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1. مــــقــــدمــــــــة

ــات  ــة يف اجلامع ــات املنزلي ــر النفاي ــة بتدب ــات  املرتبط ــن اخلدم ــة لتحس ــوث املختلف ــات والبح ــع الدراس جتم
الرتابيــة ،عــى إدراك عــدم كفايــة عمليــة التخطيــط و الربجمــة للنجــاح يف التغلــب عــى إشــكاليات النفايــات يف 
غالبيــة اجلامعــات، وهــذا عــى الرغــم مــن األمهيــة البالغــة و الرئيســية للتخطيــط كركيــزة أساســية يف تطويــر 

وحتســن عمليــات التدبــر املمنهــج.

إن أوجــه القصــور املتأصلــة يف ختطيــط تدبــر النفايــات كثــرة ومتنوعــة ، كجــزء مــن هــذه الدراســة وخــال 
املهمــة األوىل ، عملنــا أوالً عــى حتديــد املامرســات القــارصة فيــام يتعلــق بــإدارة النفايــات عــى مســتوى مدينــة 
ــا   أيًضــا طرائــق حتســن هــذه املامرســات مــن خــال الوصــول إىل ســيناريو أويل يدمــج مجيــع  العيــون ، قدمن

اخلدمــات املفرتضــة إلدارة قويــة ومتكاملــة.

ــراءات  ــج وإج ــا إىل برام ــة و حتويله ــات األولي ــق املقرتح ــا، إىل تدقي ــن أيدين ــي ب ــة الت ــة الثاني ــدف املهم هت
ــة. ــة احلديث ــادئ البيئي ــد باملب ــق يسرتش ــار منط ــك يف إط ــة و ذل ــقة وذات أولوي ــة ومتناس مفصل

املهمــة الثانيــة تقــدم لنــا جمموعــة مــن اإلجــراءات املفصلــة التــي وضعــت لصالــح املســتفيدين مــن خدمــات 
النظافــة، وهــي بالتــايل متكــن بشــكل خــاص مصلحــة خدمــات النظافــة لــدى اجلامعــة مــن أداة مهمــة للغايــة 
لتنفيــذ خمطــط تدبــر النفايــات املنزليــة و املامثلــة هلــا، فهــي إذا بمثابــة خارطــة طريــق مرفوقــة باملعلومــات و 

البيانــات الرضوريــة للقــدرة عــى تســير فعــال و ضبــط كل جمــاالت املراقبــة والتحكــم.
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ــا اجلــزء األول مــن املهمــة الثانيــة باملامرســات التدبريــة احلاليــة لـــلنفايات املنزليــة و املامثلــة هلــا يف بلديــة العيــون ، ثــم نعــرج إىل  ُيذّكرن
ــات. ــر النفاي ــة لتدب ــادئ التوجيهي ــر باملب التذك

يف اجلزء الثاين، سيتم تقديم اخلدمات التدبرية يف ستة توجهات رئيسية:

حتديث و حتسن منظومة مجع النفايات «
حتديث نظام التنظيف «
التحسيس و التوعية «
إدارة وحتفيز العاملن «
تثمن و تدوير النفايات «
تدابر عامة «

يتفــرع عــن هــذه التوجهــات 14 برناجمـًـا مســتقا، هــذه الربامــج بدورهــا تــم بلورهتــا يف 28 إجــراء عمليــا. كل إجــراء تــم حتديــده بدقــة 
يف بطاقــة خاصــة مفصلــة بغــاف مــايل مضبــوط وجــدول زمنــي حمــدد.

ــة املتوقعــة )االســتثامر / التســير( وكــذا عــى بعــض الــراكات و املصــادر  جممــوع بطاقــات اإلجــراءات حييــل عــى التكاليــف االمجالي
ــراءات. ــة لإلج التمويلي

تتيــح لنــا ترمجــة خمطــط تدبــر النفايــات املنزليــة إىل جمموعــة إجــراءات عمليــة بميزانيــات تفصيليــة حمــددة، إىل إنشــاء لوحــة معلومــات أو 
خارطــة طريــق للقــدرة عــى متابعــة املخطــط و حســن التدبــر.

هذه اآللية ستسهم بشكل كبر يف تسهيل إجراءات املراقبة والتحكم يف خدمات النظافة اجلامعية.

2. المنهجية



7
 الشطر الثاني
المخطط الجماعي  لتدبير النفايات المنزلية / جماعة العيون

ــص  « ــة والتخل ــن ومعاجل ــل وختزي ــع ونق ــم مج ــط وتنظي  ختطي
ــًا ؛ ــليمة بيئي ــة س ــات بطريق ــن النفاي م

ــق إعــادة االســتخدام أو إعــادة  « ــات عــن طري  اســتعادة النفاي
، مــن  أو أي عمليــة أخــرى للحصــول عليهــا  التدويــر 

ــة ؛ ــتخدامها أو الطاق ــاد اس ــي يع ــواد الت ــات أو امل النفاي
 التخطيــط الوطنــي واإلقليمــي واملحــي إلدارة النفايــات  «

والتخلــص منهــا ؛
 معلومــات عامــة عــن اآلثــار الضــارة للنفايــات عــى الصحــة  «

العامــة والبيئــة ؛
 إنشــاء نظــام للتحكــم ورصــد اجلرائــم املرتكبــة يف هــذا  «

املجــال.

ــن  ــدد م ــذ ع ــال تنفي ــن خ ــاال م ــون فع ــذا القان ــذ ه كان تنفي
القــرارات واألوامــر التنفيذيــة واألحــكام املشــرتكة مثــل:

»  2008 يوليــو   18 املــؤرخ يف   2-07-253  املرســوم رقــم 
ــات اخلطــرة.  ــات وإنشــاء قائمــة النفاي بشــأن تصنيــف النفاي
ــا  ــب طبيعته ــا حس ــات ويصنفه ــص النفاي ــذا الن ــرد ه ي
ــات ــريب للنفاي ــوج املغ ــمى الكتال ــوج يس ــا ، يف كتال وأصله

باإلضافــة إىل ذلــك ، فإنــه يضــع قائمــة اخلصائــص اخلطــرة 
للنفايــات.

املرســوم رقــم 139-09-2 املــؤرخ 21 مايــو 2009 بشــأن تدبــر 
النفايــات الطبيــة والصيدالنيــة

 املرســوم رقــم 284-09-2 املــؤرخ يف 8 ديســمرب 2009  «
بشــأن وضــع اإلجــراءات اإلداريــة واملتطلبــات التقنيــة 

للمدافــن اخلاضعــة للرقابــة
ــأن  « ــو 2010 بش ــؤرخ 6 يولي ــم 285-09-2 امل ــوم رق  املرس

وضــع إجــراءات لوضــع خطــة رئيســية خاصــة باملحافظــة أو 
املقاطعــة لتدبــر النفايــات املنزليــة ومــا شــاهبها مــن املخلفات 

وإجــراءات تنظيــم االستفســار العــام املتعلــق هبــذه اخلطــة.
 املرســوم رقــم 538-09-2 املــؤرخ 22 مــارس 2010 بشــأن  «

ــر  ــة لتدب ــية الوطني ــة الرئيس ــع اخلط ــراءات لوض ــع إج وض
ــرة  ــات اخلط النفاي

ــع  « ــراءات وض ــدد إج ــذي حي ــم 683-09-2 ال ــوم رق  املرس
الصناعيــة  النفايــات  لتدبــر  اجلهــوي  العــام  املخطــط 
ــات  ــرة والنفاي ــر اخلط ــة غ ــة والصيدالني ــات الطبي والنفاي
النهائيــة والنفايــات الزراعيــة والنفايــات اخلاملــة واإلجراءات 

ــة ــذه اخلط ــق هب ــام املتعل ــان الع ــذا االع ــة و ك التنظيمي

تــم تعزيــز اإلطــار القانــوين املحــدد للنفايــات الصلبــة مــن خــال 
األحــكام التريعيــة للتعامــل مــع مشــكلة النفايــات املنزليــة.

القانــون رقــم 00-28 املتعلــق بتدبــر النفايــات والتخلــص منهــا. 
ــد  ــدد القواع ــام حي ــاع. ك ــر القط ــون إىل تطوي ــذا القان ــدف ه هي
ــص  ــات والتخل ــإدارة النفاي ــق ب ــي تتعل ــية الت ــادئ األساس واملب

ــا. منه

باإلضافــة إىل ذلــك ، هنــاك أحــكام تريعيــة أخــرى تتعلــق 
ــكل  ــا بش ــور عليه ــن العث ــة يمك ــات الصلب ــإدارة النفاي ــارشة ب مب
ــتصاح  ــة واس ــق بحامي ــم 03-11 املتعل ــون رق ــاص يف القان خ

ــة: البيئ

ــا كان  « ــور أي ــوث والتده ــكال التل ــن كل أش ــة م ــة البيئ  محاي
ــدره؛ مص

 حتسن إطار وظروف عيش اإلنسان؛ «
ــي  « ــي والتقن ــار التريع ــية لإلط ــات األساس ــع التوجيه  وض

ــة؛ ــر البيئ ــة وتدب ــق بحامي ــايل املتعل وامل
ــاح األرضار  « ــن إص ــؤولية يضم ــاص باملس ــام خ ــع نظ  وض

ــن. ــض املترضري ــة وتعوي البيئي

ــامت  ــأن تقيي ــم 03-12 بش ــون رق ــإن القان ــار، ف ــس اإلط ويف نف
األثــر البيئــي هــو أحــد األدوات احلديثــة لتســهيل تطبيــق التدابــر 
الوقائيــة حلاميــة البيئــة وإدمــاج االهتاممــات البيئيــة يف عمليــة 

ــة. ــة واالجتامعي ــة االقتصادي التنمي

ينــص القانــون رقــم 95-10 بشــأن امليــاه بصفــة عامــة عــى تنظيــم 
ــن  ــداع أو دف ــر إي ــه حيظ ــى ، فإن ــذا املعن ــات. وهب ــب النفاي رواس
النفايــات الصلبــة يف املجــال اهليدروليكــي العــام. وهلــذا الغــرض 
برصــد ومراقبــة   )ABH( املائيــة  األحــواض  تقــوم وكاالت   ،
ــات  ــاه والترصيف ــة املي ــات لنوعي ــن النفاي ــة ملداف ــر املحتمل املخاط

ــة. ــاري املائي ــة يف املج الصلب

أيضا ، القانون رقم 03-13 املتعلق بمكافحة تلوث اهلواء.

القانــون رقــم 10-22 بشــأن اســتخدام األكيــاس واحلقائــب 
الباســتيكية القابلــة للتحلــل أو القابلــة للتحلــل البيولوجــي

القانــون اإلطــار رقــم 12-99 بشــأن امليثــاق الوطنــي للبيئــة 
والتنميــة املســتدامة

ــة يف  ــات الصلب ــأن إدارة النفاي ــون 00-28 بش ــامد القان ــع اعت م
ــوين  ــاس القان ــة األس ــة املغربي ــت احلكوم ــمرب 2006 ، وضع ديس

ــد: قص

3. اإلطار التنظيمي و القانوني
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ــة  ــة العيــون و مــن مصــادر أخــرى )القــوات املســلحة امللكي مدين
ــة ...(. ــدات الصناعي ، الوح

تعديل االتفاقية:

ــي  ــات الت ــات النفاي ــرت إحصائي ــام 2014 ، أظه ــل ، يف ع بالفع
تــم مجعهــا زيــادة قدرهــا حــوايل 40٪ أي 54000 طــن بــدالً مــن 
ــور  ــة وظه ــل يف املدين ــع اهلائ ــن التوس ــك ع ــا ، ناهي 38325 طنً

ــاق. ــي الوف ــارس؛ ح ــدة؛ 25 م ــدة: الوح ــاء جدي أحي

   1.4 التنظيم

التنظيم اإلداري

ــون  ــة العي ــتوى مدين ــى مس ــات ع ــع النفاي ــة مج ــم إدارة عملي تت
ــع  ــر م ــدة التدب ــرام عق ــم إب ــث ت ــة، حي ــة مفوض ــل رشك ــن قب م
ــة 14.550.666   ــة االتفاقي ــت قيم ــة أوزون OZONE. بلغ رشك
درمهــًا. هــذا الســعر يشــمل جمالــن، جمــال  A لتجميــع النفايــات و 
جمــال B للتنظيــف. تــم حتديــد مــدة اخلدمــة يف 7 ســنوات. دخــل 
ــيتوقف  ــف 2012 وس ــمًيا يف صي ــذ رس ــز التنفي ــر حي ــد التدب عق

ــام 2019. يف ع

ــد  ــة إيكومي ــدة رشك ــه لفائ ــم تفويت ــب ت ــات املراق ــرح النفاي مط
ــن  ــاهبها م ــا ش ــة وم ــات املنزلي ــى النفاي ــث يتلق ECOMED ، حي

 4 .  الوضع الحالي لتدبير النفايات المنزلية
و المماثلة لها

المقــدر  المبدئــي  الســعر  رسم توضيحي 1 :  جــدول 
النهائــي

رسم توضيحي 2 :  جدول السعر المبدئي المقدر
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 العــامل املعنيــون بالتنظيــم، التدريــب، ودعــم فــرق اجلمــع و  «
التنظيــف وقيــادة املركبــات امليكانيكيــة؛

ــأن  « ــرار بش ــاذ الق ــى اخت ــدرة ع ــه الق ــل لدي ــؤول مؤه  مس
اخلدمــة و التســير.

ــن  ــا ب ــو 193 موظًف ــة ه ــة املفّوض ــة للرك ــوى العامل ــايل الق إمج
عاملــن وإداريــن، حيــث يشــكل عــامل اجلمــع و التنظيــف أكــرب 

كتلــة مــن ناحيــة العاملــة )نســبة الرواتــب(

للتنظيــف فقــط، هنــاك 103 عامــل بــام يف ذلــك 30 عامــا 
الــذروة. موســميا للتعزيــز يف مواســم 

الموارد المادية

ــامن  ــبوع لض ــام يف األس ــف 7 أي ــع وتنظي ــة مج ــة 47 آل ــم تعبئ يت
ــة. ــودة اخلدم ج

العــدد احلــايل للحاويــات املنتــرة يف نقــاط إعــادة التجميــع غــر 
ــر  ــا لتقري ــا، و وفق ــن إتافه ــة ع ــأرضار النامج ــرا ل ــروف نظ مع
ــة بـــ 400  ــد املدين ــم تزوي الركــة الســنوي لعــام 2013 ، فقــد ت
ــرت، و500  ــوع 360 ل ــن ن ــرت و 600 م ــم 660 ل ــن حج ــة م حاوي

ــات. ــال املهم ــن س ــرت ، و 300 م ــوع 240 ل ــن ن م

أصبــح مــن الــرضوري إدخــال تعديــل بموجــب االتفاقيــة ، حيث 
تــم االتفــاق عــى تعديــل عقــدة التدبــر املفــوض مــع مراعات:

 مقتضيات الرضيبة عى القيمة املضافة ؛ «

 مراعاة الزيادة الكبرة يف احلمولة املجمعة ؛ «
 تغطية الوحدات السكنية اجلديدة. «
 تعزيز الكنس امليكانيكي. «

ــم  ــوايل006 546 21   دره ــدة ح ــة اجلدي ــة االتفاقي ــت قيم أصبح
ــادة قدرهــا ، بزي

 340 995 6   درهم يف السنة.

التنظيم التقني

الوسائل البشرية

ــات  ــر النفاي ــة لتدب ــة املفوض ــل الرك ــن قب ــون م ــامل املعين الع
ــايل: ــو الت ــى النح ــون ع مؤهل

 املوظفون املعنيون بالتأطر و بمراقبة الفرق املوجودة ؛ «

مدير فرق تحت الطلب مدير التنظيف مدير جمع النفايات

مدير التشغيل

الكتابة االداريةرئيس الورشات

المحاسبة الموارد البشريةرئيس المخزن

االتصال و التوعيةمدير ورشة العمل

الجودة، األمن، العالقاتالغسل و االصالح

المنطقة.1 
المنطقة.2
المنطقة.3
المنطقة.4
المنطقة.5

المنطقة....
المنطقة.13

المنطقة.1 
المنطقة.2
المنطقة.3
المنطقة.4
المنطقة.5
المنطقة.6
المنطقة.7

المنطقة.1 
المنطقة.2
المنطقة.3

رسم توضيحي 3 :  الهيكل التنظيمي لشركة أوزون العيون

4. الوضع الحالي لتدبير النفايات المنزلية و المماثلة لها
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 1.1.4 نظام التجميع

الكمية التي يتم جمعها

عــى مســتوى املطــرح املراقــب، يتــم وزن الشــاحنات بشــكل منتظــم قبــل كل دخــول وخــروج ، القيمــة الســنوية لـــلنفايات املنزليــة التــي 
جتمعهــا رشكــة أوزون يف مجيــع تــراب اجلامعــة تتجــاوز 50.000 طــن / ســنة.

القطاعات و دورات الشاحنات

مجع النفايات املنزلية يتم غالبا بواسطة شاحنات الضغط، وتنقسم مدينة العيون إىل:

 12 قطاًعا جلمع النفايات املنزلية بواسطة شاحنات الضغط «

قطاعان جلمع النفايات املنزلية بواسطة شاحنات رافعة  «
 قطاعان جلمع النفايات الضخمة بواسطة شاحنة متعددة االستعامالت «
3 فرق عند الطلب «

رسم توضيحي 2:  خريطة نقاط التجميعرسم توضيحي 1: القطاعات و دورات الشاحنات

نقاط تجميع الحاويات

يتــم تكييــف نمــط اجلمــع حســب طبيعــة األحيــاء الســكنية ، مــن 
ــكان  ــغ الس ــون بتفري ــد يك ــع املعتم ــط اجلم ــإن نم ــدأ ف ــث املب حي
لنفياهتــم عنــد نقــاط التجميــع حيــث جيــد املــرء عــدة حاويــات يف 
معظــم شــوارع املدينــة. إال أن نمــط مــن البــاب إىل البــاب يكــون 

هــو الغالــب يف األحيــاء الســكنية العاليــة الكثافــة.

2.1.4 تنظيم الجوالت

ــر  ــة، يــرف عــى إدارة مجــع النفايــات مدي ــة اإلجرائي مــن الناحي
تنفيــذي يقــود فريًقــا مــن املرفــن الذيــن يراقبــون بدورهــم فــرق 

عــامل اجلمــع.

4. الوضع الحالي لتدبير النفايات المنزلية و المماثلة لها
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بــام أنــه ال توجــد معلومــات موثقــة حــول هــذا القطــاع يف العيــون 
ــي تعتمــد عــى مقابــات أصحــاب  ــة الت ــإن األبحــاث امليداني ، ف
املشــرتيات  وأســعار  واملنتجــات  الكميــات  حــول  املصلحــة 

ــاع.  ــذا القط ــل هل ــاس التحلي ــتكون أس ــات س واملبيع

 4.1.4 مطرح النفايات

ــم  ــوائي يتس ــكل عش ــى ش ــم ع ــات تت ــغ النفاي ــت إدارة تفري كان
ــات يف  ــاء النفاي ــم إلق ــث يت ــاكل ، حي ــوىض و املش ــن الف ــر م بكث
أجــزاء خمتلفــة مــن مطــرح النفايــات وال يتــم ضغطهــا أو تغطيتهــا 
بطبقــة مــن الرتبــة أو الــركام. حتتــوي هــذه النفايــات عــى جتاويــف 
ــجن و  ــرتاق األكس ــهل اخ ــا يس ــا(، مم ــص يف ضغطه ــرة )نق كب
ــة. وقــد أدى ذلــك إىل انتشــار القــوارض  ــق و أدخن نشــوب حرائ
واحلــرات ، فضــًا عــن انفات املــواد اخلفيفــة )خاصــة األكياس 
الباســتيكية(. التخلــص مــن النفايــات وطرحهــا يتــم مــع وجــود 
العــامل غــر النظاميــن وأطفاهلــم وحيواناهتــم غــر املحميــة حتــت 

ســحابة دائمــة مــن الدخــان والغبــار ورائحــة النفايــات.

بعــد معركــة رشســة ضــد النقــاط الســوداء و املطــارح العشــوائية، 
متكنــت مجاعــة العيــون مــن القضــاء هنائيــًا عــى كل هــذه املظاهــر 

الضــارة بصورهتــا وبيئتهــا.

هــذه الفــرق تغطــي 12 دائــرة، و تتكــون مــن ســائق ومــن اثنن إىل 
ثاثــة مــن جامعــي القاممــة تبعــا ألحجــام النفايــات بــكل قطاع

يســتحيل  حيــث  العاليــة  الســكانية  الكثافــة  ذات  املناطــق  يف 
مــرور  يصبــح  وحيــث  باحلاويــات،  جتميــع  نقــاط  إحــداث 
الشــاحنات عمليــا صعبــا نوعــا مــا، يقــوم فريــق مــن 3إىل5 عــامل 
ــاحنة و  ــرور الش ــل م ــات قبي ــع النفاي ــة(  بتجمي ع إضافين)اجلَامَّ
وضعهــا يف طريــق مســارها عــن طريــق اللجــوء إىل نــوع مــا مــن 

ــبق. ــع املس اجلم

ــوايل  ــادة يف ح ــي ع ــًا وتنته ــاعة 3 صباح ــوالت يف الس ــدأ اجل تب
الســاعة 8 صباحــًا، ويمكــن أن تســتغرق اجلولــة الثانيــة مــن 3 إىل 
4 ســاعات إضافيــة، هــذه اجلولــة الثانيــة تكــون عــادة يف املواســم 
ــون  ــات تك ــض القطاع ــا يف بع ــات إال أهن ــا النفاي ــر فيه ــي تكث الت

ــة. دائًم

3.1.4 االسترداد / إعادة التدوير / التثمين

ــة العيــون، مثــل مــدن  ــر يف مدين قطــاع االســتعادة وإعــادة التدوي
أخــرى يف املغــرب، هــو قطــاع مهيــكل بشــكل جيــد دون أن يعرف 
ــن  ــة ب ــى أن العاق ــد بمعن ــكل جي ــكل بش ــا. مهي ــام إداري تنظي
ــلة،  ــل السلس ــن مراح ــة م ــددة يف كل مرحل ــرتي حم ــع و املش البائ
ــر منظــم،  ــع املنتجــات واألســعار ، ... غ ــق ببي ــام يتعل ــة في خاص
ــن،  ــن الفاعل ــات ب ــدد العاق ــة حت ــح إداري ــاب لوائ ــرا لغي نظ
خاصــة فيــام يتعلــق بالوســطاء باجلملــة، وغيــاب الرضائــب عــى 

ــا، ... ــاد تدويره ــات املع املنتج

رسم توضيحي 3 :  مكان االمطرح العشوائي بعد التهيئة

4. الوضع الحالي لتدبير النفايات المنزلية و المماثلة لها
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رسم توضيحي 5 :  موقع المطرح المراقب

رسم توضيحي 7 :   نفايات مضغوطة و مغطاة . 
الوحدة 2 و 3

رسم توضيحي 4 :  تجهيزات المطرح المراقب

رسم توضيحي 6 :   حوض تخزين عصارة النفايات. معدل 
التدفق 10 مكعب في اليوم

يوجــد يف مدينــة العيــون حاليــًا موقــع لطمــر النفايــات يقــع عــى 
ــة  ــون و مجاع ــن العي ــة ب ــق الرابط ــن الطري ــرى م ــة الي الضف
املرســى، عــى بعــد 7 كــم مــن وســط مدينــة العيــون ويغطــي 32 

ــرح. ــة للمط ــع خمصص ــرت مرب ــا 69949 م ــارًا منه هكت

ــا.  ــزن 18.9 طنً ــة ت ــطة جراف ــات بواس ــط النفاي ــم ضغ ــم دع يت
هــذه األخــرة تقــوم بضغــط النفايــات يف طبقــات متتاليــة صغــرة، 
بعدهــا تتــم التغطيــة اليوميــة للنفايــات بطبقــة مــن خملفــات مــواد 
البنــاء بســمك مــن 5 إىل 10 ســم. تضمــن التغطيــة اســتقرار 

ــح. ــل الروائ ــا وتقلي ــع انفاهت ــات، ومن النفاي

يتــم التخطيــط مســتقبا عــى مســتوى املطــرح إىل االســتفادة مــن 
ــن  ــة 77 م ــد النقط ــات عن ــن النفاي ــتخرج م ــوي املس ــاز احلي الغ

عــى ســطح البحــر.

يبلــغ اإلنتــاج اليومــي لـــ 10مــرت مكعــب مــن عصــارة النفايــات، 
وفقــا ملســؤويل إيكوميــد يتــم إعــادة تدويــر جــزء منــه عــن طريــق 
إعــادة تفريغــه عــى مســتوى النفايــات املطروحــة ،و جتميــع 

ــن. ــوض التخزي ــر يف ح ــرف اآلخ الط

فيام يي نسب النفايات املسجلة يف 2015 حسب الوزن.

4. الوضع الحالي لتدبير النفايات المنزلية و المماثلة لها
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المخطط الجماعي  لتدبير النفايات المنزلية / جماعة العيون

رسم توضيحي 8 :  نسب النفايات حسب المصدر 2015

رسم توضيحي 9 :  نسب النفايات حسب المصدر 2016

56%

25%

0%

15%

4%

آخرون

أوزون

شركات / صناعيين

ق.م.م

ج.ت.ع

/ 6,47%

شركات / صناعيين / 55,52%

آخرون / 0,27%

ق.م.م  / %2,76أوزون / 0,59%

ج.ت.ع / 34,38%
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المخطط الجماعي  لتدبير النفايات المنزلية / جماعة العيون

رسم توضيحي 10 :  كمية النفايات المنزلية و المماثلة المجمعة من طرف أوزون خالل سنة 2016

3424090,00

4354980,005000000,00

4000000,00

3000000,00

2000000,00

1000000,00

0,00
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رسم توضيحي 11 :   كمية النفايات المنزلية و المماثلة المجمعة خالل سنة 2016
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رسم توضيحي 12 :   متوسط الكميات المجمعة حسب القطاع ألشهر غشت شتنبر و أكتوبر 2017

المجموع ق11ق10ق9ق8ق7ق6ق5ق4ق3ق2ق1اليوم/قطاع
)طن(

118,2726,7722,5514,5515,7914,7814,4616,3514,5518,9116,75193,71

212,2419,1519,7015,8014,7515,1015,3115,6514,7314,6716,07173,17

311,6318,2218,6714,7716,3513,9811,8314,3314,7314,3716,63165,52

410,2316,7417,1314,7715,8814,1112,4712,9214,2014,2914,00156,75

58,9318,7315,7513,8315,9115,1611,3212,4713,4711,8011,70149,07

69,2716,6116,8314,6315,5813,5011,7510,9112,1312,5313,47147,21

78,5818,3615,0714,4012,8312,069,6111,2612,5011,5710,22136,45

811,0717,3513,9313,1112,1914,3611,5912,2813,1312,3311,73143,07

97,3515,7312,1311,4012,5610,8711,6011,7910,9712,4711,08127,94

107,7115,1810,6010,8511,2111,3911,1011,9112,2710,9010,61123,72

119,9116,3310,4311,0411,5411,0712,5011,3013,1313,2010,26130,71

129,0116,9910,2711,8010,5711,2510,7712,2310,5012,1312,12127,64

139,0313,8411,039,9012,5712,5010,819,9111,8013,8711,87127,12

146,8712,9010,2011,1611,5710,8813,0711,9710,9411,4710,76121,77

159,9311,1511,1211,6211,3311,3512,4210,8411,509,9410,75121,95

1611,3710,3711,2710,999,8910,3511,7911,4310,6912,2011,45121,79

1710,1610,8711,4011,569,5613,3311,379,9712,7712,2410,06123,28

1810,1011,409,2410,0311,8011,7410,4311,5913,0710,0011,83121,24

198,5910,6311,2710,2710,6011,3012,1012,9311,8010,1310,52120,14

208,099,1311,5611,7812,4310,6011,9711,5010,8312,439,87120,20

2110,3511,4711,1011,9512,5811,1711,106,5810,3212,109,40118,11

2211,1111,7312,8710,4312,1711,2510,039,9711,5012,4710,10123,63

2311,9311,579,0412,8710,4010,609,7011,2310,1314,399,27121,12

2410,9110,7312,7311,9710,8710,4010,4011,5011,2410,7711,50123,02

2510,4711,3711,9211,4010,429,3510,7012,179,7010,2311,63119,36

2610,589,9211,3710,0310,5912,6312,1710,5011,1712,2711,23122,46

2712,0410,1010,7711,2012,0011,9012,8010,5311,5312,8110,43126,10

2810,638,7210,779,4711,8811,5011,6737,9712,2913,1011,00149,00

299,599,9011,609,2012,5710,8011,1312,0712,8712,0011,28123,00

3011,2510,7711,5010,0711,8310,4310,9313,7312,7312,2011,30126,75

317,047,578,507,978,436,876,938,807,808,277,6685,84

المجموع 
3144203923653793673563893713823574091)طن(

4. الوضع الحالي لتدبير النفايات المنزلية و المماثلة لها
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المخطط الجماعي  لتدبير النفايات المنزلية / جماعة العيون

بــرتدد مماثــل، يتــم إجــراء الكنــس امليكانيكــي خــال الليــل 
ــام  ــة، بين ــرق احلرضي ــبكة الط ــية لش ــن الرئيس ــتهدف الراي ويس
ــة. ــط املدين ــددة يف وس ــع حم ــي يف مواق ــل امليكانيك ــز الغس يرتك

5.1.4 التنظيف )الكنس ، الغسيل ، السالل(

تشــمل خدمــة التنظيــف عمليــات التنظيــف اليــدوي وامليكانيكــي 
ــة  ــاب وإزال ــة األعش ــة وإزال ــن العام ــوارع واألماك ــل الش وغس

ــا. ــرح النفاي ــا إىل مط ــس وإخائه ــات الكن منتج

يتضمــن الكنــس اليــدوي مــا يقــرب مــن 73 عامــا عــى أســاس 
ــات  ــذه اخلدم ــي ه ــة، وتغط ــدات رضوري ــزون باملع ــم، جمه منتظ
مجيــع املناطــق احلرضيــة ملدينــة العيــون بــرتدد 7 أيــام يف األســبوع.

رسم توضيحي 13 :   على اليمين الكنس الميكانيكي/اليسار الكنس اليدوي

يعمــل فريــق للطــوارئ عــى الــدوام كل يــوم بعــد الظهــر بمثابــة 
فريــق النظافــة وكذلــك لعمليــات اجلمــع العاجلــة.

