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  بمناسبة یوم العالمي لتنظیف الشواطئ
 
 

   تحلیل المخلفات على الشواطئ المغربیة:
 85 ٪ من النفایات البالستیكیة ، من مصادر عالیة التركیز

 
 

على الموجودة الصلبة النفایات تحلیل نتائج زبل زیرو جمعیة تنشر ، الشواطئ لتنظیف العالمي الیوم ، سبتمبر 15 یوم                     بمناسبة
  الشواطئ المغربیة.

 
والمتوسط. األطلسي المحیط جانبي على شاطئًا 26 في للنفایات تدقیق عملیات متطوعًا 40 أجرى ، 2018 غشت إلى مارس                     من
مؤسسة من بدعم شماال، السعیدیة إلى جنوبا بوجدور من الشواطئ على ، الصیف وخالل قبل هذه المعاینة عملیات                    أجریت

.Heinrich Böll 
 

الصلبة النفایات تمییز زبل زیرو جمعیة فاستطاعت ،Break Free From Plastic الدولیة الحركة حددتها منهجیة                  باستخدام
المتوسطة الحالة تمثل ، مربع متر 400 مساحتها منطقة تعریف یتم شاطئ كل على التالي: النحو على الشواطئ على                     الموجودة
قاعدة في بعنایة حسابها یتم ثم ، فئة 20 حوالي في تصنیفها ویتم مللیمتر، 5 من أكثر نفایات جمع یتم ، المنطقة هذه في                          للشاطئ.
العینات من سلسلة على ، المجردة بالعین العد خالل من مللیمتر) 5 من (أقل الصغیرة المخلفات لعدد تقدیر إجراء یتم كما                       بیانات.

 تبلغ 1 متر مربع من الشاطئ.
 

وأنواع ، موادها تحدید خالل من ، النفایات هذه جمیع تمییز تم النفایات. من 36 280 مجموعه ما جمع من التمرین هذا                        مكن
معرفة الممكن من ، الطریقة وبهذه ممكن. حد أقصى إلى تحملها التي والشعارات التجاریة والعالمات ، منها تأتي التي                     المنتجات
عن النهج هذا یختلف ، زبل زیرو جمعیة رئیس ، غالب مامون وبحسب كذلك. الصناعي منشئها وحتى ، النفایات هذه                      طبیعة
على القدرة ثم ومن ، سواحلنا تلوث التي بالنفایات دقیقة معرفة على الحصول هو هنا الهدف ولكن التقلیدي. الشاطئ تنظیف                      عملیات

 تحدید الحلول األولیة التي تجعل من الممكن تجنب تجدید هذا التلوث.
 

   النتائج الرئیسیة من تدقیق النفایات على الشواطئ 26:
 

بشكل یتركز النفایات هذه منشأ وأن ، لشواطئنا الملوثة الصلبة للنفایات الرئیسي المصدر هو البالستیك تلوث أن النتائج هذه                     تظهر
الشركات من رزمة تسوقها التي المنتجات من تأتي النفایات ومعظم ، المجمعة النفایات من ٪ 56 تمثل المنتجات من أنواع 5                       كبیر:

 الصناعیة الكبرى.
 

5 من (أقل الصغر متناهیة نفایات 180 من بأكثر ونقدر ، المراجعة الشواطئ من مربع متر لكل نفایات 35 جمعنا المتوسط  ،                         في
 ملم) لكل متر مربع.

 
وأغطیة والعصیر والمیاه الصودا قناني هي: الخمسة الرئیسیة النفایات وأنواع ، البالستیك من مصنوعة المجمعة النفایات من 85٪                   
؛ (٪ 9) "میكا" بالستیكیة أكیاس ؛ (٪ 10) القطن وممسحة المصاصة عصي (13٪)؛ الصید وشباك حبال ؛ (٪18)                     البالستیك

 والمغلفات البالستیكیة (6 ٪).
 



 
رئیسیین العبین هي الشركات هذه شركات. 3 تخص تجاریة عالمات من تأتي الشعار بها نحدد أن یمكن التي النفایات من 48٪                      

 في قطاعات المشروبات الغازیة والمیاه المعبأة واأللبان.
 

البالستیكیة النفایات معظم وأن ، قرننا في الرئیسیة البیئیة التحدیات أحد یعتبر بالبالستیك المحیطات تلوث أن نتذكر أن المهم                      من
 تستغرق ما بین 100 و 500 سنة لتتحلل.

  
من للحد حلول وضع الملح فمن ، المحیطات في بالستیك أكثر تلقي دولة 20 بین من المغرب اختیار تم قد ، ذلك إلى 1                        باإلضافة

 استهالكنا للبالستیك وتأثیره على الطبیعة.
عملیات نتائج حول العمل ورش من سلسلة القادمة األشهر في زبل زیرو جمعیة ستنظم ، مالءمة األكثر الحلول تحدید أجل                      من
والشركات المدني (المجتمع المصلحة أصحاب مختلف آراء جمع هو هذه العمل حلقات من الهدف وسیكون هذه. النفایات                   تدقیق
مفصلة مجموعة نشر إلى هذه العمل حلقات وستؤدي اتخاذها. یتعین التي التدابیر واستكشاف (... المحلیین المنتخبین                  والمسؤولین

 من التوصیات.
 

، االستهالك عادات إلى ، والتوزیع اإلنتاج طرق إلى ، القوانین من المستویات: جمیع على تطبیقها یجب والتوصیات الحلول                     هذه
  إلى نظام تدبیر النفایات.

 
http://bit.ly/DechetsPlagesMaroc  : عرض تقدیمي والصور توضح النتائج المذكورة أعاله متوفرة هنا  

 
www.zerozbel.ma  : عن جمعیة زیرو زبل   

في المغرب في القانوني اإلطار تغییر في والمساعدة بیئیة معلومات ونشر جمع تعزیز هدفها بیئیة جمعیة هي زبل ، زیرو                      جمعیة
  هذا المجال.

 
www.ma.boell.org : Heinrich Böll حول مؤسسة  

ومستدامة. دیمقراطیة تنمیة أجل من تعمل وهي المدني. المجتمع مع شراكة في تعمل ربحیة غیر مؤسسة بول هاینریش                    مؤسسة
 مؤسسة هاینریش بول موجودة في المغرب منذ عام 2014.

 
 یمكن اإلتصال ب :

 مامون غالب
0671834733 

 asso.zerozbel@gmail.com 
 
 

 

 وفقا للدراسة العلمیة التالیة :  1
« Plastic waste inputs from land into the ocean », Jenna R. Jambeck et al. (12 février 2015),  Science n°347, p.768-771 
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