقییمقویةعلمیةأسالیبإلىحاجةأیضاً

النظم االجتماعیة واالقتصادیة والبیئیة.

خطةتطویرلدعمالتشاركیةClimagineمنھجیةالراھنالوقتفيالزرقاءاإلقلیمیة التابع للخطةاألنشطةمركزوینجز
ذاتالتدابیرلبرنامجالتابعاإلقلیمیةاألنشطةمركزبقیادةالمغربیةبالمملكةالحسیمةتطوانطنجةجھةفيجھویةساحلیة

تطوانطنجةبجھةللبیئةالجھویةوالمدیریةالجھةوالیةالمستدامة،التنمیةقطاعالمختصة:المغربیةوالسلطاتاألولویة
تصاعدیة.مقاربةباستخداموالوطنيالمحليالمستویینعلىالساحلیةاإلدارةخططتطویرفيClimagineتساھمالحسیمة.

المناختغّیرمعوالتكّیفالساحلیةللمناطقالمتكاملةاإلدارةمجالفيللدروسمصدراًالطریقةھذهتكونأنیمكنكما
الساحلي في البحر األبیض المتوسط.

الذي،)2024-2020(البیئياألمنتعزیزالعالمیة:البیئةلمرفقالمتوسطلبرنامجاألوسعالسیاقفيجزءالجھدھذایندرج
المتوسطبرنامجمن2.1الفرعيالمشروعویرّكزللبیئة.المتحدةاألمم  لبرنامجالمتوسطبالبحرالخاصةالعملخطةتنفذه

الموائل".وحمایةالمناخ،تغّیرتحملعلىوالقدرةالمیاه،أمنالساحلیة:المتوسطیةالمناطق"مسألةعلىالعالمیةالبیئة  لمرفق
العالمیةالشراكةوالزرقاءاإلقلیمیة التابع للخطةاألنشطةومركزاألولویةذاتالتدابیرلبرنامجالتابعاإلقلیمیةاألنشطةمركز
وینص.2.1الفرعيالمشروعشركاءھمالیونسكو-الدوليالھیدرولوجيالبرنامجوالمتوسطاألبیضالبحرمنطقة-للمیاه

لبرنامجالتابعاإلقلیمیةاألنشطةمركزقبلمنساحلیةإدارةخطتيوضععلىأخرى،أموربینمنالفرعي،المشروعھذا
معبالتوازيالمغرب،فيالحسیمةتطوانطنجةلجھةجھویةساحلیةخطةتطویرمرافقةخاللمناألولویة،ذاتالتدابیر

خطة خلیج كوتور في الجبل األسود.

فيیساھمأنللمشروعیمكنبحیثجنسانیاًمنظوراًویوّفراالجتماعي،النوعإلىكبیرةأھمیةالمتوسطبرنامجویولي
أصحابمشاركةحفزإلىحاجةبالفعلفھناكالمتوسط.لبرنامجالتابعةالجنسانيالبعدإلدماجاالقلیمیةاالستراتیجیة

إلى"تستندمتكاملةإدارةسیاسةصیاغةتغذیةقصدالتكّیفلحلولواالقتصادیةواالجتماعیةالجنسانیةالجوانبفيالمصلحة
معالتكّیفمجالفيقیادةخلقإلىنھدفلذاالمنطقة.فيالبیئیةوالمواردالمناخمخاطرمراعاةمعالجنسانیة"،المعطیات

للمنظورالمراعیةوالمقارباتاألدواتلتطبیقضروريأمروھومالئمة،بیئةتعزیزوإلىالجنسانيالمنظورتراعيالمناخ
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الجنساني بعد مرحلة تصمیم عملیة التخطیط للتكّیف.

I.3.بیانات عامة عن جھة طنجة تطوان الحسیمة

فينسمة206قدرھاسكانیةبكثافةأبنسمة،ملیون3.5وتأويمربعكم17262الحسیمةتطوانطنجةجھةمساحةتبلغ
شماالًویحّدھاللمملكة،الغربيالشمالأقصىفيالجھةوتقعللبالد.اإلجمالیةالمساحةمن%2.43تمّثلومساحةمربعكم

القنیطرة،سالالرباطجھةالغربيالجنوبومناألطلسي،المحیطوغرباًالمتوسط،األبیضوالبحرطارقجبلمضیق
مھماًاقتصادیاًمركزاًتمّثلالحسیمةتطوانطنجةجھةأّنإلىاإلشارةوتجدرالشرقیة.الجھةوشرقاًمكناسفاسجھةوجنوباً

الجھةھذهوُتعتبركبیرة.بدرجةحضریةمنطقةأیضاًوھيإفریقیا:فينشاطاًالحاویاتموانئأكثرأحدتأويحیثللمغرب،
طنجةعمالتان،بالمنطقةویوجدالشرقي.ساحلھاعلىالواقعتطوانإقلیمسیماالالمناخي،التغیرلتأثیراتللغایةحساسة
عمالةھيالجھةوعاصمةوتطوان.وزانوالعرائشأنجرةوالفحصوشفشاونالحسیمةأقالیم:وستةالفنیدق،ومضیقأصیلة
).1(الصورةأصیلةطنجة

المغربیةالمملكةالحسیمة،تطوانطنجةجھة:1الصورة
)2020بالشمال،المغربلمقاوالتالعام(االتحادالحسیمةتطوانطنجةلجھةواالجتماعیةاالقتصادیةالمونوغرافیاالمصدر:
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I.4.نبذة مناخیة لجھة طنجة تطوان الحسیمة

بوجودوتتمّیزبحریتینجبھتینعلىوتطّلالمغربشمالأقصىفيبحرینتقاطععندالحسیمةتطوانطنجةجھةتقع
ھذهوتّتسمھامة.محلیةمناخاتمنطقةالجھةمنالحیويالجغرافيالسیاقھذایجعلاالرتفاع.ومتوسطةكبیرةتضاریس

إذناحیة،منوالمحیط،العرضوخطاالرتفاععناصر:لثالثةنتیجةوھوكبیر،تجانس  بعدمالمتوسطيالمناخمنالنوعیة
للریاحالمعرضةالمنحدراتتساھمأخرى،ناحیةومناآلصور؛مرتفعبھیمنةالمتأثرةالتساقطات،توزیعاالرتفاعاتتحّدد