ــرتة  ــال الف ــواق خ ــاري يف األس ــاط التج ــم النش ــا يت ــادة م ع
ــق املســؤول عــن تنظيــف  ــة و آخــر املســاء. يــرع الفري الصباحي
ــا جلــدول  ــه عــى الســاعة 6 صباًحــا وفًق هــذه األســواق يف خدمت

ــبًقا. ــدد مس حم

ــر  ــة بتداب ــارشة للجامع ــة مب ــف التابع ــات التنظي ــذ خدم وتتخ
ــراد  ــك إرشاك أف ــام يف ذل ــددة ، ب ــة حم ــاط جتاري ــق بنق ــرى تتعل أخ
مزوديــن بشــاحنات صغــرة بجمــع مجيــع أنــواع نفايــات الدواجن 

ــا. ــة بأكمله ــتوى املدين ــى مس ــمكية ع ــات الس أو النفاي

6.1.4  النفايات األخرى )نفايات البناء ، النفايات 
الخضراء ، النفايات الضخمة، والنقاط 

السوداء(

ــجر ،  ــن أوراق الش ــام م ــكل ع ــرضاء بش ــات اخل ــون النفاي تتك
ــإن  ــب ف ــرح املراق ــب املط ــان ، حس ــب واألغص ــات العش قصاص
ــنوية،  ــوزن الس ــة ال ــة يف قائم ــط مدرج ــن فق ــن 1000 ط ــل م أق
وهــو تقديــر ضعيــف يــوازي أقــل مــن نصــف مــا تنتجــه مدينــة 
ــاحات  ــا للس ــم منه ــزء مه ــة يف ج ــاحتها املخصص ــون بمس العي

4. الوضع الحالي لتدبير النفايات المنزلية و المماثلة لها
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ــن  ــر م ــزء الكب ــا اجل ــار أيض ــذ يف االعتب ــع األخ ــرضاء ، م اخل
ــة. ــات املنزلي ــن النفاي ــا ب ــم مجعه ــي يت ــرضاء الت ــات اخل النفاي

ــاء املختلطــة تشــكل حجــام  مــن ناحيــة أخــرى، فــإن نفايــات البن
هائــا. فهــي تكــون أكثــر مــن 72٪ مــن مجيــع النفايــات التــي يتــم 
ــف  ــنويًا ، لأس ــن س ــوايل 137000 ط ــرح أي ح ــا يف املط طمره
ــى  ــا ع ــص منه ــم التخل ــًا يت ــاء تقريب ــات البن ــم أن كل نفاي فرغ
مســتوى املطــرح، فــا يــزال هنــاك كميــة صغــرة تقبــع بانتظــام يف 
األحيــاء التــي تعــرف أنشــطة البنــاء. هــذا اجلــزء الصغــر يراكــم 
ــر إىل  ــيحتاج األم ــة س ــن ناحي ــق، م ــت الح ــة يف وق ــاكل هائل مش
أســابيع كــي يتمكــن مــن كشــف هــذه النقــاط والقضــاء عليهــا، 
وهــذه املــدة كافيــة لتجــذب إليهــا و برعــة مجيــع أنــواع النفايــات 
ــوم  ــرى يق ــة أخ ــن ناحي ــوداء. م ــع س ــول إىل بق ــرى لتتح األخ
ــة ،  ــاء يف احلاوي ــات البن ــن خملف ــص م ــن التخل ــاس م ــض الن بع
ــد رفعهــا لتفريغهــا  ــة عن ــا لكــر احلاوي ــؤدي تلقائي هــذا األمــر ي

ــاحنة. يف الش

ــة و  ــن أفرش ــرتوكات م ــب م ــي يف الغال ــة ه ــات الضخم النفاي
أثــاث تــم التخــي عنهــا مــن قبــل األرس التــي ال يمكــن حتميلهــا 
عــى الشــاحنة الضاغطــة اعتبــارا لوزهنــا أو حجمهــا. لذلــك يتــم 
مجعهــا بواســطة شــاحنتن مــن احلجــم الكبــر متعدديت االســتعامل، 
حيــث يتــم اإلبــاغ عنهــا يف التقاريــر اليوميــة للمرفــن، أو عــن 

أو من قبل السكان أنفسهم. طريق مصالح اجلامعة 

يتــم القضــاء عــى النقــاط الســوداء بطــرق عديــدة و مســتمرة، إال 
ــة  ــرى نتيج ــرة أخ ــور م ــود للظه ــاط يع ــذه النق ــن ه ــد م أن العدي
عــدم امتثــال الســكان ألوقــات مــرور الشــاحنات، أو بعــد مســافة 
نقــاط التجميــع عــن الســكن خاصــة عنــد رفــض أحدهــم وجــود 
حاويــات بمقربــة الســكن. هنــاك مواقــع نموذجيــة للنقــاط 

ــوداء: الس

 يف االحياء يف طور البناء «
 يف ضواحــي املناطــق احلرضيــة خاصــة خــارج جــرف الضفــة  «

اليــرى مــن وادي الســاقية احلمــراء
 يف األسواق  «
 يف األحياء التي تعرف أحواش لرتبية اإلبل أو املاعز «

ــمي إىل  « ــر رس ــكل غ ــت بش ــي حتول ــاجد الت ــط املس  يف حمي
ــتدامة ــواق مس أس

 أماكن الوجبات الريعة «

   2.4 نتيجة التشخيص

يبلــغ عــدد ســكان مدينــة العيــون حاليــًا 229000 نســمة، وتنتــج 
املدينــة حــوايل 165 طــن مــن النفايــات املنزليــة و املامثلــة هلــا. تبلــغ 

نســبة اإلنتــاج 0.72 كلــغ /)ســاكن. يــوم(.

ــر  ــا، و التأث ــدا تقريًب ــد موح ــة يع ــاء املختلف ــة األحي ــف بني تصني
ــر. ــكاد ال يذك ــمي ي املوس

مكونات النفايات املنزلية تتميز بـ :

 نسبة عالية من املواد العضوية «
 جــزء صغــر مــن املــواد القابلــة إلعــادة التدويــر )الزجــاج و  «

الــورق و الباســتيك...( 
 عالية الكثافة و الرطوبة «
 ارتفــاع نســبة اجلراثيــم املســببة لأمــراض يف امليــاه الراشــحة  «

ابتــداء مــن ال 24 ســاعة األوىل.

ــل  ــة متي ــة املغربي ــات املنزلي ــإن النفاي ــة، ف ــات احلديث ــًا للدراس وفق
ــواد  ــوى امل ــة وحمت ــة ورطوب ــل كثاف ــون أق ــتقبل إىل أن تك يف املس

ــة. ــعرات احلراري ــن الس ــى م ــة أع ــة وذات قيم العضوي

مجــع املخلفــات املنزليــة بواســطة شــاحنة مــزودة بوحــدة لضغــط 
ــث أن  ــة حي ــدان األوروبي ــح البل ــى األرج ــب ع ــات يناس النفاي
ــة يف هــذه البلــدان ضعيفــة الكثافــة )0.2 كلــغ/ النفايــات املنزلي

ــة  ــل عملي ــا جيع ــة، مم ــواد العضوي ــاه و امل ــن املي ــة م ــرت( و خالي ل
ضغطهــا منطقيــا لتصغــر حجمهــا مــن أجــل مجــع كميــات أكــرب 
ــة  ــف الكثاف ــط تضاع ــدة الضغ ــث أن وح ــدة، حي ــة واح يف جول
األوليــة 3 مــرات لتصــل عــى أقــى تقديــر حــدود )0.6 كلــغ/

لرت(

4. الوضع الحالي لتدبير النفايات المنزلية و المماثلة لها

الكثافة الرطوبة
المادة 

العضوية

القدرة 
الطاقية
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ــاط  « ــودة بنق ــات املوج ــدد احلاوي ــديد يف ع ــص ش ــاك نق  هن
اجلمــع. إذا أضفنــا إىل ذلــك عــدد احلاويــات املتلفــة و الغــر 
ــة  ــة إىل 1107 حاوي ــاك حاج ــإن هن ــتعامل، ف ــة لاس صاحل

ــة.  إضافي
 عــى العمــوم يســاهم القطــاع الغــر نظامــي إجيابيــا يف التقليــل  «

ــذه  ــن ه ــن 5 ٪ م ــر م ــث أن أكث ــة، حي ــات املنزلي ــن النفاي م
النفايــات يتــم اســرتدادها وفرزهــا، و بيعهــا لبعــض الوســطاء 

ثــم إعــادة بيعهــا إىل جتــار اجلملــة.
ــط،  « ــاج متوس ــدل إنت ــاحنات مع ــع بالش ــجل دورات اجلم  تس

ــع  ــاط اجلم ــاين لنق ــع عق ــط بتوزي ــة مرتب ــن املردودي حتس
حســب معــدالت إنتــاج النفايــات، و مرتبــط كذلــك بتوفــر 
ــتدفع إىل  ــات س ــذه التعدي ــات، ه ــن احلاوي ــة م ــداد كافي أع

ــع. ــق اجلم ــد ملناط ــيم جدي ــادة تقس رضورة إع
ــق  « ــوال مناط ــس من ــى نف ــف ع ــق التنظي ــيم مناط ــب تقس  جي

ــح  ــد واض ــق و حتدي ــة الفري ــهيل متابع ــل تس ــن أج ــع م اجلم
ــؤوليات. للمس

للتدبيــر  واالجتماعيــة  البيئيــة    3.4    اآلثــار 
الحالــي

ــرات  ــون تأث ــة العي ــة بمدين ــات املنزلي ــر النفاي ــة تدب ــد حال تول
ــص  ــن تلخي ــة. يمك ــة والبيئ ــة العام ــى الصح ــارشة ع ــلبية مب س

ــايل: ــو الت ــى النح ــار ع ــذه اآلث ه

 التلوث وإطاق الروائح الكرهية. «
 تدهور مجاليات املدينة. «
 التلــوث الكيميائــي والبيولوجــي للمــوارد التــي تصبــح  «

ــدا  ــكل هتدي ــا يش ــرات ، مم ــوض واحل ــة للبع ــا خصب أرض
ــارش. ــر مب ــارش أو غ ــكل مب ــواء بش ــة ، س للصح

ــي  ــوص الت ــى اخلص ــون ع ــا و العي ــة عموم ــات املغربي ــا النفاي أم
ــرف : ــا تع ــة فإهن ــذه الدراس ــوع ه ــي موض ه

 كثافــة عاليــة جــدا قبــل الضغــط ) 0.5 كلغ/لــرت( ممــا جيعــل  «
العمليــة مكلفــة للغايــة بــدون أي جــدوى تذكــر

 حمتــوى مرتفــع للميــاه واملــواد العضويــة ممــا يزيــد مــن  «
ــى  ــيان ع ــا إىل الس ــات و يدفعه ــارة النفاي ــتخراج عص اس

ــام. ــق الع الطري

خالصة:

تعتــر طريقــة مجــع النفايــات عــن طريــق شــاحنات ضاغطــة أقــل 
مالئمــة إلدارة النفايــات يف مدينــة العيــون

فيــام خيــص نقــاط متوقــع احلاويــات، فابــد مــن مراعــات توزيــع 
ــكان  ــا س ــي ينتجه ــة الت ــات املنزلي ــم النفاي ــب حج ــاط حس النق
ــافة  ــاوز املس ــى أال تتج ــع.  ع ــة مج ــد كل نقط ــة عن ــاع اخلدم قط

ــرتا.  ــع 150 م ــة للجم ــد نقط ــكن و أبع ــن املس ــة ب الفاصل

ــاب  ــام ب ــن أم ــات م ــع النفاي ــا مج ــون فيه ــي يك ــات الت يف القطاع
الســكن أكثــر فعاليــة، جيــب أن متــر شــاحنة التجميــع عــرب مجيــع 

ــكان.  ــدر اإلم ــوارع ق الش

ــذه  ــه ه ــب علي ــب أن جتي ــذي جي ــزي ال ــؤال املرك ــة: الس خالص
ــو: ــة ه الدراس

كيــف يمكــن إيجــاد طريقــة فعالــة لجمــع النفايــات 
بنــاًء علــى نمــط »مــن البــاب إلــى البــاب« تناســب مدينــة 

العيــون ؟

مالحظة: هناك نمطني معتمدين يف مجع النفايات

ــد  ــات عن ــات يف حاوي ــع النفاي ــق جتمي ــن طري ــط األول: ع النم
ــاحنة ــار الش ــى مس ــة ع ــع املوزع ــاط اجلم نق

النمــط الثــاين: عــن طريــق مجــع النفايــات مبــارشة مــن أمــام بــاب 
الســكن

4. الوضع الحالي لتدبير النفايات المنزلية و المماثلة لها
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الوقاية

منع وتقليل إنتاج ورضر النفايات

إعادة االستخدام

املواد أو املنتجات التي أصبحت نفايات تستخدم مرة أخرى.

إعادة التدوير

يتــم إعــادة معاجلــة النفايــات إىل مــواد أو منتجــات لغــرض 
وظيفتهــا األصليــة أو ألغــراض مماثلــة.

التثمين

ــواد أو  ــتبدال امل ــدة باس ــراض مفي ــات ألغ ــتخدام النفاي ــم اس يت
ــد  ــال: تولي ــن. )مث ــرض مع ــتخدامها لغ ــم اس ــي ت ــات الت املنتج

ــمدة( ــة/ األس الطاق

التخلص

التخلــص هــو عمليــة إتــاف أو حتييــد النفايــات هنائيــا عــن طريــق 
ــرق أو الدفن احل

المبادئ التوجيهية لطرق تدبير النفايات

 مبــدأ التنميــة املســتدامة:  املســاواة االجتامعيــة / التنميــة  «
االقتصاديــة / احلفــاظ عــى البيئــة.

 مبــدأ املســاءلة: األمــر مــرتوك للمســؤولن املنتخبــن املحلين  «
ــراء  ــرارات، وإج ــاذ الق ــدين الخت ــع امل ــق باملجتم ــام يتعل في

ــازم. ــم ال التحكي

 مبــدأ تــآزر اإلجــراءات: جيــب أن تتفاعــل اخلدمــات اجلامعيــة  «
ــن  ــون م ــون املنتخب ــة واملمثل ــة اخلارجي ــح اإلداري و املصال

ــائل. ــيد الوس ــرتكة و ترش ــداف مش ــق أه ــل حتقي أج

 مبــدأ املشــاركة: يشــارك املواطــن يف املراحــل املختلفــة لعمليــة  «
تطويــر املخطــط مــن خــال التشــاور و االخبــار

ــدر  « ــى ق ــة بأق ــائل الازم ــتخدام الوس ــاد: اس ــدأ االقتص  مب
ــة. ــاءة والفاعلي ــن الكف م

 مبــدأ التكيــف: ال توجــد اســرتاتيجية »جيــدة يف حــد ذاهتــا«  «
ــح  ــتهدفن و مصال ــكان املس ــع الس ــع واق ــا م ــب تكييفه ، جي

ــة. اجلامع

 5 .  تذكير بالخدمات والبنية التحتية الالزمة لتدبير
النفايات المنزلية و المماثلة لها

   1.5  المبادئ التوجيهية والتسلسل الهرمي لطرق تدبير النفايات

رسم توضيحي 14 :  التسلسل الهرمي لطرق تدبير النفايات
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مرافق التثمين

يتعلــق اســرتداد النفايــات بمجموعــة مــن العمليــات واإلجــراءات 
ــدة  ــام جدي ــادة خ ــات إىل م ــل النفاي ــا حتوي ــن خاهل ــم م ــي يت الت
ــواد اخلــام( ، أو  ــا عــن اســرتداد امل ــة« )نتحــدث هن تســمى »ثانوي
ــواع  ــن يف أن ــذا التثم ــراء ه ــم إج ــة(. يت ــرتداد الطاق ــة )اس الطاق

خمتلفــة مــن املنشــآت مثــل:
 مرافق سامد النفايات اخلرضاء «
 مرافق اهلضم الاهوائي إلنتاج غاز امليثان «
 مرافق اسرتداد املواد «
  مرافق احلرق والرتميد املشرتك «

مرافق تخزين النفايات )المطرح المراقب(

ــذر  ــا يتع ــر عندم ــل أخ ــن كح ــتخدام التخزي ــم اس ــر، يت للتذك
إعــادة اســتخدام النفايــات أو اســرتدادها يف ظــل الظــروف التقنيــة 

ــودة. ــة املعه أو االقتصادي

وتســمى النفايــات املعنيــة يف هنايــة املطــاف النفايــات الغــر قابلــة 
ــد  ــرق عن ــات احل ــال خملف ــبيل املث ــى س ــون ع ــد تك ــرتداد. ق لاس
التثمــن الطاقــي أو خملفــات البنــاء أو خملفــات مرتتبــة عــن 

ــي. ــرز االنتقائ ــات الف عملي

ــة  ــر قابل ــات الغ ــن النفاي ــة م ــص النهائي ــة التخل ــمية عملي تس
ــز ظــروف التخزيــن  لاســرتداد هــذه جــاءت بعــد حتســن وتعزي
ــات  ــارح النفاي ــات بمط ــن النفاي ــتبدال مداف ــم اس ــده: ت وقواع

ــة. املراقب

   2.5 الخدمات والبنيات التحتية الالزمة 

ما قبل جمع النفايات

يشــمل التجميــع املســبق مجيــع اخلطــوات التــي تتبــع إنتــاج 
ــآت  ــزة واملنش ــع األجه ــمل مجي ــا. ويش ــبق مجعه ــات وتس النفاي
ــن  ــع( أوالتخزي ــن )التجمي ــة للتخزي ــات الازم ــق والعملي واملراف

ــا. ــل مجعه ــات قب ــع النفاي ــريض جلم الع

مع أو بدون الفرز:

نمط نقاط التجميع الطوعية 

يودع املستخدم نفاياته يف حاويات مثبتة يف األماكن العامة.

 نقاط التجميع املدفونة أو شبه املدفونة «
 نقاط مجع للعموم «
 حاويات القاممة اخلاصة «
 الودائع يف أكياس «

نمط من الباب إلى الباب

يتــم مجــع النفايــات بواســطة الشــاحنات أو فــرق اجلمــع مبــارشة 
مــن بــاب منــزل املرتفــق.

جمع ونقل النفايات

يشــمل مجــع النفايــات مجيــع العمليــات التــي تتكــون مــن التقــاط 
النفايــات مــن مصــادر إنتاجهــا ثــم نقلهــا إىل مراكــز املعاجلــة.

تســتند معاجلــة النفايــات إىل اخلدمــات اللوجســتية واملعــدات 
ــن  ــات م ــع النفاي ــب مج ــا. جي ــا ومعاجلته ــا ونقله ــة جلمعه الازم

املنتــج إىل املعاجلــة، ونقلهــا إىل املنشــآت املخصصــة.

مراكز العبور والتجميع والفرز

مراكــز الفــرز اخلاصــة بالنفايــات املنزليــة والنفايــات املامثلــة 
أو النفايــات الصناعيــة هتــدف إىل اســتام واختيــار املنتجــات 
ــتعادة  ــي الس ــكل انتقائ ــا بش ــا غالًب ــم مجعه ــي يت ــتخدمة الت املس

ــا. ــواد الحق امل

مرافــق العبــور )أو مراكــز النقــل( اخلاصــة باملــواد املنزليــة واملــواد 
اخلــام املامثلــة التــي جتمــع هــذه النفايــات قبــل إعــادة شــحنها إىل 

مرافــق املعاجلــة والتخلــص.

5. 
 تذكير بالخدمات والبنية التحتية الالزمة لتدبير النفايات

المنزلية و المماثلة لها
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   1.6 تحديث نظام التجميع

1.1.6 توزيع جديد لنقاط تجميع النفايات

بنــاًء عــى التحليــل والتشــخيص املســبق، ســيكون مــن الــرضوري مراجعــة مواقــع نقــاط التجميــع لضــامن أقــى تغطيــة جلميــع كميــات 
النفايــات املنتجــة يف املجــال املخصــص لــكل نقطــة.

لتحقيق هذا اهلدف ، جيب مراعاة املعاير التالية:

 توزيع عقاين ومتناسق لنقاط التجميع عى كامل مساحة القطاع «
 املسافة بن نقاط التجميع وكل منزل ال تتجاوز 150 م «
 جيب أن يلحق حجم النفايات الناجتة عن كبار املنتجن )مطعم / فندق / الثروة احليوانية ...( بأقرب نقاط التجميع «

توزيع نقاط التجميع املثايل من 2017 إىل 2026 مع مراعاة نقاط التجميع احلالية هو كالتايل:

6. وصف خدمات و مرافق المخطط
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 حجم النفايات املخصصة لكل نقطة جتميع «
 عدد احلاويات عى مستوى كل نقطة جتميع «

ــة  ــرة وطويل ــع قص ــاط التجمي ــام نق ــث نظ ــة حتدي ــذ خط تأخ
ــاء  ــام 2026، واألحي ــة لع ــات املتوقع ــار الكمي ــل يف االعتب األج

ــاء. ــد اإلنش ــزال قي ــي ال ت الت

ــة  ــط التفصيلي ــع اخلرائ ــم مجي ــم تقدي يف مرفقــات هــذه الدراســة ت
ــب  ــع حس ــاط التجمي ــة بنق ــة اخلاص ــات اجلغرافي ــع اإلحداثي م

ــاع. القط

2.1.6 تحديث  نظام الحاويات

ــم  يتعــن عــدد وســعة احلاويــات باالعتــامد عــى احلجــم الــذي ت
ــطر  ــن الش ــدول 45 م ــي اجل ــع، ويعط ــة جتمي ــكل نقط ــده ل حتدي
ــكل  ــات ل ــدد احلاوي ــات و ع ــم النفاي ــة حج ــذه الدراس األول هل

ــنة 2026. ــق س ــك يف أف ــي و ذل ــب احل ــة حس نقط

ــد  ــل الزائ ــبب احلم ــات بس ــور احلاوي ــكلة تده ــل مش ــيتم ح س
جــراء نفايــات البنــاء عــن طريــق تكييــف نظــام اســطوانات رفــع 
الشــاحنات الضاغطــة إىل احلــد األقــى للــوزن عــى أال يتجــاوز 

ــا. ــوص عليه ــر املنص املعاي

ــه  ــة علي ــب املحافظ ــبا وج ــة مكتس ــع احلالي ــاط التجمي ــرب نق تعت
وســيتم اســتكامهلا بنقــاط التجميــع اجلديــدة، و يف حالــة إذا مل 
يتــم التســامح معهــا مــن قبــل الســكان، فســيتم إضافــة حجمهــا 
ــاًم  املحــدد لنمــط اجلمــع مــن البــاب إىل البــاب وســيتم النظــر دائ

ــاع. ــكي للقط ــم ال إىل احلج

ــب  ــايل حس ــع املث ــع التوزي ــاط التجمي ــث نق ــرتم حتدي ــب أن حي جي
ــول  ــو الوص ــك ه ــن ذل ــدف م ــًا، واهل ــًا كام ــات احرتام القطاع
حســب احلاجــة، لتحقيــق أقــى قــدر ممكــن مــن النقــاط اجلديــدة 

ــى عــام 2026. ــداد املناطــق الســكنية حت متاشــيا مــع امت

ــم دعــوة الركــة املفوضــة  ــة كل ســنة مــن املخطــط، تت ــد هناي عن
حتــت رعايــة مصلحــة النظافــة إىل مراجعــة و حتيــن توزيــع نقــاط 

ــع.  التجمي

ــة  ــابقة صاحل ــة الس ــى اخلريط ــة ع ــع املعروض ــاط التجمي إن نق
حتــى عــام 2026 ، االســتثناء الــذي جيــب تذكــره لعــام 2021 يف 
ــو  ــاق ه ــدة ، الوف ــارس ، الوح ــل 25 م ــاء مث ــد اإلنش ــاء قي األحي
ــا  ــة وفًق ــى اخلريط ــة ع ــع املوضح ــاط التجمي ــداث نق ــم إح أن يت

ــا. ــا عمراني ــق و امتداده ــذه املناط ــة ه حلاج

ــدى  ــى امل ــي ع ــكل ح ــة ل ــابية مفصل ــات حس ــراء عملي ــم إج ت
ــص: ــد، تلخ ــب والبعي القري

 عدد السكان، املساحة ثم كثافة احلي السكانية «
 عدد وإحداثيات نقاط التجميع «

رسم توضيحي 17 :  لمنع تلف الحاوية من التحميل الزائد لمخلفات المباني

6. وصف خدمات و مرافق المخطط
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ــرًتا  ــعة 660 ل ــن س ــات م ــتخدام حاوي ــط اس ــذا املخط ــى ه يتوخ
فقــط، لتفــادي فائــض النفايــات خاصــة يف الفــرتات ذات اإلنتــاج 

العــايل.

ــات  ــن نفاي ــي ع ــكل رئي ــة بش ــة الناجت ــات اخلامل ــز النفاي تتمي
املبــاين بكثافــة عاليــة للغايــة تبلــغ 2.6 طــن / م 3 مقارنــًة 
ــن / م 3 ــارب 0.4 ط ــة تق ــرف كثاف ــي تع ــة الت ــات املنزلي بالنفاي

احلاويــات مصممــة لكــي ترفــع النفايــات بكثافــة 0.4 طــن / م 3 
، ممــا يعنــي أقــى وزن:

264 كجم / حاوية 660 لرت «

 144 كجم / حاوية 360 لرت «
 96 كجم / حاوية 240 لرت «

رسم توضيحي 18 :  غسل  الحاويات في الموقع

ــن  ــي ب ــاوب املنهج ــات بالتن ــل احلاوي ــة وغس ــراء صيان ــب إج جي
ــهرًيا. ــى األقــل ش ــدة ع ــرة واح ــع م ــات التجمي قطاع

ســيتم الغســيل عــى مســتوى نقــاط التجميــع باســتخدام شــاحنة 
غســيل.

مــزودة  النفايــات  لتجميــع  نقــاط  3.1.6  إحــداث 
أرضيــة تحــت  بحاويــات 

ــع  ــف وض ــن تكي ــة ع ــات النامج ــن االضطراب ــد م ــًرا للعدي نظ
ــن  ــت لتحس ــان الوق ــد ح ــة، فق ــات العادي ــع احلاوي ــع م التجمي

ــبق. ــع املس ــراءات التجمي إج

تقــدم احلاويــات حتــت أرضيــة حــًا مناســبا يســاعد عــى التغلــب 
عــى عيــوب الوضــع احلــايل.

البديــل املناســب لســياقنا هــو بحاويــات حتــت أرضيــة مــع 
اخللفــي: التحميــل 

6. وصف خدمات و مرافق المخطط
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رسم توضيحي 19 :  حاويات تحت أرضية مع التحميل الخلفي

خــزان إســمنتي أريض مــع أرضيــة رفــع حديديــة تدعــم احلاويــات 
لتلقــي النفايــات )مــن 1 إىل 5 صناديــق كبــرة بحجــم 660 لــرًتا(.

ــات.  أعــاه ، عــى الســطح ، توجــد منصــة املشــاة ومرمــى النفاي
تقــع النفايــات التــي يتــم إدخاهلــا يف املرمــى يف احلاويــات أســفلها.

مــن أجــل التفريــغ، ترتفــع املنصــة املصعــد خــارج اخلــزان بفضــل 
النظــام اهليدروليكــي / امليكانيكــي ويمكــن بعــد ذلــك مصــادرة 

ــة. ــاحنة الضاغط ــا يف الش ــات وإفراغه ــات ذات العج احلاوي

يف هنايــة العمليــة، يتــم وضــع احلاويــات مــرة أخــرى عــى اللوحــة 
وترجــع املجموعــة باســتخدام النظــام اهليدروليكــي إىل اخلــزان

ــداث  ــون إىل إح ــة العي ــدف مدين ــر، هت ــط التدب ــن خمط ــزء م كج
ــتباقي و  ــرز االس ــام الف ــا بنظ ــة 40 منه ــت أرضي ــة حت 105 حاوي

ــة. ــق احلرضي ــع املناط ــتوى مجي ــى مس ــك ع ذل

بالفــرز  النفايــات  لتجميــع  نقــاط  4.1.6  إحــداث 
أرضيــة تحــت  بحاويــات  مــزودة  االســتباقي 

ــة  ــتباقي إىل ترمج ــرز االس ــق الف ــاهم تطبي ــوف يس ــة، س ــن جه م
األهــداف الرئيســية املرســومة مــن أجــل تدبــر حديــث للنفايــات 
املنزليــة باملدينــة ، ومــن جهــة أخــرى ، يعــد هــذا النــوع مــن اجلمع 
عنــرصا أساســيا لتوعيــة الســاكنة، ويســاهم بشــكل كبــر يف عمليــة 
حتســيس النــاس لتغيــر عاداهتــم و تفاعلهــم االجيــايب نحــو تدبــر 

ناجــح للنفايــات.

ــرى  ــة و أخ ــت أرضي ــات حت ــض احلاوي ــر بع ــإن تطوي ــذا، ف و هك
بالفــرز االســتباقي ســيكون مزجًيــا مــن طريقتــن جديدتــن 

ــا. ــرا متكام ــان تدب تقارب

يرمــي هــذا النمــوذج إىل جتنــب االتصــال بــن املــواد التــي 
يمكــن أن تتفاعــل كيميائيــا يف مصــدر مجعهــا. عــى ســبيل 
ــة يمكــن أن حتلــل بعــض املــواد  ــات املخمــرة املنزلي ــال، النفاي املث
األخــرى. يف حالــة اســتخدام البطاريــات املســتعملة، عــى ســبيل 
املثــال، هياجــم التــآكل الناتــج األصــداف املعدنيــة ويطلــق املعــادن 

ــات. ــي النفاي ــامة يف باق ــة الس الثقيل

تشــكل النفايــات التــي يتــم فرزهــا  يف املصــدر »مــادة خــام ثانوية« 
ــات  ــن اهليدروكربون ــتمدة م ــة مس ــات معين ــى منتج ــوي ع حتت

ــا. ــرتداد اقتصادًي ــة لاس ــايل قابل ــة وبالت األحفوري

6. وصف خدمات و مرافق المخطط
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اقتضت طريقة التجميع بالفرز االستباقي إحداث 40 نقطة جتميع موزعة عى األماكن اإلسرتاتيجية للمدينة.

إدراج هــذه النقــاط يتوخــى وضــع خمطــط زمنــي إلنشــاء املواقــع بالتدريــج، حســب االقتضــاء ووفًقــا للقــدرات املاليــة للجامعــة، عــى أن 
تكــون ســنة 2021 أفقــا زمنيــا هلــذا االنجــاز.

5.1.6 قطاعات التجميع

يتطلــب حتســن دورات التجميــع أوالً وقبــل كل يشء ضــامن نظافــة األحيــاء بأقــل تكلفــة ممكنــة واحــرتام املعايــر البيئيــة وراحــة الســكان 
مــع مراعــاة مقتضيــات قانــون الشــغل.

لتعديل و ظبط مسار دورة الشاحنات، جيب مراعات املعاير التالية:

المعيار 1 :  يجــب أن تنتقــل شــاحنة التجميــع مــن البــاب إلــى البــاب علــى طــول جميــع الشــوارع التــي يمكــن الولــوج 
اعــة« فــي األزقــة الضيقــة( إليها.)اإلبقــاء علــى نظــام »الَجمَّ

المعيار 2 :  تتكون الدورة عادة من جولة واحدة، الجولة الثانية تعتبر استثنائية عند الضرورة

المعيار 3 :  يقتصر حجم الجولة على 21 متر مكعب من النفايات 

المعيار 4 :  الوقت المخصص للجمع في كل جولة ال يتجاوز 4 ساعات

المعيار 5 :  يجب أال تتجاوز المسافة االجمالية للجمع في منطقة ما 22> كم

المعيار 6 :  يجب أال يتجاوز الوقت اإلجمالي للدورة 8 ساعات من العمل في الفترات العادية.

