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إعتبارا ألهمية التوعية و التربية البيئية، قامت منظمة Surfrider المغرب بإنشاء 

هذا الدليل الذي يدخل في إطار برنامج تثبيت قمامات األزبال في مدينة إمسوان 

من أجل حث الساكنة على المشاركة الفعلية في هذا المشروع الحيوي للمنطقة.

يهدف هذا الدليل إلى التعريف بمخاطر التلوث على بيئتنا الساحلية و خصوصا 

النفايات التي ينتهي بها المطاف إلى شواطئنا، تغيير بعض السلوكات المؤثرة سلبا 

على محيطنا البيئي و ترشيد الساكنة إلى اإلجرا ءات المسؤولة التي من شأنها 

المحافظة على هذا المجال الحيوي.

هذا الدليل موجه للساكنة المحلية بإمسوان في إطار حثهم على بذل مجهودات 

لترجمة  البحري  الميدان  في  المتدخلين   لجميع  و دعوة  الساحل  لحماية  أكبر 

بيانات هذا الدليل فوق الميدان من خالل عمليات تربوية و توعوية.

مقدمة
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هي جمعية لحماية البيئة و تثمين و تنمية 

مستدامة للمناطق الساحلية و المحيطات في 

المغرب، رؤيتها تتجلى في شواطئ و محيطات 

نظيفة. ببساطة نعمل على نقل رؤيتنا و السماح 

لألجيال المقبلة بالتمتع بساحل صحي و متوازن 

بيئيا.

تأسست المنظمة سنة 1984 في الواليات المتحدة من طرف راكبي األمواج الذين أرادوا 

حماية شاطئهم من التلوث و إمتدت هذه الشبكة لتشمل دوال كالبرازيل، األرجنتين،كندا، 

اليابان، أستراليا و القارة األوروبية و تمثل الشبكة اليوم ممارسي الرياضات المائية و محبي 

و مستعملي الشاطئ.

ومن خالل وجودها في القارات الخمس أصبحت المنظمة تمتلك خبرة في مجاالت البحوث 

العلمية و العمل الجمعوي فضال عن نشر األدوات التربوية المتعلقة بالتربية البيئية

تم تأسيس Surfrider سنة 2010 بأكادير لتمثل عشاق البحر و األمواج و الشواطئ و 

السواحل، سواء ا كانوا صغارا أو كبارا لتشجيع و غرس قيم حب البيئة.

تتواجد  جمعية Surfrider في جميع أنحاء المملكة 

بفضل فروعها السبعة في مدن (تمارة، المهدية، 

الدار البيضاء، أسفي، الصويرة، سيدي إفني، الداخلة)، 

هذه الفروع يديرها متطوعون يحاولون تطوير منهج 

Surfrider التربوي من أجل توعية الساكنة المحلية.

Surfirder تقديم لجمعية
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في منتصف الطريق بين الصويرة وأكادير تقع قرية إمسوان  والتي تعني باألمازيغية " الفم الذي 

يشرب"  كما يطلق البعض عليها قرية الصيادين و راكبي األمواج. 

تكوين رأس  إمسوان (la pointe) و التنوع البيولوجي االستثنائي للنظام اإليكولوجي (بعض األنواع 

المهددة باالنقراض تعيش هناك(، والمناخ والجمال المذهل لمحيطه جعله موقع بيئي فريد ومكانا 

رائعا لممارسة ركوب األمواج والصيد والغوص والطيران الشراعي. كما يحتوي على ميناء صغير يقوم 

فيه الصيادون  على متن قواربهم التقليدية الزرقاء  بإستعمال شباكهم  لجلب  األسماك والمحار و 

الرخويات الطرية.

هواة و محبي مراقبة الطيور يأتون لهذه المنطقة لرؤية طائر أبو منجل الفريد وهو من األنواع 

المهددة باإلنقراض كما يمكن للسائح  المتجول مشاهدة قوافل الجمال الفارة من قساوة الصحراء.

ينقسم شاطئ إيمسوان إلى جزئين هما :

خصائص شاطئ إمسوان

خليج إيمسوان                                  الشعاب

و نظرا لتزايد الساكنة و كثرة 

السياح مع نقص للبنيات التحتية 

أصبح شاطئ إمسوان يتعرض 

لتلوث يهدد هذا الموقع البيئي.
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  تثبيت حاويات على الساحل وفي وسط القرية لجمع 

النفايات و السماح للساكنة المحلية والزوار بوضع النفايات 

في المكان الصحيح.

  لقاءات تواصلية مع عمال الجماعة 

إلدراك معضلة النفايات و كيفية  

استخدام البنية التحتية الجديدة.

