
 

 

  دلٌل تدبٌر النفاٌات الصلبة

 مشروع  دعم مجموعة الجماعات  األخماس حول تدبٌر النفاٌات الصلبة إقلٌم شفشاون
 إقلٌم شفشاون



 

 كلمة الجمعية  
جد ث نٌبٌن التشخٌص المٌدانً لتدبٌر النفاٌات الصلبة بإقلٌم شفشاون عدم احترامه  المعاٌٌر البٌئٌة الدولٌة فً تدبٌر النفاٌات الصلبة بحٌ 

غٌاب برنامج ٌومً لجمع النفاٌات على مستوى الجماعات وعدم وجود مطارح مدبرة بشكل علمً ، إضافة إلى أن القطاع ال ٌحظى باألولوٌة 

 من طرف الجماعات المحلٌة التً تتحمل مباشرة مسؤولٌة تدبٌر هذا المرفق.

ى و وعٌا منها بالتأثٌر السلبً للنفاٌات الصلبة فً المحافظة على البٌئة و الموارد الطبٌعٌة عملت جمعٌة تالسمطان للبٌئة و التنمٌة عل 

 وضع مجموعة من البرامج  تهدف إلى : 

 .ًتحسٌس المواطنٌن بأهمٌة المحافظة على نظافة  محٌطهم البٌئ 

  للتربٌة البٌئٌة.“ دالئل” وضع برامج للتربٌة البٌئٌة مع المؤسسات التعلٌمٌة و إنجاز 

 .إنجاز مشارٌع تنموٌة مستدامة لتحسٌن مستوى عٌش الساكنة 

    االنخراط فً وضع خطة عمل من أجل تحسٌن خدمات جمع النفاٌات الصلبة ببعض الجماعات القروٌة وإجراء دراسات جدوى حول

 تهٌئة المطارح الستقبال هذه النفاٌات.

فً هذا اإلطار ٌندرج مشروع  دعم مجموعات  الجماعات األخماس حول تدبٌر النفاٌات الصلبة بٌن بشراكة مع الصندوق األندلسً  

الذي نأمل أن ٌكون نموذجا رائدا  للجماعات  ATEDوجمعٌة تالسمطان للبٌئة والتنمٌة  FAMSIللبلدٌات من أجل التضامن الدولً 

 القروٌة األخرى.

 إعداد : ذ. عبد االاله التازي 



 

 
 ” دعم مجموعات الجماعات األخماس حول تدبٌر النفاٌات الصلبة ” مشروع 

ثْٜ  -داسداسح -اىغذٝش—تْبق٘ة -تأتٜ ٍجبدسح "  تحسِٞ خَغ اىْفبٝبد اىظيجخ داخو اىدَبػبد اىقشٗٝخ: ثبة تبصح  

طالذ ٗثْٜ دسم٘ه " مد٘اة ػيٚ األٗى٘ٝبد اىَضَْخ فٜ اىَح٘س األسبسٜ  " ثٞئخ إقيٌٞ شفشبُٗ " اىزٛ تْض ػيٞٔ 

 اىَغشة.    ART GOLDت٘خٖٞبد ٗثٞقخ ثشّبٍح 

تط٘ٝش تذثٞش اىْفبٝبد اىظيجخ ٗ اىسبئيخ ثبىدَبػبد اىقشٗٝخ ىإلقيٌٞ ”  إُ ٕزٓ اىَجبدسح  تسؼٚ ألخشأح اىت٘خٔ اىشاٍٜ إىٚ   

ٍؼتَذح فٜ رىل ػيٚ  تحسِٞ ػَيٞخ اىتدَٞغ ٗ ٕٞنيخ اىَطبسذ اىؼٍَ٘ٞخ ٗ مزا تسٖٞو ػَيٞخ ٗى٘ج أّظَخ اىتخيض ٍِ 

 اىَٞبٓ اىؼبدٍخ.