حيتــوي كل قطــاع عــى عــدد حمــدد مــن نقــاط التجميــع، ويســتند حتجيــم الــدورة عــى إضافــة األحجــام التــي تــم مجعهــا يف هــذه النقــاط 
بواســطة شــاحنة الضغــط عــى أال تتجــاوز احلــدود املذكــورة يف املعايــر الســابقة.

مراعات هذه املعاير جمتمعة أفىض إىل تقسيم املدينة إىل 18 قطاعا حسب قطاعات اجلمع التالية:

6. وصف خدمات و مرافق المخطط
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6.1.6 مسار دورات جمع النفايات

املســارات عــى خريطــة  تقديــم  تــم   ، املهمــة األوىل  خــال 
القطاعــات يإخضــاع مجيــع الشــوارع نظرًيــا ملــرور شــاحنة 
ــافة  ــى مس ــى أق ــول ع ــا للحص ــك رضورًي ــع، كان ذل التجمي

املفــرتض. للطريــق 

ــدورات  ــار ال ــد مس ــي حتدي ــة ه ــذه الدراس ــددة هل ــة املح املهم
ــف. ــاط التوق ــع نق ــة، م ــى اخلريط ــي ع الفع

 ،GPS تــم تتبــع املســارات املمكنــة  يف كل قطــاع باســتخدام نظــام
حيــث يمكــن حتديــد املــرور الدقيــق لشــاحنات اجلمــع مــع 

ــات: مراع

 التضاريس  «
 االجتاهات املمنوعة «
 نوعية األحياء السكنية «
 املناطق التجارية «

جيــب عــى الركــة املفوضــة أن حتــرتم مســار الــدورة بــكل 
تفاصيلــه.

ــل  ــى تعدي ــل ع ــب أن تعم ــدة، جي ــرات جدي ــول متغ ــد حص عن
ــد  ــل و حتدي ــربرات التعدي ــة م ــم كاف ــع تقدي ــه م ــار و حتيين املس

ــة. ــول املفرتض ــباب واحلل األس

ــة بعــد مصادقــة مســؤويل مصلحــة  يتــم العمــل باملســارات املعدل
النظافــة عليهــا.

6. وصف خدمات و مرافق المخطط
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تولــد جولــة التجميــع حــوايل 1000 لــرت مــن املــادة املرتشــحة، و 
هــذا يتطلــب عــادة نقطــة تفريــغ واحــدة لــكل قطــاع.

ــى  ــا ع ــيتم توزيعه ــغ ، وس ــاط تفري ــداث 5 نق ــع إح ــن املزم م
املحيــط احلــرضي بكاملــه 

7.1.6 نقاط تفريغ عصارة النفايات

حالًيــا ، يتــم جتهيــز كل شــاحنة بخــزان مــن ســعة 200 لــرت جلمــع 
العصــارة املتولــدة يف شــاحنات الضغــط.

ــرا  ــرت، نظ ــعة 500 ل ــن س ــات م ــاحنات بخزان ــد الش ــب تزوي جي
العمــل  املنزليــة، وكــذا  للنفايــات  الوفــر  املائــي  للمحتــوى 
ــادة  ــرب امل ــع ت ــام ملن ــم يف األخت ــم الدائ ــة والتحك ــى الصيان ع

ــة.  ــرق العام ــى الط ــحة ع املرتش

رسم توضيحي 26 :  نقاط تفريغ عصارة النفايات

ســتفرغ الشــاحنات ببســاطة، املــادة املرتشــحة عنــد نقــاط التفريــغ 
ــارة  ــون عص ــًرا لك ــي، نظ ــرصف الصح ــبكة ال ــارف ش يف مص
ــارة،  ــواد ض ــد بم ــا بع ــم حتميله ــة مل يت ــذه املرحل ــات يف ه النفاي

ــايل  ــر احل ــة، وألن املص ــة املنزلي ــاه العادم ــا كاملي ــن تصنيفه ويمك
ــة مــع  ــر امللقــاة عــى الطــرق العامــة حيمــل يف النهاي هلــذه العصائ

ــي. ــرصف الصح ــاري ال ــار إىل جم ــاه األمط مي

6. وصف خدمات و مرافق المخطط
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توزيــع ســال املهمــات عــى طــول الشــوارع، أي إحــداث ســلة 
ــت  ــيكونون حت ــية، س ــوارع الرئيس ــول الش ــى ط ــرت ع كل 100 م

ــكل دوري. ــا بش ــب تفريغه ــة وجي ــاع النظاف ــق قط ــؤولية فري مس

الكنس الميكانيكي / اليدوي ، والغسيل

ــة،  ــف املدين ــة يف تنظي ــي رضوري ــس امليكانيك ــة الكن ــرب عملي تعت
ــل.  ــاء اللي ــم برجمتهــا أثن ــا يت ــة، خاصــة عندم فهــي رسيعــة وفعال
يقــوم هــذا النــوع مــن الكنــس بعمــل أســايس وخاصــة يف 
الشــوارع الرئيســية باملدينــة ، وجيــب اســتكامل هــذا اإلجــراء 
بكنــس يــدوي ، ممــا يــؤدي إىل مردوديــة عاليــة و تكامــل  ملحــوظ 

ــات. ــذه العملي يف ه

ــة يف  ــق املزدمح ــًا يف املناط ــخة يومي ــن املتس ــة األماك ــل أرضي غس
ــة . ــط املدين وس

   2.6 تحديث نظام التنظيف

ــل  ــى العوام ــدأ ع ــث املب ــن حي ــف م ــاع التنظي ــاح قط ــد نج يعتم
ــة: التالي

 تنظيم حمكم حيدد املسؤوليات بشكل جيد «
 متابعة منهجية و صارمة لفرق العمل «

مــن أجــل متابعــة أكثــر فعاليــة، فــإن تقســيم القطاعــات اخلاصــة 
بالنظافــة يامثــل التقســيم املعتمــد لقطاعــات مجــع النفايــات، لكــي 

ترتبــط املســؤولية برئيــس فريــق واحــد للقطــاع  إضافــة إىل:

عامــا   12 بمعــدل  أي   ،216 إىل  العاملــن  أعــداد  مضاعفــة 
الواحــد بالقطــاع 

بمناســبة عيــد األضحــى املبــارك، و للمحافظــة عــى نفــس 
املســتوى اجليــد مــن اخلدمــات، ســيتم تعزيــز فــرق النظافــة 

ــل ــهر كام ــدة ش ــميا مل ــا موس ــوايل 50 عام بح

ــن  ــات ب ــب االحتياج ــاع، وحس ــب القط ــم حس ــيتم توزيعه س
ــف ــع والتنظي التجمي

 سوف يساعدون يف تقوية الفرق «
 حتضر وإنجاز عملية األكياس الزرقاء «

رسم توضيحي 27 :  الكنس الميكانيكي وغسل الضغط العالي

لزيــادة كفــاءة الكنــس اليــدوي خاصــة يف وســط املدينــة، ســيتم اســتخدام املكانــس الكهربائيــة املتنقلــة، للتمكــن مــن مدافعــة غــزو الرمــال 
رسيًعــا عــى الطريــق ويف األماكــن العامــة.

6. وصف خدمات و مرافق المخطط
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رسم توضيحي 14 :   استخدام المكانس الكهربائية المتنقلة

   3.6 تدابير تكميلية أخرى

1.3.6 خطة القضاء على النقاط السوداء

يف مدينــة العيــون مل يعــد هنــاك مطــارح عشــوائية أو مكبــات دائمــة 
للنفايــات، و عنــد ظهــور هــذه النقــاط، يتــم العمــل عــى القضــاء 

عليهــا مــن وقــت آلخــر.

هــذه احلمــات جيــب العمــل عــى تقويتهــا وتعزيزها باإلجــراءات 
لية: لتا ا

تطبيق القوانن املتعلقة بالنظافة «
تعزيز املراقبة )الرطة اإلدارية( «
متكــن الســاكنة مــن وســائل جديــدة للتبليــغ، وذلــك  «

بإصــدار تطبيقــات اهلواتــف الذكيــة للشــكاوى أو ســوء اإلدارة 
ــرايف( ــع اجلغ ــد املوق ــع حتدي )م

رسم توضيحي 15 :   النقاط السوداء و األماكن الصعبة

6. وصف خدمات و مرافق المخطط
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احلــل األفضــل هنــا هــو القضــاء عــى هــذا النــوع مــن النفايــات 
ــم تثمينهــا يف الوقــت نفســه  ــارشة يف موقــع إنتاجهــا، حيــث يت مب
ــع  ــاز التقطي ــتعامل جه ــك باس ــامد للنباتات، وذل ــا إىل س بتحويله
الــذي حيــول هــذه النفايــات إىل مــادة حبيبيــة والتــي توضــع عنــد 
أصــول األشــجار لتصبــح ســامًدا مفيــًدا، أو إعــادة بيــع هــذ الــركام 
إىل احلاممــات عــى ســبيل املثــال كمصــدر للطاقــة لتســخن امليــاه.

مــرة أخــرى يف ســياق مبــادئ تدبــر النفايــات، حيــث أن اســتعادة 
وتدويــر النفايــات عنــد املصــدر تعتــرب أولويــة أساســية. وكــون أن 
النفايــات اخلــرضاء، التــي متثــل نســبة صغــرة يف احلجــم االمجــايل 

للنفايــات، تســبب صعوبــات وفــرة يف تدبرهــا.

ــا  ــط وضًع ــر منضب ــا الغ ــب حجمه ــك، يتطل ــة إىل ذل باإلضاف
ــا  ــذب إليه ــا، وجي ــر مجعه ــن تأخ ــد م ــا يزي ــع، مم ــا للتجمي خاًص
ــكان  ــركام إىل م ــك ال ــول ذل ــات ليتح ــن النفاي ــرى م ــا أخ أنواًع

ــاذورات. ــي للق تلقائ

زيــادة عــى صعوبــات التدبــر، وكلفــة مجــع ونقــل هــذه النفايــات 
الثمينــة و القابلــة للتدويــر ثــم طمرهــا يف مطــرح النفايــات، يعتــرب 

هــدرا للمــوارد و تفويتــا للفــرص.

رسم توضيحي 16 :   تحويل النفايات الخضراء إلى مادة حبيبية لتصبح سماًدا مفيًدا

   4.6 التحسيس و التوعية

دائــاًم يف إطــار املبــادئ التوجيهيــة والتسلســل اهلرمــي خلطــة 
التدبــر )اهلــرم يف االجتــاه املعاكــس( التــي تؤطــر منهجيــة الدراســة 
احلاليــة ، فإنــه مــن الــرضوري دمــج مجيــع ســكان العيــون يف هــذا 
املفهــوم، ملواءمــة أوضــاع ومقرتحــات تدبــر النفايــات مــع عقليــة 

وســلوك املســتخدمن.

يشــمل تحقيــق هــذه األهــداف تنظيــم حملــة 
توعيــة:

تنظيم الحمالت عبر :
 الســمعي البــرصي )التلفزيــون والراديــو املحــي - اإلنرتنــت  «

)...
 كتب )ملصقات - صحف - مساحات( «
 عن طريق اخلطب و املحارضات)املساجد - ...( «
 املشــاركة )املؤسســات التعليميــة - أيــام تشــاورية - محــات  «

النظافــة(

6. وصف خدمات و مرافق المخطط
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التأكــد مــن أن غســل مابــس العمــل وســرتات اإلشــارة يتــم  «
م نتظا با

A مكافآت التحفيز

مكافآت العاملن )االنضباط ، االنتظام ، الفاعلية ...( «
 نسبة مئوية من الراتب حمفوظة كقسط شهري للجودة «
 مكافأة اجلودة السنوية بمناسبة عيد الفطر «
 مكافأة اجلودة السنوية بمناسبة عيد األضحى «

تنمية المهارات المهنية

بإحــداث برامــج تدريبيــة، حيــث أهنــا تعتــرب اليــوم أحــد العنــارص 
التحفيزيــة األكثــر تقديــًرا.

 تكوين درايس حول نظافة البيئة احلرضية «
 تكويــن درايس حــول عمليــة التحــول البيولوجــي للنفايــات و  «

املخاطــر املســببة لأمــراض املرتبطــة هبا
 تكويــن درايس حــول دورة حيــاة النفايــات، و طــرق تثمينهــا  «

)التدويــر، اســرتداد الطاقــة ، الدفــن ، حتويلهــا إىل ســامد(
برنامج حمو األمية لغر املتعلمن «

جيــب أن تعهــد برامــج التدريــب املهنــي إىل رشكــة متخصصــة يف 
هــذا املجــال.

   6.6  إدمــاج الفاعليــن غيــر الرســميين فــي 
عمليــة التدوير)مركــز الفــرز(

1.6.6 الجهات العاملة غير الرسمية

ــيا  ــات، و متاش ــر النفاي ــج تدب ــة لربنام ــادئ التوجيهي ــار املب يف إط
مــع الربنامــج الوطنــي إلدارة النفايــات املنزليــة و املامثلــة هلــا 
ــبة  ــن نس ــع م ــي الرف ــي تقت ــرتة 2022-2008 و الت ــم الف برس

ــدود ٪ 20،  ــا إىل ح ــادة تدويره إع

يتــم اســرتداد النفايــات املنزليــة القابلــة لاســرتداد يف مدينــة 
العيــون عــى مســتوى الشــارع بواســطة حــوايل مخســن عامــا غر 
رســميا. معظمهــم حيملــون عربــات جترهــا الــدواب، ويبحثــون يف 
صناديــق القاممــة واحلاويــات قبــل أن متــر فــرق التجميــع. تــرتاوح 
ــل ، أي  ــوم للعام ــم / ي ــن 70 و 180 كج ــرتدة ب ــات املس الكمي
مــا يعــادل 80 إىل 200 درهــم / يــوم للعامــل. يبــاع املنتــج القابــل 
ــا إىل  ــون دوًرا انتقالًي ــن يلعب ــطاء الذي ــرات الوس ــرتداد لع لاس
املحطــة النهائيــة لتاجــر مجلــة يف املدينــة أو أولئــك القادمــن بشــكل 

أســايس مــن أكاديــر.

تدابير زجرية :

ــة  ــر فعال ــراءات الزج ــون إج ــي ، تك ــي التثقيف ــب الوع إىل جان
ــا: أيًض

 تطبيق اللوائح الزجرية املتعلقة بالنظافة «
 تعزيز الدورات التفتيشية )الرطة اإلدارية( «
 كــام ســبقت اإلشــارة، إصــدار تطبيــق اهلواتــف الذكيــة  «

لتقديــم الشــكاوى أو ســوء اإلدارة )مــع التحديــد اجلغــرايف(

يف هــذا الســياق ســيتم برجمــة و تنفيــذ اســرتاتيجية متكاملــة 
للتحســيس و التوعيــة مــن قبــل رشكــة متخصصــة يف هــذا املجــال، 
ــامن  ــتفيدين و ض ــن املس ــرب م ــدد أك ــول إىل ع ــل الوص ــن أج م

اجلــودة و االســتمرارية.

   5.6 إدارة وتحفيز العاملين

توصيات بشأن الموارد البشرية

تطويــر طريقــة لتقييــم أداء ومهــارات العاملــن مــن خــال تنفيــذ 
نظــام التقييــم عــى أســاس معايــر حمــددة جلمــع النفايــات.

 تطويــر مهــارات العاملــن مــن خــال إدراج برنامــج تدريبــي  «
مســتمر لعــامل اجلمــع و الننظيــف.

ــس  « ــر املاب ــرف تغي ــن )غ ــة للعامل ــق اجتامعي ــر مراف  توف
، املراحيــض ، الــدش ، غرفــة االســرتاحة( تتكيــف مــع 
صيانتهــا  ونشــاطها وضــامن  العاملــة  القــوى  حاجيــات 

اليوميــة.
 وضــع دليــل لقواعــد الســامة والنظافــة مــن املخاطــر  «

املتعلقــة بالتعامــل مــع النفايــات.
ــخصية  « ــة الش ــدات الوقاي ــن بمع ــد العامل ــن تزوي ــد م  التأك

، واحلــرص عــى متابعــة اســتعامهلم الفعــي هلــا ، وصيانتهــم 
، والتحقــق مــن حالتهــم ، وال ســيام النظافــة الشــخصية 

ــة: ــل املطلوب ــس العم ــداء ماب وارت

معدات شخصية،

قفازات واقية ضد املخلفات احلادة واجلروح، «
أحذية السامة، «
مابس عالية الوضوح ومابس واقية ضد الربد أو احلر، «
 توعيــة العاملــن بــرضورة غســل اليديــن باســتمرار ورضورة  «

االســتحامم بعــد كل دورة،

6. وصف خدمات و مرافق المخطط
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ــرز )إىل50(  ــل ف ــن 36 عام ــمح بتعي ــة تس ــرز املقرتح ــدة الف وح
ــاعات. ــدة 8 س مل

ــع  ــل م ــا التعام ــذه يمكنه ــرز ه ــدة الف ــارة إىل أن وح ــدر اإلش جت
كميــات إضافيــة مــن النفايــات وفًقــا لتطــور التدفــق املســتلم عــى 
ــرز  ــزة الف ــن أجه ــد م ــص املزي ــايل ختصي ــرح، وبالت ــتوى املط مس
عــن طريــق زيــادة عــدد حمطــات التشــغيل و بالتــايل زيــادة فــرص 

العمــل.

3.6.6 تكلفة االستثمار 2

تبلــغ تكلفــة االســتثامر املتعلقــة بتنفيــذ حمطــة الفــرز 23.7 مليــون 
ــل هــذا االســتثامر مــن  ــة مــن الرضائــب، ســيتم متوي درهــم خالي

خــال رشاكــة بــن مجاعــة العيــون ووزارة التنميــة املســتدامة.

   7.6 البرامج و اإلجراءات العملية

ــل،  ــج عم ــت إىل 14 برنام ــة الس ــاور التوجيهي ــة املح ــت ترمج مت
ــة. ــة عملي ــا إجرائي ــا صيغ ــذت بدوره ــج أخ ــذه الربام ه

ــة  ــات املنزلي ــر النفاي ــي لتدب ــج اجلامع ــوي الربنام ــة حيت يف املحصل
و املامثلــة هلــا جلامعــة العيــون عــى 28 إجــراء ميــداين، كل إجــراء 

معــروض يف بطاقــة مفصلــة، حتتــوي عــى:

ــار املتوقعــة - املســتفيدون  ــج واآلث التعريــف - األهــداف - النتائ
ــدول  ــة - اجل ــة التقديري ــركاء - التكلف ــة وال ــات الفاعل - اجله

ــذ... ــن التنفي ــؤول ع ــؤرشات - املس ــي - امل الزمن

هــذه الفرصــة املتاحــة بســبب النشــاط غــر الرســمي لعــامل اجلمع 
ــدل  ــاع مع ــًرا الرتف ــر، نظ ــراءات التدب ــًدا يف إج ــب دوًرا مفي تلع
ــطة  ــذه األنش ــإن ه ــظ ، ف ــوء احل ــات. لس ــض النفاي ــرتداد بع اس
ــى  ــس ع ــة ينعك ــلبي للغاي ــب س ــا جان ــة هل ــة للرقاب ــر اخلاضع غ
احلالــة العامــة للنظافــة يف املدينــة. يســاهم العــامل غــر الرســمين 
لأســف يف حــدوث خلــل كبــر يف نظافــة نقــاط التجميــع ، وهــم 

مســؤولون بشــكل أســايس عــن إنشــاء بقــع ســوداء.

هلــذا الســبب ، تــم إرســاء خطــة العمــل التاليــة الراميــة إىل تنظيــم 
ــرح  ــتوى املط ــى مس ــث ع ــرز حدي ــز ف ــطة يف مرك ــذه األنش ه

ــب. املراق

تــم إنشــاء دراســة أوليــة يف هــذا املوضــوع، وهــي جتيــب بشــكل 
خــاص عــى احلاجــة التقنيــة واملاليــة الازمــة لبــدء مــروع هبــذا 

احلجــم.

بوضــع  العيــون  مطــرح  يف  املقــرتح  الفــرز  حــل  سيســمح 
رئيســية: حمــاور  ثاثــة  عــى  إداريــة  اســرتاتيجية 

 إعادة تدوير و اسرتداد املواد إىل أقى حد، «
 طمــر كميــة كبــرة مــن املــواد العضويــة الناجتــة عــن النفايــات  «

ملنزلية. ا
 معاجلة النفايات قبل الطمر. «

يمكــن أن يســاهم هــذا املــروع يف حتســن اإلطــار الصحــي 
ــة  ــرة مكيف ــرز بحج ــط الف ــز خ ــيتم جتهي ــع، س ــرز. يف الواق للف
ــة  ــارج منطق ــيكون خ ــرز س ــط الف ــداث خ ــا ، إح ــاة. أيًض ومغط

ــب. ــة املك ــرز يف منطق ــامل الف ــود ع ــب وج ــا جين ــر مم الطم

2.6.6 سعة مركز الفرز 1

ــعة  ــة ذو س ــات املنزلي ــرز النفاي ــز لف ــاء مرك ــروع بإنش ــق امل يتعل
ــا  ــل يومي ــاعات عم ــن 8 س ــا م ــوم، انطاق ــا يف الي ــغ 140 طنً تبل

ــاعة.  ــن يف الس ــرز 20 ط ــدل ف أي بمع

1 : الملخص التقني: مركز فرز النفايات وإعادة تدويرها في مطرح العيون
2 : المكون المالي: مركز فرز النفايات وإعادة تدويرها في مطرح العيون

6. وصف خدمات و مرافق المخطط
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6. وصف خدمات و مرافق المخطط
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المخطط الجماعي  لتدبير النفايات المنزلية / جماعة العيون

النوعيةرقمالمجموععنوان اإلجراء
تحديث و تحسين منظومة جمع النفايات1المحور

التوزيع الجديد لنقاط التجميع11البرنامج
توزيع و تجهيز نقاط التجميع في أفق سنة 2026 1111اإلجراء 

تحديث و تحيين نظام الحاويات12البرنامج 

اإلجراء 

تزويد الشاحنات بنظام رفع معدل لتفادي إتالف الحاويات2121
صيانة و غسل الحاويات في عين المكان3122
إحداث نقاط لتجميع النفايات مزودة بحاويات تحت أرضية4123
إحداث نقاط لتجميع النفايات بالفرز االستباقي مزودة بحاويات تحت أرضية5124
حمالت تعريفية بالحاويات ذات الفرز االستباقي6125

تحديث قطاعات جمع النفايات13البرنامج 

اإلجراء 
تنظيم القطاعات، مسارات الشاحنات و العاملين في جمع النفايات7131
نقاط تفريغ عصارة النفايات8132

اآلليات المتحركة14البرنامج
اقتناء اآلليات9141اإلجراء

تحديث نظام التنظيف2المحور 
اإلمكانات البشرية21البرنامج 

اإلجراء 
التنظيم المتابعة و المراقبة10211
تعزيز اإلمكانات البشرية بمناسبة عيد األضحى11212

اإلمكانات المادية22البرنامج

اإلجراء 

توزيع سالت المهمالت على مستوى الشوارع12221
الكنس الميكانيكي و الغسيل بالضغط العالي13222
المكانس الكهربائية اليدوية المتنقلة14223
وسائل تكميلية أخرى15224

إجراءات أخرى23البرنامج 

اإلجراء
برنامج القضاء المستمر على النقاط السوداء  16231
تطبيق الهاتف الذكي لتبليغ الشكاوى17232
إعادة تدوير جزئي للنفايات الخضراء في عين المكان18233

التحسيس و التوعية3المحور 
التحسيس و التوعية31البرنامج 

اإلجراء
التنظيم المتابعة و المراقبة19311
تدابير زجرية  = تطبيق الهاتف الذكي لتبليغ الشكاوى  إجراء 232  20312

إدارة وتحفيز العاملين4المحور 
مكافآت للتحفيز41البرنامج

مكافآت شهرية و موسمية مرتبطة بجودة األداء21411اإلجراء 
تطوير المهارات المهنية42البرنامج 

تكوين دراسي22421اإلجراء
تثمين و تدوير النفايات5المحور

مركز فرز النفايات51البرنامج 
إنشاء مركز الفرز 23511اإلجراء

استيعاب العمال الغير نظاميين52البرنامج 
استيعاب 50 عامل غير نظامي24521اإلجراء 

تدابير عامة6المحور 
إمكانات بشرية61البرنامج 

اإلدارة و التسيير25611اإلجراء 
مصاريف و آليات مشتركة62البرنامج 

اإلجراء
آليات متحركة26621
نفقات التسيير27622
ألبسة عاملي النظافة28623

6. وصف خدمات و مرافق المخطط
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   1.7 تنظيم القطاعات

تقسيم تراب الجماعة إلى قطاعات تدبيرية

 18 فريق جلمع النفايات / 4 فرق للدعم و للطوارئ  18 قطاع  

 18 فريق للتنظيف   
 كل جمال يضم 3 قطاعات / 1 مسؤول عى رأس كل جمال   6 جماالت تدبرية 

هــذا األخــر جمهــز بســيارة بيــك آب ، وهــو املســؤول بشــكل رئيــي عــن املراقبــة والتخطيــط والتوريــد والتنســيق مــع قطاعــات التدبــر 
األخــرى.

تنظيم القطاع

 يتحمل مسؤولية مجع النفايات و نظافة القطاع إمجاال  مسؤول الفريق 
 تتمحور مهمته حول التجميع و التنظيف، وذلك بإنشاء نظام صارم للمراقبة و املتابعة، جمهز بدراجة نارية

 سائق الشاحنة و 5 مساعدين  مجع النفايات 

 12 عامل لكل قطاع حسب املساحة و الكثافة السكانية  التنظيف 

الموارد البشرية

108  =  عامل مجع النفايات 
24 =  عامل فرق الطوارئ 

216 =  عامل التنظيف 
18 =  مسؤولو الفرق 

6 =  مسؤويل املجاالت 
20 =  اإلدارة /الصيانة 

392 =  املجموع 

الموارد المادية

 20 شاحنة ضاغطة 14 م 3
 4 شاحنات ضاغطة للطوارئ 14 م 3

 12 شاحنات ضاغطة صغرة 5م3
 4 شاحنات ضاغطة صغرة 5م3

 3 شاحنات قابة متعددة
 3 شاحنات متعددة االستعامالت

 2 شواحن
 2 شاحنات صهرجيية

7. تنــــظيـــــم المــــســــؤولــــيــــــــات

 2 غساالت الضغط العايل
 3 كاسحات ميكانيكية
 10 آالت شفط يدوية

 2 شاحنات غسيل احلاويات
 4 مطاحن النفايات اخلرضاء

 10 سيارات البيك اب
 24 دراجات نارية

 14 حاوية 5 م 3
 1400 حاوية 660 لرت

 600 سال املهمات
ــة،  ــرة )عرب ــدات صغ ــة مع   250 جمموع

ــة( ــس ، جمرف ــة ، مكاب مكنس
ــدة ،  ــس موح ــس )ماب ــم ماب   400 طق

ــة أحذي
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و التســيرية، كــام تشــمل جمــايل اجلمــع و التنظيــف، حيــث تقــدر 
ــة )13.78  ــايل الكلف ــن إمج ــوايل  36٪ م ــف يف ح ــف التنظي تكالي

ــم(. ــون دره ملي

 هــذا التقديــر املحتمــل ال يغطــي النفقــات املرتبطــة باملطــرح كــام ال 
يدخــل يف مصاريــف إنشــاء مركــز الفــرز، أو االســتثامرات املرتبطة 

بنقــاط اجلمــع التحــت أرضيــة و محــات التحســيس و التوعيــة.

يتم تقسيم التكاليف االمجالية املتوقعة للتدبر بن تكاليف االستثامر 
و التسير. نظًرا ألن قطاعات اخلدمات تتداخل يف استخدام 
الوسائل و املرافق، فسيكون مستحيا تقديم تكلفة منفصلة 

خلدمات اجلمع و خدمات التنظيف.