  توعية السكان المحليين بمشكلة النفايات على ثالثة مراحل :

تثبيت لوحات إخبارية و توعوية في مداخل الشاطئ و أماكن أخرى

حمالت تحسيسية لفائدة تالميد المؤسسات التعليمية

توزيع مجاني لدليل التوعية على األهالي من أجل تعريفهم بمشكلة 

النفايات البحرية و حثهم على اعتماد سلوكيات جديدة

لمكافحة مشكلة النفايات النفايات في قرية إمسوان ، قامت منظمة 

Surfrider المغرب بالخطوات التالية :

تقديم برنامج تثبيت 
قمامات األزبال بإمسوان

?



و نظرا لتزايد الساكنة و كثرة 

السياح مع نقص للبنيات التحتية 

أصبح شاطئ إمسوان يتعرض 

لتلوث يهدد هذا الموقع البيئي.

النفايات المائية هي النفايات الناتجة عن النشاط البشري، هده 

األخيرة تطفو على سطح الماء أو تغمره في األعماق، تحملها 

التيارات البحرية و األنهار إلى الساحل لتستقر في الشواطئ.

يؤدي تراكم النفايات سواء المنزلية أو الصناعية أو التجارية دون معالجتها أو التخلص منها بصورة 

نهائية إلى تشكيل مصدر للخطر يهدد صحة األهالي فأكوام القمامة تشجع على تكاثر البكتريا 

والجراثيم والفيروسات مما يؤدى إلي انتشار األمراض وتفشي األوبئة الفتاكة

كما تؤثر سلبا على النظام اإليكولوجي للمحيط مما 

يجعل الكائنات البحرية عرضة للخطر و يهددها 

باالنقراض.

ماهي النفايات ؟

7



8

  توعية السكان المحليين بمشكلة النفايات على ثالثة مراحل :

تثبيت لوحات إخبارية و توعوية في مداخل الشاطئ و أماكن أخرى

حمالت تحسيسية لفائدة تالميد المؤسسات التعليمية

توزيع مجاني لدليل التوعية على األهالي من أجل تعريفهم بمشكلة 

النفايات البحرية و حثهم على اعتماد سلوكيات جديدة

ماهي مصادر النفايات ؟
من أهم مصادر النفايات البحرية :

   المخاطر الناجمة عن المالحة البحرية (غرق 

و جنوح السفن المحملة بمواد خطيرة أو سامة 

كالبترول مثال)

   اإلفراغ العشوائي للنفايات في األماكن 
غير المناسبة

   األنشطة الصناعية والزراعية ( المواد 
الكيميائية المستعملة في الزراعة, مبيدات 

الحشرات، ما تصرفه المعامل ) 

   ما يلقي به االنسان فى الشواطئ, 
المدن , القرى , و الشوارع,... 

   إلقاء النفايات الصغيرة في المراحيض 
ومجاري المياه 

   الموانئ والصيد البحري (شباك الصيد 
وخيوط الصنارة ...) و المحار الذي يعتبر 

مؤشرا على تلوث الماء من عدمه.



التأثير السلبي للنفايات 
على البيئة ؟

بالنسبة للحيوانات البحرية :

بعض األنواع غالبا ما تكون غير قادرة على التمييز بين 

النفايات وفرائسها المعتادة. 

بواسطة التحلل يمكن للبالستيك أن يصل إلي أحجام  

غير مرئية للعين المجردة. ويسمى بالعوالق البالستيك و 

تعتبر العوالق الطبيعية جزئا مهما في السلسلة الغذائية 

للحيوانات البحرية (حسب اإلحصائيات نجد بأن هناك 6 

عوالق بالستيكية مقابل واحد من العوالق الطبيعية).

بالنسبة للوسط الطبيعي :

بسبب األضرار التي لحقت بقاع البحر لم يعد بإمكان 

المناطق العميقة إستعاب تراكمات  األزبال و الرواسب 

و النتيجة اختناق التربة وموت الشعب المرجانية.
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التأثير السلبي للنفايات 
على البيئة ؟

بالنسبة لإلنسان:

اإلستحمام في مياه ملوثة أو االستلقاء على رمال ملوثة قد يعرض المصطافين إلى 

بعض الجراثيم و الطفيليات الموجودة في المياه المستعملة

تعتبر هذه الجراثيم هي المسؤولة عن اإلصابة بأمراض تعفنية خطرة من بينها 

اإللتهابات المعوية و األمراض الجلدية و أمراض العين و األذن و غيرها

قد تكون مياه اإلستحمام الملوثة في بعض الحاالت عامال لنقل أمراض خطيرة جدا 

مثل إلتهاب الكبد و حمى التيفود

بالنسبة للمدينة :

يمكن للسياحة أن تتأثر سلبا من جراء تزايد النفايات على الساحل

صيانة الشواطئ مع جمع النفايات مكلفة للجماعات 
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اإلجراءات المستحب 
القيام بها