الجنوبأوالشرقتواجھالتيالقممتشّكلحینفيالعالیة،القممفيھامةمطریةتساقطاتفيالغربیةالجنوبیةأوالغربیة
شبھالمنطقةفيرطبة.شبھأورطبةكمنطقةبالكاملیصّنفالساحلأّنغیرمم/سنة).400(قاحلةشبھمناطقالشرقي
وأكثرجافةأشھرخمسةمنأقّلمعمتوسط،متوسطيبمناخمتر500عنیقلارتفاععلىالواقعةالمناطقتتمّیزالرطبة،

منأكثراالنحدارشدیدةأوالصعبةالجیومورفولوجیامناطقتغطيالساحلیة،السھولجانبإلىاألمطار.منمم700من
الجھة.أراضيمن80%

I.5.المسائل والتحدیات البیئیة

المشكالتوھذهالحیاة.وبیئاتوالبحریةالبریةالطبیعیةوالمواردالبیئةبتدھورتتعلقمشاكلمنباألساسالمنطقةتعاني
متنّوعة: تدھور األراضي، وتلوث النظم اإلیكولوجیة والمیاه الجوفیة ومیاه البحر، وإزالة الغابات في البیئات الطبیعیة، الخ.

وعدمالتوازنعدمفيتسھمالتيالعواملأحدالسكاني،النموجانبإلىاألخیرة،العقودفيالجھة،فيالحضريالنموومّثل
العشوائیة.واألحیاءالفقیرةاألحیاءوانتشاروالفوضویةالھشةالمساكنوتطویرالمساكن،علىوالطلبالعرضبینالتوافق

األخرى،البیئیةوالمكوناتالشربمیاهجودةمراقبةعلىالترابیةوالجماعاتالبلدیاتقدرةعلىالسریعالسكانيالنمووأّثر
وعلى توفیر خدمات صرف صحي مالئمة في المراكز الناشئة والمجتمعات الریفیة، وعلى الحفاظ على الصحة البیئیة.

تسببھاالتياألضراروكذلكالعمرانيالتوسعفاقمھالضغوطتتعرضفھيوالطبیعیة،الزراعیةوالمناطقالتربةیخصفیما
الساحليالشریطوضعیةالعملیاتھذهوتغّیرالساحلیة.للكثبانالقانونيغیرواالستغاللتأھیلإعادةدونالمھجورةالمحاجر

الرئیسیةاألسبابوتتمّثلالبحریة.الواجھةعلىالجامحالحضريالتوسعإلىباإلضافةالسواحلتآكلأسبابأحدتكونورّبما
الوعرة،التضاریسوفيالریاح،تعریةوفيكبیر،بشكلاألراضيتعريأمطارھطولفيالمنطقةھذهفيالتربةلتدھور

فیماالمكثف.الريبسببالتملّحوفيالحضري،التوسعزیادةوفيالمفرط،الرعيوفيالمكثفة،الزراعةإلىالتحولوفي
22ًالمنطقةفيیوجدالبیولوجي،والتنوعالطبیعیةبالمناطقیتعلق كاملعلىتنتشروبیئیةبیولوجیةأھمیةذاتموقعا

).2(الصورةالرطبةواألراضيوالقاریةوالساحلیةالبحریةالمناطقوتدمجالجھةأراضي
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أجیرجمعیة(المصدر:الحسیمةتطوانطنجةجھةفيالساریةاألخرىواإلدارةالصونوتدابیرالحالیةالمحمیةالبحریةالمناطقتوزیع:2الصورة
)2022للموارد،المندمجللتدبیر

العملورشةسیر.2
الترحیبكلمات.2.1

المبادرةھذهأّنعلىوشّددالعملورشةالحسیمة،تطوانطنجةبجھةللبیئةالجھويالمدیرخیدور،الحسینالسیدافتتح
للبیئةالجھویةوالمدیریةالمغرباستعدادعلىالتأكیدمعالحسیمة،تطوانطنجةلجھةالجھویةالساحلیةالخطةتحقیقستدعم

والدراساتالرصد(مدیریةملیكيسلیمانمواليالسیدرّحبكماالبرنامج.ھذانجاحفيلإلسھامالمبادرةھذهلدعم
الساحلیةالخطةتحقیقفيواسعنطاقعلىللتعاونالمجلسدعموكّرربالمشاركین،بالرباط)التنمیةقطاعفيوالتخطیط

لبرنامجالتابعاإلقلیمیةاألنشطةمركزفيالبرنامجمسؤولایفتشیفیتش،أنتيوقّدمالحسیمة.تطوانطنجةجھةفيالجھویة
التياألولویة)ذاتاألعماللبرنامجاإلقلیمیةاألنشطةمركز(مدیرةسكاریتشیشزیلیكاالسیدةاعتذاراألولویةذاتالتدابیر

مشروعتنفیذاألولویةذاتالتدابیرلبرنامجالتابعاإلقلیمیةاألنشطةمركزنیةعلىوشّددلألسف.الحضورمنتتمكنلم
لمركزالمشتركةالبرامجمختلفبینالتآزرأوجھخاللمنالحسیمةتطوانطنجةجھةفيالجھویةالساحلیةالخطةانجاز

اإلدارةخططومختلفالزرقاءاإلقلیمیة التابع للخطةاألنشطةومركزاألولویةذاتالتدابیرلبرنامجالتابعاإلقلیمیةاألنشطة
الحسیمة،تطوانطنجةجھةمجلسودعمالحسیمةتطوانطنجةبجھةللبیئةالجھویةالمدیریةمغاربة:شركاءبقیادةالقائمة،

.1فضالً عن جمیع المؤسسات الوطنیة والجھویة واإلقلیمیة األخرى

الخبراء عروض.2.2
بتغیرالمعنیةالدولیةالحكومیةللھیئةالثانيالعاملللفریقسابقرئیسونائبمستقلمستشارعاللي،القادرعبدالسیدقّدم

المغرب.فيالتخفیفومشاریعالحرارياالحتباسغازاتانبعاثمعدالتعنعامةمعلومات،الرابعالتقییمتقریرالمناخ،
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تنمیةتعزیزإلىالحاجةوكذلكالبیانات،قواعدوتثمینالمحیطاتعلممثلمعینةمجاالتفيالدرایةنقصعلىوشّدد
االقتصاد الدائري للحّد من البصمة الكربونیة لجھة طنجة تطوان الحسیمة.