ــة  ــات املنزلي ــر النفاي ــض تدب ــنوية لتفوي ــة الس ــة التقديري التكلف
ــون  ــوايل 38.28 ملي ــدر يف ح ــون تق ــة العي ــا جلامع ــة هل و املامثل
درهــم ســنويا، هــذه التكلفــة تغطــي كافــة املصاريــف االســتثامرية 

    8.  التكاليف المتوقعة )االستثمار / التسيير 
و مصادر التمويل المحتملة

رقم 
ثمن الشاحنات و اآللياتاإلجراء

الكلفة الكميةالوحدة
االجمالية

إستهالك الدين 
السنوي

مصاريف 
مالية

2.400.000168.000%1.000.0002424.000.00010شاحنة ضاغطة 14م1413

800.00056.000%500.000168.000.00010شاحنة ضاغطة صغيرة 5م1413

210.00014.700%700.00032.100.00010شاحنات قالبة متعددة141

180.00012.600%600.00031.800.00010شاحنات متعددة االستعماالت224

140.0009.800%700.00021.400.00010شاحن224

140.0009.800%700.00021.400.00010شاحنة صهريج224

100.0007.000%500.00021.000.00010غساالت الضغط العالي222

180.00012.600%600.00031.800.00010كاسحات ميكانيكية222

150.00010.500%150.000101.500.00010آالت شفط يدوية223

240.00016.800%1.200.00022.400.00010شاحنات غسيل الحاويات122

60.0004.200%150.0004600.00010مطاحن النفايات الخضراء233

280.00019.600%2.0001.4002.800.00010حاويات 660 لتر111

160.00011.200%160.000101.600.00010سيارات621

24.0001.680%10.00024240.00010دراجات نارية621

28.0001.960%20.00014280.00010حاويات 5م1413

42.0002.940%700600420.00010سالت المهمالت221

56.0003.920%1.400400560.00010أدوات التنظيف الصغيرة223

12.000840%3.00040120.00010نظام رفع معدل لتفادي إتالف الحاويات121

الثمن تنظيم القطاعات131
-----ضمني

1.00070%10.000110.00010نقاط تفريغ عصارة النفايات132

برنامج القضاء المستمر على النقاط 231
السوداء

الثمن 
-----ضمني

   5.203.000364.210-52.030.000--المجموع
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تكلفة العاملين األجرة 
الشهرية العدد التكلفة 

الشهرية
التكلفة 
السنوية

131 التجميع 3.700 132 488.400 5.860.800   

211 التنظيف 3.200 216 691.200 8.294.400   

611 رئيس الفريق/ المجال 5.000 24 120.000 1.440.000   

611 المستودع / اإلدارة 5.500 20 110.000 1.320.000   

المجموع 392 1.409.600 16.915.200   

621 تكلفة تشغيل األجهزة التكلفة السنوية
الوقود ومواد التشحيم 3.500.000   

قطع الغيار واإلطارات 1.500.000   

تكاليف التأمين / أخرى 400.000   

المجموع 5.400.000

تكاليف أخرى للعاملين تكلفة 
الوحدة العدد التكلفة 

الشهرية التكلفة السنوية

623 ألبسة عاملي النظافة 1500 400  600.000   

411  مكافآت شهرية و موسمية مرتبطة بجودة
األداء

تقريبا ٪10 من التكلفة السنوية للعاملين 
)الجودة / المساعدات...( 1.700.000  

212  تعزيز اإلمكانات البشرية بمناسبة عيد
األضحى 2.000 50 100.000 100.000   

421 تكوين دراسي 200.000   

المجموع 2.600.000   

622 تكلفة النفقات العامة التكلفة السنوية
تأمين 20.000   

المقر 100.000   

نفقات أخرى 20.000   

المجموع 140.000   

 8. التكاليف المتوقعة
)االستثمار / التسيير و مصادر التمويل المحتملة



46
 الشطر الثاني

المخطط الجماعي  لتدبير النفايات المنزلية / جماعة العيون

التكاليف المقدرة للتدبير

التكلفة السنويةالتكاليف المتوقعة لتدبير النفايات المنزلية و المماثلة لها بمدينة العيون )االستثمار / التسيير(
5203000التكاليف السنوية المرتبطة باالستثمارات

364210المصاريف المالية

5.400.000تكلفة تشغيل المعدات

16.915.200تكلفة العاملين

2.600.000تكاليف أخرى للعاملين

140.000تكلفة النفقات العامة

30.622.410إجمالي التكاليف في السنة )= سعر التكلفة(

38.278.012إجمالي التكاليف في السنة )بهامش ربح قدره 25٪(

الكلفة السنويةتكاليف طمر النفايات المنزلية و المماثلة لها بالمطرح المراقب 
9.351.407عام 2019 )62.343 طن(

10.580.693عام 2026 )71.794 طن(

9.955.208متوسط التكاليف في السنة بين 2019 - 2026 

الكلفة السنويةإجراءات جماعية تكميلية
   20.000حملة للتوعية حول نقاط التجميع التحت أرضية بالفرز االستباقي

   150.000تنظيم، مراقبة و متابعة الحمالت التحسيسية

اإلجراء 232التدابير الزجرية   =              
   170.000مجموع التكاليف في السنة

كلفة استثمارية
200.000 تطبيق الهاتف الذكي لتقديم الشكايات = اإلجراء 312        

التكاليف التقديرية إلجراءات في إطار الشراكة 

كلفة استثماريةإجراءات جماعية بالشراكة مع جهة العيون الساقية الحمراء

تهيئة 65 نقطة تجميع تحت أرضية
                       تهيئة 40 نقطة تجميع تحت أرضية مع الفرز االستباقي

   30.000.000المجموع

الكلفةإجراءات جماعية بالشراكة مع وزارة البيئة

23.700.000التكلفة االستثمارية لمركز الفرز

                       2.000.000الكلفة السنوية إلدماج 50 عامل غير نظامي في مركز فرز النفايات 

 8. التكاليف المتوقعة
)االستثمار / التسيير و مصادر التمويل المحتملة
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بعض األرقام المفصلية 

 التكلفة اإلجمالية في السنة
38.278.012)الجمع والتنظيف(

371متوسط التكلفة للطن      درهم / طن

97تكاليف الجمع لكل مستفيد  درهم / السنة

55تكاليف التنظيف لكل مستفيد  درهم / السنة

 التكلفة اإلجمالية في السنة لكل فرد مستفيد
152درهم / السنة 

9.959.856 متوسط التكلفة اإلجمالية لمطرح النفايات في السنة

39التكلفة اإلجمالية لمطرح النفايات لكل فرد مستفيد في السنة 

رسم توضيحي 18 :   مخطط التكاليف
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 عدد السكان با�لف
متوسط التكلفة للطن  درهم / طن التكلفة االجمالية في ألسنة لكل فرد مستفيد درهم / ألسنة

كمية النفايات المنزلية بألف طن

 8. التكاليف المتوقعة
)االستثمار / التسيير و مصادر التمويل المحتملة



48
 الشطر الثاني

المخطط الجماعي  لتدبير النفايات المنزلية / جماعة العيون

» )DGCL( زيادة احلصة يف منتج رضيبة القيمة املضافة 
ــارشة  « ــات مب ــق إعان ــن طري ــة ع ــراءات التدبري ــل اإلج  متوي

ــتدامة(. ــة املس ــة )وزارة التنمي للدول
ــركات  « ــامهات ال ــذب مس ــدة جل ــرتاتيجيات جدي ــامد اس  اعت

ــتفيدة املس

النقطــة األخــرة هــي التــي جيــب ترمجتهــا يف إجــراء مســتقبي، مــن 
خــال تشــجيع الــركات املســتقرة داخــل تــراب مجاعــة العيــون 
ــة يف  ــاركة املالي ــى املش ــف، ع ــات التنظي ــن خدم ــتفيدة م أو املس

حتســن نظافــة املرفــق املشــرتك.

جيــب أن تســتكمل طريقــة التمويــل برســوم خاصــة، عــن طريــق 
فــرض فواتــر عــى أصحــاب الــركات.

يف هذا السياق، يمكننا ذكر نوعن من الركات:

 كبار املنتجن: الركات / املصانع ... «
 الــركات الصغــرة واملتوســطة: املطاعــم والفنــادق والتجارة  «

...

املنتجــون أكثــر مــن  2016 وحــده، خلــف هــؤالء  يف عــام 
ــات  ــتيعاهبا يف النفاي ــم اس ــي ت ــات الت ــن النفاي ــن م 8983.64 ط

ــار. ــاء يف االعتب ــات البن ــذ نفاي ــة دون أخ املنزلي

يعنــي هــذا أن اســتخاص املقابــل مــن الــركات يمكــن أن 
ــن: ــر م ــي أكث يغط

 3.3 مليون درهم يف السنة مقابل مجع النفايات «
 1.5 مليون درهم يف السنة مقابل طمر النفايات. «

مصادر تمويلية محتملة

كجــزء مــن االتفاقيــات املربمــة بــن مجاعــة العيــون ووزارة التنميــة 
ــل  ــرز بالكام ــز الف ــروع مرك ــل م ــة متوي ــيتم تغطي ــتدامة، س املس

بمبلــغ قــدره 23.7 مليــون درهــم.

ــون  ــة العي ــس جه ــع جمل ــة م ــرة بالراك ــذه امل ــرى ، ه ــة أخ اتفاقي
الســاقية احلمــراء ، أتاحــت جلامعــة العيــون مبلغــا قــدره 30 مليــون 
ــيتم  ــة. س ــر املدين ــن مظه ــة إىل حتس ــذه امليزاني ــدف ه ــم. هت دره
ــة  ــت أرضي ــع حت ــة جتمي ــداث 105 نقط ــل يف إح ــتثامره بالكام اس

، 40 منهــا مــزودة بالفــرز االســتباقي.

ــه  ــى وج ــون ع ــة العي ــرف مجاع ــل، تع ــادر التموي ــارا ملص اعتب
ــرى يف  ــات األخ ــة باجلامع ــتثنائية مقارن ــة اس ــوص وضعي اخلص
ــي  ــع االجتامع ــة إىل الوض ــذه اخلصوصي ــود ه ــة. تع ــي اململك باق
والســيايس يف املنطقــة، حيــث حُتــرم اجلامعــة مــن غالبيــة إيراداهتــا 
ــة عــى النظافــة...( حيــث تلعــب دوًرا  وإيصاالهتــا )مثــل الرضيب
ــة.  ــات املنزلي ــة للنفاي ــر اجلامعي ــف التدب ــة تكالي ــًيا يف تغطي أساس
هلــذا الســبب ، فــإن اإليــرادات مــن منتــج رضيبــة القيمــة املضافــة 
هــي مصــدر اإليــرادات األســايس عــى املــدى القصــر والطويــل 

ــر. ــف التدب ــة تكالي لتغطي

ــات  ــوض للنفاي ــر املف ــة بالتدب ــنوية املتعلق ــات الس ــة النفق لتغطي
ــرادات  ــادة إي ــرضوري زي ــن ال ــه م ــتنتاج أن ــن االس ــة، يمك املنزلي

ــة. ــز يف امليزاني ــذا العج ــد ه ــل س ــن أج ــة م اجلامع

حلل هذا االشكال، يمكن اقرتاح احللول التالية:

المصدر
آخرون

 )نفايات 
البناء(

شركات/
صناعيين م.ش.ف ق.م.م ج.ت.ع أوزون المجموع

النفايات المنزلية و المماثلة لها 
)طن(  2016 77065,68 8983,64 376,66 821,64 3830,91 47728,64 138807,17

 متوسط التكلفة للطن 371
درهم / طن 2695092 3332930

 متوسط التكلفة لطمر النفايات
150 درهم / طن

1347546 56499 123246 1527291

رسم توضيحي 19 :   فواتير الخدمات الممكنة

 8. التكاليف المتوقعة
)االستثمار / التسيير و مصادر التمويل المحتملة
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ــة، وإجــراءات  « ــوارد البري ــم، وإدارة امل ــة بالتنظي ــع املعلومــات املتعلق ــق وضــع مجي ــات عــن طري ــر النفاي ــر نشــاط تدب ــراء تقاري  إث
التحســيس و التوعيــة وأســاليب اجلمــع. يمكــن أن يكــون حمتــوى التقاريــر التشــخيصية التــي يتــم إحداثهــا بمثابــة أســاس إلعــداد 

ــر نشــاط دوري متــوازن و مقبــول. تقري
 متكن مصلحة النظافة من ميزانية سنوية للقدرة عى املتابعة و الربجمة بيشء من االستقالية مع املراقبة الصارمة ألدائها. «
 إنشــاء نظــام تنســيق مــن خــال تنظيــم اجتامعــات منتظمــة مــع مســؤويل القطاعــات و العمــل عــى صياغــة حمــارض االجتامعــات و  «

التقاريــر امليدانيــة وحفظهــا.
 تطوير األداء التنظيمي لتدبر النفايات من خال إنشاء نظام يتضمن : «

• برنامج تنظيمي مفصل ملصلحة النظافة 

• بطاقات وصف املهام التي حتدد أدوار كل وظيفة، وحتدد املسؤوليات و

• دليل إجراءات وطرق العمل

• القواعد اإلجرائية التي حتدد قواعد تشغيل مرافق العمل.
 حتسن املوارد املادية للخدمة من خال توفر موارد تكنولوجيا املعلومات املائمة و االحتياجات الازمة للتنقل. «
 إدمــاج املواطنــن وإرشاكهــم مــن خــال إنشــاء هيئــة يف اهليــكل التنظيمــي ملصلحــة النظافــة تكــون مســؤولة عــن العمــل املســتمر مــع  «

ــع املدين. ــن واملجتم املواطن
 تطوير االستامع للمواطن عن طريق تثبيت نظام إلدارة الشكاوى «

9. متابعة، تقييم و تحيين البرنامج

   1.9 التدابير المتعلقة باإلجراءات التنظيمية
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ــة.  ــداول الزمني ــا يف اجل ــق خصوص ــا و التدقي ــؤرشات نجاحه بم
كل هــذه االجــراءات جيــب تضمينهــا يف برنامــج ســنوي مفصــل 

ــنوية. ــق الس ــة الطري ــة خارط ــون بمثاب يك

التقرير السنوي

ــدم  ــع أن تق ــن املتوق ــر، م ــط التدب ــن خمط ــام م ــة كل ع يف هناي
مصلحــة خدمــات النظافــة تقريــرًا مفصــًا عــن مراقبــة املشــاريع ، 
وســيكون جــدول التوليــف الســنوي أداة أساســية لتقييــم ومقارنــة 
ــخ  ــدة و التواري ــم امل ــازه، لتقيي ــم إنج ــا ت ــع م ــاة م ــج املتوخ الربام
وامليزانيــات واملــؤرشات التــي تــم حتديدهــا مســبًقا ، ليكــون هــذا 

ــاس الرئيــي لضبــط مســتوى التقــدم يف اإلنجــاز. هــو املقي

جيــب عــى الركــة املفوضــة تقديــم تقريــر مــايل ســنوي مفصــل 
ــه مــن قبــل حماســب قانــوين )حماســبة التكاليــف( مصــادق علي

جيــب اختــاذ التدابــر الازمــة لتكييــف اخلدمــات والنظــر يف 
حتيينهــا للســنوات املقبلــة. بعــد التقييــم الســنوي ، جيــب أن تنظــر 
مصلحــة خدمــات النظافــة إىل الســنة املواليــة، إلدراج التحســينات 

ــا. ــط هل ــراءات املخط ــى اإلج ع

التقييم النهائي

بعــد إمتــام كل مراحــل املخطــط التدبــري، جيــب أن تبــدأ مصلحــة 
ــراء  ــن يف إج ــن اآلخري ــع الفاعل ــاون م ــة بالتع ــات النظاف خدم
ــنوية،  ــر الس ــم إىل التقاري ــذا التقيي ــتند ه ــوف يس ــي. س ــم هنائ تقيي
ــل  ــن أج ــة ، م ــة الفعلي ــتهدفة واحلال ــة املس ــن احلال ــة ب واملقارن
حتديــد درجــة النجــاح التــي حتققــت خــال جممــل الفــرتة ، 
وحتديــد عوامــل االخفاقــات احلاصلــة. تقييــم هــذه التجربــة مفيــد 

ــة. ــات الاحق ــر املخطط ــًدا يف تطوي ج

توثيق الخدمات

يتعلق بالبيانات و التقارير املسجلة والتي يمكن أن تكون يف:

 تقارير األنشطة «
 حمارض  اخلروقات «
 التقارير الدورية «
 اإلحصائيات  «

ــر  ــد يف جمــاالت تدب . ... وبشــكل عــام، أي وثيقــة يمكــن أن تفي
ــة. ــات باملدين النفاي

   2.9 مراقبة مخطط التدبير 

للتنفيــذ الناجــح ملخطــط التدبــر، جيــب أوالً عــى مصلحــة النظافة 
إجــراء مراقبــة ومتابعــة يوميــة صارمة:

متابعة اإلجراءات والبرامج

ــداد  ــدف إىل إع ــايس هي ــرص أس ــج عن ــراءات والربام ــة اإلج متابع
تقاريــر األنشــطة اليوميــة والشــهرية والســنوية ، فضــًا عــن تقييــم 

اجلــدول الزمنــي لــكل إجــراء مربمــج.

لكــي تتمكــن مصلحــة خدمــة النظافــة لــدى اجلامعــة مــن قيــاس 
ــوم  ــا أن تق ــة، عليه ــات الازم ــراء التعدي ــرز وإج ــدم املح التق

ــة: ــر دوري ــداد تقاري بإع

يوميا :

التقرير اليومي «
جدول املراقبة اليومي «
إصدار حمارض يف حالة وجود خروقات.  «

شهريا :

تقرير شهري «
اجتامع خدمة النظافة الشهري مع الركاء اآلخرين «
تقييم منجزات الشهر «
ــوت  « ــد ثب ــة عن ــة املعني ــق الرك ــة يف ح ــة زجري ــان عقوب  إع

ــة املخالف

سنويا :

اجتامع خدمة التنظيف السنوي مع الركاء اآلخرين «
إعداد تقرير سنوي «
ــوت  « ــد ثب ــة عن ــة املعني ــق الرك ــة يف ح ــة زجري ــان عقوب  إع

ــة املخالف
حتين برنامج العمل وفق املستجدات للسنة املقبلة «

مرحلة بدء األعمال والخدمات

مــن املاحــظ أن غالبيــة اإلجــراءات املخطــط هلــا تتمحــور حــول 
فــرتة اإلعــداد لبــدء اخلدمــات ، هــذه املرحلــة حاســمة يف حتديــد 
مســار الســنوات الاحقــة. يف هــذا الســياق ، فــإن مصلحــة 
خدمــات النظافــة مطالبــة بمشــاركة الفاعلــن اآلخريــن ، إلعــداد 
هــذه املرحلــة احلرجــة بعنايــة، حيــث عليهــا وضــع خطــة عمليــة 
لتنفيــذ اإلجــراءات املربجمــة، و لتحديــد حمتــوى اإلجــراءات 

8. متابعة، تقييم و تحيين البرنامج
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المخطط الجماعي  لتدبير النفايات المنزلية / جماعة العيون
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 الشطر الثاني

المخطط الجماعي  لتدبير النفايات المنزلية / جماعة العيون

1. أهداف اإلجراء
ضامن خدمة شاملة و معممة جلمع النفايات املنزلية و املامثلة هلا «

2. تعريف بمحتوى اإلجراء

 نقاط التجميع احلالية مكتسب جيب املحافظة عليه و تكملة تغطية التوزيع بنقاط جديدة «
 إحداث نقاط التجميع  حيرتم خرائط التوزيع حسب القطاعات «
 يف املناطق التي ال يتم فيها التسامح مع نقاط التجميع اجلديدة، يعتمد نمط من الباب إىل الباب لتغطية اخلدمة «
 إناء حسب احلاجة ، العدد األقى لنقاط التجميع اجلديدة املمكنة يف أفق عام 2026 «
 ترقيم نقاط التجميع واحلاويات )انظر اخلريطة: توزيع نقاط التجميع( «
 التحديث السنوي ملواقع نقاط التجميع  «
 تزويد نقاط التجميع بحاويات 660 لرت )1400 حاوية( «

3. النتائج واآلثار المتوقعة 

 كل مسكن يبعد عن نقطة جتميع واحدة عى األقل عى مسافة ال تتجاوز 150 مرًتا. «
 توفر خدمة ما قبل اجلمع ذات نوعية جيدة «
 حماربة ظهور النقاط السوداء «
 القضاء عى الفائض حول احلاويات  «

المستفيدون   .4

 ساكنة مدينة العيون «
 املرتفقون اآلخرون )الركات / املصانع / املطاعم / الفنادق / التجارة ...( «

الجهات الفاعلة والشركاء   .5

 الركة املفوضة لتدبر النفايات «
 مصلحة خدمات النظافة  «
 مجعيات األحياء واملواطنن «

1.10 بطاقات اإلجراءات الميدانية

تحديث و تحسين منظومة جمع النفايات1المحور
التوزيع الجديد لنقاط التجميع11البرنامج
توزيع و تجهيز نقاط التجميع في أفق سنة 1112026اإلجراء
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 الشطر الثاني
المخطط الجماعي  لتدبير النفايات المنزلية / جماعة العيون

التكلفة المتوقعة ومصادر التمويل المحتملة  .6

  التكلفة اإلمجالية لتنفيذ اإلجراء هي 2.800.000 درهم

المبلغ )درهم(طبيعة االستثمارات
 - االستثمارات الالمادية

2.800.000 االستثمارات المادية :  1400 حاوية 660 لتر

2.800.000  المجموع 

  مصدر التمويل

مبلغ االستثمار )درهم(مصدر تمويل
 - التمويل الذاتي

- القروض

مدرج في السعر االجماليآخرون 

الجدول الزمني  .7

الموعد النهائي الستكمال االجراء هو شهر 1 في السنة ، موزعة على المراحل
مراحل على النحو التالي :

شهر 2شهر  1
أ4أ3أ2أ1أ4أ3أ2أ1

تعيين نقاط التجميع حسب القطاع موضوع التنفيذ الجديد على 1
الخريطة و في الميدان

معدات نقاط التجميع الجديدة بعدد كافي من الحاويات 660 2
لتر)جدول التوزيع(

المؤشرات  .8
 درجة رضا املستفيدين «
 اختفاء النقاط السوداء «
 حتسن جودة اخلدمة «

المسؤول عن التنفيذ و المتابعة  .9
 الركة املفوضة لتدبر النفايات «
 مصلحة خدمات النظافة  «

10. سنوات اإلنجاز

» 2019-2020-2021-2022-2023-2024-2025-2026

11. المراجع

 تقرير املهمة الثانية 1.1.6 : توزيع جديد لنقاط جتميع النفايات «
 تقرير املهمة الثانية 2.1.6 : حتديث نظام احلاويات «
 جداول اإلحداثيات «

1.10 بطاقات اإلجراءات الميدانية
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 الشطر الثاني

المخطط الجماعي  لتدبير النفايات المنزلية / جماعة العيون

أهداف اإلجراء  .1

تفادي تدهور احلاويات عن طريق تعديل اسطوانات الرفع للشاحنات الضاغطة

2. تعريف بمحتوى اإلجراء

تعديل أسطوانات الرفع للشاحنات الضاغطة بوزن أقى ال يتجاوز 350 كجم «
استخدم حاويات سعة 660 لرت فقط «

النتائج واآلثار المتوقعة   .3

احلفاظ عى احلاويات «
احلفاظ عى النظافة وجودة اخلدمة «
تقليل تكلفة تدبر النفايات «

المستفيدون   .4

ساكنة مدينة العيون «
املرتفقون اآلخرون )الركات / املصانع / املطاعم / الفنادق / التجارة ...( «
عامل اجلمع  «
الركة املفوضة لتدبر النفايات «

الجهات الفاعلة والشركاء   .5

الركة املفوضة لتدبر النفايات «
مصلحة خدمات النظافة  «

التكلفة المتوقعة ومصادر التمويل المحتملة  .6

 التكلفة اإلمجالية لتنفيذ اإلجراء هي 120.000  درهم

المبلغ )درهم(طبيعة االستثمارات
20.000 االستثمارات الالمادية

100.000االستثمارات المادية

120.000 المجموع 

تحديث و تحسين منظومة جمع النفايات1المحور
التوزيع الجديد لنقاط التجميع12البرنامج
توزيع و تجهيز نقاط التجميع في أفق سنة 1212026اإلجراء

1.10 بطاقات اإلجراءات الميدانية
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 الشطر الثاني
المخطط الجماعي  لتدبير النفايات المنزلية / جماعة العيون

 مصدر التمويل

مبلغ االستثمار )درهم(مصدر تمويل
 التمويل الذاتي

القروض
مدرج في السعر الكليآخرون 

الجدول الزمني  .7

الموعد النهائي الستكمال االجراء هو شهر 1 قبل انطالق المخطط ، المراحل
موزعة على مراحل على النحو التالي:

شهر  2شهر  1
أ4أ3أ2أ1أ4أ3أ2أ1

توريد المواد1
تركيب وتجربة األجهزة2

المؤشرات  .8
درجة رضا املستفيدين «
حتسن جودة اخلدمة «
حتسن أداء ما قبل اجلمع والتحصيل «

المسؤول عن التنفيذ و المتابعة  .9
الركة املفوضة لتدبر النفايات «
مصلحة خدمات النظافة  «

10. سنوات اإلنجاز

قبل انطاق املخطط «

11.المراجع

تقرير املهمة الثانية  6.1.2 «

1.10 بطاقات اإلجراءات الميدانية
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 الشطر الثاني

المخطط الجماعي  لتدبير النفايات المنزلية / جماعة العيون

تحديث و تحسين منظومة جمع النفايات1المحور
تحديث و تحيين نظام الحاويات12البرنامج
صيانة و غسل الحاويات في عين المكان122اإلجراء

أهداف اإلجراء  .1

احلفاظ و مراقبة جتهيزات ما قبل اجلمع

تعريف بمحتوى اإلجراء  .2
إجراء الغسيل يف املوقع باستخدام شاحنة غسيل احلاويات «
سيتم غسل احلاويات بالتناوب املنهجي بن قطاعات التجميع: 1 قطاع / شهر «
غسل أرضية نقطة التجميع باملياه الضاغطة «

النتائج واآلثار المتوقعة   .3
احلفاظ عى احلاويات «
احلفاظ عى النظافة وجودة اخلدمة «

المستفيدون   .4
ساكنة مدينة العيون «
املرتفقون اآلخرون )الركات / املصانع / املطاعم / الفنادق / التجارة ...( «
عامل النظافة «

الجهات الفاعلة والشركاء   .5
الركة املفوضة لتدبر النفايات «
مصلحة خدمات النظافة  «

التكلفة المتوقعة ومصادر التمويل المحتملة  .6

 التكلفة اإلمجالية لتنفيذ اإلجراء هي 2.400.000  درهم

المبلغ )درهم(طبيعة االستثمارات
 االستثمارات الالمادية

2.400.000 االستثمارات المادية : 3 شاحنات لغسيل الحاويات

2.400.000  المجموع 

1.10 بطاقات اإلجراءات الميدانية
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 الشطر الثاني
المخطط الجماعي  لتدبير النفايات المنزلية / جماعة العيون

 مصدر التمويل

مصدر تمويل مبلغ االستثمار )درهم(
التمويل الذاتي  

القروض
آخرون  ضمن السعر الكلي

الجدول الزمني  .7

الموعد النهائي الستكمال االجراء هو شهر 1 في السنة ، موزعة على المراحل
مراحل على النحو التالي : 

شهر  2شهر  1
أ4أ3أ2أ1أ4أ3أ2أ1

غسل الحاويات في الموقع باستخدام 3 شاحنات لغسيل الحاويات 1
1 قطاع / أيام

صيانة أو استبدال الحاويات التالفة2
غسل أرضية نقطة التجميع بالمياه الضاغطة3

المؤشرات  .8
درجة رضا املستفيدين «
حتسن جودة اخلدمة «
حتسن أداء ما قبل اجلمع و التحصيل «

المسؤول عن التنفيذ و المتابعة  .9

الركة املفوضة لتدبر النفايات
مصلحة خدمات النظافة  «

10. سنوات اإلنجاز

كل  1 شهر من 2019 إىل 2026

11. المراجع

تقرير املهمة الثانية  2.1.6

1.10 بطاقات اإلجراءات الميدانية
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 الشطر الثاني

المخطط الجماعي  لتدبير النفايات المنزلية / جماعة العيون

تحديث و تحسين منظومة جمع النفايات1المحور
تحديث و تحيين نظام الحاويات12البرنامج
إحداث نقاط لتجميع النفايات مزودة بحاويات تحت أرضية123اإلجراء

أهداف اإلجراء  .1
حتسن إجراءات التجميع املسبق «

تعريف بمحتوى اإلجراء  .2
إنشاء 105 نقطة لتجميع النفايات مزودة بحاويات حتت أرضية بام يف ذلك 40 للفرز االنتقائي «
أشغال البناء «
التجهيزات «
ترقيم نقاط جتميع النفايات واحلاويات )انظر اخلريطة: توزيع نقاط التجميع( «

النتائج واآلثار المتوقعة   .3
حل مناسب للتغلب عى عيوب الوضع احلايل «
حتسن النظافة وجودة اخلدمة «
القضاء عى الروائح «
حتسن املستوى احلرضي للمدينة «

المستفيدون   .4
ساكنة مدينة العيون «
املرتفقون اآلخرون )الركات / املصانع / املطاعم / الفنادق / التجارة ...( «
عامل النظافة «

الجهات الفاعلة والشركاء   .5
الركة املفوضة لتدبر النفايات «
مصلحة خدمات النظافة  «
جملس جهة العيون الساقية احلمراء «

التكلفة المتوقعة ومصادر التمويل المحتملة  .6

 التكلفة اإلمجالية لتنفيذ اإلجراء هي 30.000.000  درهم

المبلغ )درهم(طبيعة االستثمارات
 االستثمارات الالمادية

  30.000.000 االستثمارات المادية :1 105 نقطة

  30.000.000  المجموع 

1.10 بطاقات اإلجراءات الميدانية
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 الشطر الثاني
المخطط الجماعي  لتدبير النفايات المنزلية / جماعة العيون

 مصدر التمويل

مصدر تمويل مبلغ االستثمار )درهم(
التمويل الذاتي  

القروض
آخرون  مجلس جهة العيون الساقية الحمراء

الجدول الزمني  .7

المراحل
الموعد النهائي الستكمال االجراء هو 24 شهرا، 

موزعة على مراحل على النحو التالي:
)كل 2 نقطة في 3 أشهر(

شهر  3شهر  2شهر  1

أ4أ3أ2أ1أ4أ3أ2أ1أ4أ3أ2أ1

  أشغال البناء )ضمن إجراء 123(1
 التجهيزات2

المؤشرات  .8
درجة رضا املستفيدين «
حتسن جودة اخلدمة «
حتسن أداء ما قبل اجلمع و التحصيل «

المسؤول عن التنفيذ و المتابعة  .9
الركة املفوضة لتدبر النفايات «
مصلحة خدمات النظافة «
جملس جهة العيون الساقية احلمراء  «

سنوات اإلنجاز  .10

كل 3 أشهر، من 2019 إىل 2020 « 20 نقطة جتميع 

المراجع  .11

تقرير املهمة الثانية 3.1.6   «

1.10 بطاقات اإلجراءات الميدانية
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 الشطر الثاني

المخطط الجماعي  لتدبير النفايات المنزلية / جماعة العيون

تحديث و تحسين منظومة جمع النفايات1المحور
تحديث و تحيين نظام الحاويات12البرنامج
إحداث نقاط لتجميع النفايات بالفرز االستباقي مزودة بحاويات تحت أرضية124اإلجراء

أهداف اإلجراء  .1
رفع الوعي وحتسن إجراءات ما قبل التجميع «

تعريف بمحتوى اإلجراء  .2
جتهيز 35 نقطة حتت أرضية بمعدات الفرز االستباقي «
التجهيزات «
ترقيم نقاط جتميع النفايات واحلاويات )انظر اخلريطة: توزيع نقاط التجميع( «

النتائج واآلثار المتوقعة   .3
حل مناسب للتغلب عى عيوب الوضع احلايل «
الفرز االنتقائي يف املصدر للحفاظ عى البيئة بشكل أفضل وخفض التكاليف «
أعطاء املثال للناس لتغير عادهتم «
حتسن النظافة وجودة اخلدمة «
القضاء عى الروائح «
حتسن اجلانب احلرضي للمدينة «

المستفيدون   .4
ساكنة مدينة العيون «
املرتفقون اآلخرون )الركات / املصانع / املطاعم / الفنادق / التجارة ...( «
عامل النظافة «

الجهات الفاعلة والشركاء   .5
الركة املفوضة لتدبر النفايات «
مصلحة خدمات النظافة  «
جملس جهة العيون الساقية احلمراء «

التكلفة المتوقعة ومصادر التمويل المحتملة  .6

 التكلفة اإلمجالية لتنفيذ اإلجراء ضمن تكلفة اإلجراء 123

1.10 بطاقات اإلجراءات الميدانية
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 الشطر الثاني
المخطط الجماعي  لتدبير النفايات المنزلية / جماعة العيون

 مصدر التمويل

مبلغ االستثمار )درهم(مصدر تمويل
 التمويل الذاتي

القروض
مجلس جهة العيون الساقية الحمراءآخرون 

الجدول الزمني  .7

Phase
الموعد النهائي الستكمال االجراء هو 24 شهرا، 

موزعة على مراحل على النحو التالي:
)كل 20 نقطة في  3 أشهر(

شهر  3شهر  2شهر  1

أ4أ3أ2أ1أ4أ3أ2أ1أ4أ3أ2أ1

  أشغال البناء1
 التجهيزات2

المؤشرات  .8
درجة رضا املستفيدين «
حتسن جودة اخلدمة «
حتسن أداء ما قبل اجلمع و التحصيل «

المسؤول عن التنفيذ و المتابعة  .9
الركة املفوضة لتدبر النفايات «
مصلحة خدمات النظافة  «
جملس جهة العيون الساقية احلمراء  «

10. سنوات اإلنجاز

كل 3 أشهر، من 2019 إىل 2020 « 2 نقطة جتميع 

11. المراجع

تقرير املهمة الثانية  4.1.6 «

1.10 بطاقات اإلجراءات الميدانية
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 الشطر الثاني