استعمل الماء بمسؤولية 

الماء نعمة حباها الله وأسبغها على البشر والحفاظ 

عليها أمٌر في غاية األهمية وترشيد استهالك الماء واألمن 

المائي من المفاهيم الحديثة التي باتت واسعة االنتشار 

بين أفراد المجتمع ألنها على تماس مباشر مع حياتهم 

اليومية  لذلك ال تترك حنفية الماء مفتوحة أثناء غسيل 

الوجه أو الحالقة أو تنظيف األسنان فدقيقة واحدة 

تكفي لضياع خمس لترات من الماء 

ال ترمي النفايات  في الطبيعة 

 ارمي نفاياتك في املكان املخصص لها في حالة عدم 
وجود سلة القمامة يستحسن االحتفاظ بها 

توقف عن رمي األكياس البالستيكية (بركا من الميكا) 

استخدموا سلة أو قفة الستعماالتكم التسوقية اليومية وارفضوا األكياس البالستيكية (الميكا) 

المسؤول األول عن اختناق عدد كبير من النباتات و الحيوانات مثل األغنام، الطيور واألسماك 

والثدييات البحرية
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تجنبوا السباحة بعد هطول األمطار

تفادي السباحة مباشرة بعد هطول األمطار بفعل عاصفة مارة وذلك لتواجد مواد ملوثة بسبب 

تدفق مياه السيالن المحملة بالنفايات الصلبة و السائلة كما يجب تجنب السباحة في المواقع 

القريبة من قنوات التطهير.

حافظ على تجهيزات الشاطئ

كمستعملين للشاطئ علينا الحفاظ على تجهيزات الشاطئ من صناديق للقمامة و لوحات 

إخبارية و مراحيض و غيرها التي تحمي شاطئنا من التلوث و تقلل بالتالي من إمكانيات 

اإلصابة باألمراض الناتجة عنه

12



اإلجراء ات الخاصة 
بالبحارة والصيادين

ال تلقي بشبكات الصيد في عرض البحر

الصيد البحري هو هواية بالنسبة للبعض للترفيه لكنه يعتبر عند البحارة بمثابة رزق العيش 

األساسي لهم. من هذا المنطلق يجب على هؤالء تجنب إلقاء شبكات الصيد الغير مرغوب 

فيها في البحر للحد من ظاهرة الشباك األشباح 

  هذه الشباك هي مصدر التهديد الحقيقي للحيوانات البحرية و المسؤولة  عن الحد من 

حركتها و عدم توالدها و خنقها و قتلها
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ال تلقي بالنفايات من النافذة

المرجو من البحارة القاطنين في الميناء تجنب إلقاء القمامة من النافذة في أماكن يصعب 

الوصول إليها وبالتالي ال يستطيع عمال النظافة جمعها.

من المسؤولية كذلك عدم إلقاء القنينات المملوءة بالبول في البحر أو الشاطئ ألنها تتسبب في 

مضاعفة التلوث

تجنبوا إلقاء البطاريات المستعملة

البطاريات تحتوي على مواد كيميائية 

سامة تلوث البيئة: فهي يمكن أن تتكون 

من الرصاص والزئبق والكادميوم والزنك 

والليثيوم والنيكل ... 

على سبيل المثال، بطارية صغيرة تحتوي 

على الزئبق فإذا ألقيت في الطبيعة 

تلوث متر مكعب واحد من األراضي و 

1000 متر مكعب من المياه لمدة 50 

عاما ،أما عند حرقها فإنها تنتج غازات 

سامة لإلنسان.



النفايات في لمحة

000 100 من  الثدييات البحرية والسالحف 

البحرية تقتل سنويا بسبب النفايات البالستيكية. 

كل ثانية، يتم تفريغ 000 634 كيلوغرام من النفايات في المحيطات,ما يعادل 

3 طائرات من نوع بووينغ  (20 مليار كيلوغرام في السنة)

كل كيلومتر مربع من المحيط يحتوي على 

000 120 قطعة من البالستيك العائم.

70% من البالستيك الذي في البحر سينتهي 

به  المطاف في أعماق المحيطات

لُيشكِّل مقبرة سامة.

80% من النفايات التي ينتهي بها المطاف 

على الشواطئ لدينا هي من أصل قاري. 

%80

%20
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ساهموا معنا لحماية إمسوان و 
الحفاظ على بحر نظيف

Aidez-nous à garder Imsouane 
et la mer propres !

Ce guide et l’Opération Imsouane Zero Déchets sont 
réalisés grâce au soutien des partenaires suivants:

هذا الدليل و عملية إمسوان صفر نفايات تمت بمساهمة و دعم من شركائنا : 

BoardXHouse Surfcamp - Auberge Tasra 
Mayk Wendt - Auberge Tawala - SurfTrip Surfcamp

Auberge Chez Hassan - SurfHouse Surfcamp
Camping Cathedrale Point

Planet Surf Morocco Ecole de surf

La Commune d’Imsouane - le Caidat de Tamri
جماعة إمسوان   ـ  قيادة تامري

المغرب SURFRIDER FOUNDATIONمؤسسة
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