ٗ ثزىل تْذسج ٕزٓ اىَجبدسح  ضَِ اىخطخ اإلستشاتدٞخ اىتَْ٘ٝخ ىإلقيٌٞ مَب تقذً خ٘اثب ػيٚ األٗى٘ٝبد اىتٜ حذدتٖب   

 ٍدَ٘ػخ ٍِ اىفؼبىٞبد  اىَحيٞخ أثْبء ٗضؼٖب ىتيل اىخطخ.

 :التعرٌف العام للنفاٌات 

اىْفبٝبد اىظيجخ  ٕٜ اىَ٘اد اىقبثيخ ىيْقو ٗ اىتٜ ٝشغت  ٍبىنٕ٘ب فٜ اىتخيض ٍْٖب ثحٞث ٝنُ٘ خَؼٖـب  ٗ ّقيٖب  ٗ   

 ٍؼبىدتٖب ٍِ ٍظيحخ اىَدتَغ .     

اىْفبٝبد اىظيجخ ٕٜ مو اىَخيفبد اىْبتدخ ػِ ػَيٞبد استخالص أٗ استغاله أٗ تح٘ٝو أٗ إّتبج أٗ استٖالك أٗ استؼَبه  

؛ ٗثظفخ ػبٍخ ٕٜ مو األشٞبء ٗ اىَ٘اد اىَتخيٚ ػْٖب أٗ اىتٜ ٝيضً طبحجٖب اىتخيض ٍْٖب ثٖذف ػذً اإلضشاس ثبىظحخ ٗ 

 اىْظبفخ اىؼبٍخ.



 

 

  :أنواع النفاٌات الصلبة

 اىْفبٝبد اىَْضىٞخ:

كل الىفبٔبد المتشتجخ عه أوشطخ مىضلٕخ أَ  

أوشطخ التصبدٔخ تزبسٔخ أَ صشفٕخ  َالتٓ 

تكُن مه صٕج غجٕعتٍب َ مكُوبتٍب َ 

 خصبئصٍب ممبحلخ للىفبٔبد المىضلٕخ.

 :اىْفبٝبد اىضساػٞخ   

ٔمصذ ثٍب رمٕع الىفبٔبد أَ المخلفبد الىبتزخ 

عه كبفخ األوشطخ الضساعٕخ,  الىجبتٕخ َ 

الضُٕاوٕخ َوفبٔبد المزاثش َمه أٌم الىفبٔبد 

الضساعٕخ إفشاصاد الضُٕاوبد َرٕف الضُٕاوبد َ 

 ثمبٔب األعالف .

 اىْفبٝبد اىظْبػٞخ : 

ٌٓ كل مخلفبد الصىبعبد 

الكٕمبَٔخ َ صىبعخ المعبدن َ 

الذثبغخ َ الزلُد َ الصىبعخ التملٕذٔخ 

َ غٕشٌب مه الصىبعبد راد الىفبٔبد 

الخطٕشح علّ صضخ َ عالمخ 

 اإلوغبن.

تمذس الىفبٔبد  التٓ تخلفٍب األوشطخ 

الصىبعٕخ ثملُٕن غه عىُٔب َ تتكُن 

 أعبعب مه:

 المضشَلبد َ المطشان َالجمبٔب

 الصىبعٕخ.

.الىفبٔبد المعذوٕخ َ االلكتشَوٕخ 

     :اىْفبٝبد اىطجٞخ

 ٌٓ كل مخلفبد الشعبٔخ الطجٕخ َ الجٕطشٔخ فٓ المغتشفٕبد  َالمشاكض الصضٕخ َ الجٕطشٔخ .