المخطط الجماعي  لتدبير النفايات المنزلية / جماعة العيون

تحديث و تحسين منظومة جمع النفايات1المحور
تحديث و تحيين نظام الحاويات12البرنامج
حمالت تعريفية بالحاويات ذات الفرز االستباقي125اإلجراء

1. أهداف اإلجراء
توعية وتغير عقلية وسلوك املرتفقن للتكيف مع نظام الفرز االستباقي «

2. تعريف بمحتوى اإلجراء
وضع اسرتاتيجية ملدة 7 سنوات «
تتكون اإلسرتاتيجية من محلة مستمرة ومحات موسمية تستهدف احلقول التالية: «

 السمعي البرصي )التلفزيون والراديو املحي اإلنرتنت ...( «
 كتب )ملصقات صحف مساحات( «
 عن طريق اخلطب و املحارضات)املساجد ...( «
 املشاركة )املؤسسات التعليمية أيام تشاورية محات النظافة( «

تكليف وكالة متخصصة يف التحسيس و التوعية )عقد مدته سنتان( لتنظيم احلمات التالية: «
جتنيد 50 عاما للقيام بحمات التوعية عى مستوى كل نقاط اجلمع بالفرز االستباقي «
محلة خال الشهر األول من بدء التشغيل «
محلة  ملدة أسبوع واحد كل 6 أشهر من 2019 إىل 2026 «
محات دورية يف املدارس «
محات إشهارية )ملصقات منشورات(  حسب املواسم  «

3. النتائج واآلثار المتوقعة 
تغير العادات السيئة «
معلومات بناءة «
تأهيل الفرز االنتقائي يف املنبع «
مواجهة تطور املكبات العشوائية «
لتحسن النظافة وجودة اخلدمة «
زيادة فاعلية الفرز االنتقائي «
دعم عامل اجلمع «

4. المستفيدون 
ساكنة مدينة العيون «
املرتفقون اآلخرون )الركات / املصانع / املطاعم / الفنادق / التجارة ...( «
عامل النظافة «
املؤسسات الرتبوية «

5. الجهات الفاعلة والشركاء 
وكالة التحسيس و التوعية «
الركة املفوضة لتدبر النفايات «
مصلحة خدمات النظافة  «
اإلعام ، املساجد ... «

1.10 بطاقات اإلجراءات الميدانية
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 الشطر الثاني
المخطط الجماعي  لتدبير النفايات المنزلية / جماعة العيون

6. التكلفة المتوقعة ومصادر التمويل المحتملة

 التكلفة اإلمجالية لتنفيذ اإلجراء هي 20.000  درهم

المبلغ )درهم(طبيعة االستثمارات
20.000 االستثمارات الالمادية

 االستثمارات المادية

 20.000 / السنة المجموع 

 مصدر التمويل

مبلغ االستثمار )درهم(مصدر تمويل
20.000 التمويل الذاتي

القروض
آخرون 

7. الجدول الزمني

المراحل

إنجاز العمل مستمر ، مع تحديد 
اإلجراءات الدورية أو الموسمية ، من 

2019 إلى 2026 ، وهو موّزع على 
مراحل على النحو التالي :

شهر  4شهر  3شهر  2شهر  1

أ4أ3أ2أ1أ4أ3أ2أ1أ4أ3أ2أ1أ4أ3أ2أ1

تكليف وكالة التحسيس و التوعية1

2
إعداد استراتيجية التحسيس و 

التوعية لمدة 7 سنوات قبل انطالق 
المخطط

8. المؤشرات
حسن سر نقاط الفرز االستباقي «
توعية املستفيدين «
حتسن النظافة وجودة اخلدمة «

9. المسؤول عن التنفيذ و المتابعة
وكالة التحسيس و التوعية «
الركة املفوضة لتدبر النفايات «
مصلحة خدمات النظافة  «

10. سنوات اإلنجاز

قبل انطاق املخطط  «
بعد كل سنتن: من 2019 إىل 2026 «

11.  المراجع

تقرير املهمة الثانية 4.1.6  

1.10 بطاقات اإلجراءات الميدانية
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 الشطر الثاني

المخطط الجماعي  لتدبير النفايات المنزلية / جماعة العيون

تحديث و تحسين منظومة جمع النفايات1المحور
تحديث قطاعات جمع النفايات13البرنامج
تنظيم القطاعات، مسارات الشاحنات و العاملين في جمع النفايات131اإلجراء

أهداف اإلجراء  .1
تغير بنيات القطاعات من أجل ضامن النظافة بأقل تكلفة واحرتام معاير البيئة ورفاهية السكان وقانون العمل. «

تعريف بمحتوى اإلجراء  .2
إنشاء 18 قطاع جتميع )انظر اخلريطة( «
إنشاء 18 مسارا للتجميع )خريطة مسار الشاحنات / املغادرة / الوصول / االجتاه / نقاط التوقف( «
جيب عى مدبر اخلدمة أن حيرتم بالضبط هذه املسارات «
 جيــب عــى مدبــر اخلدمــة أيًضــا تقديــم مقرتحــات لتغيــر املســارات يف الوقــت املناســب مــن خــال تقديــم مــربر حيــدد األســباب  «

واحللــول املعروضــة.
حيتوي كل قطاع عى فريق جتميع يتكون من سائق و 5 عامل  «

النتائج واآلثار المتوقعة   .3
التغلب عى عيوب الوضع احلايل «
ضامن استمرارية جودة اخلدمات من خال مائمة أبعاد القطاعات مع ساعات العمل «
حتسن التنظيم واألداء ورصد ومراقبة اخلدمات «
حتسن النظافة وجودة اخلدمة «

المستفيدون   .4
ساكنة مدينة العيون «
املرتفقون اآلخرون )الركات / املصانع / املطاعم / الفنادق / التجارة ...( «
عامل اجلمع «
مصلحة خدمات النظافة  «
البيئة «

الجهات الفاعلة والشركاء   .5
الركة املفوضة لتدبر النفايات «
مصلحة خدمات النظافة  «
مجعيات األحياء واملواطنن «

1.10 بطاقات اإلجراءات الميدانية
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 الشطر الثاني
المخطط الجماعي  لتدبير النفايات المنزلية / جماعة العيون

التكلفة المتوقعة ومصادر التمويل المحتملة  .6

 التكلفة اإلمجالية لتنفيذ اإلجراء متضمنة يف التكلفة االمجالية للمخطط

المبلغ )درهم(طبيعة االستثمارات
االستثمارات الالمادية

18 فريًقا × 6 موظفين = 3700( × 108 درهم( × 12
  5.860.800/ سنة

االستثمارات المادية
  5.860.800/ سنة المجموع 

 مصدر التمويل

مبلغ االستثمار )درهم(مصدر تمويل
 التمويل الذاتي

القروض
متضمنة في التكلفة االجمالية للمخططآخرون 

الجدول الزمني  .7

المراحل
الموعد النهائي الستكمال االجراء هو شهر 1 قبل انطالق المخطط، ومرة 

واحدة في السنة من 2019 إلى 2026، موزعة على مراحل على النحو 
التالي :

شهر  2شهر  1

أ4أ3أ2أ1أ4أ3أ2أ1

إعداد خطط التنفيذ1
إعداد وثائق وجداول الدورات )الوقت / المسافة / الحجم ...(2
تنظيم القطاعات وتعيين المسؤوليات3

المؤشرات  .8
درجة رضا املستفيدين «
ال تزيد مدة دورة كاملة للشاحنة عن 8 ساعات عمل «
حتسن النظافة وجودة اخلدمة «
حتسن األداء قبل التجميع و التحصيل «

المسؤول عن التنفيذ و المتابعة  .9
الركة املفوضة لتدبر النفايات «
مصلحة خدمات النظافة  «

10. سنوات اإلنجاز

قبل انطاق املخطط «
حتين عند هناية كل عام: من 2019 إىل 2026 «

11. المراجع

تقرير املهمة الثانية  5.1.6 و 6.1.6 «
اخلرائط «

1.10 بطاقات اإلجراءات الميدانية



68
 الشطر الثاني

المخطط الجماعي  لتدبير النفايات المنزلية / جماعة العيون

 

تحديث و تحسين منظومة جمع النفايات1المحور
تحديث قطاعات جمع النفايات13البرنامج
نقاط تفريغ عصارة النفايات132اإلجراء

أهداف اإلجراء  .1
احلفاظ عى نظافة الطرق و نقاط التجميع «

تعريف بمحتوى اإلجراء  .2
إبرام اتفاق مع املؤسسة املسؤولة عن شبكة الرصف الصحي )م.و.ك.م( «
إحداث 5 نقاط تفريغ «
جتهيز شاحنات بخزانات 500 لرت  «

النتائج واآلثار المتوقعة   .3
التغلب عى عيوب الوضع احلايل «
حتسن النظافة وجودة اخلدمة «
تقليل تكاليف اإلدارة «

المستفيدون   .4
ساكنة مدينة العيون «
املرتفقون اآلخرون )الركات / املصانع / املطاعم / الفنادق / التجارة ...( «
عامل اجلمع «
مصلحة خدمات النظافة  «
البيئة «

الجهات الفاعلة والشركاء   .5
الركة املفوضة لتدبر النفايات «
مصلحة خدمات النظافة  «
م.و.ك.م «

التكلفة المتوقعة ومصادر التمويل المحتملة  .6

 التكلفة اإلمجالية لتنفيذ اإلجراء متضمنة يف الكلفة االمجالية

 مصدر التمويل

مبلغ االستثمار )درهم(مصدر تمويل
 التمويل الذاتي

القروض
متضمنة في الكلفة االجماليةآخرون 

1.10 بطاقات اإلجراءات الميدانية
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 الشطر الثاني
المخطط الجماعي  لتدبير النفايات المنزلية / جماعة العيون

الجدول الزمني  .7

الموعد النهائي الستكمال االجراء هو 3 أشهر قبل انطالق المخطط، المراحل
موزعة على مراحل على النحو التالي:

شهر  2شهر  1
أ4أ3أ2أ1أ4أ3أ2أ1

دراسة اإلجراء1
أعمال اإلنشاء2
التجهيز3

المؤشرات  .8
درجة رضا املستفيدين «
نظافة الطرق و نقاط التجميع «
حتسن النظافة وجودة اخلدمة «
حتسن حالة ما قبل اجلمع «

المسؤول عن التنفيذ و المتابعة  .9
الركة املفوضة لتدبر النفايات «
مصلحة خدمات النظافة  «
م.و.ك.م «

سنوات اإلنجاز  .10

قبل انطاق املخطط «

المراجع  .11

تقرير املهمة الثانية 7.1.6   «

1.10 بطاقات اإلجراءات الميدانية
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 الشطر الثاني

المخطط الجماعي  لتدبير النفايات المنزلية / جماعة العيون

تحديث و تحسين منظومة جمع النفايات1المحور
اآلليات المتحركة14البرنامج
اقتناء اآلليات141اإلجراء

أهدا ف اإلجراء  .1
توفر آليات مناسبة عالية الكفاءة لضامن تدبر فعال «

تعريف بمحتوى اإلجراء  .2

اقتناء:
24 شاحنة ضاغطة 14م3 «

16 شاحنة ضاغطة صغرة 5م3 «

3 شاحنات قابة متعددة مع  5حاويات 5م3 «

النتائج واآلثار المتوقعة   .3
التغلب عى عيوب الوضع احلايل «
حتسن تنظيم وأداء اخلدمات «
حتسن النظافة وجودة اخلدمة «

المستفيدون   .4
ساكنة مدينة العيون «
املرتفقون اآلخرون )الركات / املصانع / املطاعم / الفنادق / التجارة ...( «
عامل اجلمع «
مصلحة خدمات النظافة  «
البيئة «

الجهات الفاعلة والشركاء   .5
الركة املفوضة لتدبر النفايات «
مصلحة خدمات النظافة  «
مجعيات األحياء واملواطنن «

التكلفة المتوقعة ومصادر التمويل المحتملة  .6

 التكلفة اإلمجالية لتنفيذ اإلجراء متضمنة يف الكلفة االمجالية

)المبلغ )درهمطبيعة االستثمارات
 االستثمارات الالمادية

االستثمارات المادية
24 شاحنة ضاغطة 14م3

16 شاحنة ضاغطة صغيرة 5م3
3 شاحنات قالبة متعددة 

5حاويات 5م3

 
24.000.000   
  8.000.000   
  2.100.000   
     280.000   

34.380.000 المجموع 

1.10 بطاقات اإلجراءات الميدانية
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 الشطر الثاني
المخطط الجماعي  لتدبير النفايات المنزلية / جماعة العيون

 مصدر التمويل

مبلغ االستثمار )درهم(مصدر تمويل
 التمويل الذاتي

القروض
متضمنة في الكلفة االجماليةآخرون 

الجدول الزمني  .7

المراحل
الموعد النهائي الستكمال االجراء هو شهر 1 قبل انطالق المخطط، 
ومرة واحدة في السنة من 2019 إلى 2026، موزعة على مراحل على 

النحو التالي:

شهر  2شهر  1

أ4أ3أ2أ1أ4أ3أ2أ1

اقتناء اآلليات1

المؤشرات  .8
درجة رضا املستفيدين «
حتسن جودة اخلدمة «

المسؤول عن التنفيذ و المتابعة  .9
الركة املفوضة لتدبر النفايات «
مصلحة خدمات النظافة  «

10. سنوات اإلنجاز

قبل انطاق املخطط «

11. المراجع

تقرير املهمة الثانية 7.  «

1.10 بطاقات اإلجراءات الميدانية
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 الشطر الثاني

المخطط الجماعي  لتدبير النفايات المنزلية / جماعة العيون

تحديث نظام التنظيف2المحور
اإلمكانات البشرية21البرنامج
التنظيم المتابعة و المراقبة211اإلجراء

أهداف اإلجراء  .1
تغير بنيات القطاعات من أجل ضامن النظافة بأقل تكلفة واحرتام معاير البيئة ورفاهية السكان وقانون العمل. «

تعريف بمحتوى اإلجراء  .2
إنشاء 18 قطاًعا للتنظيف متامثلة مع قطاعات اجلمع )انظر قطاع اخلرائط( «
تعين 12 عامل تنظيف يف املتوسط لكل قطاع ) يف املجموع 216( «
وضــع قطــاع التجميــع والتنظيــف حتــت مســؤولية قائــد فريــق واحــد ، لتحديــد جهــة واحــدة مســؤولة عــن النظافــة الكاملــة للقطــاع  «

بــام يف ذلــك اجلمــع.
جيب عى مسؤول التدبر أن حيرتم بالضبط هذه البنية التنظيمية «
جيب تربير كل تغير يف البنية التنظيمية عن طريق حتديد األسباب واحللول املقرتحة. «

النتائج واآلثار المتوقعة   .3
التغلب عى عيوب الوضع احلايل «
ضامن استمرارية جودة اخلدمات من خال مائمة أبعاد القطاعات مع ساعات العمل «
حتسن التنظيم واألداء ورصد ومراقبة اخلدمة «
حتديد املسؤولية لتسهيل التتبع «
حتسن النظافة وجودة اخلدمة «

المستفيدون   .4
ساكنة مدينة العيون «
املرتفقون اآلخرون )الركات / املصانع / املطاعم / الفنادق / التجارة ...( «
عامل اجلمع «
مصلحة خدمات النظافة  «
البيئة «

الجهات الفاعلة والشركاء   .5
الركة املفوضة لتدبر النفايات «
مصلحة خدمات النظافة  «
مجعيات األحياء واملواطنن «

1.10 بطاقات اإلجراءات الميدانية
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 الشطر الثاني
المخطط الجماعي  لتدبير النفايات المنزلية / جماعة العيون

التكلفة المتوقعة ومصادر التمويل المحتملة  .6

 التكلفة اإلمجالية لتنفيذ اإلجراء متضمنة يف التكلفة االمجالية للمخطط

المبلغ )درهم(طبيعة االستثمارات
  8.294.400 االستثمارات الالمادية 216 عامل تنظيف

االستثمارات المادية
  8.294.400 المجموع 

 مصدر التمويل

مبلغ االستثمار )درهم(مصدر تمويل
 التمويل الذاتي

القروض
متضمنة في التكلفة االجمالية للمخططآخرون 

الجدول الزمني  .7

المراحل
الموعد النهائي الستكمال االجراء هو شهر 1 قبل انطالق المخطط، 
ومرة واحدة في السنة من 2019 إلى 2026، موزعة على مراحل على 

النحو التالي:

شهر  2شهر  1

أ4أ3أ2أ1أ4أ3أ2أ1

إعداد خطط التنفيذ1
إعداد وثائق وجداول الدورات )الوقت / المسافة / الحجم ...(2
تنظيم القطاعات وتعيين المسؤوليات3
تعيين العمال 4

المؤشرات  .8
درجة رضا املستفيدين «
حتسن جودة اخلدمة «

المسؤول عن التنفيذ و المتابعة  .9
الركة املفوضة لتدبر النفايات «
مصلحة خدمات النظافة  «

10. سنوات اإلنجاز

قبل انطاق املخطط «
حتين عند هناية كل عام: من 2019 إىل 2026 «

11. المراجع

تقرير املهمة الثانية 2.6    «

1.10 بطاقات اإلجراءات الميدانية
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 الشطر الثاني

المخطط الجماعي  لتدبير النفايات المنزلية / جماعة العيون

تحديث نظام التنظيف2المحور
اإلمكانات البشرية21البرنامج
تعزيز اإلمكانات البشرية بمناسبة عيد األضحى212اإلجراء

أهداف اإلجراء  .1
ضامن نفس مستوى النظافة خال شهر عيد األضحى «

تعريف بمحتوى اإلجراء  .2
تكليف 50 عاما عرضًيا خال أسبوعن قبل و أسبوعن بعد األضحى «
سيتم توزيعهم حسب القطاع ، حسب االحتياجات بن التجميع والتنظيف «
سوف يساعدون يف تقوية الفرق «
حتضر محلة األكياس الزرقاء «

النتائج واآلثار المتوقعة   .3
حتسن النظافة وجودة اخلدمة «
زيادة كفاءة التنظيف «
دعم عامل التنظيف «

المستفيدون   .4
ساكنة مدينة العيون «
املرتفقون اآلخرون )الركات / املصانع / املطاعم / الفنادق / التجارة ...( «
البيئة «

الجهات الفاعلة والشركاء   .5
الركة املفوضة لتدبر النفايات «
مصلحة خدمات النظافة  «
مجعيات األحياء واملواطنن «

التكلفة المتوقعة ومصادر التمويل المحتملة  .6

 التكلفة اإلمجالية لتنفيذ اإلجراء هي 100.000درهم

المبلغ )درهم(طبيعة االستثمارات
100.000 االستثمارات الالمادية

االستثمارات المادية
100.000  المجموع 

1.10 بطاقات اإلجراءات الميدانية
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 الشطر الثاني
المخطط الجماعي  لتدبير النفايات المنزلية / جماعة العيون

 مصدر التمويل

مبلغ االستثمار )درهم(مصدر تمويل
 التمويل الذاتي

القروض
متضمنة في التكلفة االجمالية للمخططآخرون 

الجدول الزمني  .7

الموعد النهائي الستكمال االجراء هو 2 شهر قبل وبعد عيد األضحى، ومرة المراحل
واحدة في السنة من 2019 إلى 2026، موزعة على مراحل على النحو التالي :

شهر  2شهر  1
أ4أ3أ2أ1أ4أ3أ2أ1

إعداد خطط التنفيذ- تعيين 50عامال للمرحلة 2 و13
قبل عيد األضحى: التنظيم  الجمع - التنظيف - حملة األكياس الزرقاء 2
بعد عيد األضحى: التنظيم - الجمع - التنظيف 3

المؤشرات  .8
درجة رضا املستفيدين «
حتسن جودة اخلدمة «
حتسن كفاءة التنظيف «

المسؤول عن التنفيذ و المتابعة  .9
الركة املفوضة لتدبر النفايات «
مصلحة خدمات النظافة  «

10. سنوات اإلنجاز

هو 2 شهر قبل وبعد عيد األضحى، ومرة واحدة يف السنة من 2019 إىل 2026 «

11. المراجع

تقرير املهمة الثانية  2.6 «

1.10 بطاقات اإلجراءات الميدانية
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 الشطر الثاني

المخطط الجماعي  لتدبير النفايات المنزلية / جماعة العيون

تحديث نظام التنظيف2المحور
اإلمكانات المادية22البرنامج
توزيع سالت المهمالت على مستوى الشوارع221اإلجراء

أهداف اإلجراء  .1
حتسن نظافة املناطق احلرضية «

تعريف بمحتوى اإلجراء  .2
يمكن إنشاء سات املهمات يف الشوارع كل 100 مرت عى طول الشوارع الرئيسية «
إنشاء 600 سات للمهمات يف املجموع «
حتت مسؤولية عامل التنظيف بالقطاع «
جيب تفريغها كل يوم. «

النتائج واآلثار المتوقعة   .3
التغلب عى عيوب الوضع احلايل «
حتديد دائرة املسؤولية لتسهيل املتابعة «
حتسن النظافة وجودة اخلدمة «

المستفيدون   .4
ساكنة مدينة العيون «
املرتفقون اآلخرون )الركات / املصانع / املطاعم / الفنادق / التجارة ...( «
املجال البيئي «

الجهات الفاعلة والشركاء   .5
الركة املفوضة لتدبر النفايات «
مصلحة خدمات النظافة  «
مجعيات األحياء واملواطنن «

التكلفة المتوقعة ومصادر التمويل المحتملة  .6

 التكلفة اإلمجالية لتنفيذ اإلجراء متضمنة يف التكلفة االمجالية للمخطط

المبلغ )درهم(طبيعة االستثمارات
 االستثمارات الالمادية

420.000 االستثمارات المادية :  600 سلة

420.000  المجموع 

1.10 بطاقات اإلجراءات الميدانية
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 الشطر الثاني
المخطط الجماعي  لتدبير النفايات المنزلية / جماعة العيون

 مصدر التمويل

مبلغ االستثمار )درهم(مصدر تمويل
 التمويل الذاتي

القروض
آخرون 

الجدول الزمني  .7

الموعد النهائي الستكمال االجراء هو شهر 1 قبل انطالق المخطط، المراحل
موزعة على مراحل على النحو التالي:

شهر  2شهر  1
أ4أ3أ2أ1أ4أ3أ2أ1

إعداد خطط التنفيذ1
إعداد وثائق وجداول الدورات )الوقت / المسافة / العمال ...(2
تنظيم القطاعات وتعيين المسؤوليات3

المؤشرات  .8
درجة رضا املستفيدين «
حتسن جودة اخلدمة «

المسؤول عن التنفيذ و المتابعة  .9
الركة املفوضة لتدبر النفايات «
مصلحة خدمات النظافة  «

سنوات اإلنجاز  .10

قبل انطاق املخطط «

المراجع  .11

تقرير املهمة الثانية  2.6 «

1.10 بطاقات اإلجراءات الميدانية
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 الشطر الثاني

المخطط الجماعي  لتدبير النفايات المنزلية / جماعة العيون

تحديث نظام التنظيف2المحور
اإلمكانات المادية22البرنامج
الكنس الميكانيكي و الغسيل بالضغط العالي222اإلجراء

أهداف اإلجراء  .1
حتسن فاعلية التنظيف «

تعريف بمحتوى اإلجراء  .2
3 كاسحات ميكانيكية عالية الكفاءة «
الشوارع الرئيسية خال فرتات حركة املرور املنخفضة «
التنظيف األسايس )التكملة عن طريق الكنس اليدوي( «
2 غسالة الضغط العايل «
تنظيف األماكن القذرة )نقاط التجميع / املنطقة التجارية / الشوارع / الساحات ...( «

النتائج واآلثار المتوقعة   .3
حتسن النظافة وجودة اخلدمة «
زيادة كفاءة التنظيف «
دعم عامل التنظيف «

المستفيدون   .4
ساكنة مدينة العيون «
املرتفقون اآلخرون )الركات / املصانع / املطاعم / الفنادق / التجارة ...( «

الجهات الفاعلة والشركاء   .5
الركة املفوضة لتدبر النفايات «
مصلحة خدمات النظافة  «
مجعيات األحياء واملواطنن «

التكلفة المتوقعة ومصادر التمويل المحتملة  .6

 التكلفة اإلمجالية لتنفيذ اإلجراء هي   2.800.000درهم

المبلغ )درهم(طبيعة االستثمارات
 االستثمارات الالمادية

االستثمارات المادية
3 كاسحات ميكانيكية عالية الكفاءة

2 غسالة الضغط العالي
 1.800.000
1.000.000

2.800.000 المجموع

1.10 بطاقات اإلجراءات الميدانية
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 الشطر الثاني
المخطط الجماعي  لتدبير النفايات المنزلية / جماعة العيون

 مصدر التمويل

مبلغ االستثمار )درهم(مصدر تمويل
 التمويل الذاتي

القروض
آخرون 

الجدول الزمني  .7

المراحل
الموعد النهائي الستكمال االجراء هو 1 شهر قبل انطالق 

المخطط، ومرة واحدة في السنة من 2019 إلى 2026، موزعة 
على مراحل على النحو التالي:

شهر  2شهر  1

أ4أ3أ2أ1أ4أ3أ2أ1

إعداد خطط التنفيذ1

المؤشرات  .8
درجة رضا املستفيدين «
حتسن جودة اخلدمة «

المسؤول عن التنفيذ و المتابعة  .9
الركة املفوضة لتدبر النفايات «
مصلحة خدمات النظافة  «

سنوات اإلنجاز  .10

قبل انطاق املخطط «
يف هناية كل عام: من 2019 إىل 2026 «

المراجع  .11

تقرير املهمة الثانية  2.6 «

1.10 بطاقات اإلجراءات الميدانية
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 الشطر الثاني

المخطط الجماعي  لتدبير النفايات المنزلية / جماعة العيون

تحديث نظام التنظيف2المحور
اإلمكانات المادية22البرنامج
المكانس الكهربائية اليدوية المتنقلة223اإلجراء

أهداف اإلجراء  .1
حتسن أداء التنظيف عى طول الشوارع و الساحات العامة «

تعريف بمحتوى اإلجراء  .2
10 كاسحات شفط يدوية «

400 وحدة من معدات التنظيف الصغرة «

النتائج واآلثار المتوقعة   .3
زيادة كفاءة الكنس اليدوي يف وسط املدينة «
رسعة مواجهة غزو الرمال عى املسار واملكان العام «
حتسن النظافة وجودة اخلدمة «
زيادة كفاءة التنظيف «
دعم عامل التنظيف «

المستفيدون   .4
ساكنة مدينة العيون «
املرتفقون اآلخرون )الركات / املصانع / املطاعم / الفنادق / التجارة ...( «

الجهات الفاعلة والشركاء   .5
الركة املفوضة لتدبر النفايات «
مصلحة خدمات النظافة  «
مجعيات األحياء واملواطنن «

التكلفة المتوقعة ومصادر التمويل المحتملة  .6

 التكلفة اإلمجالية لتنفيذ اإلجراء هي1.500.000   درهم

المبلغ )درهم(طبيعة االستثمارات
 االستثمارات الالمادية

االستثمارات المادية
 10 كاسحات شفط يدوية

 400 وحدة من معدات التنظيف الصغيرة
 1.500.000

560.000

2.400.000  المجموع 

1.10 بطاقات اإلجراءات الميدانية
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 الشطر الثاني
المخطط الجماعي  لتدبير النفايات المنزلية / جماعة العيون

 مصدر التمويل

مبلغ االستثمار )درهم(مصدر تمويل
 التمويل الذاتي

القروض
آخرون 

الجدول الزمني  .7

Phase
الموعد النهائي الستكمال االجراء هو 1 شهر قبل انطالق 

المخطط، ومرة واحدة في السنة من 2019 إلى 2026، موزعة 
على مراحل على النحو التالي:

شهر  2شهر  1

أ4أ3أ2أ1أ4أ3أ2أ1

اقتناء المعدات1

المؤشرات  .8
درجة رضا املستفيدين «
حتسن جودة اخلدمة «

المسؤول عن التنفيذ و المتابعة  .9
الركة املفوضة لتدبر النفايات «
مصلحة خدمات النظافة  «

10. سنوات اإلنجاز

قبل انطاق املخطط «

المراجع  .11

تقرير املهمة الثانية  2.6 «

1.10 بطاقات اإلجراءات الميدانية
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 الشطر الثاني

المخطط الجماعي  لتدبير النفايات المنزلية / جماعة العيون

 
تحديث نظام التنظيف2المحور
اإلمكانات المادية22البرنامج
وسائل تكميلية أخرى224اإلجراء

أهداف اإلجراء  .1
إمتام الوسائل قصد حتسن أداء التنظيف وكذلك التجميع «

تعريف بمحتوى اإلجراء  .2
اقتناء اآلليات املتحركة: «
شاحنة متعددة االستعامالت «
شاحن «
شاحنة صهرجيية «

النتائج واآلثار المتوقعة   .3
حتسن النظافة وجودة اخلدمة «
زيادة كفاءة التنظيف «
دعم عامل التنظيف «

المستفيدون   .4
ساكنة مدينة العيون «
املرتفقون اآلخرون )الركات / املصانع / املطاعم / الفنادق / التجارة ...( «

الجهات الفاعلة والشركاء   .5
الركة املفوضة لتدبر النفايات «
مصلحة خدمات النظافة  «
مجعيات األحياء واملواطنن «

التكلفة المتوقعة ومصادر التمويل المحتملة  .6

 التكلفة اإلمجالية لتنفيذ اإلجراء هي  2.800.000 درهم

المبلغ )درهم(طبيعة االستثمارات
 االستثمارات الالمادية

االستثمارات المادية
شاحنة متعددة االستعماالت

شاحن
شاحنة صهريجية

 1.800.000   
 1.400.000   
 1.400.000   

4.600.000  المجموع 

1.10 بطاقات اإلجراءات الميدانية
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 الشطر الثاني
المخطط الجماعي  لتدبير النفايات المنزلية / جماعة العيون

 مصدر التمويل

مبلغ االستثمار )درهم(مصدر تمويل
 التمويل الذاتي

القروض
متضمن في التكلفة االجمالية للمخططآخرون 

الجدول الزمني  .7

الموعد النهائي الستكمال االجراء هو 2 شهر قبل انطالق المراحل
المخطط، ، موزعة على مراحل على النحو التالي:

شهر  2شهر  1
أ4أ3أ2أ1أ4أ3أ2أ1

اقتناء المواد1

المؤشرات  .8
درجة رضا املستفيدين «
حتسن جودة اخلدمة «

المسؤول عن التنفيذ و المتابعة  .9
الركة املفوضة لتدبر النفايات «
مصلحة خدمات النظافة  «

10. سنوات اإلنجاز

قبل انطاق املخطط «

 11. المراجع

تقرير املهمة الثانية  7. «

1.10 بطاقات اإلجراءات الميدانية
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 الشطر الثاني

المخطط الجماعي  لتدبير النفايات المنزلية / جماعة العيون

تحديث نظام التنظيف2المحور
إجراءات أخرى23البرنامج
برنامج القضاء المستمر على النقاط السوداء231اإلجراء