جامعةفيواألستاذةاألولویةذاتاألعماللبرنامجالتابعاإلقلیمیةاألنشطةمركزفيالخبیرةالسنوسي،مریمالسیدةواستھلت
جماعة146الجھةوتشملالحالي.ووضعھالحسیمةتطوانطنجةجھةساحلسیاقبوصفمداخلتھابالرباط،الخامسمحمد

3ورامسار،مواقع3ووبیئیة،بیولوجیةأھمیةذاتساحلیةمواقع9بھالحسیمةتطوانطنجةجھةوساحلترابیة،
المحیطومحمیةللحسیمة)الوطني(المنتزهبحريجزءعلىیحتويالذيالوحیدالوطنيالمنتزهذلكفيبما-منتزھات
تطوانطنجةجھةفيالجھویةالساحلیةالخطةأّنالمتدخلةوأوضحتالمتوسط.األبیضالبحرفيللقاراتالعابرةالحیوي
جمیعبینالمشاوراتوتوسیعالساحلیةالحوكمةلتحسین"المتقدمة"الجھویةالھیكلةفرصةاآلنتنتھزأنیجبالحسیمة

الجھات الفاعلة من أجل إدارة مستعرضة ال قطاعیة.
لالستراتیجیاتاإلقلیمیةللصیاغةجدیداًزخماًاإلقلیميللتخطیطتوّفرأنیمكنالجھویةالساحلیةالخطةأّنإلىوخلصت

على المدى المتوسط   والطویل.والسیاسات العامة في مجال التنمیة المستدامة للساحل

الساحلیةالخطةعلىبالفائدةتعودتآزرأوجھسیخلقالذيالعالمیةالبیئة  لمرفقالمتوسطبرنامجایفتشیفیتشأنتيالسیدقّدمثّم
الساحلیةالجھاتفيالمناخمعالتكّیفعلىوالقدرةاالستدامةتعزیزخاللمنالحسیمةتطوانطنجةجھةفيالجھویة
للخططمكّملةستكونالحسیمةتطوانطنجةجھةفيالجھویةالساحلیةالخطةأّنوبّینالمتوسط.األبیضالبحرلمنطقة

معالتكّیفعلىوالقدرةللساحلالمستدامةالتنمیةفيالرئیسيھدفھایتمثلوالتياألخرى،والوطنیةاإلقلیمیةاإلستراتیجیة
الخطةإلدماجودقیقةواضحةأھدافتحدیدإلىالمصلحةأصحابدعاكماالرئیسیة.الفاعلةالجھاتمشاركةخاللمنالمناخ

العلمیة،والخبرةالقانونیة،والصكوكالمؤسسات،الحوكمة:نظامفيالحسیمةتطوانطنجةجھةفيالجھویةالساحلیة
تطوانطنجةجھةفيالساحلیةالمتكاملة للمناطقلإلدارةالجھویةاللجنةمعبالتعاونالمشاركة،وعملیةوالمعلومات/التعلیم

الحسیمة.

بجھةللبیئةالجھویة(المدیریةالمستدامةوالتنمیةللبیئةالجھويبالمرصددائرةرئیسالعمراني،محمدالسیدقّدموأخیراً،
غازاتانبعاثاتتملكالتيالبلدانمنالمغربُیعّدالحسیمة.تطوانطنجةبجھةالجھویةالمناخخطةالحسیمة)،تطوانطنجة
یملكوھوالمناخ.تغّیرتحدیاتلمواجھةالدوليالصعیدعلىبقوةوینخرطالمناخ،لتغّیرعرضةولكّنھمنخفضة،دفیئة

مستوىفيسیماالالحسیمة،تطوانطنجةجھةفيالجھویةالساحلیةالخطةتطویرفيمفیدةستكونتنفیذأدواتبالتالي
(تخطیطالحسیمةتطوانطنجةلجھةاإلقلیمیةالمناخخطةنجدبینھامنالمناخ.تغیرمواجھةفيوالصمودالتخفیفمؤشرات

التكّیفوخطةوالقطاعي)،اإلقلیميالمستویینعلىالدفیئةالغازاتانبعاثاتاتجاھاتوتحلیلوالتخفیفالتكیفتدابیروتنفیذ
إجماليمن%30ھذهالعملخطةفيالمزمعةالدفیئةالغازاتتخفیضاتوتمّثلاإلقلیمیة.المناخوخطةاألولویةذات

التالیة:األھدافخاللمنسیماوال،2030و2021بینالدفیئةالغازاتانبعاثاتفيالتخفیضات

1الخاصالھدف 2الخاصالھدف 3الخاصالھدف 4الخاصالھدف
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المواردعلىالحفاظتعزیز
فيالمحمیةوالمناطقالطبیعیة

الجھة

للمخاطرالضعفجوانبتقییم
المناخیة ومنعھا والتقلیل منھا

االجتماعیةاألنشطةتكّیفمرافقة
تغّیرمعالرئیسیةواالقتصادیة

المناخ

بتنمیةللنھوضالمواءمةضمان
قادرة على تحمل تغّیر المناخ

المائیةالمواردعلىالحفاظ
واستشراف تضارب االستخدام

والبیئاتالبیولوجيالتنوعصون
البیئيالنظامخدماتعلىللحفاظ
المقدمة

الجھةفيالمحمیةالمواقعتثمین
وتنشیطھا

الصحةقطاعھشاشةمنالحد
إزاء تغّیر المناخ

والصمودالمجتمعيالتكّیفدعم
والمساواة بین الجنسین

فيالمناختغّیرأخذتعزیز
اإلسكانقطاعيفياالعتبار
جمیعفيالحضریةوالسیاسة

أنحاء الجھة

دعم تكّیف األنشطة الزراعیة

البحريالصیدأنشطةتكّیفدعم
وتربیة األحیاء المائیة

دعم تكّیف أنشطة الحراجة

معالصناعیةاألنشطةتكّیفدعم
تغّیر المناخ

تقلیل مخاطر الكوارث

Climagineورشة.3

فيClimagineطریقةمساھماتالزرقاء)اإلقلیمیة التابع للخطةاألنشطةمركزالمشروع،(مسؤولكارنرمایكلالسیدقّدم
األفقيللتفكیرمنصةإنشاءإلىتھدفالبیئيلالستشرافكمنھجیةالحسیمةتطوانطنجةلجھةالجھویةالساحلیةالخطة

مشارككّلیعتبروبالتالي،متنوعة.مستویاتفيویعملونمختلفةقطاعاتمنقادمینمصلحةأصحابتجمعوالتشاركي
"خبیراً في مستواه"، ویساھم في البناء الجماعي لفضاء للنقاش وتبادل المعارف.

