
 منارات المغرب

 التشوير البحري نشآتالمنارات، م

 

 عن طريق أجهزة سمعية وبصرية أو راديو التشوير البحري عالمات للتشوير البحري نشآتتوفر م

إلكترونية. ويهدف التشوير البحري إلى تأمين سالمة السفن وتسهيل حركيتها في عرض البحر، وبالتالي 

  تقليص أخطار الحوادث.

 التشوير البحري صنفان:ت منشآ

 المنارات )للرسو أو إنارة الشواطئ( -

 أضواء تشوير الموانئ، قنوات الوصول، أماكن الرسو. -

فالمنارات هي أنظمة للتشوير البحري، مزود بنظام قوي لإلنارة يوضع عموما في أعلى البرج، وبجانب 

رب من الشواطئ، وكذا الموانئ الشواطئ. وهي تمكن السفن من رصد األماكن الخطيرة التي توجد بالق

 البحرية القريبة.

في الوقت الحالي، وعن طريق النظام الحديث لتحديد المواقع، فإن استخدام السفن للمنارات بدأ يقل شيئا 

دائما عملية وأساسية في المالحة الخاصة بالوحدات الصغيرة للصيد  المنارات فشيئا. لكن ومع ذلك تظل

 التقليدي.

منارات في الوقاية ضد األخطار في عرض البحر )الخلجان الصخرية، حطام السفن يتمثل دور ال

 ...( إضاءة الشواطئ أو الرسو على مستوى الموانئ.النقاط العميقةالبحرية، 

وتجري صيانة هذه المنارات مطابقة مع التوصيات الصادرة عن "الجمعية الدولية للتشوير البحري" 

(AISM.) 

 : الصعيد الدوليمسؤولية المغرب على  -

المغرب بصفته دولة عضوا في المنظمة البحرية الدولية ملزم باحترام األصول اإلجبارية للمعاهدة 

)كما تم تغييرها وتتميمها(، من أجل حماية حياة اإلنسان في  4791( لـ SOLASالدولية صوالص )

 عرض البحر، وخاصة في :

 إعالم وإخطار البحارة بالتحذيرات، -

 اإلبحار.السالمة في  -

 

 

 



 :تدبير منشآت التشوير البحري  -

 

 هناك جهازان يتدخالن في تدبير منشآت التشوير البحري:

مديرية الموانئ والملك العمومي البحري المكلفة بإدارة وتأمين استمرارية خدمات المنارات على  -

 طول السواحل المغربية.

 التشوير البحري داخل الموانئ.الوكالة الوطنية للموانئ المكلفة بإدارة منشآت  -

 

 : ضمان استمرارية خدمة المنارات -

مع التطور التكنولوجي الذي تطورت التقنيات المستخدمة في مصادر اإلضاءة للمنارات موازاة  

عرفه مجال اإلنارة، فعملية تدوير مصادر اإلنارة التي كانت تتم يدويا أصبحت منذ التسعينات 

ات األولى، لعب الحراس والمشرفون عليعا دورا رات. ومنذ إنشاء المنارأوتوماتيكية في جميع المنا

مهما لتأمين تشغيلها وصيانتها. ثم تطور دورهم مع تطور التكنولوجيات المستخدمة، بحيث تتمثل 

 مهامهم الحالية في :

 ،مراقبة حالة اشتغال المنارات 

 ت، األجزاء المعدنية للستائر...(،الصيانة الدائمة لمختلف مكونات المنارة )العدسات،البطاريا 

 .حراسة مبنى المنارة وملحقاته 

 

 : نشر المعلومة البحرية -

مديرية الموانئ والملك العمومي البحري باعتبارها البؤرة التي ينطلق منها نشر المعلومة البحرية  عينت 

الصيد البحري، ، البحرية الملكية، SHOMعلى مختلف المتدخلين في المجال البحري نذكر من بينهم 

 مراكز مراقبة حركة المالحة البحرية...

 

 : صيانة منشآت التشوير البحري والمحافظة عليها وتقويمها -

دراسة المخطط المديري للتشوير البحري  0242أنجزت مديرية الموانئ والملك العمومي البحري سنة 

 وات الخمس األولى.على مدى عشر سنوات، والتي أتاحت تحديد مخطط عمل مفصل بالنسبة للسن

 واألهداف العامة لهذه الدراسة هي كالتالي:

 



منح إطار عقالني من أجل تخطيط وبرمجة اإلجراءات التي يتعين اتخاذها في مجال التشوير  -

 البحري،

 وضع اآلليات الحديثة للتدبير )إجراءات التدبير والصيانة لمؤسسات التشوير البحري..(، -

 والتنظيمية المتعلقة بالتشوير البحري والمينائي،وضع النصوص التشريعية  -

بإجراء إعادة تصنيف المنارات واألضواء حسب المعايير من جهة  مديريهذا المخطط الوقد سمح 

 المحددة في إطار الدراسة. ومن جهة أخرى بتشخيص وتحديد المحاور األساسية للتدخل، التي هي:

 الصيانة التقنية لمنشآت التشوير البحري -

 تقويم المنارات. -

وفي إطار تطبيق مخطط العمل المذكور، تنجز مديرية الموانئ والملك العمومي البحري سنويا مخططا 

 مليون درهم سنويا. 5,6لصيانة وإعداد المنارات بالمغرب، بغالف مالي يصل إلى 

بعين االعتبار إن وضع منشآت التشوير البحري باعتبارها تراثا بحريا يتطلب في غالب األحيان األخذ 