أهداف اإلجراء  .1
احلفاظ عى جودة النظافة احلرضية يف مواجهة احلاالت غر املتوقعة «

تعريف بمحتوى اإلجراء  .2
احلمات الدورية للقضاء عى النقاط السوداء: مرة واحدة يف الشهر و القطاع «
12 عامل تنظيف يف القطاع معزز بـ 24 عاما من القطاعن املجاورين يف نفس املجال «

النتائج واآلثار المتوقعة   .3
التوعية و التحسيس «
حتسن النظافة وجودة اخلدمة «
زيادة كفاءة التنظيف «
دعم عامل التنظيف «

المستفيدون   .4
ساكنة مدينة العيون «
املرتفقون اآلخرون )الركات / املصانع / املطاعم / الفنادق / التجارة ...( «

الجهات الفاعلة والشركاء   .5
الركة املفوضة لتدبر النفايات «
مصلحة خدمات النظافة  «
مجعيات األحياء واملواطنن «

التكلفة المتوقعة ومصادر التمويل المحتملة  .6

 التكلفة اإلمجالية لتنفيذ اإلجراء متضمنة يف التكلفة االمجالية للمخطط

المبلغ )درهم(طبيعة االستثمارات
االستثمارات الالمادية
االستثمارات المادية

 المجموع 

1.10 بطاقات اإلجراءات الميدانية
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 الشطر الثاني
المخطط الجماعي  لتدبير النفايات المنزلية / جماعة العيون

 مصدر التمويل

مبلغ االستثمار )درهم(مصدر تمويل
 التمويل الذاتي

القروض
متضمن في التكلفة االجمالية للمخططآخرون 

الجدول الزمني  .7

المراحل
الموعد النهائي الستكمال االجراء هو 1 شهر قبل انطالق 

المخطط، ومرة واحدة في الشهر لكل قطاع من 2019 إلى 
2026، موزعة على مراحل على النحو التالي:

شهر  2شهر  1

أ4أ3أ2أ1أ4أ3أ2أ1

إعداد خطط التنفيذ وتنظيم الفرق1
القضاء على النقاط السوداء كل شهر دورة حول القطاعات 218

المؤشرات  .8

المسؤول عن التنفيذ و المتابعة  .9
الركة املفوضة لتدبر النفايات «
مصلحة خدمات النظافة  «

10. سنوات اإلنجاز

قبل انطاق املخطط «
يف هناية كل عام: من 2019 إىل 2026 «

11. المراجع

تقرير املهمة الثانية   «

1.10 بطاقات اإلجراءات الميدانية
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 الشطر الثاني

المخطط الجماعي  لتدبير النفايات المنزلية / جماعة العيون

 
تحديث نظام التنظيف2المحور
إجراءات أخرى23البرنامج
تطبيق الهاتف الذكي لتبليغ الشكاوى232اإلجراء

أهداف اإلجراء  .1
رفع الوعي وتسهيل تقديم الشكاوى أو سوء التدبر لفائدة املرتفقن «

تعريف بمحتوى اإلجراء  .2
توفر تطبيق اهلاتف الذكي لتقديم الشكاوى أو سوء اإلدارة بدقة االحداثيات اجلغرافية  «
بالتوازي مع التوعية، فإن تدابر الزجر فعالة لتعزيز املبادرات «
تعزيز الضوابط )الرطة االدارية( «
تطبيق اللوائح البلدية املتعلقة بالنظافة فيام يتعلق بالتجاوزات «

النتائج واآلثار المتوقعة   .3
حتديد مواقع النقاط السوداء «
التواصل ووعي املستخدم «
حتسن النظافة وجودة اخلدمة «
زيادة كفاءة التنظيف «
دعم عامل التنظيف «

المستفيدون   .4
ساكنة مدينة العيون «
املرتفقون اآلخرون )الركات / املصانع / املطاعم / الفنادق / التجارة ...( «

الجهات الفاعلة والشركاء   .5

وكالة التحسيس و التوعية  .6
الركة املفوضة لتدبر النفايات «
مصلحة خدمات النظافة  «
الرطة االدارية «

التكلفة المتوقعة ومصادر التمويل المحتملة  .7

 التكلفة اإلمجالية لتنفيذ اإلجراء هي 200.000 درهم

المبلغ )درهم(طبيعة االستثمارات
200.000 االستثمارات الالمادية

 االستثمارات المادية

  المجموع 

1.10 بطاقات اإلجراءات الميدانية
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 الشطر الثاني
المخطط الجماعي  لتدبير النفايات المنزلية / جماعة العيون

 مصدر التمويل

مبلغ االستثمار )درهم(مصدر تمويل
200.000 التمويل الذاتي

القروض
آخرون 

الجدول الزمني  .8

المراحل
الموعد النهائي الستكمال االجراء هو 3 أشهر قبل 
انطالق المخطط، ومرة واحدة في السنة من 2019 

إلى 2026، موزعة على مراحل على النحو التالي:

شهر  3شهر21شهر  1

S1S2S3S4S1S2S3S4S1S2S3S4

تطوير تطبيق الهواتف الذكية1

تعزيز الضوابط )الشرطة االدارية( : 12 شهًرا من 2019 2
إلى 2026

تطبيق اللوائح البلدية المتعلقة بالنظافة : 12 شهًرا 3
من 2019 إلى 2026

المؤشرات  .9
درجة رضا املستفيدين «
حتسن جودة اخلدمة «

10. المسؤول عن التنفيذ و المتابعة

الركة املفوضة لتدبر النفايات «
مصلحة خدمات النظافة  «

11. سنوات اإلنجاز

قبل انطاق املخطط «
يف هناية كل عام: من 2019 إىل 2026 «

12. المراجع

تقرير املهمة الثانية  6.2 و6.4 «

1.10 بطاقات اإلجراءات الميدانية
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 الشطر الثاني

المخطط الجماعي  لتدبير النفايات المنزلية / جماعة العيون

تحديث نظام التنظيف2المحور
إجراءات أخرى23البرنامج
إعادة تدوير جزئي للنفايات الخضراء في عين المكان233اإلجراء

أهداف اإلجراء  .1
القضاء عى هذا النوع من النفايات عى الفور من خال تثمينه يف آن واحد «

تعريف بمحتوى اإلجراء  .2
اقتناء 4 أجهزة لتقطيع النفايات خرضاء «
حتويل النفايات اخلرضاء يف املوقع إىل حبيبات وإعادهتا إىل  سيقان األشجار )األسمدة( «
سامد الركام «

النتائج واآلثار المتوقعة   .3
الفرز والتثمن يف املنبع «
رسعة مواجهة تطور املكبات العشوائية «
حتسن النظافة وجودة اخلدمة «
زيادة كفاءة التنظيف «
دعم عامل التنظيف «

المستفيدون   .4
ساكنة مدينة العيون «
املرتفقون اآلخرون )الركات / املصانع / املطاعم / الفنادق / التجارة ...( «

الجهات الفاعلة والشركاء   .5
الركة املفوضة لتدبر النفايات «
مصلحة خدمات النظافة  «
مصلحة املساحات اخلرضاء «

التكلفة المتوقعة ومصادر التمويل المحتملة  .6

 التكلفة اإلمجالية لتنفيذ اإلجراء هي  600.000 درهم

المبلغ )درهم(طبيعة االستثمارات
 االستثمارات الالمادية

 االستثمارات المادية 

600.000         4  أجهزة لتقطيع النفايات خضراء

600.000  المجموع 

1.10 بطاقات اإلجراءات الميدانية
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 الشطر الثاني
المخطط الجماعي  لتدبير النفايات المنزلية / جماعة العيون

 مصدر التمويل

مبلغ االستثمار )درهم(مصدر تمويل
 التمويل الذاتي

القروض
متضمن في التكلفة االجمالية للمخططآخرون 

الجدول الزمني  .7

المراحل
الموعد النهائي الستكمال االجراء هو 1 شهر قبل انطالق 

المخطط، ومرة واحدة في السنة من 2019 إلى 2026، موزعة 
على مراحل على النحو التالي:

شهر  2شهر  1

أ4أ3أ2أ1أ4أ3أ2أ1

إعداد خطط التنفيذ1

المؤشرات  .8
درجة رضا املستفيدين «
حتسن جودة اخلدمة «

المسؤول عن التنفيذ و المتابعة  .9
الركة املفوضة لتدبر النفايات «
مصلحة خدمات النظافة  «

10. سنوات اإلنجاز

قبل انطاق املخطط «
يف هناية كل عام: من 2019 إىل 2026 «

11. المراجع

تقرير املهمة الثانية  2.6 «

1.10 بطاقات اإلجراءات الميدانية
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 الشطر الثاني

المخطط الجماعي  لتدبير النفايات المنزلية / جماعة العيون

التحسيس و التوعية3المحور
التحسيس و التوعية31البرنامج
التنظيم المتابعة و المراقبة311اإلجراء

1. أهداف اإلجراء
توعيــة وتغيــر عقليــة وســلوك املرتفقــن يف إطــار املبــادئ التوجيهيــة خلطــة التدبــر )اهلــرم يف االجتــاه املعاكــس: إعــادة االســتخدام- «

التدوير-الدفن(

2. تعريف بمحتوى اإلجراء
وضع اسرتاتيجية ملدة 7 سنوات «
ــتهدف  « ــواق( تس ــة و فنيةاألس ــداث رياضي ــد األضحرمضانأح ــمية )عي ــات موس ــتمرة ومح ــة مس ــن محل ــرتاتيجية م ــون اإلس  تتك

ــة: ــول التالي احلق
السمعي البرصي )التلفزيون والراديو املحي اإلنرتنت ...( «  A
كتب )ملصقات صحف مساحات( «  A
عن طريق اخلطب و املحارضات)املساجد ...( «  A
املشاركة )املؤسسات التعليمية أيام تشاورية محات النظافة( «  A
تكليف وكالة متخصصة يف التحسيس و التوعية )عقد مدته سنتان( لتنظيم احلمات «

3. النتائج واآلثار المتوقعة 
تغير العادات السيئة «
معلومات بناءة «
تأهيل الفرز االنتقائي يف املنبع «
مواجهة تطور املكبات العشوائية «
حتسن النظافة وجودة اخلدمة «
زيادة فاعلية الفرز االنتقائي «
دعم عامل اجلمع «

4. المستفيدون 
ساكنة مدينة العيون «
املرتفقون اآلخرون )الركات / املصانع / املطاعم / الفنادق / التجارة ...( «
عامل النظافة «
املؤسسات الرتبوية «

5. الجهات الفاعلة والشركاء 
وكالة التحسيس و التوعية «
الركة املفوضة لتدبر النفايات «
مصلحة خدمات النظافة  «
اإلعام ، املساجد ... «

1.10 بطاقات اإلجراءات الميدانية
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 الشطر الثاني
المخطط الجماعي  لتدبير النفايات المنزلية / جماعة العيون

التكلفة المتوقعة ومصادر التمويل المحتملة  .6

 التكلفة اإلمجالية لتنفيذ اإلجراء هي 150.000 درهم

المبلغ )درهم(طبيعة االستثمارات
150.000 االستثمارات الالمادية

 االستثمارات المادية

 150.000/سنة المجموع 

 مصدر التمويل

مبلغ االستثمار )درهم(مصدر تمويل
150.000 التمويل الذاتي

القروض
آخرون 

الجدول الزمني  .7

المراحل
إنجاز العمل مستمر ، مع تحديد اإلجراءات 
الدورية أو الموسمية ، من 2019 إلى 2026 ، 

وهو موّزع على مراحل على النحو التالي:

شهر  4شهر  3شهر  2شهر  1

أ4أ3أ2أ1أ4أ3أ2أ1أ4أ3أ2أ1أ4أ3أ2أ1

تكليف وكالة التحسيس و التوعية1

إعداد استراتيجية التحسيس و التوعية لمدة 7 2
سنوات قبل انطالق المخطط

المؤشرات  .8
احرتام جتهيزات خدمات التدبر «
التخفيف من تطور النقاط السوداء «
توعية املستفيدين «
حتسن النظافة وجودة اخلدمة «

المسؤول عن التنفيذ و المتابعة  .9
وكالة التحسيس و التوعية «
الركة املفوضة لتدبر النفايات «
مصلحة خدمات النظافة  «

10. سنوات اإلنجاز

قبل انطاق املخطط  «
بعد كل سنتن: من 2019 إىل 2026 «

11. المراجع

تقرير املهمة الثانية  4.6  «

1.10 بطاقات اإلجراءات الميدانية
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 الشطر الثاني

المخطط الجماعي  لتدبير النفايات المنزلية / جماعة العيون

تحديث نظام التنظيف3المحور
إجراءات أخرى31البرنامج
تدابير زجرية  = تطبيق الهاتف الذكي لتبليغ الشكاوى  إجراء232  312اإلجراء

أهداف اإلجراء  .1
رفع الوعي وتسهيل تقديم الشكاوى أو سوء التدبر لفائدة املرتفقن «

تعريف بمحتوى اإلجراء  .2
توفر تطبيق اهلاتف الذكي لتقديم الشكاوى أو سوء اإلدارة بدقة االحداثيات اجلغرافية  «
بالتوازي مع التوعية، فإن تدابر الزجر فعالة لتعزيز املبادرات «
تعزيز الضوابط )الرطة االدارية( «
تطبيق اللوائح البلدية املتعلقة بالنظافة فيام يتعلق بالتجاوزات «

النتائج واآلثار المتوقعة   .3
حتديد مواقع النقاط السوداء «
التواصل ووعي املستخدم «
حتسن النظافة وجودة اخلدمة «
زيادة كفاءة التنظيف «
دعم عامل التنظيف «

المستفيدون   .4
ساكنة مدينة العيون «
املرتفقون اآلخرون )الركات / املصانع / املطاعم / الفنادق / التجارة ...( «

الجهات الفاعلة والشركاء   .5

وكالة التحسيس و التوعية  .6
الركة املفوضة لتدبر النفايات «
مصلحة خدمات النظافة  «
الرطة االدارية «

التكلفة المتوقعة ومصادر التمويل المحتملة  .7

 التكلفة اإلمجالية لتنفيذ اإلجراء هي 200.000 درهم

المبلغ )درهم(طبيعة االستثمارات
200.000 االستثمارات الالمادية

االستثمارات المادية
 المجموع 

1.10 بطاقات اإلجراءات الميدانية



93
 الشطر الثاني
المخطط الجماعي  لتدبير النفايات المنزلية / جماعة العيون

 مصدر التمويل

مبلغ االستثمار )درهم(مصدر تمويل
200.000 التمويل الذاتي

القروض
آخرون 

الجدول الزمني   .8

المراحل
الموعد النهائي الستكمال االجراء هو 3 أشهر قبل انطالق 

المخطط، ومرة واحدة في السنة من 2019 إلى 2026، موزعة 
على مراحل على النحو التالي:

شهر  3شهر  2شهر  1

S1S2S3S4S1S2S3S4S1S2S3S4

تطوير تطبيق الهواتف الذكية1
تعزيز الضوابط )الشرطة االدارية(: 12 شهًرا من 2019 إلى 22026

تطبيق اللوائح البلدية المتعلقة بالنظافة: 12 شهًرا من 2019 3
إلى 2026

المؤشرات  .9
درجة رضا املستفيدين «
حتسن جودة اخلدمة «

10. المسؤول عن التنفيذ و المتابعة

الركة املفوضة لتدبر النفايات «
مصلحة خدمات النظافة  «

11. سنوات اإلنجاز

قبل انطاق املخطط «
يف هناية كل عام: من 2019 إىل 2026 «

12. المراجع

تقرير املهمة الثانية  6.2 و6.4 «

1.10 بطاقات اإلجراءات الميدانية



94
 الشطر الثاني

المخطط الجماعي  لتدبير النفايات المنزلية / جماعة العيون

إدارة وتحفيز العاملين4المحور
مكافآت للتحفيز41البرنامج
مكافآت شهرية و موسمية مرتبطة بجودة األداء411اإلجراء

أهداف اإلجراء  .1
تشجيع وحتفيز العامل عى اجلودة يف اخلدمات «

تعريف بمحتوى اإلجراء  .2
نسبة من الراتب كتعويضات، عاوة عى اجلودة الشهرية لصالح العملن )اجلدية ، االنتظام ...( «
درهم منحة اجلودة السنوية بمناسبة عيد الفطر «
درهم منحة اجلودة السنوية بمناسبة عيد األضحى «

النتائج واآلثار المتوقعة   .3
حتسن النظافة وجودة اخلدمة «
زيادة كفاءة التنظيف «
دعم عامل التنظيف «

المستفيدون   .4
عامل النظافة «  -

الجهات الفاعلة والشركاء   .5
الركة املفوضة لتدبر النفايات «
مصلحة خدمات النظافة  «

التكلفة المتوقعة ومصادر التمويل المحتملة  .6

 التكلفة اإلمجالية لتنفيذ اإلجراء هي 1.700.000 درهم 

المبلغ )درهم(طبيعة االستثمارات
1.700.000 االستثمارات الالمادية

 االستثمارات المادية

 1.700.000/سنة المجموع 

 مصدر التمويل

مبلغ االستثمار )درهم(مصدر تمويل
 التمويل الذاتي

القروض
متضمن في التكلفة االجمالية للمخططآخرون 

1.10 بطاقات اإلجراءات الميدانية



95
 الشطر الثاني
المخطط الجماعي  لتدبير النفايات المنزلية / جماعة العيون

الجدول الزمني  .7

المراحل
الموعد النهائي الستكمال االجراء هو 1 شهر قبل انطالق 

المخطط، ومرة واحدة في السنة من 2019 إلى 2026، موزعة 
على مراحل على النحو التالي:

شهر  3شهر  2شهر  1

S1S2S3S4S1S2S3S4S1S2S3S4

خطط تحفيزية مع توضيح شروط المنافع واألقساط1

المؤشرات  .8
درجة رضا املستفيدين «
حتسن جودة اخلدمة «

المسؤول عن التنفيذ و المتابعة  .9
الركة املفوضة لتدبر النفايات «
مصلحة خدمات النظافة  «

10. سنوات اإلنجاز

قبل انطاق املخطط «
يف هناية كل عام: من 2019 إىل 2026 «

11. المراجع

تقرير املهمة الثانية  5.6 «

1.10 بطاقات اإلجراءات الميدانية
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 الشطر الثاني

المخطط الجماعي  لتدبير النفايات المنزلية / جماعة العيون

إدارة وتحفيز العاملين4المحور
تطوير المهارات المهنية42البرنامج
تكوين دراسي421اإلجراء

أهداف اإلجراء  .1
حتفيز العامل من خال تطوير املهارات املهنية «

تعريف بمحتوى اإلجراء  .2
تكليف وكالة متخصصة يف هذا املجال بالربامج التدريبية. «
التدريب عى نظافة البيئة احلرضية «
التدريب عى دورة حياة النفايات ، وكذلك العاجات املرتبطة هبا )استعادة الطاقة ، والدفن ، والسامد( «
التدريب عى األخطار املسببة لأمراض واملخاطر والتحول األحيائي للنفايات «
برنامج حمو األمية «

النتائج واآلثار المتوقعة   .3
احلفاظ عى جودة اخلدمات «
زيادة كفاءة التنظيف «
دعم عامل التنظيف «

المستفيدون   .4
عامل النظافة «

الجهات الفاعلة والشركاء   .5
وكالة التحسيس و التوعية «
الركة املفوضة لتدبر النفايات «
مصلحة خدمات النظافة  «

التكلفة المتوقعة ومصادر التمويل المحتملة  .6

 التكلفة اإلمجالية لتنفيذ اإلجراء هي 200.000 درهم

المبلغ )درهم(طبيعة االستثمارات
200.000 االستثمارات الالمادية

 االستثمارات المادية

200.000  المجموع 

1.10 بطاقات اإلجراءات الميدانية
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 الشطر الثاني
المخطط الجماعي  لتدبير النفايات المنزلية / جماعة العيون

 مصدر التمويل

مبلغ االستثمار )درهم(مصدر تمويل
 التمويل الذاتي

القروض
متضمن في التكلفة االجمالية للمخططآخرون 

الجدول الزمني  .7

المراحل
الموعد النهائي الستكمال االجراء هو 1 شهر قبل انطالق 

المخطط، ومرة واحدة في السنة من 2019 إلى 2026، موزعة 
على مراحل على النحو التالي:

شهر  3شهر  2شهر  1

أ4أ3أ2أ1أ4أ3أ2أ1أ4أ3أ2أ1

مخطط البرنامج التدريبي1

المؤشرات  .8
درجة رضا املستفيدين «
حتسن جودة اخلدمة «

المسؤول عن التنفيذ و المتابعة  .9
الركة املفوضة لتدبر النفايات «
مصلحة خدمات النظافة  «

10. سنوات اإلنجاز

قبل انطاق املخطط «
يف هناية كل عام: من 2019 إىل 2026 «

11. المراجع

تقرير املهمة الثانية  5.6 «

1.10 بطاقات اإلجراءات الميدانية
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 الشطر الثاني

المخطط الجماعي  لتدبير النفايات المنزلية / جماعة العيون

تثمين و تدوير النفايات5المحور
مركز فرز النفايات51البرنامج
إنشاء مركز الفرز511اإلجراء

أهداف اإلجراء  .1
إنشاء مركز فرز لاستعادة وإعادة التدوير «

تعريف بمحتوى اإلجراء  .2
تثمن املواد «
رد كمية كبرة من املواد العضوية الناجتة عن النفايات املنزلية إىل املطرح. «
معاجلة النفايات قبل الدفن. «
إدماج 50 عامل غر رسمي للفرز ملدة 8 ساعات «

النتائج واآلثار المتوقعة   .3
تثمن قيمة النفايات قبل الطمر «
حتقيق معدل إعادة تدوير بنسبة 20 ٪ بحلول عام 2022 )الربنامج الوطني لتدبر النفايات املنزلية( «
التخفيف من تعطيل التجميع املسبق من قبل أشخاص غر رسمين من خال تنظيمهم يف املركز «
احلفاظ عى جودة النظافة احلرضية «
حتسن اإلطار الصحي للفرز «

المستفيدون   .4
العامل غر الرسمين «
بلدية العيون «
البيئة «

الجهات الفاعلة والشركاء   .5
الركة املفوضة إلدارة مركز الفرز «
الركة املفوضة لتدبر النفايات «
مصلحة خدمات النظافة «
وزارة البيئة «

التكلفة المتوقعة ومصادر التمويل المحتملة

 التكلفة اإلمجالية لتنفيذ اإلجراء هي 23.700.000 درهم

المبلغ )درهم(طبيعة االستثمارات
 االستثمارات الالمادية

23.7000.000 االستثمارات المادية

23.7000.000  المجموع 

1.10 بطاقات اإلجراءات الميدانية
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 الشطر الثاني
المخطط الجماعي  لتدبير النفايات المنزلية / جماعة العيون

 مصدر التمويل

مبلغ االستثمار )درهم(مصدر تمويل
 التمويل الذاتي

القروض
وزارة البيئةآخرون 

الجدول الزمني  .6

انظر الجدول الزمني للتحقيقالمراحل
شهر  2شهر  2شهر  1

S1S2S3S4S1S2S3S4S1S2S3S4

انظر الجدول الزمني للتحقيق1

المؤشرات  .7
معدل االسرتداد يتجاوز ٪ 10 «
دمج 50 من العامل غر رسمين «

المسؤول عن التنفيذ و المتابعة  .8
الركة املفوضة إلدارة مركز الفرز «
مصلحة خدمات النظافة  «

سنوات اإلنجاز  .9

10. المراجع

تقرير املهمة الثانية  6.6 «

1.10 بطاقات اإلجراءات الميدانية
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 الشطر الثاني

المخطط الجماعي  لتدبير النفايات المنزلية / جماعة العيون

تثمين و تدوير النفايات5المحور
استيعاب العمال الغير نظاميين52البرنامج
استيعاب 50 عامل غير نظامي521اإلجراء

أهداف اإلجراء  .1
دمج و استيعاب العامل الغر نظامين يف مركز الفرز «

تعريف بمحتوى اإلجراء  .2
تشغيل 50 عامل فرز ملدة 8 ساعات «

النتائج واآلثار المتوقعة   .3
تثمن قيمة النفايات قبل الطمر «
التخفيف من تعطيل التجميع املسبق من قبل أشخاص غر رسمين من خال تنظيمهم يف املركز «
احلفاظ عى جودة النظافة احلرضية «
حتسن اإلطار الصحي للفرز «

المستفيدون   .4
العامل غر الرسمين «
بلدية العيون «
البيئة «

الجهات الفاعلة والشركاء   .5
الركة املفوضة إلدارة مركز الفرز «
الركة املفوضة لتدبر النفايات «
مصلحة خدمات النظافة «
وزارة البيئة «

التكلفة المتوقعة ومصادر التمويل المحتملة  .6

 التكلفة اإلمجالية لتنفيذ اإلجراء هي 2.000.000 درهم

المبلغ )درهم(طبيعة االستثمارات
2.000.000 االستثمارات الالمادية

 االستثمارات المادية

 2.000.000/سنة المجموع 

1.10 بطاقات اإلجراءات الميدانية
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 الشطر الثاني
المخطط الجماعي  لتدبير النفايات المنزلية / جماعة العيون

 مصدر التمويل

مبلغ االستثمار )درهم(مصدر تمويل
 التمويل الذاتي

القروض
الشركة المفوضة إلدارة مركز الفرزآخرون 

الجدول الزمني  .7

انظر الجدول الزمني للتحقيقالمراحل
شهر  3شهر  2شهر  1

أ4أ3أ2أ1أ4أ3أ2أ1أ4أ3أ2أ1
انظر الجدول الزمني للتحقيق1

المؤشرات  .8
حتفيز العاملن «
حتسن النظافة وجودة اخلدمة «
حتسن أداء التنظيف «

المسؤول عن التنفيذ و المتابعة  .9
الركة املفوضة إلدارة مركز الفرز «
مصلحة خدمات النظافة  «

10. سنوات اإلنجاز

أفق سنة 2020 «

11. المراجع

تقرير املهمة الثانية  6.6 «

1.10 بطاقات اإلجراءات الميدانية
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 الشطر الثاني

المخطط الجماعي  لتدبير النفايات المنزلية / جماعة العيون

تدابير عامة6المحور
إمكانات بشرية61البرنامج
اإلدارة و التسيير611اإلجراء

أهداف اإلجراء  .1
حتديد املسؤوليات املشرتكة و املتابعة والتحكم «

تعريف بمحتوى اإلجراء  .2
24 إطار: قائد الفريق / املرف «

 مرف عى جمال من 3 قطاعات «
قائد فريق لكل القطاع «
20 إطار: اإلدارة / الورشة «

النتائج واآلثار المتوقعة   .3
حتسن التنظيم واألداء ورصد ومراقبة اخلدمات «
حتديد املسؤولية لتسهيل املتابعة «
حتسن النظافة وجودة اخلدمة «

المستفيدون   .4
عامل اجلمع «
البيئة «

الجهات الفاعلة والشركاء   .5
الركة املفوضة لتدبر النفايات «
مصلحة خدمات النظافة  «

التكلفة المتوقعة ومصادر التمويل المحتملة  .6

 التكلفة اإلمجالية لتنفيذ اإلجراء متضمنة يف التكلفة االمجالية للمخطط

المبلغ )درهم(طبيعة االستثمارات
 االستثمارات الالمادية

 24 إطار: قائد الفريق / المشرف
20 إطار: اإلدارة / الورشة

 1.440.000   
 1.320.000   

 االستثمارات المادية

2.760.000  المجموع 

1.10 بطاقات اإلجراءات الميدانية
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 الشطر الثاني
المخطط الجماعي  لتدبير النفايات المنزلية / جماعة العيون

 مصدر التمويل

مبلغ االستثمار )درهم(مصدر تمويل
 التمويل الذاتي

القروض
متضمن في التكلفة االجمالية للمخططآخرون 

الجدول الزمني  .7

المراحل
الموعد النهائي الستكمال االجراء هو 1 شهر قبل انطالق المخطط، 
ومرة واحدة في السنة من 2019 إلى 2026، موزعة على مراحل على 

النحو التالي:

شهر  2شهر  1

أ4أ3أ2أ1أ4أ3أ2أ1

توظيف األطر1

المؤشرات  .8

المسؤول عن التنفيذ و المتابعة  .9
الركة املفوضة لتدبر النفايات «
مصلحة خدمات النظافة  «

10. سنوات اإلنجاز

قبل انطاق املخطط  «

11. المراجع

تقرير املهمة الثانية  6.2 «

1.10 بطاقات اإلجراءات الميدانية



104
 الشطر الثاني

المخطط الجماعي  لتدبير النفايات المنزلية / جماعة العيون

تدابير عامة6المحور
مصاريف و آليات مشتركة62البرنامج
آليات متحركة621اإلجراء

أهداف اإلجراء  .1
ضامن تنقل أطر اإلدارة «

تعريف بمحتوى اإلجراء  .2
10 سيارة بيك آب «

24 دراجات نارية «

النتائج واآلثار المتوقعة   .3
ضامن تنقل األطر «
حتسن التنظيم واألداء ورصد ومراقبة اخلدمات «
تسهيل املراقبة والتحكم «

المستفيدون   .4
أطر اإلدارة «

الجهات الفاعلة والشركاء   .5
الركة املفوضة لتدبر النفايات «
مصلحة خدمات النظافة  «

التكلفة المتوقعة ومصادر التمويل المحتملة  .6

 التكلفة اإلمجالية لتنفيذ اإلجراء متضمنة يف التكلفة االمجالية للمخطط

المبلغ )درهم(طبيعة االستثمارات
 االستثمارات الالمادية

االستثمارات المادية
 10 سيارة بيك آب
24 دراجات نارية

 1.600.000
240.000   

1.840.000 المجموع 

 مصدر التمويل

مبلغ االستثمار )درهم(مصدر تمويل
 التمويل الذاتي

القروض
متضمن في التكلفة االجمالية للمخططآخرون 

1.10 بطاقات اإلجراءات الميدانية
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 الشطر الثاني
المخطط الجماعي  لتدبير النفايات المنزلية / جماعة العيون

الجدول الزمني  .7

المراحل
الموعد النهائي الستكمال االجراء هو 2 أشهر قبل انطالق المخطط، 
ومرة واحدة في السنة من 2019 إلى 2026، موزعة على مراحل على 

النحو التالي:

شهر  2شهر  1

أ4أ3أ2أ1أ4أ3أ2أ1

اقتناء اآلليات1

المؤشرات  .8
درجة رضا املستفيدين  «
حتسن جودة اخلدمة «

المسؤول عن التنفيذ و المتابعة  .9
الركة املفوضة لتدبر النفايات «
مصلحة خدمات النظافة  «

10. سنوات اإلنجاز

قبل انطاق املخطط  «

11. المراجع

تقرير املهمة الثانية  2.6 «

1.10 بطاقات اإلجراءات الميدانية
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 الشطر الثاني

المخطط الجماعي  لتدبير النفايات المنزلية / جماعة العيون

تدابير عامة6المحور
مصاريف و آليات مشتركة62البرنامج
نفقات التسيير622اإلجراء

أهداف اإلجراء  .1
ضامن تشغيل املعدات واإلدارة «

تعريف بمحتوى اإلجراء  .2
تكلفة تشغيل األجهزة «
الوقود والزيوت «
قطع الغيار واإلطارات «
تكاليف التأمن / أخرى «
تكلفة النفقات العامة «
التأمن «
املقر «
أخرى «