األسود).(الجبلكوتورخلیجوفيالحسیمةتطوانطنجةجھةمنطقةفيClimagineتنفیذیتّمالمتوسط،برنامجإطارفي
الخططتطویرعملیةإرشادإلى)2023-2021(عملورشأربعمنتتكّونالتيالدورةھذهتھدفالموقعین،كالفي

شركاءمعبالتعاوناألولویةذاتاألعماللبرنامجاإلقلیمیةاألنشطةمركزیقودھاالتيالجھویةالساحلیةالساحلیة/الخطط
(كرواتیا)شیبینیك-كنینمقاطعةفيالمكتسبةClimagineتجاربإلىخاصبشكلوتستندالبلدین.كالمنووطنیینإقلیمیین

الوطنیةاالستراتیجیاتفيالمناخوتغّیرتقلّبدمجمشروعإطارفي،2015و2013عاميبین(تونس)قرقنةوأرخبیل
(الشراكة اإلستراتیجیة الخاصة باألنظمة البحریة البیئیة الكبرى في البحر األبیض المتوسط).

یتعلقمحورخاللمنClimagineالمتوسطلبرنامجالتابعالمناخبتغّیرالخاصالصندوقمشروعیغذيذلك،علىعالوة
وورشة)2022(یونیوالموقعینفيالمناخمخاطرتقییماتإنتاجذلكفيبماالساحلیة،المنطقةفيالمناختغّیرمعبالتكّیف

عامفيالتكیفلحلولوالفائدةللتكلفةتحلیلوتقریرالساحلیةالمنطقةفيالتكّیفعلىتركزبدورھا،تشاركیةموازیة،عمل
علىالقائموالتكّیفالمناخ،مخاطرتقییماتبشأنالقدراتبناءإلىالمناخبتغّیرالخاصالصندوقمشروعیھدفكما.2022
الساحلیةالمنطقةفيالتكّیفلدعموالماليالخاصالقطاعمنالفاعلةالجھاتوإشراكالساحلیةالمنطقةفياإلیكولوجیةالنظم

في جھة طنجة تطوان الحسیمة.
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التشاركیةClimagineطریقةأّنللمواردالمندمجللتدبیرأجیرجمعیةومدیرالزرقاءالخطةمستشارنیباني،حسینوأوضح
منطقةفيومستقبلھوحاضرهاالستدامةماضيوفحصوتقییموصفخاللمنمشتركةرؤیةبإنشاءاألول،المقامفيتسمح،
اإلدارةعملیاتفياالعتبارفيالساحلیةالمناطقفيوتغّیرهالمناخلتقلّبالمحددةالتحدیاتأخذمنذلكبعدوُتمّكنمحددة.

المتكاملة للمناطق الساحلیة.

)2021الزرقاء،(الخطةClimagineمراحل:3الصورة
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روابطتعزیزعلىیساعدمّماالتخطیط،وثائقفيالمحلیةوالحلولوالتفضیالتالمعارفبدمجClimagineتسمحوبالتالي،
ومحددةمتسقةأھدافبتحدیدالطریقةھذهتسمحذلك،علىعالوةالقرار.وصناعالمصلحةأصحاببینالتشاركیةالحوكمة

االجتماعي.البیئيالنظامجدوىلرصدالمؤشراتحیثمنزمنیةبفترةومحددةومالئمةتحقیقھاویمكنللقیاسوقابلة
األولویة،ذاتاإلجراءاتترتیبمنتمّكنأھدافإلىتستندمتكررةأولویةذاتإستراتیجیةخططبوضعتسمحوأخیراً،

لذاوالعكوسیتھا.وخطورتھاالتھدیداتھذهلنطاقوفقاًمصنفةمؤشراتعبرالتھدیداتمنالحدمتابعةحولتتمحوروالتي
تسھیلوبالتاليوالمستویات،القطاعاتجمیعمنالمصلحةأصحابإشراكخاللمنالعملیةزمامتولّيClimagineتعّزز

واالجتماعیةوالقانونیةالسیاسیةالجوانبأساسعلىوالتكیفالساحلیةللمناطقالمتكاملةاإلدارةسیاساتتنفیذتطویر
واالقتصادیة والحوكمة والنوع االجتماعي في سیاق في جھة طنجة تطوان الحسیمة وأقالیمھا الستة.

علىواالتفاقالسیاقفھمقصدالمحليالسیاقوإرساءالطریق،تمھیدإلىClimagineلـاألولىالمغربیةالعملورشةسعت
وتّمالمرفقات)،(انظرمتنّوعینالمصلحةأصحابوكانالحسیمة.تطوانطنجةجھةتمّیزالتيواألولویةالرئیسیةالتحدیات
والحلولوالمشاكلالتحدیاتضبطخاللمناالستدامةأبعادبتحدیدالمجموعاتوبدأتعمل.مجموعات7إلىأوالًتقسیمھم
فيللجھةرؤیةصیاغةمنمواضیعیةمجموعةكلالخرائطرسمعملیةومّكنتالجھة.خریطةعبرالساحلصلبوالفرص

ومنوالشخصیةوالمؤسسیةالمھنیةخبراتھممنالمشاركونواستفادوماضیھ.ساحلھاحاضرتحلیلخاللمن2050عام
أنجزتالمطاف،نھایةفيالرئیسیة.والمشاكلالمسائلوتحدیداألبعادعلىواالتفاقاالستدامةرؤىلتطویرمعارفھم