غه تعتجش وفبٔبد   00333غه   مه الىفبٔبد الطجٕخ عىُٔب ،مىٍب  00333تخلف المغتشفٕبد ثبلمغشة صُالٓ 

 خطٕشح صٕج  تتعمه :

  . إثش ، شفشاد َ أكٕبط ملُحخ 

 .مُاد مشعخ 

 . أدَٔخ مىتٍٕخ الصالصٕخ 

 . دمبء َ أرضاء مه األععبء التششٔضٕخ 

 .ٓمُاد وبتزخ عه مختجشاد الفضص الزشحُمٓ َ الفٕشَع 
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الرباط شفشاون باب تازة الصويرة

Série1

معدل دصت إوتاج الىفاياث 

المىسليت و المثالت لها 

الخاصت ببعض الجماعاث 

Kg  مىاطه /  يىم / . 

 .معطٌات رقمٌة على النفاٌات المنزلٌة بالمغرب 

 : اىدَبػبد اىقشٗٝخ ثجبة تبصح
 

ٔمذس اإلوتبد الضبلٓ لزمبعخ ثابة تابسح ماه الاىافابٔابد 

غه فٓ الغىخ أْ ثمعاذ  صصاخ  0333الصلجخ ثضُالٓ 

كلغ للشخص الُاصذ فٓ الإاُ؛ ه ٌازا    0إوتبد فشدْ 

الشلم مشتفع رذا ممبسوخ مع المعذ  الُغىٓ َ ٌُ وابتاذ 

عه مخلفبد الغُق األعجاُعآ َ الازْ ٔاعاشف 

 إلجبال مه الزمبعبد المزبَسح.

 

معطٌات على مكونات كٌس 
 القمامة المحلً

 :ػيٚ اىَست٘ٙ اىَحيٜ 

 بلدية شفشاون : 

ٔمذس اإلوتبد الضبلٓ لمذٔىخ شفشبَن مه الىفبٔبد 

غه فٓ الغىخ أْ ثمعذ  03.333الصلجخ ثضُالٓ 

كلغ للشخص  الُاصذ  0.00صصخ إوتبد  فشدْ ٔمذس ة  

 .فٓ الُٕ؛ 

 .ػيٚ اىَست٘ٙ اى٘طْٜ 

 

ٔمذس اإلوتبد الضبلٓ للىفبٔبد المىضلٕخ فٓ المزب  

مالٕٔه غه فٓ  5الضعشْ ثبلمغشة ثضُالٓ 

 5..3 الغىخ أْ ثمعذ  صصخ إوتبد فشدْ ٔمذس ة

 كلغ للشخص الُاصذ فٓ الُٕ؛ .

 



 

 

اىْفبٝبد اىَْضىٞخ ثبىَغشة تتَٞض ثبستفبع ّسجخ اىَ٘اد اىؼض٘ٝخ ٗ ثبستفبع  

سط٘ثتٖب ٗ ثنثبفتٖب  اىؼبىٞخ ٗ مزا ثضؼف قذساتٖب اىحشاسٝخ ٍَب ٝسٖو تحييٖب ٗ 

 ٝح٘ه دُٗ تشمٖب فٜ ٍنبُ إّتبخٖب دُٗ ٍؼبىدخ ٍسجقخ ٗ ٍْبسجخ .

 خاصٌات النفاٌات الصلبة المنزلٌة بالمغرب. 
 

 خاصٌات النفاٌات الصلبة المنزلٌة بالمغرب. 

 طرق تدبٌر النفاٌات الصلبة المنزلٌة: 

ٔعتجش مٕذان تذثٕش الىفبٔبد الصلجخ المىضلٕخ را أٌمٕخ كجشِ ثبلىغجخ للماضابفا اخ 

 علّ الجٕئخ َ تضغٕه مغتُِ عٕش الغكبن .