النتائج واآلثار المتوقعة   .3
ضامن التنقل «
حتسن التنظيم واألداء ورصد ومراقبة اخلدمات «
تسهيل املراقبة والتحكم  «

المستفيدون   .4
العامل و اإلداريون «

الجهات الفاعلة والشركاء   .5
الركة املفوضة لتدبر النفايات «
مصلحة خدمات النظافة  «

التكلفة المتوقعة ومصادر التمويل المحتملة  .6

 التكلفة اإلمجالية لتنفيذ اإلجراء متضمنة يف التكلفة االمجالية للمخطط

المبلغ )درهم(طبيعة االستثمارات
 االستثمارات الالمادية

االستثمارات المادية
تكلفة تشغيل األجهزة
تكلفة النفقات العامة

 
5.400.000   
140.000   

5.540.000  المجموع 

1.10 بطاقات اإلجراءات الميدانية
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 الشطر الثاني
المخطط الجماعي  لتدبير النفايات المنزلية / جماعة العيون

 مصدر التمويل

مبلغ االستثمار )درهم(مصدر تمويل
 التمويل الذاتي

القروض
متضمن في التكلفة االجمالية للمخططآخرون 

الجدول الزمني  .7

المراحل
الموعد النهائي الستكمال االجراء هو 2 أشهر قبل انطالق المخطط، 
ومرة واحدة في السنة من 2019 إلى 2026، موزعة على مراحل على 

النحو التالي:

شهر  2شهر  1

S1S2S3S4S1S2S3S4

1

المؤشرات  .8
درجة رضا املستفيدين «
حتسن جودة اخلدمة «

المسؤول عن التنفيذ و المتابعة  .9
الركة املفوضة لتدبر النفايات «
مصلحة خدمات النظافة  «

10. سنوات اإلنجاز

قبل انطاق املخطط «

11. المراجع

تقرير املهمة الثانية  6.2 «

1.10 بطاقات اإلجراءات الميدانية
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 الشطر الثاني

المخطط الجماعي  لتدبير النفايات المنزلية / جماعة العيون

تدابير عامة6المحور
مصاريف و آليات مشتركة62البرنامج
ألبسة عاملي النظافة623اإلجراء

أهداف اإلجراء  .1
تزويد عامل النظافة باملعدات الكافية «

تعريف بمحتوى اإلجراء  .2
400 وحدة من مابس النظافة «

النتائج واآلثار المتوقعة   .3
حتسن ظروف العمل «
لفت انتباه السائقن إىل وجود عامل التنظيف «

المستفيدون   .4
عامل التنظيف «

الجهات الفاعلة والشركاء   .5
الركة املفوضة لتدبر النفايات «
مصلحة خدمات النظافة  «

التكلفة المتوقعة ومصادر التمويل المحتملة  .6

 التكلفة اإلمجالية لتنفيذ اإلجراء متضمنة يف التكلفة االمجالية للمخطط

المبلغ )درهم(طبيعة االستثمارات
 االستثمارات الالمادية

االستثمارات المادية
600.000  400 وحدة من مالبس النظافة

600.000  المجموع 

 مصدر التمويل

مبلغ االستثمار )درهم(مصدر تمويل
 التمويل الذاتي

القروض
متضمن في التكلفة االجمالية للمخططآخرون 

1.10 بطاقات اإلجراءات الميدانية
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 الشطر الثاني
المخطط الجماعي  لتدبير النفايات المنزلية / جماعة العيون

الجدول الزمني  .7

المراحل
الموعد النهائي الستكمال االجراء هو 2 أشهر قبل انطالق المخطط، 
ومرة واحدة في السنة من 2019 إلى 2026، موزعة على مراحل على 

النحو التالي:

شهر  2شهر  1

S1S2S3S4S1S2S3S4

اقتناء اآلليات1

المؤشرات  .8
درجة رضا املستفيدين «
حتسن جودة اخلدمة «

المسؤول عن التنفيذ و المتابعة  .9
الركة املفوضة لتدبر النفايات «
مصلحة خدمات النظافة  «

10. سنوات اإلنجاز

قبل انطاق املخطط  «

11. المراجع

تقرير املهمة الثانية  2.6 «

1.10 بطاقات اإلجراءات الميدانية

2.10 
خرائط و إحداثيات نقاط التجميع
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 الشطر الثاني

المخطط الجماعي  لتدبير النفايات المنزلية / جماعة العيون

2.10 خرائط و إحداثيات نقاط التجميع
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 الشطر الثاني
المخطط الجماعي  لتدبير النفايات المنزلية / جماعة العيون

NUMERO X Y NB CONT 
660L/PR 2026

1-O1 -13.221131 27.158244 2

1-O2 -13.218318 27.156264 2

1-O3 -13.216392 27.155857 2

1-O4 -13.216802 27.157818 2

1-O5 -13.217156 27.15912 2

1-O6 -13.214685 27.159059 2

1-O7 -13.212992 27.159583 2

1-O8 -13.212928 27.161119 2

1-O9 -13.211273 27.162019 2

1-O10 -13.210744 27.162485 2

1-O11 -13.210906 27.164176 2

1-O12 -13.210786 27.165137 2

1-O13 -13.20502 27.159947 2

1-O14 -13.207355 27.160637 2

1-O15 -13.210901 27.1614440 2

1-O16 -13.209882 27.1593 2

1-O17 -13.22262 27.15834 2

1-O18 -13.22318 27.15781 2

1-O19 -13.22026 27.15693 2

1-O20 -13.2193 27.15808 2

1-O21 -13.21367 27.15669 2

1-O22 -13.21434 27.15776 2

1-O23 -13.21348 27.15761 2

1-O24 -13.21248 27.15762 2

1-O25 -13.21227 27.15898 2

1-O26 -13.21458 27.16 2

1-O27 -13.21633 27.16027 2

1-O28 -13.21858 27.16009 2

1-O29 -13.21685 27.16131 2

1-O30 -13.21714 27.16238 2

1-O31 -13.21919 27.1614 2

NUMERO X Y NB CONT 
660L/PR 2026

1-O32 -13.21594 27.1628 2

1-O33 -13.21478 27.16268 2

1-O34 -13.21444 27.16138 2

1-O35 -13.21298 27.16239 2

1-O36 -13.2134 27.16315 2

1-O37 -13.21462 27.16416 2

1-O38 -13.21639 27.16434 2

1-O39 -13.21293 27.16485 2

1-O40 -13.21177 27.16414 2

1-O41 -13.21164 27.16296 2

1-O42 -13.20881 27.16117 2

1-O43 -13.211 27.16089 2

Total 86

NUMERO X Y

1-E1 -13,21313811 27,15775773

1-E2 -13,21630481 27,15788158

1-E3 -13,22082867 27,15822217

1-E4 -13,21251173 27,15933681

1-E5 -13,21466926 27,16007989

1-E6 -13,21595682 27,16153509

1-E7 -13,21073699 27,16323795

Total 7

NUMERO X Y

1-T1 -13.216160 27.160618

1-T2 -13.217040 27.163518

1-T3 -13.214194 27.163564

1-T4 -13.222266 27.152285

1-T5 -13.208605 27.160250

Total 5

2.10 خرائط و إحداثيات نقاط التجميع
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 الشطر الثاني

المخطط الجماعي  لتدبير النفايات المنزلية / جماعة العيون

2.10 خرائط و إحداثيات نقاط التجميع
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 الشطر الثاني
المخطط الجماعي  لتدبير النفايات المنزلية / جماعة العيون

NUMERO X Y NB Cont 660L/
PR 2026

2-O1 -13.20534 27.1604799 1

2-O2 -13.201508 27.1606908 1

2-O3 -13.199429 27.1554599 1

2-O4 -13.20163 27.1600999 1

2-O5 -13.210579 27.1631999 1

2-O6 -13.194637 27.1614257 1

2-O7 -13.195019 27.1601599 1

2-O8 -13.210310 27.1658211 1

2-O9 -13.1998 27.1584399 1

2-O10 -13.209154 27.1660284 1

2-O11 -13.196732 27.1566318 1

2-O12 -13.19893 27.1610699 1

2-O13 -13.20001 27.1565799 1

2-O14 -13.197859 27.1576699 1

2-O15 -13.20859 27.1623699 1

2-O16 -13.196849 27.1577099 1

2-O17 -13.196259 27.1573799 1

2-O18 -13.20715 27.1622399 1

2-O19 -13.20696 27.1632899 1

2-O20 -13.2049 27.1622299 1

2-O21 -13.20947 27.1648299 1

2-O22 -13.20865 27.1645199 1

2-O23 -13.20345 27.1638699 1

2-O24 -13.20368 27.1620599 1

2-O25 -13.206870 27.1641239 1

2-O26 -13.205385 27.1641430 1

2-O27 -13.201440 27.1639134 1

2-O28 -13.200692 27.1628717 1

2-O29 -13.19893 27.1610699 1

2-O30 -13.200854 27.1617850 1

NUMERO X Y NB CONT 
660L/PR 2026

2-O31 -13.196439 27.1606899 1

2-O32 -13.201364 27.1621574 1

2-O33 -13.197785 27.1610461 1

Total 33

NUMERO X Y

2-E1 -13,20008852 27,156705

2-E2 -13,19942734 27,15701463

2-E3 -13,20965822 27,16357852

2-E4 -13,20850986 27,16348564

2-E5 -13,2069439 27,1633618

Total 5

NUMERO X Y

2-T1 -13.199292 27.161401

2-T2 -13.199188 27.155416

Total 2

2.10 خرائط و إحداثيات نقاط التجميع
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 الشطر الثاني

المخطط الجماعي  لتدبير النفايات المنزلية / جماعة العيون

2.10 خرائط و إحداثيات نقاط التجميع
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 الشطر الثاني
المخطط الجماعي  لتدبير النفايات المنزلية / جماعة العيون

NUMERO X Y NB Cont 660L/
PR 2026

3-O1 -13.19553 27.1563799 2

3-O2 -13.194319 27.1557899 2

3-O3 -13.19285 27.1525299 2

3-O4 -13.189692 27.1514088 2

3-O5 -13.19456 27.1534199 2

3-O6 -13.19229 27.1544799 2

3-O7 -13.1919 27.1554299 2

3-O8 -13.18983 27.1553899 2

3-O9 -13.19012 27.1538299 2

3-O10 -13.193309 27.1575799 2

3-O11 -13.18796 27.1553599 2

3-O12 -13.188129 27.1541699 2

3-O13 -13.18929 27.1544399 2

3-O14 -13.190989 27.1587599 2

3-O15 -13.191282 27.1528735 2

3-O16 -13.187789 27.1533399 2

3-O17 -13.185555 27.1525955 2

3-O18 -13.1863 27.1537899 2

3-O19 -13.183576 27.1528445 2

3-O20 -13.185384 27.1536983 2

3-O21 -13.185704 27.1549483 2

3-O22 -13.187603 27.1568158 2

3-O23 -13.186522 27.1578806 2

3-O24 -13.188095 27.1584526 2

3-O25 -13.190177 27.1592818 2

3-O26 -13.192545 27.1591374 2

3-O27 -13.192154 27.1570608 2

3-O28 -13.1906 27.1515899 2

3-O29 -13.196799 27.1538399 2

3-O30 -13.18452 27.1504899 2

3-O31 -13.181645 27.1498606 2

NUMERO X Y NB CONT 
660L/PR 2026

3-O32 -13.180031 27.1498397 2

3-O33 -13.178440 27.1483750 2

3-O34 -13.195179 27.1578399 2

3-O35 -13.180031 27.1498397 2

3-O36 -13.178440 27.1483750 2

3-O37 -13.180031 27.1498397 2

3-O38 -13.178440 27.1483750 2

3-O39 -13.18452 27.1504899 2

3-O40 -13.181645 27.1498606 2

3-O41 -13.180031 27.1498397 2

3-O42 -13.178440 27.1483750 2

Total 84

NUMERO X Y

3-T1 -13,19085826 27,15868499

3-T2 -13,19013386 27,15900726

3-T3 -13,19044431 27,15380488

3-T4 -13,19013386 27,15477171

3-T5 -13,18987515 27,15555438

3-T6 -13,18770195 27,15426528

3-T7 -13,18733975 27,15495587

3-T8 -13,18759847 27,15334448

3-T9 -13,18537353 27,15362072

3-T10 -13,18433868 27,15095037

3-T11 -13,19691215 27,15458755

3-T12 -13,1944285 27,15343656

3-T13 -13.191272197 27.1511345

2.10 خرائط و إحداثيات نقاط التجميع
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 الشطر الثاني

المخطط الجماعي  لتدبير النفايات المنزلية / جماعة العيون

2.10 خرائط و إحداثيات نقاط التجميع



117
 الشطر الثاني
المخطط الجماعي  لتدبير النفايات المنزلية / جماعة العيون

NUMERO X Y NB Cont 660L/
PR 2026

4-O1 -13.206807 27.1518197 2

4-O2 -13.203609 27.1505888 2

4-O3 -13.207034 27.1509265 2

4-O4 -13.209628 27.1501117 2

4-O5 -13.210892 27.1506217 2

4-O6 -13.20098 27.1557699 2

4-O7 -13.201569 27.1547699 2

4-O8 -13.20244 27.1534999 2

4-O9 -13.20217 27.1582399 2

4-O10 -13.204099 27.1523699 2

4-O11 -13.211667 27.1485589 2

4-O12 -13.208079 27.1502899 2

4-O13 -13.203970 27.1594562 2

4-O14 -13.205239 27.1579999 2

4-O15 -13.20604 27.1568199 2

4-O16 -13.20875 27.1559199 2

4-O17 -13.206889 27.1547199 2

4-O18 -13.208012 27.1582753 2

4-O19 -13.204589 27.1558799 2

4-O20 -13.204429 27.1538999 2

4-O21 -13.203988 27.1580095 2

4-O22 -13.20816 27.1546899 2

4-O23 -13.205051 27.1568242 2

4-O24 -13.20854 27.1546599 2

4-O25 -13.200748 27.1578939 2

4-O27 -13.212519 27.1499299 2

4-O28 -13.20928 27.1508199 2

4-O29 -13.209029 27.1513999 2

4-O30 -13.20586 27.1530799 2

4-O31 -13.203286 27.1541829 2

NUMERO X Y NB CONT 
660L/PR 2026

4-O32 -13.20744 27.1534699 2

4-O33 -13.204071 27.1550065 2

4-O34 -13.205239 27.1547699 2

4-O35 -13.209904 27.1529296 2

4-O36 -13.202359 27.1566099 2

Total 72

NUMERO X Y

4-T1 -13.2071054571984 27.1587770705962

4-T2 -13.208243796124 27.1566593121714

4-T3 -13.2040526391707 27.1570736593707

4-T4 -13.2037939257785 27.1577181964032

4-T5 -13.2067432584493 27.1519172292153

4-T6 -13.2115587527372 27.1496376204877

4-T7 -13.200999821143 27.1557385339378

4-T8 -13.201827703998 27.1571196978535

NUMERO X Y

4-E1 -13.2073266917107 27.153453868596

4-E2 -13.2060739304724 27.1531132679915

4-E3 -13.2039511961519 27.1522153159654

2.10 خرائط و إحداثيات نقاط التجميع
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 الشطر الثاني

المخطط الجماعي  لتدبير النفايات المنزلية / جماعة العيون

2.10 خرائط و إحداثيات نقاط التجميع
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 الشطر الثاني
المخطط الجماعي  لتدبير النفايات المنزلية / جماعة العيون

NUMERO X Y NB Cont 660L/
PR 2026

5-O1 -13.205835 27.1508504 2

5-O2 -13.205947 27.1486301 2

5-O3 -13.202089 27.1421099 2

5-O4 -13.207768 27.1489113 2

5-O5 -13.209649 27.1485332 2

5-O6 -13.207652 27.1474657 2

5-O7 -13.21043 27.1472799 2

5-O8 -13.208869 27.1458078 2

5-O9 -13.207266 27.1458924 2

5-O10 -13.206257 27.1460027 2

5-O11 -13.206091 27.1469776 2

5-O12 -13.205463 27.1472874 2

5-O13 -13.203756 27.1474158 2

5-O14 -13.204626 27.1460688 2

NUMERO X Y NB CONT 
660L/PR 2026

5-O15 -13.205509 27.1443998 2

5-O16 -13.206952 27.1445615 2

5-O17 -13.203990 27.1442430 2

5-O18 -13.203257 27.1454927 2

5-O19 -13.19998 27.1474499 2

5-O20 -13.202181 27.1443333 2

5-O21 -13.201329 27.1468799 2

5-O22 -13.201654 27.1446511 2

5-O23 -13.200595 27.1442712 2

5-O24 -13.200438 27.1432378 2

5-O25 -13.201392 27.1428193 2

5-O26 -13.202269 27.1430216 2

5-O27 -13.203918 27.1429353 2

Total 54

NUMERO X Y

5-T1 -13,2018094 27,1465358

5-T2 -13,2038409 27,1470782

5-T3 -13,2026897 27,1492475

2.10 خرائط و إحداثيات نقاط التجميع
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 الشطر الثاني

المخطط الجماعي  لتدبير النفايات المنزلية / جماعة العيون

2.10 خرائط و إحداثيات نقاط التجميع
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 الشطر الثاني
المخطط الجماعي  لتدبير النفايات المنزلية / جماعة العيون

NUMERO X Y NB Cont 660L/
PR 2026

6-O1 -13.1897 27.14499 1

6-O2 -13.18698 27.14202 1

6-O3 -13.194674 27.148224 1

6-O4 -13.186 27.14348 1

6-O5 -13.18414 27.14998 1

6-O6 -13.18694 27.15055 1

6-O7 -13.18564 27.14869 1

6-O8 -13.18704 27.14871 1

6-O9 -13.18837 27.14948 1

6-O10 -13.18911 27.14895 1

6-O11 -13.19046 27.14906 1

6-O12 -13.19052 27.15007 1

6-O13 -13.19177 27.14936 1

6-O14 -13.19315 27.14876 1

6-O15 -13.192114 27.145242 1

6-O16 -13.19386 27.14776 1

6-O17 -13.17847 27.14045 1

6-O18 -13.1895 27.147031 1

6-O19 -13.192183 27.147109 1

6-O20 -13.19048 27.147645 1

6-O21 -13.19275 27.14647 1

6-O22 -13.189001 27.144179 1

6-O23 -13.190015 27.144172 1

6-O24 -13.187629 27.141975 1

6-O25 -13.184665 27.140074 1

6-O26 -13.184737 27.141415 1

6-O27 -13.18575 27.145581 1

6-O28 -13.17693 27.147327 1

6-O29 -13.18566 27.14679 1

6-O30 -13.17744 27.145517 1

6-O31 -13.18697 27.14422 1

NUMERO X Y NB CONT 
660L/PR 2026

6-O32 -13.18685 27.14694 1

6-O33 -13.178412 27.143641 1

6-O34 -13.18822 27.1451 1

6-O35 -13.188127 27.151531 1

6-O36 -13.177084 27.142812 1

6-O37 -13.19076 27.14611 1

6-O38 -13.180932 27.144075 1

6-O39 -13.18341 27.14466 1

6-O40 -13.180909 27.145519 1

6-O41 -13.18312 27.14536 1

6-O42 -13.180885 27.146963 1

6-O43 -13.17988 27.14508 1

6-O44 -13.179271 27.146942 1

6-O45 -13.18046 27.1481 1

6-O46 -13.181669 27.148417 1

6-O47 -13.183769 27.148444 1

6-O48 -13.1956 27.14784 1

6-O49 -13.182499 27.146984 1

6-O50 -13.184166 27.146733 1

6-O51 -13.184564 27.144878 1

6-O52 -13.184183 27.142673 1

6-O53 -13.19194 27.14877 1

6-O54 -13.185407 27.14203 1

Total 84

NUMERO X Y

6-E1 -13,18832648 27,143607

6-E2 -13,18787409 27,1432354

6-E3 -13,1875261 27,14419536

6-E4 -13,18717812 27,14394763

6-E5 -13,17861758 27,14348313

6-E6 -13,18091431 27,14407149

6-E7 -13,18341983 27,14453598

6-E8 -13,17976594 27,14493854

6-E9 -13,18161029 27,14620814

2.10 خرائط و إحداثيات نقاط التجميع
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 الشطر الثاني

المخطط الجماعي  لتدبير النفايات المنزلية / جماعة العيون

2.10 خرائط و إحداثيات نقاط التجميع



123
 الشطر الثاني
المخطط الجماعي  لتدبير النفايات المنزلية / جماعة العيون

NUMERO X Y NB Cont 660L/
PR 2026

7-O1 -13.197409 27.1448199 2

7-O2 -13.196357 27.1439131 2

7-O3 -13.19742 27.1453799 2

7-O4 -13.194349 27.1464799 2

7-O5 -13.193601 27.1460170 2

7-O6 -13.196819 27.1463799 2

7-O7 -13.195109 27.1453999 2

7-O8 -13.196329 27.1468299 2

7-O9 -13.195719 27.1453999 2

7-O10 -13.196360 27.1425347 2

7-O11 -13.195879 27.1475799 2

7-O12 -13.19474 27.1441999 2

7-O13 -13.197428 27.1417444 2

7-O14 -13.19825 27.1433899 2

7-O15 -13.197809 27.1436699 2

7-O16 -13.19733 27.1431599 2

7-O17 -13.197179 27.1426399 2

7-O18 -13.19555 27.1423999 2

7-O19 -13.197899 27.1424499 2

7-O20 -13.19861 27.1417499 2

7-O21 -13.194618 27.1424084 2

7-O22 -13.193153 27.1424278 2

7-O23 -13.201689 27.1491699 2

7-O24 -13.1976 27.1494799 2

7-O25 -13.19854 27.1489399 2

7-O26 -13.19935 27.1489699 2

7-O27 -13.19926 27.1472199 2

7-O28 -13.19812 27.1464199 2

7-O29 -13.197389 27.1469899 2

7-O30 -13.197119 27.1477199 2

7-O31 -13.199319 27.1460299 2

NUMERO X Y NB CONT 
660L/PR 2026

7-O32 -13.19933 27.1446099 2

7-O33 -13.197940 27.1478647 2

7-O34 -13.19935 27.1444099 2

Total 68

NUMERO X Y

7-T1 -13.2003872604516 27.1446099

2.10 خرائط و إحداثيات نقاط التجميع
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 الشطر الثاني

المخطط الجماعي  لتدبير النفايات المنزلية / جماعة العيون

2.10 خرائط و إحداثيات نقاط التجميع



125
 الشطر الثاني
المخطط الجماعي  لتدبير النفايات المنزلية / جماعة العيون

NUMERO X Y NB Cont 660L/
PR 2026

8-O1 -13.202772 27.1517681 1

8-O2 -13.195649 27.1485499 1

8-O3 -13.200400 27.1514862 1

8-O4 -13.19512 27.1499799 1

8-O5 -13.19875 27.1550799 1

8-O6 -13.200411 27.1503211 1

8-O7 -13.1931 27.1502999 1

8-O8 -13.198708 27.1504363 1

8-O9 -13.192809 27.1516399 1

8-O10 -13.20089 27.1552499 1

8-O11 -13.197304 27.1503118 1

8-O12 -13.196148 27.1514920 1

8-O13 -13.194534 27.1514712 1

8-O14 -13.20273 27.1523499 1

8-O15 -13.201959 27.1509499 1

8-O16 -13.1978 27.1512599 1

8-O17 -13.197359 27.1520299 1

8-O18 -13.196459 27.1526299 1

8-O19 -13.19647 27.1491699 1

8-O20 -13.198280 27.1533644 1

8-O21 -13.200396 27.1527182 1

Total 21

NUMERO X Y

8-T1 -13,19774003 27,15072017

8-T2 -13,19623949 27,15260784

8-T3 -13,1947907 27,15223951

8-T4 -13,19737783 27,15269992

8-T5 -13,19297971 27,15164099

NUMERO X Y

8-E1 -13,19577345 27,15249399

8-E2 -13,19138878 27,15057421

8-E3 -13,20200246 27,15110061

8-E4 -13,20095849 27,15048132

8-E5 -13,2006801 27,15190568

8-E6 -13,19869656 27,15373254

2.10 خرائط و إحداثيات نقاط التجميع
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 الشطر الثاني

المخطط الجماعي  لتدبير النفايات المنزلية / جماعة العيون

2.10 خرائط و إحداثيات نقاط التجميع



127
 الشطر الثاني
المخطط الجماعي  لتدبير النفايات المنزلية / جماعة العيون

NUMERO X Y NB Cont 660L/
PR 2026

9-O1 -13.192570 27.1368416 2

9-O2 -13.191188 27.1366948 2

9-O3 -13.190976 27.1374414 2

9-O4 -13.192570 27.1352255 2

9-O5 -13.19211 27.1347399 2

9-O6 -13.190800 27.1280539 2

9-O7 -13.198039 27.1301899 2

9-O8 -13.193575 27.1285197 2

9-O9 -13.196017 27.1287450 2

9-O10 -13.190139 27.1378399 2

9-O11 -13.195375 27.1382693 2

9-O12 -13.195207 27.1396157 2

9-O13 -13.194114 27.1395778 2

9-O14 -13.194102 27.1402997 2

9-O15 -13.195705 27.1410424 2

9-O16 -13.194207 27.1338025 2

9-O17 -13.195738 27.1329473 2

9-O18 -13.197694 27.1329342 2

9-O19 -13.193579 27.1327099 2

9-O20 -13.192999 27.1337299 2

9-O21 -13.195472 27.1316143 2

9-O22 -13.197632 27.1315179 2

9-O23 -13.196239 27.1305699 2

9-O24 -13.19769 27.1361599 2

9-O25 -13.188408 27.1329972 2

9-O26 -13.196099 27.1372899 2

9-O27 -13.192516 27.1391501 2

9-O28 -13.195919 27.1406099 2

9-O29 -13.192523 27.1381132 2

9-O30 -13.194137 27.1381339 2

NUMERO X Y NB CONT 
660L/PR 2026

9-O31 -13.19335 27.1405099 2

9-O32 -13.19242 27.1405399 2

9-O33 -13.197388 27.1367316 2

9-O34 -13.197411 27.1352878 2

9-O35 -13.194290 27.1352477 2

9-O36 -13.194160 27.1366901 2

Total 72

2.10 خرائط و إحداثيات نقاط التجميع



128
 الشطر الثاني

المخطط الجماعي  لتدبير النفايات المنزلية / جماعة العيون

2.10 خرائط و إحداثيات نقاط التجميع



129
 الشطر الثاني
المخطط الجماعي  لتدبير النفايات المنزلية / جماعة العيون

NUMERO X Y NB CONT 
660L/PR 2026

10-T1 -13,18646013 27,14031439 2

10-T2 -13,18490785 27,1392093 2

10-T3 -13,18956469 27,1424785 2

NUMERO X Y NB Cont 660L/
PR 2026

10-O1 -13.193106 27.1453155 3

10-O2 -13.189461 27.1354175 3

10-O3 -13.189839 27.1368699 3

10-O4 -13.189023 27.1346193 3

10-O5 -13.18873 27.1388699 3

10-O6 -13.18808 27.1395999 3

10-O7 -13.1869 27.1409199 3

10-O8 -13.18587 27.1404499 3

10-O9 -13.186 27.1395999 3

10-O10 -13.18502 27.1398099 3

10-O11 -13.191533 27.1421331 3

10-O12 -13.184259 27.1387299 3

10-O13 -13.190049 27.1420065 3

10-O14 -13.184579 27.1377699 3

10-O15 -13.184689 27.1372899 3

10-O16 -13.18691 27.1349999 3

10-O17 -13.189024 27.1427355 3

10-O18 -13.18763 27.1365499 3

10-O19 -13.188459 27.1405419 3

10-O20 -13.18999 27.1407599 3

10-O21 -13.18506 27.1364199 3

10-O22 -13.189927 27.1393256 3

10-O23 -13.185950 27.1356640 3

10-O24 -13.190709 27.1392414 3

10-O25 -13.186597 27.1371095 3

10-O26 -13.189530 27.1374108 3

10-O27 -13.19139 27.1407299 3

10-O28 -13.192499 27.1415599 3

10-O29 -13.192929 27.1443999 3

10-O30 -13.191239 27.1444799 3

Total 90

2.10 خرائط و إحداثيات نقاط التجميع
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 الشطر الثاني

المخطط الجماعي  لتدبير النفايات المنزلية / جماعة العيون

2.10 خرائط و إحداثيات نقاط التجميع



131
 الشطر الثاني
المخطط الجماعي  لتدبير النفايات المنزلية / جماعة العيون

NUMERO X Y NB Cont 660L/
PR 2026

11-O1 -13.171089 27.1299499 1

11-O2 -13.169759 27.1301299 1

11-O3 -13.168119 27.1316299 1

11-O4 -13.16907 27.1306499 1

11-O5 -13.16903 27.1317899 1

11-O6 -13.16723 27.1323499 1

11-O7 -13.17981 27.1389099 1

11-O8 -13.17988 27.1375999 1

11-O9 -13.17722 27.1416799 1

11-O10 -13.174579 27.1400799 1

11-O11 -13.17079 27.1367399 1

11-O12 -13.176179 27.1387599 1

11-O13 -13.176849 27.1372599 1

11-O14 -13.17536 27.1382699 1

11-O15 -13.17385 27.1381999 1

11-O16 -13.172549 27.1304999 1

11-O17 -13.173235 27.1354221 1

11-O18 -13.17443 27.1373799 1

11-O19 -13.17268 27.1310999 1

11-O20 -13.172336 27.1369739 1

11-O21 -13.17502 27.1366199 1

11-O22 -13.173159 27.1317599 1

11-O23 -13.17589 27.1358599 1

11-O24 -13.172313 27.1384177 1

11-O25 -13.17666 27.1344099 1

11-O26 -13.177169 27.1395381 1

11-O27 -13.1779 27.1361999 1

11-O28 -13.175914 27.1401093 1

11-O29 -13.17785 27.1386899 1

11-O30 -13.175688 27.1411779 1

11-O31 -13.174780 27.1355616 1

NUMERO X Y NB CONT 
660L/PR 2026

11-O32 -13.175611 27.1341283 1

11-O33 -13.177224 27.1341492 1

11-O34 -13.168809 27.1336958 1

11-O35 -13.167368 27.1338919 1

11-O36 -13.169475 27.1357838 1

11-O37 -13.180909 27.1368329 1

11-O38 -13.179490 27.1358329 1

11-O39 -13.17535 27.1333099 1

11-O40 -13.178916 27.1372505 1

11-O41 -13.174020 27.1326635 1

11-O42 -13.173477 27.1335704 1

11-O43 -13.172407 27.1326425 1

11-O44 -13.169939 27.1327499 1

11-O45 -13.171235 27.1292076 1

11-O46 -13.1707 27.1334599 1

11-O47 -13.17049 27.1339599 1

11-O48 -13.17203 27.1344399 1

11-O49 -13.172639 27.1339199 1

Total 49

NUMERO X Y

11-E2 -13.177225623068 27.1347192934344

11-E3 -13.1785131832296 27.1356483546346

11-E4 -13.1674715459215 27.1321760168185

11-E5 -13.1692664377542 27.1306851223655

11-E6 -13.1704032025816 27.1297266797198

11-E7 -13.1765296446022 27.1364845031134

11-E8 -13.1746157038215 27.1381258134214

11-E9 -13.1760772585995 27.1399529040975

11-E10 -13.1785131832296 27.1386212985899

11-E11 -13.1804967218569 27.1369799955571

11-E12 -13.1792787595419 27.1356793232083

2.10 خرائط و إحداثيات نقاط التجميع
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 الشطر الثاني