المجموعات ما یلي:

تحدید رؤى االستدامة في الجھة؛●
تحدید التحدیات والمشاكل الرئیسیة؛●
ترتیب التحدیات والمشاكل الرئیسیة وتصنیفھا حسب المواضیع العامة؛●
مناقشة التحدیات الرئیسیة واختیار اإلجراءات الرئیسیة لمواجھتھا؛●
مالحظة توافر البیانات لإلجراءات/الحلول المختارة؛●
؛Climagineعملیةفيإلدراجھمالغائبینالمصلحةأصحابتحدید●
تبیان أّن المعرفة والخبرة المحلیة معیاران أساسیان یسمحان للمشاركین بتنمیة الشعور بالملكیة وبتقاسم ھدف جماعي●

طوال العملیة.
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المجموعاتأشغالتقدیم.3.1

.Climagineعملورشةنتائجأدناهالجداولتلّخص

2المجموعة
وبحریة، خضراء وزرقاء.جھة طنجة تطوان الحسیمة: منطقة بریةرؤیة االستدامة:

التحدیات الرئیسیة
شبكات التزوید)ضغوط وتحدیات بسبب تغیر المناخ (اإلنتاج، االستھالك،الطاقة:●
في الجھة)، ضغوط على الموارد الطبیعیة میاه/ أراضي/غابات، إلخ.تضارب في االستخدام (ضغط على المناطق الخصبةالبیئة:●
بال"مدنالوطنیةالبرامج(انظرصحیةغیرظروفالحضري،الفضاءتدھورالمعیشیة،البیئةأھمیة:اإلقلیميوالتماسكالحضریةالفضاءات●

أحیاء فقیرة" و "الموئل اآلیل للخراب")، المساكن المعزولة، الزحف العمراني، وتدھور المناطق الریفیة
التنّقل●
التلّوث●

اإلجراءات ذات األولویة
المكثفة تشجیع القطاع العضوي في الزراعة: زیادة استدامة الزراعة االنتشاریة والزراعةالزراعة●
استیعاب األزمات والصدمات بشكل أفضلتكامل الصناعة مع االقتصاد الحضوري من أجلاالقتصاد:●
والفرص المختلفة (انظر طنجة المتوسط): اللعب على التكامل والتآزر بین الوظائفاالقتصاد األزرق●
الطاقةمصادروتطویراإلیكولوجیةالنظموتدھورالتربةوتآكلالغاباتإزالةفيیتسّببالذيللحطبالمفرطاالستخداممنالحد:الطاقة●

المتجددة (طاقة الریاح - الصناعة)
تحقیقھاویمكنللقیاسوقابلةومحددةمتسقة(مؤشراتالجھویةللتنمیةنموذجوتطویراالستدامةلتعزیزالتخطیطأدواتادماج:الحوكمة●

ومالئمة ومحددة بفترة زمنیة) والتخطیط والتجدید الحضري (انظر الوكالة الخاصة طنجة المتوسط)
األھمیة البیولوجیة والبیئیة في الجھة: زیادة الفضاءات الطبیعیة وتثمین المواقع ذاتالطبیعة●
السیاحة في الثقافة المحلیة: تشجیع سیاحة مختلفة: السیاحة البیئیة ودمجالسیاحة●
الریفیة الناشئة) وتعزیز تكامل المعرفة في مجال الزراعة والھندسة المعماریة: تعزیز المناطق الریفیة (انظر المراكزالمناطق الریفیة●

3المجموعة
جھة طنجة تطوان الحسیمة: خزان مائي.رؤیة االستدامة:

التحدیات الرئیسیة
التغّیر المناخي●
النمو السكاني●
التنمیة الصناعیة●
تآكل التربة وتراكم الطمي في خزانات السدود، وقابلیة التضرر من الفیضانات،اإلفراط في استغالل المیاه الجوفیة، تلوث المیاه،المیاه:●
األراضي الرطبة: التلوث وإزالة الغابات وتدھورالبیئة والنظم اإلیكولوجیة●
: الضغط القوي للتنمیة الحضریةالفضاءات الحضریة●
التلّوث●

اإلجراءات ذات األولویة
استعادة المجاري المائیة والبیئات المرتبطة بھا وصونھا●
استعادة جودة الموارد المائیة والحفاظ علیھا●
التكّیف مع تغّیر المناخ والتخفیف منھ●
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تطویر سیاسة إدارة ملموسة على مستوى مستجمع المیاه وإدماج قضایا المیاه في سیاسات التھیئة الترابیة●
برنامج بناء القدرات والتعلیم والتوعیة بشأن القضایا المتعلقة بالمیاه والبیئة ومكافحة التلوث الصناعي والمنزلي●

4المجموعة
ًرؤیة االستدامة: ومحمیة بیئیاً ومدارة بشكل مستدام ومنصفة اجتماعیاً ومقاومة لتغّیر المناخ.جھة طنجة تطوان الحسیمة متطورة اقتصادیا

التحدیات الرئیسیة
والعواقبالزراعیةاألراضيفيوالمبیداتالكیماویةلألسمدةالعشوائياالستخدامالزراعیة،األراضياستغاللفياإلفراط:الزراعة●

على المیاه والنظم اإلیكولوجیة، وتدھور وتلوث التربة والمیاه الجوفیة
: تأثیرات متعددة القطاعاتتغّیر المناخ●
وتنقیةتطھیركفایةعدمبالمیاه،المنقولةاألمراضانتشارالجوفیة،المیاهتلوثللري،الجوفیةللمیاهالقانونيغیراالستخراجالمیاه:●

المیاه المستعملة، وتلوث البیئات والنظم اإلیكولوجیة المائیة
تعبئة مصادر جدیدة للطاقةالطاقة:●
وإزالة الغابات وفقدانھا)(الموارد السمكیة والمائیة،اإلفراط في استغالل الموارد الطبیعیة:النظم اإلیكولوجیة●
: تشویھ السواحل ونھب الرملالساحل●
الھواء: التلوث الصناعي، مناطق السباحة وتدھور جودةالتلوث●
القطاعانتشاروالریفیة،الحضریةالمناطقبینالتبایناتالفقر،األمیة،والجنسانیة،االجتماعیةالمساواةعدمالریفیة،الھجرةاجتماعیاً:●