 فبلعمل فٓ مٕذان تذثٕش الىفبٔبد المىضلٕخ  ٔىجىٓ علّ أسثع مضبَس أعبعٕخ:

 اىَح٘س األٗه:

  .تملٕص  أكجش لذس ممكه مه الىفبٔبد المىضلٕخ فٓ المىجع 

 . التملٕل مه تلفٕف الجعبئع 

 . التملٕل مه اعتعمب  األكٕبط الجالعتٕكٕخ  أحىبء التجعع  

  اىَح٘س اىثبّٜ :    

 . Recyclageالشفع مه َحٕشح إعبدح االعتعمب  َ إعبدح تذَٔش  الىفبٔبد  

   اىَح٘س اىثبىث :

 .تشزٕع التخلص مه الىفبٔبد المىضلٕخ الصلجخ ثطشٔمخ إٔكُلُرٕخ         

   اىَح٘س اىشاثغ :

 تُعٕع َ تعمٕم الخذمبد راد الصلخ ثتذثٕش الىفبٔبد المىضلٕخ .      



 

 

 جمع النفاٌات الصلبة المنزلٌة :

   المطشسداخل المعبلزخ   المطشسإلّ الُصُ  

 ثذه استؼَبه أدٗاد غٞش ٍْبسجخ ٗ قذَٝخ  ٝدت استؼَبه أدٗاد ٍالئَخ ٗ ٍتط٘سح  

 ششٗط ٍب قجو اىدَغ : 

 التذاثٕش التٓ ٔزت اتخبرٌب مه غشف اإلداسح الُصٕخ :  

 .َظع صىبدٔك الممبمخ فٓ أمبكه معلُمخ 

 .تخصٕص أَلبد مضذدح لذَسٔبد الزمع 

 ششٗط خَغ اىْفبٝبد : 

  التى ٕف : عملٕخ التى ٕف تعتجش مكملخ لعملٕخ الزمع خصُصب كىظ األصلخ َ الطشلبد ألوٍب راد أٌمٕخ كجشِ ه فضمالد الى بفخ  غبلاجاب ماب

 تغطٓ  الىمص الضبصل فٓ عملٕخ الزمع . 

 األدَاد المغتعملخ فٓ عملٕخ التى ٕف 



 

 

 ثأتٌر النفاٌات على المنظومة البٌئٌة 

مه الىبتذ   %..0ملٕبس دسٌم أْ مب ٔعبد   00التكلفخ االلتصبدٔخ للتذٌُس الجٕئٓ الىبتذ عه الىفبٔبد ثبلمغشة ٔمذس ثضُالٓ تقدر  

 الذاخلٓ الخب؛.

علّ مغتُِ إللٕم شفشبَن ال تُرذ أْ رمبعخ صعشٔخ أَ لشَٔخ تتُفش علّ مطشس لتذثٕش الىفبٔبد  المىضلٕخ صغت المُاصفبد 

 المعتشف ثٍب دَلٕب َ التٓ تأخز ثعٕه االعتجبس المضبف خ علّ الجٕئخ َ المُاسد الطجٕعٕخ .

 تأثٞش اىْفبٝبد ػيٚ اىتشثخ:  .1

 صىرة لمطرح باب تازة 
 صىرة لمطرح مديىت شفشاون 

  تُلف الضٕبح داخل التشثخ َ صعُثخ اإلوجبد

تعتجش التشثخ أَ  مغتمجل للىفبٔبد الصلجخ  أَ 

الغبئلخ َ ثبلتبلٓ تؤحش المُاد المكُوخ لٍب َ 

العىبصش المتُارذح فٍٕب ا  علّ مكُوبد 

التشثخ فٕتم المعبء علّ مزمُعخ مه 

الجكتشٔب َ الفطشٔبد العشَسٔخ التٓ تلعت دَسا 

 .  ٌبمب فٓ تضلل المبدح الععُٔخ

  ٔزت الضذ مه مخبغش الىفبٔبد

علّ التشثخ ثتملٕص مغبصبد َصزم 

 الىفبٔبد. 

  ٓعض  الىفبٔبد التٓ تغبٌم ف

المعبء علّ مكُوبد التشثخ َتلُٔخٍب 

  فٓ صٕض مخصص.