ف األساس من منشأة التشوير البحري، وتلك المتعلقة بتقويم هذا التراث دمنطق االستعمال الذي هو اله

 . لذا يجب إيجاد موازنة بين هذين الهدفين.والمحافظة عليه

منارة قيد االستعمال. ومجموع هذه  65تشرف مديرية الموانئ والملك العمومي البحري على تسيير 

منطقة ساحلية في المملكة. وهكذا فإن كل عملية صيانة أو تقويم تتطلب تدخل  46ت موزع على المنارا

 .البنيات الترابية

وقد سمحت دراسة المخطط المديري بتمييز ستة مواقع باعتبارها األكثر مالءمة لتقويمها، وهذا 

لتاريخية والسياحية ذات األهمية باالرتكاز على القيمة المعمارية والتقنية للمبنى وتركيباته، والروابط ا

 الوطنية أو الدولية، ومكان الموقع، واإلمكانات الجهوية.

 والمواقع الستة التي تم تحديدها هي كالتالي:

 منارة رأس ورش، )الناضور(، -

 منارة رأس سبارطيل، )طنجة(، -

 منارة الرباط، -

 منارة العنق )الدارالبيضاء(، -

 منارة سيدي بوعافي )الجديدة(، -

 ة رأس غير )أكادير(.منار -

من إعادة إعداد شامل، وهي تقع في مدينة وكانت منارة راس سبارتيل هي المنارة األولى التي استفادت 

وهي ذات شهرة دولية. وقد حرصت مديرية الموانئ والملك العمومي  4651طنجة، وتم تشغيلها منذ 

 ة والجمالية.البحري خالل تهيئتها على االحتفاظ بجميع خصوصياتها المعماري

 



ولهذا نظمت وزارة التجهيز والنقل عن طريق مديرية الموانئ والملك العمومي البحري عدة لقاءات 

للتواصل تهدف أساسا إلى التعريف بهذا التراث على الصعيدين الوطني والدولي. كما أن عدة لقاءات 

 نظمت خالل السنتين المنصرمتين، وهي كالتالي:

 : الوطنيعلى الصعيد - 

، وكان هذا اللقاء مناسبة لتكريم حراس المنارات 0244تنظيم يوم دراسي حول المنارات بالرباط سنة   *

 الذين أدوا مهامهم رغم الظروف الخاصة بهذه المهنة، كما سلمت بعض الجوائز.

 –بوجدور  –العيون  –الجديدة  –طنجة  -ظيم معرض متنقل حول منارات المغرب )الرباطتن* 

 .0244قنيطرة(، في إطار االحتفال باليوم الوطني للساحل سنة ال

 0240إنجاز وصالت تلفزية حول المنارات بتنسيق مع اإلذاعة والتلفزة المغربية، عرضت في يوليوز * 

 .عند نهاية نشرة األخبار

في أبريل إنجاز معرض حول المنارات بالمغرب خالل االحتفال بالذكرى المئوية لميناء الدارالبيضاء * 

0246. 

 

 : على المستوى الدولي  - 

تنظيم معرض حول المنارات بالمغرب، خالل االحتفال بالمهرجانات البحرية الدولية في بريست  -

 ،0240في يونيو  

ضاء بواسطة خبير، وذلك في إطار يإنجاز مكتبة صور للمنارات بطنجة والرباط والدارالب -

 التعاون مع فرنسا،

 .0240ي المعرض حول المنارات في المتحف البحري بباريس سنة استخدام هذه الصور ف -

بإنجاز  ومن أجل استخدام كل الوسائل المتاحة للتعريف بهذا التراث، أمرت وزارة التجهيز والنقل

 أفالم حول المنارات بالمغرب، وهيأت إلعطاء االنطالقة إلنجاز متحف افتراضي للمنارات.

المنارات في المقررات المدرسية، وكذا إدراج زيارة المنارات كما أمرت بإدخال المعلومات حول 

 مرتقبة بعد التشاور مع اإلدارات المعنية.في األنشطة المدرسية هي أيضا 

مديرية  ويشكل إدخال بعض المنارات في التراث الوطني ثم الدولي أحد المحاور المتوخاة من قبل 

 كبر لهذا التراث.الموانئ والملك العمومي البحري لضمان حماية أ

 

           

 

 



 ملحق

 : التمييز بين المنارات واألضواء -

كن أن يكون أكثر علوا من يوجد اختالف بين اإلنارة والضوء الذي ليس دائما ظاهرا. فالضوء يم

 المنارة، لكن بعد اإلضاءة لدى المنارة أضعف من الضوء. 

منارة ضمن قدم البناء ال يلعب أي دور، إذ من الممكن أن  يعاد تصنيف المنشأة التي كانت من قبل 

 األضواء.

ويعرف معجم التشوير المنارة باعتبارها "برجا، بناء أو بنية ثابتة لها أهمية، وتحمل ضوءا للتشوير 

 البحري لمعرفة موقع البحارة"

أن  أن يرى عند الوصول من عرض البحر ) وهو ما يقتضي يجب  ضوء الرسو هو أول ضوء

 وه( يجب أن تحدد على بعد مسافة كبيرة.موقعة وإنارته ومداه الجغرافي )المرتبط بعل

ضوء اإلنارة يتوافق مع الضوء الذي يوضع على الشاطئ لمساعدة المالحة الشاطئية )من المفترض 

أن يرى المبحر على األقل إضاءتين مساعدتين(. )مقتطف من تقرير المخطط المديري للتشوير 

 البحري(.

 

 

 

 

 