غیر الرسمي، الھشاشة المادیة واالجتماعیة
الصحیة: تكاثر المناطق الصناعیة، الموائل غیرالتوسع الحضري●
: عدم إنفاذ القانونالحوكمة●

اإلجراءات ذات األولویة
والتنمیةالمناخوداربمرسومالحسیمةتطوانطنجةجھةفيالساحلیةالمتكاملة للمناطقلإلدارةالجھویةاللجنةإنشاء:والحوكمةالمؤسسات.1

المستدامة في طنجة
واالقتصادیةاالجتماعیةالتحدیات.2

)2030-2020األخضرالجیل(الزراعةدعم●
الموانئنشاطودعمالمستدامة،المائیةاألحیاءتربیةوتطویر)،2030-2020ألیوتیس إستراتیجیة(انظراألزرقاالقتصادتطویر●

(انظر میناء طنجة المتوسط)، وتعزیز السیاحة البیئیة الساحلیة
البیئیةالتحدیات.3

في األراضي الزراعیة: مراقبة استخدام األسمدة الكیماویة والمبیداتالزراعة●
: تسریع إجراءات التكیف والتخفیفتغیر المناخ●
تحدید ومراقبة ضخ المیاه الجوفیة الذي یؤّثر بشكل مباشر على البحیرات الطبیعیة●
بطریقةوالصلبةالسائلةالنفایاتتطھیرمنوالتأكدالمسبقةالمعالجةبعدالمستعملةالمیاهاستخداموإعادةالنفایات،تثمین:النفایات●

.عادلةجغرافیة
ھذا المنظور.الساحل غیر ثابت ویشھد حركة مستمرة: یجب التصّرف من: صون الثروة السمكیة وتنظیم المالحة البحریة.الساحل●
الحیويالمحیطومحمیةوالبیئیةالبیولوجیةاألھمیةذاتوالمواقعالرطبةواألراضيوالنباتاتالحیوانات:البیولوجيالتنوعحمایة●

العابرة للقارات في البحر األبیض المتوسط
ماء، تربة، ساحل): تقلیل التصریفات الصناعیة والمنزلیة (ھواء،التلوث●

والثقافیةوالدیموغرافیةاالجتماعیةالتحدیات.4
إطالق برنامج بناء القدرات والتوعیة والتعلیم●
تعزیز الیقظة الصحیة●
توفیر وسائل الترفیھ والتسلیة●
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المالیةالتحدیات.5
األدوات الضریبیة●
حشد األموال●
الشراكات بین القطاع العام والخاص●
التعاون الدولي●

6المجموعة
أمام تقلبات تغّیر المناخ والتلوث الناشئ عن األنشطة البشریة مع شریط ساحليجھة طنجة تطوان الحسیمة قادرة على الصمودرؤیة االستدامة:

متطور ومبني بیئیاً.
التحدیات الرئیسیة

الساحلیة والبحریة: التأثیرات على الزراعة والنظم اإلیكولوجیةتغّیر المناخ●
تلوث التربة والموارد المائیة، التلوث الصناعيالتلوث:●
التضرر من الفیضانات، الخ.: تعریة خزانات السدود وتراكم الطمي فیھا، قابلیةالتربة●

اإلجراءات ذات األولویة
دمج تصورات الصیادین بشأن المحمیات البحریة المستقبلیةالمحمیة البحریة المستقبلیة بجبل موسى - أھمیةالصون:●
مستجمعات المیاه عند منبع السدود من التآكل، وحمایة الینابیع: زیادة تطھیر ومعالجة المیاه المستعملة، حمایةالمیاه●

7المجموعة
جھة طنجة تطوان الحسیمة صحیة ومستدامة.رؤیة االستدامة:

التحدیات الرئیسیة
غیر المستدامة، استخدام المبیداتالزراعة

للموارد، واستغالل الرمالالتعدین غیر المستدام، االستغالل المفرطاالستخراج:
المائیة: اإلفراط في استغالل المیاه الجوفیة والمواردالمیاه

االنھیارات األرضیة
المفرط): استخراج الرمال وندرة الموارد السمكیة (االستغاللالساحل
المتوسط): التلوث البحري (على سبیل المثال حول میناء طنجةالتلوث

القطاع غیر الرسمي
: معدل بطالة مرتفعاجتماعیاً

اإلجراءات ذات األولویة
تحسین التعلیم والتدریب والصحة وأنظمة الضمان االجتماعي●
تشجیع الخدمات اللوجستیة والسیاحة المستدامة، والصناعة المبتكرة، وصید األسماك المستدام●
الطاقات المتجددة: طاقة الریاح والشمس●
حمایة النظم اإلیكولوجیة البریة والبحریة وتعزیزھا●

8المجموعة
.االجتماعیة واالقتصادیة المستدامة والعادلةالعدالة اإلقلیمیة الساحلیة والتنمیةرؤیة االستدامة:

التحدیات الرئیسیة
: في تدھور بسبب الزحف العمرانيالزراعة●
عقاریة/األراضي غیر المسجلة): صعوبات في تعبئة األراضي (نزاعاتالعوائق العقاریة●
: قابلیة التضرر من التأثیراتتغّیر المناخ●
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: انخفاض نسبة التمدرس واألمیةالتعلیم●
: تكلفة طاقة عالیةالطاقة●
: صعوبة التعبئة المالیةالتمویالت●
والمناطقالساحلوبینوالریفیةالحضریةالمناطقبینوالمكانیةوالجنسانیةواالجتماعیةاالقتصادیة:والتفاوتاتالمساواةعدم●

الداخلیة
غیرالبحريالسیاحيالنشاطالساحل،طولعلىالتنظیمیةغیرالموائلانتشاروالسیاحي،الحضريالضغط:الساحليالشریط●

المسؤول، المشھد الحضري المتدھور على الساحل
وتدھور البیئة: عدم كفایة التطھیر السائل مما یؤدي إلى التلوثالتلوث●
حقیقیة؛ موسمیة النشاط السیاحي الساحلي: السیاحة السكنیة تمنع تطویر دینامیكیة سیاحیةالسیاحة●