وصائخ 

  تطبيقيت



 

 

 : تأثٞش اىْفبٝبد ػيٚ اىٖ٘اء  .3

 تأثٞش اىْفبٝبد ػيٚ اىَبء : .2

تتلُث الفششخ المبئٕخ ثمزمُعخ مه 

العىبصش المعذوٕخ َ الفٕشَعبد َ 

الجكتشٔب ...تىتمل عجش مٕبي األمطبس 

 التٓ تىفز عجش الىفبٔبد َ التشثخ .

  اختٕبس مطبسس تغتاُفآ مازاماُعاخ ماه

 . الششَغ الالصمخ لمىع تلُث المٕبي

  إوشبء ثىٕخ تضتٕاخ لالاماطابسس ال تغاماش

  ثتغشة المٕبي الملُحخ إلّ رُف التشثخ .

  عذ؛ سمٓ الىفبٔبد الخطٕشح فٓ الاماطابسس

مخل الىفبٔبد الطجٕخ َ الاماُاد الصإاذلإاخ َ 

تلُث اٖثبس , َالعُٕن َ المىبثع    .غٕشٌب 

المبئٕخ التٓ تغتمذ مبئٍب مه 

 الفششخ المبئٕخ الملُحخ

  تفشٓ ثعط األمشاض فٓ المذ اشش

 المزبَسح لٍزي المىبثع

وصائخ 

  تطبيقيت

صذَس سائضخ كشٍٔخ مصذسٌب غبصاد مختلفخ 

وبتزخ عه تفبعالد ٌزي الىفبٔبد فتىتمل ٌزي 

الشائضخ التٓ لذ تكُن مضملخ ثمزمُعخ مه 

الجكتشٔب َ الفٕشَعبد ... فٓ اتزبٌبد َ 

مغبفبد مختلفخ َ رلك صغت اتزبي َ 

  عشعخ الشٔبس .

 تشاكم كمٕخ كجٕشح مه الىفبٔبد المختلفخ 

 

    اختٕبس مكبن ماىابعات لالاماطابسس

ٔشاعٓ ال شَف المىبخٕخ َ الزغشافإاخ 

 المالئمخ.

 خلك مصذاد الشٔبس 

وصائخ 

  تطبيقيت



 

 

تأثٞش اىْفبٝبد ػيٚ اىَشٖذ  .4
 اىطجٞؼٜ 

 ٍٞثبق ششف ىدَؼٞخ تالسَطبُ ىيجٞئخ ٗ اىتَْٞخ  

 ٗػٞب ٍْب أُ اىَحبفظخ ػيٚ ّظبفخ اى٘سظ اىجٞئٜ سي٘ك حضبسٛ

 إَٝبّب ٍْٜ أُ اىثشٗح اىغبث٘ٝخ ٍظذس اىحٞبح

 ٗ اػتشافب ٍْٜ أُ مو فؼو ال ٍسؤٗه ٝخشة اىَْظٍ٘خ اىجٞئٞخ 

 

 فئّْٜ أتؼٖذ أُ 

 

 أحَٜ اىغبثخ ٍِ مو األضشاس ٗ األخطبس

 أسبٌٕ فٜ تحسِٞ ظشٗف استغاله مو ٗسظ ثٞئٜ

 أحشص ػيٚ اىحفبظ ػيٚ ثٞئخ إقيَٜٞ م٘سظ ثٞئٜ ٍَٞض 

 التحسٌس

ٔتأحش المشٍذ الطجٕعٓ خبصخ ثغجت 

المطبسس غٕش المى مخ َ المىبغك المزبَسح 

تىبحش مزمُعخ مه األكٕبط 

الجالعتكٕخ َ غٕشٌب مه الىفبٔبد 

 الصلجخ ثمُح الشٔبس.

مضٕػ تمل فًٕ األعشبة َ 

 ٔطغّ علًٕ الجالعتٕك . 

  .ًتغٕٕذ المطشس لضمبٔت 

  مىع كل أعجبة إثشا؛ الىبس

  فٓ المطبسس.

 وصائخ تطبيقيت 



 

 

 : ر . ػجذ اإلىٔ اىتبصٛإّدبص ٗ إػذاد 