المخطط الجماعي  لتدبير النفايات المنزلية / جماعة العيون

2.10 خرائط و إحداثيات نقاط التجميع



133
 الشطر الثاني
المخطط الجماعي  لتدبير النفايات المنزلية / جماعة العيون

NUMERO X Y NB Cont 660L/
PR 2026

12-O1 -13.170185 27.146 1

12-O2 -13.167372 27.144 1

12-O3 -13.164132 27.146 1

12-O4 -13.162115 27.146 1

12-O5 -13.163183 27.142 1

12-O6 -13.167565 27.142 1

12-O7 -13.170522 27.141 1

12-O8 -13.163432 27.139 1

12-O9 -13.161311 27.139 1

12-O10 -13.158824 27.14 1

12-O11 -13.156868 27.141 1

12-O12 -13.159308 27.143 1

12-O13 -13.16559 27.139 1

12-O14 -13.1659 27.137 1

12-O15 -13.16788 27.136 1

12-O16 -13.16891 27.137 1

12-O17 -13.160772 27.137 1

12-O18 -13.160246 27.137 1

12-O19 -13.158199 27.139 1

12-O20 -13.17023 27.145 1

12-O21 -13.16822 27.146 1

12-O22 -13.16725 27.146 1

12-O23 -13.16533 27.145 1

12-O24 -13.16326 27.143 1

12-O25 -13.16126 27.143 1

12-O26 -13.15981 27.145 1

12-O27 -13.15829 27.145 1

12-O28 -13.15718 27.143 1

12-O29 -13.15601 27.143 1

12-O30 -13.15499 27.142 1

12-O31 -13.167306 27.137 1

NUMERO X Y NB CONT 
660L/PR 2026

12-O32 -13.16118 27.14 1

12-O33 -13.167276 27.139 1

12-O34 -13.15877 27.141 1

12-O35 -13.169294 27.139 1

12-O36 -13.16332 27.141 1

12-O37 -13.16554 27.141 1

12-O38 -13.16547 27.142 1

12-O39 -13.17057 27.139 1

12-O40 -13.16774 27.141 1

12-O41 -13.16987 27.141 1

12-O42 -13.17029 27.142 1

12-O43 -13.17029 27.143 1

Total 43

2.10 خرائط و إحداثيات نقاط التجميع
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 الشطر الثاني

المخطط الجماعي  لتدبير النفايات المنزلية / جماعة العيون

2.10 خرائط و إحداثيات نقاط التجميع



135
 الشطر الثاني
المخطط الجماعي  لتدبير النفايات المنزلية / جماعة العيون

NUMERO X Y NB Cont 660L/
PR 2026

13-O1 -13.170729 27.1265499 2

13-O2 -13.172259 27.1282699 2

13-O3 -13.175675 27.1249350 2

13-O4 -13.174288 27.1247586 2

13-O5 -13.176827 27.1269127 2

13-O6 -13.178033 27.1281947 2

13-O7 -13.182735 27.1346335 2

13-O8 -13.180948 27.1343835 2

13-O9 -13.18382 27.1373399 2

13-O10 -13.18281 27.1370799 2

13-O11 -13.17468 27.1311999 2

13-O12 -13.17527 27.1314699 2

13-O13 -13.173429 27.1300999 2

13-O14 -13.179099 27.1326499 2

13-O15 -13.182316 27.1301704 2

13-O16 -13.1802 27.1322499 2

13-O17 -13.180361 27.1281342 2

13-O18 -13.181179 27.1331999 2

13-O19 -13.180091 27.1276276 2

13-O20 -13.180519 27.1334299 2

13-O21 -13.179184 27.1269967 2

13-O22 -13.178736 27.1288351 2

13-O23 -13.181829 27.1316299 2

13-O24 -13.181219 27.1310799 2

13-O25 -13.18013 27.1300399 2

13-O26 -13.182677 27.1382431 2

13-O27 -13.1786 27.1301099 2

13-O28 -13.17808 27.1305199 2

13-O29 -13.17756 27.1314999 2

13-O30 -13.176599 27.1325999 2

13-O31 -13.178296 27.1348148 2

NUMERO X Y NB CONT 
660L/PR 2026

13-O32 -13.178321 27.1320619 2

13-O33 -13.175634 27.1326845 2

13-O34 -13.178359 27.1260099 2

13-O35 -13.176629 27.1271599 2

13-O36 -13.174044 27.1312197 2

13-O37 -13.17723 27.1289599 2

13-O38 -13.172453 27.1297548 2

13-O39 -13.176089 27.1300199 2

13-O40 -13.174379 27.1292399 2

13-O41 -13.175389 27.1283199 2

13-O42 -13.170910 27.1284403 2

13-O43 -13.17473 27.1263199 2

13-O44 -13.171331 27.1272222 2

13-O45 -13.177279 27.1249599 2

13-O46 -13.17335 27.1267999 2

13-O47 -13.174559 27.1231899 2

13-O48 -13.17227 27.1251499 2

13-O49 -13.171696 27.1256801 2

Total 98

NUMERO X Y

13-E1 -13.1768428349118 27.1328921172181

13-E2 -13.1786175799994 27.1313126696473

13-E3 -13.1755204758269 27.1315913973104

13-E4 -13.1720784349587 27.1282890003484

13-E5 -13.1741724754302 27.1265850601222

13-E6 -13.1750699213465 27.1258395781096

13-E7 -13.1766254942681 27.1247213457737

13-E8 -13.1783007266453 27.1258928269896

13-E9 -13.1793178320171 27.1270110476127

13-E10 -13.1792580022894 27.1293539498058

13-E11 -13.1781810671898 27.1304721358208

13-E12 -13.1773434510012 27.1310578478424

13-E13 -13.1761468564461 27.1304721358208

13-E14 -13.1808447110898 27.1366703130371

2.10 خرائط و إحداثيات نقاط التجميع
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 الشطر الثاني

المخطط الجماعي  لتدبير النفايات المنزلية / جماعة العيون

2.10 خرائط و إحداثيات نقاط التجميع



137
 الشطر الثاني
المخطط الجماعي  لتدبير النفايات المنزلية / جماعة العيون

NUMERO X Y NB Cont 660L/
PR 2026

14-O1 -13.171681 27.1029578 1

14-O2 -13.173137 27.1209041 1

14-O3 -13.171587 27.1048095 1

14-O4 -13.170209 27.1269699 1

14-O5 -13.172474 27.1196443 1

14-O6 -13.176141 27.1196538 1

14-O7 -13.163245 27.1197150 1

14-O8 -13.164742 27.1174733 1

14-O9 -13.166813 27.1192458 1

14-O10 -13.178370 27.1181044 1

14-O11 -13.175144 27.1169476 1

14-O12 -13.174892 27.1171996 1

14-O13 -13.178992 27.1156076 1

14-O14 -13.179843 27.1139711 1

14-O15 -13.172640 27.1153818 1

14-O16 -13.178436 27.1123483 1

14-O17 -13.169968 27.1162354 1

14-O18 -13.177489 27.1139693 1

14-O19 -13.170421 27.1174160 1

14-O20 -13.168694 27.1179547 1

14-O21 -13.177353 27.1085807 1

14-O22 -13.170274 27.1187560 1

14-O23 -13.176668 27.1103483 1

14-O24 -13.175878 27.1121289 1

14-O25 -13.174318 27.1229538 1

14-O26 -13.174464 27.1139300 1

14-O27 -13.171809 27.1137808 1

14-O28 -13.167970 27.1150631 1

14-O29 -13.163140 27.1156878 1

14-O30 -13.157424 27.1127907 1

14-O31 -13.155836 27.1107830 1

NUMERO X Y NB CONT 
660L/PR 2026

14-O32 -13.154322 27.1087764 1

14-O33 -13.159540 27.1102109 1

14-O34 -13.160880 27.1119476 1

14-O35 -13.167058 27.1244226 1

14-O36 -13.162159 27.1135259 1

14-O37 -13.163905 27.1119872 1

14-O38 -13.165199 27.1136803 1

14-O39 -13.162636 27.1098072 1

14-O40 -13.162452 27.1083579 1

14-O41 -13.164235 27.1068626 1

14-O42 -13.165164 27.1087516 1

14-O43 -13.165889 27.1105948 1

14-O44 -13.167024 27.1121999 1

14-O45 -13.166187 27.1233730 1

14-O46 -13.167712 27.1136701 1

14-O47 -13.170136 27.1118106 1

14-O48 -13.168414 27.1099257 1

14-O49 -13.166225 27.1062200 1

14-O50 -13.168661 27.1045517 1

14-O51 -13.169926 27.1066599 1

14-O52 -13.168793 27.1085601 1

14-O53 -13.171869 27.1088032 1

14-O54 -13.171732 27.1106280 1

14-O55 -13.172762 27.1117875 1

14-O56 -13.174425 27.1104195 1

14-O57 -13.174550 27.1086231 1

14-O58 -13.175512 27.1064245 1

14-O59 -13.168826 27.1262538 1

14-O60 -13.172968 27.1063078 1

14-O61 -13.171292 27.1229145 1

14-O62 -13.169809 27.1210900 1

Total 62

2.10 خرائط و إحداثيات نقاط التجميع
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 الشطر الثاني

المخطط الجماعي  لتدبير النفايات المنزلية / جماعة العيون
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 الشطر الثاني
المخطط الجماعي  لتدبير النفايات المنزلية / جماعة العيون

NUMERO X Y NB Cont 660L/
PR 2026

15-O1 -13.157022 27.128668 1

15-O2 -13.15806 27.126877 1

15-O3 -13.15809 27.125072 1

15-O4 -13.157436 27.132394 1

15-O5 -13.16693 27.12844 1

15-O6 -13.16788 27.12943 1

15-O7 -13.16505 27.12962 1

15-O8 -13.160136 27.123294 1

15-O9 -13.160201 27.125193 1

15-O10 -13.162257 27.123465 1

15-O11 -13.16296 27.13092 1

15-O12 -13.16374 27.13174 1

15-O13 -13.156043 27.12685 1

15-O14 -13.16471 27.13257 1

15-O15 -13.16541 27.13388 1

15-O16 -13.16032 27.1338 1

15-O17 -13.15896 27.13245 1

15-O18 -13.16411 27.13494 1

15-O19 -13.164177 27.121513 1

15-O20 -13.16171 27.13652 1

15-O21 -13.167038 27.131283 1

15-O22 -13.165749 27.131151 1

15-O23 -13.166093 27.133092 1

15-O24 -13.165169 27.129377 1

15-O25 -13.164047 27.133696 1

15-O26 -13.162702 27.134836 1

15-O27 -13.162433 27.133675 1

15-O28 -13.160567 27.135395 1

15-O29 -13.158995 27.133802 1

15-O30 -13.160615 27.132479 1

15-O31 -13.161458 27.131247 1

NUMERO X Y NB CONT 
660L/PR 2026

15-O32 -13.160343 27.13106 1

15-O33 -13.161578 27.129417 1

15-O34 -13.166796 27.126473 1

15-O35 -13.163173 27.129314 1

15-O36 -13.163899 27.129654 1

15-O37 -13.165786 27.129831 1

15-O38 -13.165239 27.128028 1

15-O39 -13.167415 27.12783 1

15-O40 -13.16523 27.126309 1

15-O41 -13.164707 27.125328 1

15-O42 -13.165149 27.125165 1

15-O43 -13.165874 27.124417 1

15-O44 -13.165275 27.122716 1

15-O45 -13.162124 27.125125 1

15-O46 -13.163358 27.126466 1

15-O47 -13.164111 27.126956 1

15-O48 -13.163244 27.127706 1

15-O49 -13.163948 27.127973 1

15-O50 -13.161721 27.127889 1

15-O51 -13.160088 27.12804 1

15-O52 -13.158494 27.127847 1

15-O53 -13.169203 27.12943 1

15-O54 -13.159743 27.129579 1

15-O55 -13.158479 27.12972 1

15-O56 -13.158446 27.130734 1

15-O57 -13.156974 27.130858 1

15-O58 -13.16945 27.127417 1

15-O59 -13.156049 27.129259 1

Total 59

NUMERO X Y

15-E1 -13.1654971649056 27.1310046014218

15-E2 -13.1659159729999 27.1322292626814

15-E3 -13.1656168243611 27.1253070879155

15-E4 -13.1651381865391 27.1270110476127

15-E5 -13.1650185270836 27.128874723805

15-E6 -13.164180910895 27.1306318757673

15-E7 -13.1622065298791 27.1321760168185

15-E8 -13.1595740218578 27.1316968029123

15-E9 -13.1622065298791 27.1343590764009

2.10 خرائط و إحداثيات نقاط التجميع
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 الشطر الثاني

المخطط الجماعي  لتدبير النفايات المنزلية / جماعة العيون

2.10 خرائط و إحداثيات نقاط التجميع
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 الشطر الثاني
المخطط الجماعي  لتدبير النفايات المنزلية / جماعة العيون

NUMERO X Y NB Cont 660L/
PR 2026

16-O1 -13.151505 27.138263 1

16-O2 -13.153042 27.136973 1

16-O3 -13.150034 27.136783 1

16-O4 -13.151538 27.135405 1

16-O5 -13.147576 27.134258 1

16-O6 -13.148005 27.134588 1

16-O7 -13.149347 27.133043 1

16-O8 -13.149635 27.133349 1

16-O9 -13.152102 27.130827 1

16-O10 -13.152376 27.131073 1

16-O11 -13.152988 27.128615 1

16-O12 -13.154583 27.12835 1

16-O13 -13.153687 27.126342 1

16-O14 -13.151938 27.127394 1

16-O15 -13.150851 27.128291 1

16-O16 -13.148188 27.127854 1

16-O17 -13.147244 27.1284 1

16-O18 -13.148919 27.130069 1

16-O19 -13.146544 27.130621 1

16-O20 -13.146674 27.132106 1

16-O21 -13.144948 27.131957 1

16-O22 -13.152077 27.13297 1

16-O23 -13.154159 27.125561 1

16-O24 -13.155725 27.124635 1

16-O25 -13.156102 27.123241 1

16-O26 -13.153822 27.123154 1

16-O27 -13.154237 27.121304 1

16-O28 -13.153206 27.119693 1

16-O29 -13.154856 27.138307 1

16-O30 -13.153313 27.117876 1

16-O31 -13.158475 27.136796 1

NUMERO X Y NB Cont 660L/
PR 2026

16-O32 -13.152266 27.115793 1

16-O33 -13.158402 27.135097 1

16-O34 -13.151294 27.117824 1

16-O35 -13.150867 27.11965 1

16-O36 -13.150069 27.121548 1

16-O37 -13.150051 27.123161 1

16-O38 -13.15209 27.121474 1

16-O39 -13.152068 27.123188 1

16-O40 -13.15181 27.124739 1

16-O41 -13.150258 27.125998 1

16-O42 -13.150022 27.124966 1

16-O43 -13.148005 27.12494 1

16-O44 -13.145988 27.124913 1

16-O45 -13.143939 27.125084 1

16-O46 -13.141873 27.124825 1

16-O47 -13.139834 27.124926 1

16-O48 -13.137647 27.125137 1

16-O49 -13.135799 27.123276 1

16-O50 -13.136335 27.121693 1

16-O51 -13.137539 27.120742 1

16-O52 -13.139147 27.119505 1

16-O53 -13.141452 27.117594 1

16-O54 -13.14389 27.115563 1

16-O55 -13.145271 27.11441 1

16-O56 -13.148046 27.112075 1

16-O57 -13.147138 27.114355 1

16-O58 -13.146144 27.116071 1

16-O59 -13.145104 27.117905 1

16-O60 -13.143356 27.119434 1

16-O61 -13.141035 27.119432 1

16-O62 -13.156022 27.131932 1

2.10 خرائط و إحداثيات نقاط التجميع
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 الشطر الثاني

المخطط الجماعي  لتدبير النفايات المنزلية / جماعة العيون

NUMERO X Y NB Cont 660L/PR 2026

16-O63 -13.139864 27.121014 1

16-O64 -13.154853 27.130724 1

16-O65 -13.137949 27.123001 1

16-O66 -13.139966 27.123028 1

16-O67 -13.141865 27.123066 1

16-O68 -13.14403 27.121277 1

16-O69 -13.142013 27.12125 1

16-O70 -13.143036 27.117697 1

16-O71 -13.139393 27.127037 1

16-O72 -13.157787 27.133442 1

16-O73 -13.156274 27.134508 1

16-O74 -13.141196 27.128245 1

16-O75 -13.154048 27.134992 1

16-O76 -13.142533 27.128668 1

16-O77 -13.154253 27.133094 1

16-O78 -13.143047 27.13007 1

16-O79 -13.158149 27.121463 1

16-O80 -13.145046 27.128464 1

16-O81 -13.157766 27.12295 1

16-O82 -13.145417 27.129943 1

16-O83 -13.141924 27.126664 1

16-O84 -13.142932 27.126678 1

16-O85 -13.143941 27.126691 1

16-O86 -13.156614 27.119831 1

16-O87 -13.145958 27.126718 1

16-O88 -13.156035 27.121378 1

16-O89 -13.147975 27.126744 1

16-O90 -13.155039 27.119791 1

16-O91 -13.147762 27.123342 1

16-O92 -13.155173 27.117928 1

16-O93 -13.146162 27.123249 1

2.10 خرائط و إحداثيات نقاط التجميع
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 الشطر الثاني
المخطط الجماعي  لتدبير النفايات المنزلية / جماعة العيون

NUMERO X Y NB Cont 660L/PR 2026

16-O94 -13.161224 27.117898 1

16-O95 -13.144 27.123082 1

16-O96 -13.146413 27.120955 1

16-O97 -13.148094 27.121213 1

16-O98 -13.149176 27.119585 1

16-O99 -13.147191 27.119736 1

16-O100 -13.145199 27.119629 1

16-O101 -13.147168 27.117637 1

16-O102 -13.149401 27.117857 1

16-O103 -13.148151 27.115978 1

16-O104 -13.149454 27.114395 1

16-O105 -13.150324 27.115909 1

16-O106 -13.15612 27.13712 1

16-O107 -13.15914 27.13467 1

16-O108 -13.159274 27.115623 1

16-O109 -13.158258 27.114234 1

16-O110 -13.15451 27.14129 1

16-O111 -13.153 27.13986 1

Total 111

2.10 خرائط و إحداثيات نقاط التجميع
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 الشطر الثاني

المخطط الجماعي  لتدبير النفايات المنزلية / جماعة العيون
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 الشطر الثاني
المخطط الجماعي  لتدبير النفايات المنزلية / جماعة العيون

NUMERO X Y NB Cont 660L/
PR 2026

17-O1 -13.175821 27.1209390 1

17-O2 -13.178885 27.1212080 1

17-O3 -13.177835 27.1232574 1

17-O4 -13.187229 27.1301618 1

17-O5 -13.186828 27.1310761 1

17-O6 -13.186263 27.1319689 1

17-O7 -13.185007 27.1317665 1

17-O8 -13.181682 27.1209159 1

17-O9 -13.185013 27.1343478 1

17-O10 -13.181940 27.1194424 1

17-O11 -13.184520 27.1189504 1

17-O12 -13.183554 27.1303417 1

17-O13 -13.187322 27.1196075 1

17-O14 -13.183530 27.1317855 1

17-O15 -13.188515 27.1210289 1

17-O16 -13.184780 27.1301445 1

17-O17 -13.185991 27.1178998 1

17-O18 -13.184830 27.1281798 1

17-O19 -13.183482 27.1176572 1

17-O20 -13.187994 27.1281165 1

17-O21 -13.184268 27.1160485 1

17-O22 -13.187139 27.1334499 1

17-O23 -13.181675 27.1159863 1

17-O24 -13.18506 27.1334199 1

17-O25 -13.180631 27.1175606 1

17-O26 -13.18753 27.1311799 1

17-O27 -13.178925 27.1187347 1

17-O28 -13.191085 27.1268664 1

17-O29 -13.187101 27.1267194 1

17-O30 -13.182230 27.1138731 1

17-O31 -13.184611 27.1265679 1

NUMERO X Y NB Cont 660L/
PR 2026

17-O32 -13.181176 27.1125749 1

17-O33 -13.181893 27.1264610 1

17-O34 -13.181676 27.1255725 1

17-O35 -13.182128 27.1247951 1

17-O36 -13.183093 27.1245608 1

17-O37 -13.179385 27.1106128 1

17-O38 -13.184616 27.1244260 1

17-O39 -13.187893 27.1247693 1

17-O40 -13.191065 27.1236737 1

17-O41 -13.188195 27.1228821 1

17-O42 -13.190918 27.1248083 1

17-O43 -13.185838 27.1234327 1

17-O44 -13.184993 27.1228694 1

17-O45 -13.181175 27.1243107 1

17-O46 -13.182078 27.1285528 1

17-O47 -13.182729 27.1329299 1

17-O48 -13.180369 27.1230324 1

17-O49 -13.18366 27.1339199 1

17-O50 -13.184605 27.1224424 1

17-O51 -13.184329 27.1216666 1

17-O52 -13.175699 27.1233599 1

17-O53 -13.174270 27.1048348 1

17-O54 -13.174640 27.1031014 1

17-O55 -13.199007 27.1173129 1

17-O56 -13.199312 27.1195772 1

17-O57 -13.196005 27.1196225 1

17-O58 -13.195929 27.1176752 1

17-O59 -13.191833 27.1176299 1

17-O60 -13.192393 27.1198036 1

17-O61 -13.188144 27.1178337 1

17-O62 -13.189824 27.1195772 1

Total 62

2.10 خرائط و إحداثيات نقاط التجميع
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 الشطر الثاني

المخطط الجماعي  لتدبير النفايات المنزلية / جماعة العيون
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 الشطر الثاني
المخطط الجماعي  لتدبير النفايات المنزلية / جماعة العيون

NUMERO X Y NB Cont 660L/PR 2026

18-O1 -13.19974 27.1387799 3

18-O2 -13.199819 27.1380599 3

18-O3 -13.200399 27.1301599 3

18-O4 -13.199459 27.1301199 3

18-O5 -13.198039 27.1301899 3

18-O6 -13.199492 27.1403507 3

18-O7 -13.197347 27.1397268 3

18-O8 -13.20053 27.1412199 3

18-O9 -13.197694 27.1329342 3

18-O10 -13.2024 27.1399099 3

18-O11 -13.199988 27.1331125 3

18-O12 -13.200789 27.1400599 3

18-O13 -13.201601 27.1331332 3

18-O14 -13.20087 27.1394899 3

18-O15 -13.20258 27.1386999 3

18-O16 -13.20158 27.1373499 3

18-O17 -13.201959 27.1355899 3

18-O18 -13.20316 27.1343199 3

18-O19 -13.200198 27.1316472 3

18-O20 -13.20323 27.1334999 3

18-O21 -13.203473 27.1316772 3

18-O22 -13.19983 27.1353399 3

18-O23 -13.202454 27.1302559 3

18-O24 -13.19976 27.1337599 3

18-O25 -13.19773 27.1347999 3

18-O26 -13.197365 27.1381754 3

18-O27 -13.198304 27.1374233 3

18-O28 -13.201608 27.1343864 3

18-O29 -13.197699 27.1413099 3

18-O30 -13.19812 27.1398999 3

Total 90

2.10 خرائط و إحداثيات نقاط التجميع
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 الشطر الثاني

المخطط الجماعي  لتدبير النفايات المنزلية / جماعة العيون

3.10 
خــرائــــــــط مســــــــارات التــجــــمــيــع
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 الشطر الثاني
المخطط الجماعي  لتدبير النفايات المنزلية / جماعة العيون

ت 
حت

ضية
أر

ت 
حت

ية 
ض

أر
رز 

الف
مع 

قي
ستبا

اال
فة 

سا
م

مع
اجل

ىل 
ة إ

ساف
امل

رح
ملط

ا
ورة

الد
فة 

سا
م

مع
اجل

دة 
م

ىل 
دة إ

امل
رح

ملط
ا

ورة
الد

دة 
م

20
21

20
26

20
26

20
26

20
26

20
21

20
21

km
km

km
h

h
h

وم
 الي

ن/
ط

دة
وح

دة
وح

دة
وح

دة
وح

دة
وح

1
10

16
26

2,3
8

1,1
4

4
10

,1
11

,0
43

86
2

7
5

2
12

18
30

3,6
4

1,2
2

5
7,9

8,7
33

33
1

5
2

3
11

20
31

3,3
6

1,3
0

5
10

,3
11

,2
34

68
2

0
13

4
14

18
32

3,1
6

1,2
2

4
9,5

10
,4

36
72

2
3

8

5
16

19
35

3,2
6

1,2
6

5
10

,4
11

,3
27

54
2

0
3

6
15

20
35

2,6
6

1,3
0

4
7,0

7,7
54

54
1

9
0

7
18

20
38

4,7
8

1,3
0

6
13

,3
14

,5
34

68
2

0
1

8
11

19
30

2,2
6

1,2
6

4
5,7

6,3
21

21
1

6
5

9
17

24
41

4,5
0

1,4
6

6
13

,1
14

,3
36

72
2

0
0

10
17

23
40

4,5
0

1,4
2

6
14

,0
15

,3
31

93
3

0
3

11
19

28
47

3,9
2

1,6
2

6
9,2

10
,0

49
49

1
12

0

12
28

30
58

4,9
6

1,7
0

7
6,9

7,6
 *

43
43

1
0

0

13
21

28
49

4,1
0

1,6
2

6
18

,6
20

,4
49

98
2

14
0

14
29

29
58

3,8
9

1,6
6

6
6,5

7,0
 *

62
62

1
0

0

15
21

30
51

3,7
4

1,7
0

5
13

,2
14

,5
59

59
1

9
0

16
34

31
65

4,4
9

1,7
4

6
6,9

7,6
 *

11
1

11
1

1
0

0

17
26

27
53

4,5
1

1,5
8

6
8,8

9,6
54

54
1

0
0

18
15

26
41

3,2
2

1,5
4

5
17

,6
19

,2
30

90
3

0
0

وع
جم

امل
33

4
42

6
76

0
67

26
93

18
9

18
4

80
6

1.1
87

29
65

40

اع
قط

ل ال
عد

م
19

24
42

4
1

5
11

10
45

66
2

4
2

دد
 ج

ان
سك

ود 
 وف

نية
كا

 إم
ء و

حيا
األ

ذه 
ع ه

وس
ر ت

عتبا
اال

يف 
خذ 

ال تأ
، و

20
26

ام 
ى ع

حت
ن 

حلالي
ن ا

كا
لس

ر ا
طو

ى ت
ط ع

 فق
مة

لقي
ذه ا

د ه
عتم

ة، ت
هيئ

 الت
طط

 خم
ب

غيا
يف 

  *

2.10 خرائط و إحداثيات نقاط التجميع



150
 الشطر الثاني

المخطط الجماعي  لتدبير النفايات المنزلية / جماعة العيون

 3.10 خــرائــــــــط مســــــــارات التــجــــمــيــع



151
 الشطر الثاني
المخطط الجماعي  لتدبير النفايات المنزلية / جماعة العيون

 3.10 خــرائــــــــط مســــــــارات التــجــــمــيــع



152
 الشطر الثاني

المخطط الجماعي  لتدبير النفايات المنزلية / جماعة العيون

 3.10 خــرائــــــــط مســــــــارات التــجــــمــيــع



153
 الشطر الثاني
المخطط الجماعي  لتدبير النفايات المنزلية / جماعة العيون

 3.10 خــرائــــــــط مســــــــارات التــجــــمــيــع



154
 الشطر الثاني

المخطط الجماعي  لتدبير النفايات المنزلية / جماعة العيون

 3.10 خــرائــــــــط مســــــــارات التــجــــمــيــع



155
 الشطر الثاني
المخطط الجماعي  لتدبير النفايات المنزلية / جماعة العيون

 3.10 خــرائــــــــط مســــــــارات التــجــــمــيــع



156
 الشطر الثاني

المخطط الجماعي  لتدبير النفايات المنزلية / جماعة العيون

 3.10 خــرائــــــــط مســــــــارات التــجــــمــيــع



157
 الشطر الثاني
المخطط الجماعي  لتدبير النفايات المنزلية / جماعة العيون

 3.10 خــرائــــــــط مســــــــارات التــجــــمــيــع



158
 الشطر الثاني

المخطط الجماعي  لتدبير النفايات المنزلية / جماعة العيون

 3.10 خــرائــــــــط مســــــــارات التــجــــمــيــع



159
 الشطر الثاني
المخطط الجماعي  لتدبير النفايات المنزلية / جماعة العيون

 3.10 خــرائــــــــط مســــــــارات التــجــــمــيــع



160
 الشطر الثاني

المخطط الجماعي  لتدبير النفايات المنزلية / جماعة العيون

 3.10 خــرائــــــــط مســــــــارات التــجــــمــيــع



161
 الشطر الثاني
المخطط الجماعي  لتدبير النفايات المنزلية / جماعة العيون

 3.10 خــرائــــــــط مســــــــارات التــجــــمــيــع



162
 الشطر الثاني

المخطط الجماعي  لتدبير النفايات المنزلية / جماعة العيون

 3.10 خــرائــــــــط مســــــــارات التــجــــمــيــع



163
 الشطر الثاني
المخطط الجماعي  لتدبير النفايات المنزلية / جماعة العيون

 3.10 خــرائــــــــط مســــــــارات التــجــــمــيــع



164
 الشطر الثاني

المخطط الجماعي  لتدبير النفايات المنزلية / جماعة العيون

 3.10 خــرائــــــــط مســــــــارات التــجــــمــيــع



165
 الشطر الثاني
المخطط الجماعي  لتدبير النفايات المنزلية / جماعة العيون

 3.10 خــرائــــــــط مســــــــارات التــجــــمــيــع



166
 الشطر الثاني

المخطط الجماعي  لتدبير النفايات المنزلية / جماعة العيون

 3.10 خــرائــــــــط مســــــــارات التــجــــمــيــع



167
 الشطر الثاني
المخطط الجماعي  لتدبير النفايات المنزلية / جماعة العيون

 3.10 خــرائــــــــط مســــــــارات التــجــــمــيــع



4.10

 تقرير  وصور اليوم االستشاري حول النفايات
المنزلية و المماثلة لها









172
 الشطر الثاني

المخطط الجماعي  لتدبير النفايات المنزلية / جماعة العيون

4.10 
 تقرير  وصور اليوم االستشاري حول النفايات

المنزلية و المماثلة لها



173
 الشطر الثاني
المخطط الجماعي  لتدبير النفايات المنزلية / جماعة العيون

4.10 
 تقرير  وصور اليوم االستشاري حول النفايات

المنزلية و المماثلة لها



174
 الشطر الثاني

المخطط الجماعي  لتدبير النفايات المنزلية / جماعة العيون



175
 الشطر الثاني
المخطط الجماعي  لتدبير النفايات المنزلية / جماعة العيون