اإلجراءات ذات األولویة
الداخلیة للحد من الھجرة الریفیة، وخاصة في المناطقاالقتصاد االجتماعي والتضامنيتنمیة●
من االستغالل المفرط للمواردلجھة طنجة تطوان الحسیمة والحدالبصمة البیئیةالحد من●
المیاه والصرف الصحيتعمیم الحصول على●
: وضع أنظمة أكثر تقییداًالتعدین واستغالل المحاجر●
المستدامةالسیاراتصناعةوتشجیع،4.0الصناعةنحووالتوجھاألخضرالنموتشجیعالصناعة:●
التماسكمنالمزیدتحقیقعلىالعملالجھوي،المستوىعلىاالستراتیجيوالتخطیطاألساسیةالتحتیةالبنیةتعزیزالتحتیة:البنیة●

والتجانس بین أصحاب المصلحة. تطویر شبكات الطرق والقطاع اللوجستي
العدالة واإلنصاف اإلقلیميتعزیز●
قصد تعزیز التماسك والتجانس بین وثائق التخطیط العمراني: تعزیز التخطیط االستراتیجي على المستوى الجھويالتخطیط●
وتنمیة تربیة األحیاء المائیة المستدامةالموارد السمكیة: تحدید فترات الراحة البیولوجیة،حمایة●
: تعزیز قدرة االقلیم على الصمودالقدرة على الصمود●
البیئیة، السیاحة الریفیة، الغوص، السیاحة الثقافیة)تنویع العرض السیاحي (السیاحة الریاضیة، السیاحةالسیاحة:●
الحلول القائمة على الطبیعة●
التنمیة االقتصادیة والبشریة، والتعلیمالمناطق الریفیة:●

9المجموعة
معیشیةبیئةویوفروالطبیعيالثقافيالتراثعلىیحافظاقتصادیاًمتطورساحليشریطلدینایكونأننرید،2040عامبحلولاالستدامة:رؤیة

جیدة لألجیال القادمة.
التحدیات الرئیسیة

: تدھور النظم اإلیكولوجیةالتنوع البیولوجي●
تغّیر المناخ واالستغالل المفرط للموارد●
االجتماعیة، الظلم اإلقلیمي: الفقر، التفاوتات، العدالةالتماسك اإلقلیمي واالجتماعي●

والھجرة الریفیة
: زیادة التصریفات الصناعیةالتلوث●
التوسع الحضري●

اإلجراءات ذات األولویة
تضارب المصالحإدارة●
النمو األخضرإقامة حل وسط بین االقتصاد والبیئة:●
.االنسانمقاربات تشاركیة ومتعددة القطاعات ترّكز علىاعتماد●
.الشربمیاهوتأمین الوصول إلىالصرف الصحيتحسین الوصول إلى●
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والمنتجات البحریة، وصون تراث الموانئ.الرشیدة لمنتجات الصید البحري وتثمین المواردالحوكمة●
النفایاتتثمین●
وتشجیع العدالة االجتماعیة (اإلسكان، الصحة، التعلیم).خاصة للمجتمعات الریفیة والنساء،الظروف المعیشیة،تحسین●
الترفیھیة.المسؤولة مع تحسین الوصول إلى األنشطةالسیاحةتشجیع●

باإلضافة إلى ذلك، تشمل التدابیر األخرى المذكورة أثناء المناقشات في الجلسات العامة ما یلي:

المضخات(انظرالريأنظمةفيالمتجددةالطاقةمصادرودمجبالتنقیطالريأنظمةخاللمنالمیاهتوفیر●
الشمسیة)؛

المساحاتريفيالمعالجةالمستعملةالمیاهاستخدامبإعادةللسماحالریفیةالمناطقفيالصحيالصرفتحسین●
الخضراء؛

إعادة ضخ المیاه المستعملة بعد معالجتھا في طبقات المیاه الجوفیة الساحلیة المستخدمة للري؛●
شمسیةحراریةأنظمةاعتمادعلىاألسروتشجیعالبوتانغازأوبالكھرباءتعملالتيالمعداتاستخداممنالحّد●

إلنتاج الماء الساخن المنزلي؛
تحدید ومراقبة ضخ المیاه الجوفیة الذي یؤثر بشكل مباشر على البحیرات الطبیعیة●
حمایة مستجمعات المیاه عند منبع السدود من التآكل؛●
محتملةنتیجةالغاباتإزالةتعّدلكن.2البوتانلغازالوطنيالدعمبسببالريألغراضللطاقةالمفرطاالستخدام●

إللغاء دعم غاز البوتان؛
الجوفیة؛المیاهطبقاتمتر100عمقیتجاوزالذيوالضخالغازبمضخاتالريُیضعف●
تحلیة میاه البحر بالطاقة الشمسیة، المخطط لھا بالفعل في جھة طنجة تطوان الحسیمة.●

III.التالیةوالخطواتالخالصة

البیئة،بحمایةیتعلقفیماسیماالمماثلة،وثغراتتحدیاتتحدیدمنClimagineمجموعاتتمّكنتالعمل،ورشةخالل
ووضعالسكانوتوعیةتثقیفإلىوالحاجةالمالئمة،غیرالتحتیةوالبنیةالمستدامة،غیروالبحريالبريالنقلوأنماط

تشریعات وقیود على التوسع الحضري وكذلك في مجال البناء واالقتصاد المستتر).

طنجةجھةلمنطقةاالجتماعيالبیئيالنظامفيكبیرةتناقضاتتشّكلوالشرق،الغرببینواضحةتدرجاتتحدیدوتّم
تأثرواالذینالسكان،ورفاھیةالمعیشةمستویاتفيالتدرجاتھذهوتنعكسالثروة.حیثمنسیماالالحسیمة،تطوان

لتدرجاتوفقاًواالقتصادیةاالجتماعیةوالتفاوتاتالطبیعیةالمواردإلىالوصولحیثمنالشدیدةبالتناقضاتبدورھم
االقتصادیةاألقطابمراعاةمعبدیلة،واقتصادیةاجتماعیةنماذجالتھیئةخططفيالواردةالمقترحاتتقترحالیابسة/البحر.

والتاریخيالبیئي/الثقافيالتراثوحالةالتھیئةوتحسینالظروفتغییرفيالمساھمةأجلمنالجھات،جمیعفيالمواضیعیة
الخبراءعملإلىالثانیةClimagineعملورشةستستندوالتوعیة.التعلیممشترك:قاسممعالحسیمةتطوانطنجةلجھة

فيالمصلحةأصحابإلىسُتقّدموالنوعیةالكمیةالمؤشراتمنقائمةإلىھذهاالستدامةأبعادلترجمةالشریكةوالمنظمات
.2022عاممنالثانيالنصفخاللالحسیمةتطوانطنجةجھة

منالوطنياإلنتاجيوالنسیجالسكانحمایةمنالزراعیةالمنتجاتوبعضالبترولیةالمنتجاتالستھالكالحكومةقبلمنالبیعأسعاردعمنظاممّكنالمغرب،في2
تقلبات أسعار ھذه المنتجات في السوق الدولیة على مدى السنوات األخیرة، مّما یساھم في دعم القوة الشرائیة للسكان واالستقرار االجتماعي.
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IV.المالحق

قائمة المشاركین

Nom Prénom Fonction Organisation

Aderghal Sonia
Chargée de suivi des projets
touristiques Délégation du tourisme de Tétouan

Ait Lassri Naima Architecte Agence urbaine de Tétouan

Ajrhaou Jemaa Chef de Service Agence urbaine de Tanger

Alahayane Nada Ingénieur
Direction régionale de l'environnement,
Région TTA

Alami Nissrin
Inspection régionale de l'urbanisme et de
l'aménagement du territoire

Allali Abdelkader Consultant CAR/PAP Consultant indépendant, Maroc

Allouch Rajae SEGR Province de Tétouan

Amrani Mohammed Chef du Service Observatoire
Direction régionale de l'environnement,
Région TTA

Arrifi Abdelkhalek Chef du service d'études générales Agence urbaine Al Hoceima

Azeddine Izen
Responsable dossiers aménagement et
promotion de l'investissement Délégation du tourisme de Tanger

Batmi Abdeladim Chef du Centre provincial de Tanger
Direction générale de la météorologie du
Nord-ouest

Bouya Rachid Directeur de Projets
Société d'aménagement pour la reconversion
de la zone portuaire de Tanger Ville (SAPT)

Bouziane Hicham

Chef de division du développement
territorial et aménagement du
territoire Conseil régional, Région TTA

Budasdit
Abderrachi
d Chef du service de l'environnement Secrétariat général, Province d'Al Hoceima

Chabouni Aziz Directeur planification et stratégie Agence de développement du Nord (APDN)

Chakri Said Coordinateur national
L'Alliance Marocaine pour le Climat et le
Développement Durable

Damghi Asmaa Coordinatrice de projet Association AGIR

Derdabi
Mohamed
Rida

Délégation des pêches maritimes de
Mni'q Responsable du site de pêche
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Edderyouch Abderrahim Ingénieur d'état principal Délégation du commerce et de l'industrie

El Hadine Abdelilah
Chef de division veille et planification
stratégique et territoriale

Chef de division veille et planification
stratégique et territoriale

El Haoulani Aiman Chef de la cellule portuaire et maritime
Direction régionale de l'équipement et de
l'eau

El Kassimi Driss
Gendarmerie royale - Brigade
environnement

Gendarmerie royale - Brigade
environnement

El
Khamkhami

Abdelmouni
m

Chef de division des études
hydrauliques Amendis -Tétouan

Elkhou Asmaa Chargée de dossier SRL Wilaya de la Région TTA

Ghassa
Abdessama
d

Chef Service Aménagement Travaux
Assainissement

Office national de l'électricité et l'eau
potable - branche eau

Hamdaoui Mounia
Représentante de la Direction des
Programmes et des Réactions

Ministère de la Transition Energétique et du
développement durable

Haybout Hajar

Représentante de la Direction centrale
des Changements Climatiques, de
l'Economie Verte et de la Biodiversité

Ministère de la Transition Energétique et du
développement durable

Hmeid Nabil Chef de la division d'urbanisme Province de Larache

Ibjemahif Houssnia Chef de Service Agence urbaine de Tanger

Ivcevic Ante Chargé de programme CAR/PAP, Split

Jahid Asmaa
Chef de service des plans
d'aménagement

Agence nationale pour le développement de
l'aquaculture

Karner Michael Chargé de projet CAR/PB, Marseille

Karrouk Somaya Représentante Association Abtal Fnideq

Kasmi Houcine

Représentant le Direction centrale du
Partenariat, de la Communication et de
la Coopération

Ministère de la Transition Energétique et du
développement durable

Khidour Lhouissaine Directeur
Direction régionale de l'environnement,
Région TTA

Laasri Bouchra Chef de service Agence nationale des ports

Lafrem Salah Officier de service Office national des pêches

M'Gafri Hakima Point focal santé-environnement Direction régionale de la santé

Maliki Slimane

Représentant de la Direction Centrale
de l'Observation, des Etudes et de
Planification

Ministère de la Transition Energétique et du
développement durable

15



Malouli Idrissi Mohammed Chef
Centre régional de l'Institut National de
Recherche Halieutique

Nibani Houssine Consultant Plan Bleu Association AGIR

Qostal Oussama Cadre à la DPM de Jebha Délégation des pêches maritimes de Jebha

Raddad Najib Chef du service de sécurité Délégation des pêches maritimes

Serraj Najat OREDD TTA
Direction régionale de l'environnement,
Région TTA

Snoussi Maria Consultante CAR/PAP Université Mohammed V

Yahyaoui Abdelmajid Chef de service

Gestion des Risques Naturels et de
l'Environnement (Préfecture de
M'diq-Fnideq)

أصحاب المصلحة الغائبون الذین تّم تحدیدھم.1

البحریة الملكیة●
البحریة التجاریة●
نظام المراقبة والمساعدة على المالحة البحریة في مضیق جبل طارق - مركز مراقبة الحركة البحریة بطنجة●
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